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WSTĘP

Książka ta jest zbiorem kilkudziesięciu opowieści o artystach plasty

kach, których łączy hipiczna pasja i to, że za główny lub szczególnie waż

ny motyw twórczości obierają konie. Jeśli jednak Czytelnik spodziewa 

się znaleźć tu krytyczną analizę dzieł prezentowanych artystów, zawie

dzie się. Nie takie było założenie, nie taki cel. Przedstawione historie, czę

sto od sasa do łasa, ukazują twórców po drugiej stronie płótna, rzeźby, 

rysunku..., choć opowiadają także o ich artystycznych dokonaniach.

Powie ktoś - i słusznie - że współczesnych nam, polskich artystów 

uwieczniających konie jest znacznie więcej niż znalazło się w niniej

szym wydawnictwie1. Doboru osób dokonaliśmy ze współautorką sza

ty graficznej, artystką malarką, Malwiną de Bradé. Na naszej liście - na 

pewno w jakiejś mierze subiektywnej - znalazły się postaci, których 

historie - mamy nadzieję - zainteresują Czytelnika. I nie tylko Czytelnika- 

-Koniarza, bo nie trzeba jeździć konno, by bawić się anegdotą i przygodą.

W książce zabrakło prof. Ludwika Maciąga. Wybitnemu artyście, zmarłemu w roku 2007, poświę
ciłem oddzielną książkę „Nie był malarzem koni” (Wydawnictwo ROSA PP, 2015).

Ma lwi na de Bradé 

Piotr Dzięciołowski

PS. Zamieszczone w książce reprodukcje mają przybliżyć twórczość 

ich autorów. Wydawnictwo nie jest jednak w swoim charakterze albu

mem sensu stricto - nie wymaga więc podawania precyzyjnych not pod 

reprodukowanymi pracami. Kilku artystów prosiło jednak, by ich dzie
ła takowymi informacjami zaopatrzyć. Prośbę oczywiście spełniliśmy. *
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KONIE NITKĄ TKANE

Katarzyna Bała

Absolwentka Technikum Tkactwa Artystycznego w Zakopanem, rodem 

z Bukowiny Tatrzańskiej. Przez pięć lat tworzyła w poznańskiej pracowni 

gobelinów prof. Urszuli Plewki-Szmidt (1939-2008), od roku 1991 prowadzi 

własną pracownię na Mazowszu - tworzy gobeliny i maluje.
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Konia nie ma, wierzchem nie jeździ, a mimo wszystko wpisuje się w ramy 

niniejszej książki i to za sprawą samego prof. Ludwika Maciąga. To on lata 

temu zastukał do jej drzwi i zapytał, czy zechciałaby utkać gobelin z końmi 

w roli głównej. Pokazał projekt, powiedział na czym mu zależy, a Katarzyna 

Bała zlecenie przyjęła. Tremę miała ogromną, a wątpliwości czy podoła długo 

jej nie opuszczały.

- Profesor przedstawił duży projekt: 220 na 160 centymetrów, pozostawiajgc 

mi jednak sporg swobodę w realizacji. Byłam nawet zaskoczona, w końcu to 

jego dzieło. Ale najgorsze, że musiałam się bardzo spieszyć, bo gobelin miał być 

gotowy na wystawę, której nieodległy termin już wyznaczono.

Katarzyna Bała dobrych kilka dni zastanawiała się, jak uzyskać odpowiedni 

efekt. Utkać konie w głębokich bruzdach nie jest proste. Te bruzdy muszą 

być widoczne i muszą być właśnie głębokie! W końcu wpadła na pomysł, by 

zastosować tzw. splot sumakowy, który pozwala na sterowanie grubością. Czy 

jednak trafiła z pomysłem, miało się dopiero okazać. Odetchnęła z ulgą, gdy 

Maciąg przyjechał i zaakceptował. Potem wpadał co kilka, kilkanaście dni na 

„kontrole”.

- Odnosiłam wrażenie, że nadajemyna tych samych falach. Najlepszy dowód, 

że pierwszy gobelin nie był naszym ostatnim. Celowo używam sformułowania 

„naszym”. Ludwik zawsze podkreślał, na wszystkich wernisażach, spotkaniach, 

że gobelin jest efektem współpracy, a nie jego wyłgcznym dziełem. Nie ukrywam, 

że dodawało mi to skrzydeł i miałam ogromng satysfakcję. Świadczyło też 

o niebywałej uczciwości artysty.

Duet Maciąg-Bala stworzył cztery gobeliny, w planie był piąty: „Huzar 

na koniu”. Profesor z powodu choroby nie zdążył jednak ukończyć projektu, 

a brakowało naprawdę niewiele. Może jeszcze gdzieś w jego gulczewskiej 

chacie ten „Huzar” namalowany na szarym papierze się odnajdzie? Na razie 

tkaczka pracuje nad gobelinem... który już raz wykonała.

- To właśnie ten zrobiony według pierwszego projektu Ludwika. Tamten 

poszedł w świat, a że ja nie mam żadnego, zaczęłam sobie tkać.
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Tkała cztery miesiące, spędzając przy warsztacie po osiem godzin 

dziennie! Niezwykle żmudne to zajęcie. Do tego wyczerpujące fizycznie. Bolą 

przede wszystkim plecy, a pozycje jakie tkaczka przyjmuje, by każda nitka czy 

sznurek znalazły się na swoim miejscu, przypominają artystyczne ćwiczenia 

gimnastyczne.

- Nie narzekam, choć rzeczywiście bywam zmęczona. Jeśli jednak uda mi się 

osiggngć zamierzony efekt, szybko zapominam o wszelkich niedogodnościach.
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Z CHAOSU WYŁANIA SIĘ CAŁOŚĆ

Magda Braciszewska-Klimek

Absolwentka warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych (2002 r.). Dyplom 

z wyróżnieniem rektorskim uzyskała w pracowni grafiki warsztatowej prof. 
Rafała Strenta. Uczyła się też malarstwa pod kierunkiem prof. Grzegorza 

Pabla oraz rysunku u prof. Piotra Smolnickiego. Stosuje własną technikę - 

tworzy obrazy z piasku. Tematem są konie i pejzaże.
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- Mamy rozmawiać o moim jeździectwie? Właśnie spadłam (śmiech). Pierwszy 

raz od lat i to z własnego konia. Wyhamował przed kłodg w lesie, a potem wy

skoczył w powietrze niczym łania. Po wylgdowaniu strzelał takimi barankami, 

że uznałam, iż czas spadać. Zleciałam, rozbiłam nos, czoło, a on pognał przed 

siebie. Znalazłam go pasgcego się na boisku szkolnym.

Ale nie płakałaś?

- Tym razem nie, ale kiedyś się zdarzyło. I to wcale nie z bólu. Ze złości! Jeź

dziłam wtedy na torze służewieckim. Na dziesięć dni przed wyczekiwaną dniami 

i nocami mojq pierwszg w życiu gonitwg, wywaliłam się z koniem i złamałam 

obojczyk. Michałowska klacz Dessa wyszła z tego bez szwanku, po mnie przyje

chała karetka. Ale poryczałam się dopiero, gdy trener Arkadiusz Goździk odwo

łał mój udział w wyścigu.

Trochę musiało więc potrwać nim pierwsza służewiecka bomba poszła dla 

naszej rozmówczyni w górę.

- Trenował mnie trener Czesław Rajewski. Startowałam w barwach Krasne

go i to zaledwie w pięciu wyścigach. Dosiadałam folblutów, tzw. czwartej gru

py, czyli najsłabszej. Raz na rudej Barbaricinie zwanej Baśkg zajęłam trzecie 

miejsce. Jeździłam zresztg na dwóch rudych klaczach: Baśce i Dializie - strasz

ne imię! Pierwsza, nawet jak była zmęczona, to starała się wykrzesać dla mnie 

resztkę sił. Niesamowite uczucie, kiedy koń robi coś dla ciebie! Z kolei Dializa, 

jak tylko wyszła z maszyny startowej, pędziła na łeb, na szyję. Nie sposób było 

wstrzymywać jej galop. Zwalniała dopiero, gdy opadała z sił. A wtedy wyprze

dzali nas inni zawodnicy jeden za drugim.

Magda jeździła na wyścigach osiem lat, zaczynając tę przygodę pod koniec 

nauki w szkoły podstawowej. Uwielbiała atmosferę Służewca, ludzi, z którymi 

startowała i trenowała, z którymi spędzała czas. Z wyścigów musiała jednak zre

zygnować. Dające się we znaki kłopoty z kręgosłupem nie pozwalały kontynu

ować pasji w wymiarze sportowym. Rozstanie z torem nie przekreśliło jej związ

ków z jeździectwem. Objeżdżała prywatne konie, w LKS Lewada zrobiła kurs 

instruktora rekreacji ze specjalnością jazda konna, kilka miesięcy zajmowała
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się kucami Connemara w Irlandii. Zdobyła też na AWF-ie pod palcatem słynnego 

trenera Andrzeja Orłosia uprawnienia instruktora sportu jeździeckiego.

- Zaliczyłam nawet u niego praktyki w SK Rzeczna, której był dyrektorem. Wspa

niały człowiek. Przychodził do nas - mieszkałam w pokoju z koleżankg - na wie

czorne pogaduchy. Opowiadał niezwykle ciekawie. Mogłam go słuchać godzi

nami. Wiele się od niego nauczyłam, choć wiem, że majgc tę wiedzę, którg mam 

teraz i te umiejętności, które przez lata zdobyłam - znacznie więcej bym dziś 

skorzystała z jego uwag.

Fascynacja końmi - zapewne za sprawą przejętych genów dziadka, Ste

fana Kraszewskiego, kowala z Nowego Miasta pod Płońskiem - sprawiła, że
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Magda bez tych zwierząt nie bardzo potrafi odnajdywać się w rzeczywistości. 

Gdy więc tylko nadarzyła się okazja, kupiła sobie trzyletniego ogiera, Dor- 

mana. Niestety, co wkrótce miało się okazać - kontuzjowanego, z odpryska

mi w trzeszczkach. Diagnoza nie pozostawiała żadnych złudzeń. Po pół roku
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odsprzedała go z kompletem zdjęć rentgenowskich i innych badań komuś, 

kogo stać było na drogie i żmudne leczenie. Udało się, wierzchowiec wrócił do 

sportu. Ona tymczasem została właścicielką Natarcza, niespełna czteroletnie

go wałacha pełnej krwi. Dziś Natek ma lat siedemnaście i to z niego właśnie 

ewakuowała się ostatnio rozbijając sobie nos.

- Kupiłam go na aukcji w Łgcku, byłam na etacie, miałam regularne docho
dy. Z Dormanem było inaczej. Jeszcze nie pracowałam, ale udało mi się sprze

dać sporo grafik, które namiętnie tworzyłam podczas studiów. Część z nich skła

dała się na mój dyplom.

Dziś Magda przede wszystkim maluje. Interesuje ją przestrzeń, ruch, dy
namika.
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- Nie mam pracowni, nie mam więc gdzie zajmować się grafikę, ponadto 

tajemnica tworzenia w tej materii więżę się - co tu owijać w bawełnę - ze smro

dem. Farby i odczynniki drukarskie śmierdzę i truję. Uznałam, że szkoda zdro

wia. Do malowania co prawda też przydałby mi się stały kęt, ale że go nie mam, 

tworzę tam, gdzie akurat jestem. Forma, którę najchętniej się zajmuję - malo

wanie piaskiem (z fakturalnych plam wyłaniają się m.in. konie - przyp. PD) - 

wymaga dużych przestrzeni. Te mam latem w plenerze, bo w domu absolutnie 

nie. Braciszewska-Klimek ceni dobre malarstwo, nie ma jednak wzoru artysty, 

którego twórczość pociągałaby ją bez reszty. Ma za to swojego mistrza od roz

ważań intelektualnych - jej byłego nauczyciela, prof. Piotra Smolnickiego.

- Dyskusje z nim stały się dla mnie swoistę inspirację. Czymś niesamowitym 

było, że potrafił o moich pracach opowiadać tak, jakbym ja o nich mówiła. Zawsze 

trafiał w sedno. Ma my chyba podobny poziom wrażliwości, tak samo reagujemy na 

rzeczywistość. Żałuję, że dziś tych naszych dyskusji nie kontynuujemy. Przeprowa

dziłam się, mieszkam kilkaset kilometrów od stolicy, trudniej więc o stały kontakt.

Twórcze rozmowy prowadzi teraz z innym interlokutorem... ze swoimi 

pracami. Bywa jednak, że któraś nie ma ochoty z nią rozmawiać.

- H/ tym, co robię, z chaosu wyłania się całość. Czasem efekt jest natychmia

stowy, ale czasem czekam na niego długo. Meczę się wówczas bardzo i mówię 

w takich sytuacjach, że ten obraz nie chce ze mnę rozmawiać.

Malarstwo jest dla Ciebie formą psychoterapii.

- Pozwala mi wyrzucić wszelkie boleści na płótno, papier, a wtedy od razu robi 

mi się lepiej. Zdarzaję się jednak przerwy w malowaniu, nieraz długie. Ażeby two

rzyć, trzeba mieć czas, miejsce, wolnę głowę, możliwości skupienia się. Nie da się 

tego robić z doskoku. Zrozumiałe więc, iż przychodzę takie chwile, że zaczynam 

tęsknić za malowaniem. A jak tak sobie „za muszę” chwycić pędzel, to już muszę! 

Zamykam się wtedy w swoim artystycznym świecie i jestem w nim tylko ja i on.

Dodajmy: w świecie rozdartym między sztuką bogatą w konie, a końmi 

pod siodłem. Owych sfer artystka nie potrafi rozdzielić. Galopując - myśli 

o kolejnym obrazie, malując - o kolejnym galopie.
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Z JEJ SZTUKĄ NAM PO DRODZE

Małwina de Bradé

Absolwentka stołecznego Liceum Plastycznego i Wydziału Grafiki warszaw

skiej Akademii Sztuk Pięknych; dyplom w pracowni ilustracji u prof. Janusza 

Stannego (1932-2014); maluje, rysuje, zajmuje się animacją filmową, 

wykłada fotografię. Jej twórczość inspirowana jest m.in. literaturą, starymi 

zdjęciami, muzyką. Nadzwyczaj częstym motywem prac artystki są konie. 

Współorganizatorka Festiwali Sztuki Jeździeckiej 2016 i 2017 r.
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Konno jeździła od dziesiątego roku życia. Kilka lat temu przestała, bo uległa 

wypadkowi. - No tak - powiedzą domyślni - spadła, potłukła się i wystraszyła. 

Jakże częsty to schemat w życiu byłych jeźdźców. Do Malwiny de Bradé nijak 

jednak nie pasuje. Ona z niczego nie spadła, a poślizgnęła się pod prysznicem 

i doznała bardzo poważnego urazu kręgosłupa. Lekarze zabronili jej dożywot

nio dosiadać koni. Zdarzenie miało miejsce gdzieś w Polsce, w hotelu, w któ

rym zatrzymała się przy okazji jednego ze swoich licznych wernisaży. Wer

nisaży nierzadko pełnych obrazów, rysunków i fotografii koni. Nie do końca 

prawdziwe byłoby jednak stwierdzenie, że skoro nie może już jeździć, to stratę 

rekompensuje przenosząc konie na płótno i papier. Jej hipiczne fascynacje za

częły się właśnie od rysowania koni. Wczesne lata dziecięce spędzała w Łodzi. 

To tam po raz pierwszy zobaczyła poganianą przez woźnicę szkapinę, ciągną

cą ciężki wóz po brzegi wyładowany bańkami na mleko. Ten obrazek tak ją 

zafascynował, że odtąd, ilekroć słyszała odgłos kopyt, biegła do okna, by ob

serwować ów zaprzęg do momentu, gdy nie zniknie gdzieś w czeluściach. Za 

każdym razem starała się zapamiętywać więcej szczegółów, także te najdrob

niejsze, by po chwili szkicować, co zobaczyła.

Wzrokowy kontakt z koniem jeszcze długo zastępował jej ten bezpośred

ni. Dopiero po przeprowadzce do Warszawy zapisała się na lekcje w siodle 

w ośrodku jeździeckim „Hubert” nad Jeziorkiem Czerniakowskim. Trochę
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trwało nim posiadła umiejętności pozwalające na galopy w każdej chwili, 

bo to zawsze trochę trwać musi, ale od początku wprawiała w zdumienie in

struktorów, trenerów i innych jeźdźców talentem do nawiązywania kontaktu 

z końmi. Gdy tylko pojawiała się w ich towarzystwie, te bez względu na swój 

charakter, czasem nadzwyczaj agresywny, zamieniały się w aniołki. Któregoś 

dnia do „Huberta” trafił zaniedbany wałach po przejściach, ze śladami po 

dotkliwych razach. Dziesięcioletnia Malwina, zaczynająca dopiero przygodę 

z końmi, weszła do niego do boksu, jak gdyby nigdy nic i pogłaskała. Nazajutrz 

uczyniła to samo, wkładając mu jeszcze do pyska kilka jabłek. Trzeciego dnia, 

gdy udała się w kolejne odwiedziny, na drzwiach boksu zobaczyła kartkę: nie 

wchodzić, koń gryzie i kopie! Była zdumiona. Okazało się, że wobec innych 

jeźdźców był naprawdę niebezpieczny. Zdarzało się więc nie raz i nie dwa, że 

kiedy koń wymagał nawet najprostszych zabiegów pielęgnacyjnych, a w stajni 

nie było jego opiekuna, posyłano po Malwinę. Łatwość z jaką dogadywała się 

z końmi, jeszcze bardziej ją do nich zbliżyła. W pewnym momencie zdała sobie
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sprawę, że na dłuższą metę, nie jest w stanie bez nich funkcjonować. Do dziś, 

gdy zbyt wiele czasu mija jej bez kontaktu z tymi zwierzętami lub dopada ją 

chandra, wsiada w samochód i jedzie tam, gdzie konie mówią dzień dobry. 

Wystarczy, że na nie popatrzy, pogłaszcze po chrapach, wytarmosi grzywy, 

a już czuje, że wraca do pełni sił.

W miarę często bywa na przykład w „Furioso” w Starych Żukowicach u Alek

sandra Jarmuły. Koni tam kilkadziesiąt, do wyboru, do koloru, a to wcale nie 

bez znaczenia. Malwina de Bradé prowadzi bowiem warsztaty artystyczne. 

Kolor więc istotny. Artyści-amatorzy uczą się pod jej kierunkiem fotografować 

konie, a że to jeden z najtrudniejszych tematów, wiedzą ci, którzy go dotknęli.
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- Najczęściej popełnianym błędem jest niedopasowywanie obiektywów do 

potrzeb konkretnego ujęcia. Zamiast zastosować teleobiektyw, fotografowie uży- 

wajg szkieł szerokokgtnych i koniska deformuję. Co innego, gdy to efekt zamie

rzony, przemyślany. Takie ćwiczenia organizuję na przykład dla dzieci. Maluchy 

tarzajg się na podłodze w stajni i fotografuję konie z żabiej perspektywy. Majg 

wspaniałg zabawę, a przy okazji uczg się m.in. elementów kompozycji obrazu.

Niewykluczone, że któryś z tych malców dzięki koniom odkryje w sobie 

zdolności artystyczne na miarę Malwiny de Bradé. Ważne wówczas, by podjął 

jedynie słuszny kierunek kształcenia. Malwinie chodziły po głowie przeróżne 

pomysły. Zamiast liceum plastycznego chciała wybrać szkołę rolniczą; za

miast Akademii Sztuk Pięknych - zootechnikę. Na szczęście w porę skonsta

towała, że bez wiedzy rolniczej galopować może, bez poznania technik twór

czych artystą będzie ograniczonym. Z drugiej jednak strony prawdą jest też, 

że gdyby nie zaczęła studiować na wydziale grafiki, nie pojechałaby gdzieś
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w Polskę na wernisaż, to nie uległaby wypadkowi i najpewniej nadal jeździła 

konno, ale co my, odbiorcy sztuki, byśmy z tego mieli?

Artystka najchętniej uwieczniała i uwiecznia konie. Tylko podczas studiów 
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musiała się z nimi rozstawać, bo: - Profesorowie - jak powiedziała w jednym 

z wywiadów - z założenia traktują motyw koński w kategoriach kiczu. Rzadko 

kiedy potrafig spojrzeć inaczej. Powstrzymywałam się więc, rysowałam koniki 

przede wszystkim dla siebie, ewentualnie wstawiałam je jako jeden z elemen

tów graficznych, a na to dzięki Bogu przyzwolenie dostawałam. Udało mi się też 

przemycić konia do pracy dyplomowej, którg robiłam pod kierunkiem Janusza 

Stannego: ilustracje do rosyjskiej bajki Piotra Jerszowa „Konik Garbusek”.

Malwina de Bradé dyplom obroniła, ale to wcale nie znaczy, że w życiu 

zawodowym ma z górki - nikt jej zresztą tego nie obiecywał. Nie znosi kom

promisów tam, gdzie traci na tym sztuka. Nie godzi się więc na fanaberie re

daktorów wydawnictw książkowych i czasopism, którzy nie mając pojęcia, co 

dobre, a co kiczowate, myślą wyłącznie o sprzedaży produktu. Ona dobrze 

wie, co jest wartościowe i wartościową sztukę stara się „produkować”. Wkom

ponowując w nią konie wszelkiej maści i kształtów sprawia, że zwłaszcza nam 

- koniarzom - z jej sztuką jest tak bardzo po drodze.
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ARTYSTYCZNA PRAWDA

Joanna Czubak

Absolwentka Wydziału Grafiki łódzkiej Akademii Sztuk Pięknych i poli

cealnego studium fotografii - szkół, które ukończyła z wyróżnieniami. 

Uprawia grafikę, malarstwo, batik, tworzy szklane mozaiki, wykonuje 

zabawki z drewna, prowadzi zajęcia plastyczne dla dzieci i dorosłych; przez 

lata uczyła się gry na pianinie; fascynatka wszystkiego, co końskie.
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Zainteresowanie końmi i sztukami plastycznymi przejęła po mamie; zaintere

sowanie muzyką po dziadkach od strony ojca. Babcia, Jadwiga Goździk, śpie

wała w operze i uczyła wnuczkę gry na pianinie, teraz uczy innych; dziadek, 

Ryszard Czubak, grał na skrzypcach w filharmonii. Joanna długo zastana

wiała się, jaką drogę artystyczną obrać. Zdecydowała o studiach w Akademii 

Sztuk Pięknych kosztem muzyki, choć na pianinie gra w dalszym ciągu, tyle że 

rekreacyjnie. Rekreacyjnie też uprawia jeździectwo pod kierunkiem Marii Żery 

w Wiązownie pod Warszawą. Określenie o tyle adekwatne, że nigdy nie starto

wała w zawodach, o tyle nie do końca ścisłe, że zafascynowana ujeżdżeniem, 

wiele czasu poświęcała treningom w tej dyscyplinie. Wcześniej dosiadała 

wierzchowców wielu ras m.in. w Starej Miłośnie, później arabów w stajni Ma

riana Baniewicza. To właśnie jeden z nich, Elewator, zwiał jej z pastwiska, od

wiedził kilka wsi i wrócił sam do domu, przemierzając dziesięciokilometrową 

trasę, podczas gdy ona wraz z siostrą próbowały bezskutecznie dogonić go 

na rowerach. A jazdę na rowerze ma opanowaną do perfekcji: dojeżdżała nim

.Dzieci" batik, 76x97 cm, 2016 r.
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£on Kichote 2‘ batik, 82 x 85 cm, 2016 r.

do stajni piętnaście kilometrów w jedną stronę. I to bez względu na pogodę: 

i w mroźną śnieżycę, i upalną ulewę. Rowerem docierała też do koni, przy któ

rych pracowała w zamian za godziny w siodle. Dziś ma satysfakcję, że dzięki 

wytrwałości, własnemu wysiłkowi, mogła realizować hipiczną pasję. O byciu 

amazonką marzyła od chwili, gdy po raz pierwszy znalazła się na końskim 

grzbiecie. Miała wtedy sześć lat. Drugie tyle musiała czekać, by zacząć jeździć 

regularnie. Nikt nie chciał jej uczyć przed ukończeniem przez nią dwunaste

go roku życia. Tęsknotę za końmi rekompensowała sobie rysując te zwierzaki 

niemal bez przerwy; zawsze starannie, ale nierzadko na byle czym, nawet na 

skrawku papieru. Rysowała, szkicowała i nabierała wprawy w operowaniu 

ołówkiem. Doświadczenie zaprocentowało podczas egzaminów na studia.

33



„Wojna 1 ’ linoryt, 43x43 cm

Dostała się na grafikę. Dziś jednym z jej ulubionych, choć niewyłącznych te

matów, są zwierzęta, w tym oczywiście konie. Niebezpieczne nie tylko w na

turze, ale - według Joanny - także na płótnie... - Konie kojarzone sq w sztuce 

z kiczem. Bywają zresztą tak piękne, że aż kiczowate. Iluż to malarzy, lepszych 

czy gorszych, zachłystywało się ich urodą i popełniało dzieła szkaradne. Skupiali 

się na odwzorowywaniu każdego włoska, żyłki (przenosząc najczęściej od XX 

wieku obraz ze zdjęcia), zamiast pomyśleć nad sensem i wyrazem; nad tym, co 

ważne i co chcą przekazać innym. Odwzorowywania kształtów można nauczyć 

się w trakcie rzetelnych ćwiczeń. Znacznie trudniejsze jest wczucie się i oddanie 

w plastyce ruchu - nieodłącznej cechy tych zwierząt. Koń może nieść ze sobą 
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określone treści, a przedstawianie go w sztuce powinno być wynikiem artystycz

nych poszukiwań. Poszukiwań nieznanego, poszukiwań własnego ja. Zgubne 

jest tworzenie ładnych obrazków na ścianę, takich, co się będq sprzedawały. To 

nie sztuka! Ta prawdziwa ma nieść wartości uniwersalne, wypływać ze szczerej 

potrzeby serca. Konie z francuskiej jaskini w Lasceaux sq szczere. Nie zestarzały 

się mimo upływu tysięcy lat. I nikt nie neguje ich wartości, choć zawierajg tyle 

błędów anatomicznych, jakby malowały je dzieci. Sq pełne wyrazu.

- Spójrzmy na „Guernicę” Pabla Picassa. Tam, w wielkim chaosie, wśród 

konwulsyjnie powykręcanych postaci jest koń. Jakże brzydki, nieestetyczny, ani 

trochę piękny. Ale jest w nim coś o wiele ważniejszego: ból umierania, okrutna 

niesprawiedliwość, niezasłużona śmierć. Najważniejsza więc w każdym dziele, 

także tym przedstawiajgcym konia, jest artystyczna prawda. Nie chcę, by sztuka 

„końska” kojarzyła się z banałem. Nie twierdzę, że sama osiggnęłam mistrzo

stwo, że jestem wolna od skazy. Zdaję sobie sprawę ze swojej małości, z tego, że 

stoję na poczgtku mojej artystycznej drogi. Wciqż szukam i zresztg dlatego nie

■fby", węgiel + pastel, 70x100 cm, 2014 r.
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Joanny koń indiański" ba tik, 103x88 cm, 2016 r.

ograniczam się do tematu koni. Pociąga mnie cały świat organiczny, całe życie 

na naszej planecie. Studiujgc jq, dociera do mnie, jak jestem maleńka i nieważ

na w tym ogromnym, okrutnym wszechświecie...

Ale w tym wszechświecie na szczęście żyją zwierzęta. I tu wracamy do 
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punktu wyjścia. To one miały zapewne niemały udział w uwrażliwieniu naszej 

bohaterki na piękno.
- / nie tylko na piękno! Obcowanie ze zwierzętami uczy pokory. Ich błędy sq 

w rzeczywistości naszymi błędami. I żeby była jasność, choć pewnie wywołam 

falę oburzenia: koni nie uważam za lepsze od innych stworzeń. Z każdym zwie

rzęciem - mam na myśli te wyżej rozwinięte - przy okazaniu miłości i poświęce

niu czasu, można się wspaniale dogadać. Ludzie sq w tym względzie bardzo nie

sprawiedliwi. Otaczajg się stworzeniami, z którymi jest im wygodnie obcować. 

Jedne faworyzuję i wynoszę na piedestał, innym odbierajg godność. Razi mnie 

to i oburza! Gdybym miała dużo pieniędzy, stworzyłabym azyl dla różnych dziw

nych zwierzgt, z którymi nikt nie myśli się kolegować. Chodziłabym na spacery 

z gqskq, jeździłabym na byku. Konia też bym miała, tyle że choć to arystokrata, 

musiałby się z pospólstwem bratać.

Życzymy zatem artystce znakomitych zarobków, dzięki którym będzie mo

gła wcielać w życie swoje „zwierzęce” marzenia.
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ADAPTOWAĆ PRZYPADKOWĄ PLAMĘ

Jolanta Dądzik-Kalopsidiotis

Absolwentka Wydziału Wzornictwa Przemysłowego warszawskiej Akademii 

Sztuk Pięknych. Uprawia malarstwo olejne, akrylowe, rzeźbę, posługuje 

S|ę też zbliżoną do batiku techniką „wash off”. Blisko ćwierć wieku spędziła 

na Cyprze. Swoje prace prezentowała na wystawach m.in. w Limassol, 
Nikozji, Paphos. Dopiero w wieku ponad czterdziestu lat spełniła dziecięce 

marzenie: zaczęła jeździć konno. Współorganizatorka Festiwali Sztuki 
•Jeździeckiej 2016 - 2018 r.
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W Polsce jest już od dobrych kilku lat, a dopiero ostatnio, i to zupełnym 

przypadkiem, znalazła się przy Grochowskiej w Warszawie - ulicy, w pobliżu 

której mieszkała w dzieciństwie. Tam pod numerem 272 przez dziesięciolecia 

istniał Instytut Weterynaryjny SGGW, a przy nim przychodnia dla małych i dużych 

zwierząt. Zza płotu widać było konie czekające na zabiegi. Mała Jola potrafiła 

przypatrywać się im godzinami. Rodzice zawsze wiedzieli, gdzie jej szukać.

- Mieszkaliśmy przy Rybnej. Tam też bywał koń. Pod naszym balkonem, dzień 

w dzień furman zaprzęgał kobyłę do wozu. Niestety, zaraz potem znikał w głębi 

ulicy wybrukowanej kocimi łbami. Odprowadzałam go wzrokiem i marzyło mi 

się, by choć na chwilę jeszcze przystangł.

Ciągnęło ją do koni, nie wiedzieć czemu, a najdrobniejsze z nimi zdarzenia 

pamięta po dziś dzień. Wspomina na przykład, jak podczas wakacji zobaczyła 

z koleżankami pasącą się kobyłę. Wymyśliły, że na nią wsiądą.

- Ty pierwsza, bo jesteś taka chuda, że koń nawet się nie zorientuje, że ma cię 

na grzbiecie - zwróciła się do Joli jedna z dziewczynek.

Wsiadały kolejno, na szczęście nic się stało. Wspaniałą zabawę przerwał 

wrzask biegnącego w ich stronę właściciela, który wymachując pięścią, kazał

40



im natychmiast zostawić kobyłę w spokoju. Zwiały, gdzie pieprz rośnie.

Zapamiętane z dzieciństwa obrazki z końmi musiały wystarczyć jej na dłu

gie lata. Jeździć nie jeździła, bo nie miała gdzie. Szkółek było zresztą wtedy 

tyle, co kot napłakał. Ponadto gros czasu poświęcała nauce. Liceum plastycz

ne, studia - najpierw przez rok w łódzkiej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych, 

potem w warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych - wymagały sporego wysiłku. 

Może po obronie dyplomu zaczęłaby rozglądać się za jakąś stajnią, ale akurat 

wtedy przenosiła się z mężem na Cypr.

- Nie miałam głowy myśleć o koniach. Na własne życzenie traciłam grunt 

pod nogami, zostawiałam w Polsce wszystko, tam nie miałam nic. Nie znałam 

ani języka, ani mentalności śródziemnomorskich wyspiarzy. Łatwo mi nie było. 

Upłynęło sporo czasu nim zadomowiłam się w nowej rzeczywistości.

Mimo wielu obowiązków zawodowych i rodzinnych - matkowała trzem sy

nom, udzielała lekcji malarstwa, zajmowała się własną twórczością - znako

micie sobie radziła. Ale też jak mało kto potrafiła organizować dzień. Im więcej 
roboty, tym więcej chwil dla siebie.

- I właśnie, kiedy miałam trochę wolnego, coś mnie tknęło, by sięgngć po 
albumy malarskie z dziełami artystów uwieczniajgcych konie. To wtedy zako

chałam się w twórczości Piotra Michałowskiego, jego absolutnym rozumieniu 

kształtów i umiejętnością przenoszenia na płótno nawet najdrobniejszych szcze

gółów grubym pędzlem - lubię, gdywidać.jak obraz powstawał. „Konny poczty- 
lion Michałowskiego zafascynował mnie do tego stopnia, że go skopiowałam. 

Miałam satysfakcję, bo tak się spodobał, że błyskawicznie znalazł nabywcę.
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To był pierwszy „koński” obraz Jolanty Dądzik-Kalopsidiotis. Zaraz po nim 

zaczęły powstawać kolejne - już nie kopie. Znakomicie się sprzedawały i cie

szyły dobrymi recenzjami. Pomyślała, że warto pokazać je szerszej publiczno

ści. Tak doszło do jej pierwszej monotematycznej wystawy. Wernisaż „Konie” 

w Limassol w roku 1991 ściągnął tłumy. Zjawili się też dziennikarze. Jeden 

z nich przeprowadzając z malarką wywiad uznał, że artystka na pewno jeździ 

konno. Ależ był zaskoczony, gdy w odpowiedzi usłyszał: nie.

- Dodałam, że bardzo bym chciała, ale nie miałam okazji.

Dał jej wtedy adres ośrodka, w którym mogłaby zacząć hipiczną przygo

dę. I zaczęła, choć z mieszanymi uczuciami. Z jednej strony była szczęśliwa, 

że wreszcie siedzi w siodle, z drugiej towarzyszyły jej obawy, jakie młodych 

adeptów nie męczą. Miała świadomość, że uprawiając jeździectwo ryzykuje. 

Wypadek przytrafić się może każdemu, a ona ma przecież na wychowaniu 
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trzech synów. Im jednak częściej jeździła, tym lęki traciły na sile.

- Trenerka mówiła wyłącznie po angielsku, a mój angielski był wtedy jeszcze 

w stadium szczątkowym. Jak kazała mi np. trzymać pięty w dół, to podnosiłam 

do góry palce, a potem bolały mnie nogi od nienaturalnego ułożenia stopy. Do

chodziłam do wszystkiego na około, trwało więc dłużej, ale osiągnęłam poziom 

pozwalający na starty w lokalnych zawodach ujeżdżeniowych.

Na początku dosiadała zaawansowanego wiekiem Altisa, którego imię 

w tłumaczeniu na polski znaczy „łobuz”. Za młodu był krnąbrny, z wiekiem się 

uspokoił i stał bezpieczny także dla początkujących.

- Na pierwszą jazdę przyszłam w żółtych kaloszach, bo jeszcze wtedy nie mia

łam odpowiednich butów. Na kolejnych wyglądałam już jak amazonka z praw

dziwego zdarzenia, ale dłużej niż pół godziny nie dawałam rady jeździć. Tam 

jest upał nie do wytrzymania. Ponad 30 stopni w cieniu. Pot leje się spod toczka 

strumieniami. Dla nas, mieszkańców tej części Europy, warunki nie do zniesienia.

Do stajni oddalonej o trzydzieści kilometrów jeździła kilka razy w tygodniu, 

z czasem nie tylko dla przyjemności, także z obowiązku. Została właścicielką 

folbluta, który niegdyś ścigał się na wyścigach, teraz zapadł na ochwat. Na 

szczęście rokowania były dobre. Wszystko wskazywało, że po półrocznej kura

cji, specjalnie kuty, będzie mógł wrócić pod siodło.

- Nazywał się Hawaii Sharp, ja dałam mu imię Figaro, a sprezentowała mi 
go koleżanka, także Polka. Mieszkała w górach, gdzie skaliste podłoże było dla 
konia zabójcze. Musiałbystać wyłącznie w boksie.

Towarzysząc weterynarzowi, sama wykonując wiele zabiegów, zdobywała 

wiedzę, jakiej nie posiadłaby jeżdżąc konno nawet od dziecka. Przez pierwsze 

miesiące pracowała z Figaro tylko z ziemi. Ten „ziemny” kontakt bardzo ich zbli

żył. Wypracowane relacje procentowały pod siodłem. Rozumieli się jak łyse konie.

- Przyjaźń z nim to był piękny czas. Niestety, gdy postanowiłam wrócić do 
kraju, musieliśmysię rozstać. Ilekroć opowiadam tę historię, pytają mnie ludzie, 

czy tęsknię. Tęsknota to według mnie smutne uczucie. Jestem szczęśliwa, że mo
głam z Figaro być pięć długich lat.
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Decyzja o powrocie do Polski wymusiła wiele pożegnań. Nie tylko z koniem. 

Także z przyjaciółmi, z miejscem, w którym czuła się jak w domu, z uczniami, 

których uczyła malarstwa, z... rzeźbami. Tak, tak z rzeźbami, których nie mia

ła jak przetransportować do Polski.

- Lubię eksperymentować, spełniać się w rozmaitych dziedzinach. Spróbo

wałam w rzeźbie. HZ ziemi powstawały negatywy moich koni, które zalewałam 

cementem, montując prowizoryczne szalunki. To były długie godziny ciężkiej 

fizycznej pracy w upale. Ale uparłam się, że cykl rzeźb powstanie. Kiedy beton 

wysechł, operator dźwigu wyciggałjezziemi. Były niewyobrażalnie ciężkie.

]N swoim notatniku odnotowała: „Poprosiłam ziemię, aby pomogła mi 

stworzyć te rzeźby. Konie są dla mnie symbolem życia. Ziemia była łonem 

dla moich rzeźb. Z ziemi je tworzyłam, z ziemi je wydobyłam, dałam im 

fakturę ziemi”.

Rzeźby cieszyły się zainteresowaniem, przez rok można je było podziwiać 

w Limassol. Przed powrotem do Polski musiała jednak coś z nimi zrobić. Kiedy 

zastanawiała się co? - usłyszała od kilku osób chwalących się wszem wobec 

swoimi nieprzeciętnymi zainteresowaniami sztuką, że je potłuką i będzie mia

ła kłopot z głowy.

- Zamurowało mnie. Na szczęście znajomy weterynarz wzigł je do siebie do 

kliniki, a że dysponuje niezwykle atrakcyjnym terenem zieleni z wodospadem, 

prezentują się lepiej niż w muzeum.

Spokojna o rzeźby, zostawiając na wyspie kawał swojego życia, synów, któ

rzy wciąż tam mieszkają, wróciła na stałe w 2011 roku do Warszawy.

- Wróciłam i nikt mnie tu nie zna. Bo kto nad Wisłą słyszał o Jolancie 

Dądzik-Kalopsidiotis? Kiedy wyjeżdżałam zaraz po studiach, dopiero zaczyna

łam budować moją twórczą osobowość. Ta krystalizowała się poza granicami. 

Dostąpiłam zaszczytu, znalazłam się w albumie prezentującym najlepszych 

artystów cypryjskich „CyprusArt. In the 20th Century”. To duże wyróżnienie, ale 

kto w Polsce o tym wie. W kraju dopiero daję się poznawać. A to na Festiwalach 

Sztuki Jeździeckiej, a to na okładkach kwartalnika „Hodowca i Jeździec”, a to
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kwalifikujgc się na VII Międzynarodowe Biennale Miniatur. Z tymi miniaturami, 

które notabene rzadko tworzę, to ciekawe doświadczenie. Stosuję w nich wła- 

snQ technikę, prace powstajq na papierze kredowym, który z założenia nie przyj
muje farby. Więcej nie powiem.
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Artystka przez lata uprawiała malarstwo olejne. Teraz w jej twórczości do

minuje akryl.
- Zdradzę jeden z sekretów warsztatu. Nie szkicuję, pozwalam farbie rozlać 

się na płótnie i adaptuję jq takq,jakq jest. Wpatruję się w niq i stopniowo wydo

bywam z niej pożqdane kształty.

Malarka uwiecznia nie tylko konie. Pasjonuje ją również las, natura, tajem

niczość miejsca, czasu i światła, wiedźmy leśne. Taka tematyka uspokaja i po

zwala jej lepiej żyć. A w tym życiu - jak mówi - jest szczęśliwa.

Satysfakcję dają jej także zajęcia z adeptami sztuki. W klubie osiedlowym 

naucza rysunku. Ma rzadką umiejętność zarażania innych potrzebą poszuki

wań, motywuje do twórczych działań. Sama wciąż robi coś nowego. Dziś na 

przykład zacznie rzeźbić w olchowym pniu, ale nie będzie to koń.

- Konia to ja chcę teraz prawdziwego. Odkqd wróciłam do Polski, jeżdżę spo

radycznie. Muszę coś z tym zrobić, bo dzięki wizytom w stajni doładowuję aku

mulatory. Po każdej przejażdżce nabieram ochoty, by żyć jeszcze intensywniej, 

podejmować kolejne wyzwania, choć sama jazda to też wyzwanie. Według mnie 

większe niż malarstwo. Panowanie nad swoim ciałem i ciałem zwierzęcia, jego 

psychikę i temperamentem to wielka umiejętność. Znacznie prościej operować 
ołówkiem, pędzlem, szpachlp.

Zapewne znajdą się tacy, którzy w tej kwestii mają zdanie odmienne...
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przyjechała, zobaczyła, zatęskniła

Anna Dębska 

(1929-2014)

Absolwentka Wydziału Rzeźby warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych. 

Rzeźbiarka, miłośniczka zwierząt, niegdyś hodowczyni koni arabskich. 

Jej prace znajdują się w wielu miastach Polski, m.in. na służewieckim torze 

wyścigów konnych w Warszawie. Artystka spędziła piętnaście lat w USA. 

Do kraju powróciła w 1995 roku. Autorka wspomnień „Samo życie”.
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Jestem w środku lasu. Według szkicu, który trzymam w ręku, od celu dzieli 

mnie jakieś siedemset, najwyżej tysiąc metrów. Znając jednak swój wybitny 

talent do błądzenia, na wszelki wypadek zatrzymuję przygodnych tubylców.

- Do kogo, do Anny Dębskiej? - powtarza jeden z zagadniętych.

- Rzeźbiarka - wyjaśniam - mieszka tu gdzieś niedaleko.

- Rzeźbiarka? Może ta, co ma takiego wielkiego czarno-białego konia?

- Ta sama - potwierdzam.

- Toż to „Koniarka”, a nie jakaś Dębska. Tak jq tu nazywamy. Ale to nie tędy, 

wróci pan do asfaltu i pojedzie przez Gwizdały, stamtgd już niedaleko, ktoś pana 

pokieruje.

No i miałem przegwizdane. Nałożyłem, Bóg wie ile kilometrów, zamiast je

chać dalej lasem. W końcu dotarłem.

- Moment, tylko zamknę psy - krzyczy z oddali gospodyni.

Artystka energicznym krokiem zbliża się do furtki, otwiera, wchodzę na po

dwórze, następuje standardowe dzień dobry, a po chwili... zaczynam odnosić 

wrażenie, żeśnię.

- Chce pan ze mng rozmawiać, przecież ja nieżyję!

- ???
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- Jakiś czas temu cytowaliście w „Koniu Polskim” wypowiedź Andrzeja 

Maliszewskiego. Twierdził, że jest kontynuatorem hodowli arabów, którą... przed 

wielu laty zapoczątkowała nieżyjąca już Anna Dębska. Prawdę mówiąc, jak sły

szę, co się w owej hodowli dzieje to rzeczywiście wołałabym, żeby mnie już nie 

było. Szkoda, że nie udało mi się mojego stada arabów przewieźć do Ameryki.

Rzeźbiarka w 1979 roku wybrała się do USA, o czym zresztą marzyła od 

zawsze. Zabawne, że kiedy, jako małą dziewczynkę pytano ją, kim chciałaby 

być, odpowiadała: - Amerykanką!

W Stanach zamierzała pobyć kilka, może kilkanaście miesięcy. Tyle, ile wy

magało przygotowanie prac na jej pierwszą w tamtych stronach ekspozycję, 

tyle, ile potrzebowała na powrót do stanu równowagi po stracie paru bliskich 

sobie osób. Kiedy jednak w Polsce wybuchł sierpień, nienormalność stała się 

jeszcze bardziej nienormalna, postanowiła zostać dłużej, może na zawsze.

Jej tamtejszy promotor sztuki, Lome Green (niezapomniany Ben Car

twright z serialu „Bonanza”), widząc, jak kobieta tęskni za końmi, zapropo

nował pomoc w ich sprowadzeniu i nawet spółkę w hodowli. Przygotowali 

odpowiednią farmę, załatwili formalności, a gdy już wszystko było gotowe na 

przyjęcie wierzchowców... Jaruzelski ogłosił stan wojenny i zamknął przej
ścia graniczne. Plan upadł. Wtedy jeden z amerykańskich przyjaciół wpadł na 

niezwykły pomysł przeprowadzenia kilkunastu arabów przez zieloną granicę. 

W RFN przewidywał załadunek na samolot i konie, niczym Pegazy, lądowały
by na lotnisku w Stanach.

- Dosiądę jednego, reszta za mną pójdzie - kombinował.

- Zwariowałeś chyba, nie masz pojęcia, czym jest polsko-enerdowska granica

- tłumaczyłam. - Tam się mysz nie prześliźnie, a ty mi konie chcesz prowadzić.

- Anna, dam radę, ileż razy przekraczałem zieloną z Meksykiem.

- No tak, zupełnie to samo! - złapałam się za głowę i dostałam ataku śmiechu.

W końcu przyjął, że przedsięwzięcie nie ma szans. Rzeźbiarka została więc 

w Stanach, co prawda bez stada, ale z wierzchowcem, którego już tam sobie 
kupiła.
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- Nie da się żyć bez koni, nie potrafię. Przekazuję mi silną energię, wyciąga

ją z największych depresji, poprawiajg mój świat. Wystarczy się tylko przytulić. 

O byciu z nimi marzyłam od najmłodszych lat. Podobno, jako mała dziewczyn

ka - tak mi opowiadała mama - pierwsze kroki skierowałam w stronę konika 

- zabawki ciggniętej na sznurku przez jakiegoś chłopca. A kiedy byłam trochę 

starsza biegałam po polach, zamykałam oczy i wydawało mi się, że galopuję po 

bezdrożach. Od dziecka też lepiłam koniki z plasteliny. Uzupełnialiśmy się z bra

tem, ja wierzchowce, on rycerzy. Pamiętam, jak leżałam chora w łóżku, mama 

dała mi tacęzplasteling, a ja przy pomocy igły wyrzeźbiłam karetę zaprzęgniętą 

w osiem koni, były nawet lejce i inne szczegóły uprzęży. Lepiłam też rozmaite 

zwierzątka na zamówienie moich rówieśników. W zamian dostawałam cukierki.

\N czasie wojny, by oszczędzać plastelinę, mała Ania wypełniała wnętrza 

swoich prac ziarnami grochu i fasoli. Na lepieniu spędzała zresztą każdą wol

ną chwilę. Nie dziwota więc, że kiedy przyszło jej po wyzwoleniu wybierać 

szkołę średnią, zdecydowała się na liceum plastyczne. A potem była rzeźba na 

warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych.

Decyzja o zawodzie artysty nie spotkała się z entuzjazmem rodziny, a na

wet ze sprzeciwem, zwłaszcza męża. Znacznie starszy pozwolił sobie na groź

bę wobec młodziutkiej żony: albo ja, albo rzeźba! Wybrała oczywiście rzeźbę. 

Z punktu widzenia sztuki podjęła jedynie słuszną decyzję. Wystarczy przeczy

tać fragment ze wstępu Xawerego Dunikowskiego do wystawy indywidualnej 

artystki w „Zachęcie” w 1962 roku: „Prace Anny Dębskiej oszałamiają swą bez

pośredniością. Jej styl i technika nie mają żadnego odpowiednika w rzeźbie 

(...). Ze świętą pasją daje własną wizję zwykłego życia cielaczków, wilczków, 

źrebaczków i lisków... Wzrusza nas emocją widzenia uroków i urody tego ży

cia...” Wzrusza i zachwyca zarówno ta mniejsza, pokojowa rzeźba, jak i pokaź

nych rozmiarów plenerowa. Przynajmniej jedną z tych wielkich wystawioną 

na warszawskich wyścigach, doskonale znają bywalcy Służewca. Znają, co 

nie znaczy, że dzieło emanujące artyzmem najwyższego lotu kojarzą właśnie 

z Anną Dębską.
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Konie w rzeźbie, konie w życiu. Dla sztuki przyszło artystce w latach pięć
dziesiątych rozstać się ze swoją pierwszą własną klaczą. Dostała wówczas 

pracę przy konserwacji rzeźby w restaurowanym Gdańsku. Opieka nad ko- 

niern na odległość kompletnie mijała się z celem, zwłaszcza nad takim ko

niem. Wyjątkowo narowisty, tuczony na rzeź, katowany przez handlarza za 
byle co, wymagał ciepła na co dzień, nie tylko od przypadku do przypadku.
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Wypatrzyła go w Grodzisku Mazowieckim, gdzie wówczas mieszkała. Któ

regoś dnia handlarz zaproponował, bym dosiadła tej klaczy i jeśli nie spadnę 

to sprzeda mi ją za grosze, dosłownie za cenę trzech kuraków. Nie spadłam! 

Mina mu zrzedła, ale słowa dotrzymał.

Po wyjeździe na Wybrzeże nadeszły lata bez własnego wierzchowca, ale 

w siodle. Odwiedzała kluby, stajnie, by tylko nie tracić kontaktu z uwielbiany

mi zwierzętami. Po powrocie do stolicy trafiła m.in. do warszawskiego ZOO, 

w którym rotmistrz Tadeusz Jacobson prowadził, jak byśmy dziś określili, 

sekcję jeździecką.

- Jeździł znakomicie, ale babiarz był wyjątkowego kalibru. Jak mu która 

nie dała przynajmniej buzi, to odwdzięczał się przydziałem kiepskiego konia. 

Ja nie dawałam. W zamian musiałam przyjaźnić się ze Sznyclem, chudzielcem 

przewracajgcym się nigdy nie wiadomo kiedy. To na nim, ale tym razem na 

szczęście bez upadku, wyruszyłam w grupie kilkunastu jeźdźców na niedziel

ny spacer po Warszawie. Prowadził Jacobson na Bagnecie należgcym niegdyś 

do marszałka Konstantego Rokossowskiego. W Al. Ujazdowskich napotkaliśmy 

moc ludzi. W pewnym momencie rozległy się okrzyki: burżuje, koni im się za- 

chciało! Poleciały kamienie. Spłoszone wierzchowce ruszyły przed siebie, aku

rat w stronę al. Szucha, gdzie mieścił się urzgd bezpieczeństwa. Szum zrobił 

się w stolicy, rozeszły plotki, że to partyzanci próbujg zdobyć siedzibę bezpieki. 

Ukarano nas zakazem przejażdżek po Warszawie i... weryfikację członków. Kie

dy wyszło na jaw, że żaden nie ma robotniczego pochodzenia, klub rozwiązano.

Wiele czasu spędzała też nasza bohaterka w „Legii” u mjr. Wiktora 

Olędzkiego.

- Oj dobra to była szkoła, dobra - kiwa głową. - A ściągnął mnie tam, mój 

starszy kolega, przyjaciel, profesor Ludwik Maciąg.

Dębska miała w „Legii” ulubionego gniadego Zagłówka. Świetnie jej się 

na nim jeździło, skakało, dogadywali się, co brzmi może komicznie, bez słów. 

Któregoś dnia Zagłówka nie zastała w boksie, na padoku też go nie było. Konia 

posłano na rzeź. Natychmiast pojechała do ubojni, myślała, że jeszcze zdąży
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zwierzę uratować. Niestety.

- To zrobił taki sukinsyn, kapitan IV. zwyczajnie na złość. Mścił się na wszyst
kich, którzy nie byli zwipzani z wojskiem. Ludwikowi też robił psikusy, komuś 

tam zagwoździł konia przed zawodami. Odeszłam w jednej chwili.

Od tamtej pory Dębska miała już tylko swoje wierzchowce. Maciejka zapo
czątkowała jej prywatną, pierwszą w demoludach, hodowlę arabów. Stworzy
ła ją na przekór nie tylko Ministerstwu Rolnictwa, ale samemu Gomułce, który 

twierdził, że w kraju trzeba powyrzynać wszystkie konie, bo zżerają Polskę Lu
dową. Ale, co to za hodowla, jedna klacz? Przydałby się jakiś dostojny ogier. 

Wypatrzyła takiego w milicyjnym klubie jeździeckim „Gwardia”. Nazywał się 

Muharyt, był ostatnim synem Witraża. Piękny, ostry, fantastycznie skaczący, 

pokonywał bezbłędnie nawet cztery parkury jednego dnia. Należał do genera-
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ła Józefa Kuropieski ’.Ten niestety nie zamierzał go sprzedawać. Anna Dębska 

na wszelki wypadek rozpuściła wici, że jakby co, to ona pierwsza w kolejce 

i płaci każda cenę.

Tamtego poranka telefon zupełnie ją zaskoczył:

- Pani Anno, generał zleciał z Mu ha ryta, leży połamany w szpitalu i jest taki 

wściekły, że kazał go sprzedać, nieważne komu, nawet do rzeźni - informował 

trener Henryk Sołtysik. - Jeśli więc w dalszym ciggu pani reflektuje, proszę za

raz przyjechać. Do jutra generał gotów zmieniać zdanie dwadzieścia razy. Poje

chała najszybciej, jak mogła, zapłaciła i od razu konia zabrała. Całe szczęście. 

Nazajutrz telefon:

- Generał chce Muharyta z powrotem! - informował głos w słuchawce.

' Józef Kuropieska (1904-1998); generał broni, poseł na sejm PRL z ramienia PZPR, w 1950 został 
aresztowany, oskarżony o szpiegostwo, skazany na karę śmierci w 1952 roku. Ponad rok spędził 
w celi śmierci, w 1954 roku wyrok uchylono, w marcu 1956 został zrehabilitowany.
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- Nie ma mowy! Mój ci on\ - wykrzyczała świeżo upieczona właścicielka.

Muharyt z „odrzutem” porsche, niezwykle szybki, w cwale nie do zatrzy

mania, błyskawicznie zadomowił się w nowym domu. Maciejkę pokochał od 

pierwszego wejrzenia. Dochowali się dorodnego potomstwa.

Dziś po tej parze pozostało już tylko wspomnienie. Muharyt zakończył ży

wot w kraju, a klacz wylicytowana na aukcji w Janowie Podlaskim, ostatnie 

lata życia spędziła w Oregonie. Anna Dębska mieszkając wówczas w Stanach, 

kilkakrotnie ją odwiedzała.

Pomyśleć zresztą, jak niewiele brakowało, by rzeźbiarka została w Ame

ryce na zawsze. Zmiany polityczne w Polsce sprawiły jednak, że po dziesięciu 

latach pobytu na drugiej półkuli, mogła przyjechać do ojczyzny bez obaw, że 

jej z powrotem nie wypuszczą. Bez obaw, że znów ją upokorzą, przeprowa

dzając osobistą rewizję, opóźniając odlot z Okęcia o całą dobę, jak miało to 

miejsce, gdy wyruszała w swoją daleką podróż pod koniec lat siedemdziesią

tych. Doprowadzona wówczas na lotnisku do granic wytrzymałości, zaklęła 

niczym szewc, oznajmiając żegnającym ją przyjaciołom, że do Polski nigdy 

więcej nie przyjedzie. A jednak przyjechała, zobaczyła, zatęskniła. Co praw
da powróciła jeszcze do Stanów na sześć lat, ale z każdym miesiącem było 

jej tam trudniej żyć. Gnębiona nostalgią, zaczęła pisać wielotomową historię 

swoich arcyciekawych dziejów, pełnych ciepła i dramatu zatytułowaną „Samo 

życie”. Kolejne tomy powstawały w środku mazowieckiego lasu, w stuletniej 
drewnianej chałupie.

- Gdybym miała więcej czasu, to tylko bym pisała i pisała - żali się artyst
ka. - Ale nie ma lekko, tu rzeźbę trzeba jakąś zrobić, psiaki nakarmić, a przede 

wszystkim, jeśli nie dosiąść, to przynajmniej pogadać z Prince’m.
Prince, karosrokaty wielkopolak, ośmioletni wałach, w kłębie około 180 

centymetrów, miał sporo szczęścia, niewiele bowiem brakowało, by wylądo
wał w rzeźni. Jego właściciel zostawił go pod opieką pijaczka, który pieniądze 

na Slano i owies zatapiał w butelczynie. Wynędzniałego, niedożywionego ko- 

nia, samą skórę i kości, odkupił handlarz i wcisnął do zatłoczonej stajni z zim-
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nokrwistymi olbrzymami. Poranione, skopane zwierzę odkryła Anna Dębska. 

Bez chwili wahania postanowiła je przygarnąć.

- Ten handlarz nawet go nie poił-wspomina artystka. - Kiedy przywiozłam 

Prince’a do siebie, wypił sześć(!) wiader wody, jedno po drugim. W następnych 
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dniach dopominał się o nią, jak o najlepszy przysmak. Owies mógł nie istnieć, 

ale pełne wiadro zapewniało mu poczucie bezpieczeństwa. Z czasem nabrał za

ufania, zaprzyjaźnił się ze mną i z psami, pokazał, co potrafi. A potrafi skakać, 

jak mało który koń. Z miejsca pokonuje siatkę ogrodzeniową i ląduje u sąsiada 

pod jabłonką. Jest tak skoczny, że żerdzie wokół padoku przytwierdziłam na 

wysokości dwu metrów. Aż szkoda, że trochę już dla mnie późno na wyczynowy 

sport. Oj daleko byśmy z Prince’m zaszli, daleko...
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JESTEM marką

Katarzyna Dippel

Absolwentka Wydziału Grafiki warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych - 

dyplom w pracowni grafiki wydawniczej Lecha Majewskiego. Ukończyła 

Podyplomowe studia z zakresu Zarządzanie Marką w Szkole Głównej 
Handlowej. Zarządza sobą. Projektuje, ilustruje. Za pomocą komputera 
^czy rozmaite techniki rysunkowe, malarskie i graficzne. Spod jej ręki 

Pod znakiem „Paper Horses” wychodzą m.in. grafiki oraz plakaty z końmi. 
Znanajako Kasia Dippel.
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Po drugim roku studiów na Wydziale Wzornictwa Przemysłowego zre

zygnowała z dalszej edukacji na tym kierunku. Przeniosła się na II rok grafi

ki. Przeprowadzka z jednego wydziału na drugi wiązała się z koniecznością 

nadrobienia zaległości, zwłaszcza że różnice programowe okazały się spore. 

Zdawała egzamin za egzaminem, ale i tak czuła się niemal, jak na urlopie. Na 

wzornictwie czasu nie miała na nic; na grafice mogła wygospodarować chwile 

dla siebie, co wcale nie znaczy, że nauka szła jej, jak z płatka.

- Dość długo profesorowie pracowali nade mną, bym wróciła do swobodne

go rysunku. Wzornictwo na tyle mnie zmanierowało, że zamiast szkiców robiłam
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rysunki prezentacyjne, względnie techniczne. HZ końcu udało mi się wrócić na 
właściwy tor.

Wróciła, skończyła studia i od kilkunastu lat zajmuje się projektowaniem 
graficznym. Ciekawe czy zdradzi choć jedną tajemnicę warsztatu?

- Do serca wzięłam sobie radę mojego wspaniałego promotora, prof. Lecha 
Majewskiego, notabene ucznia Henryka Tomaszewskiego, który przestrzegał 

studentów przed używaniem formatu A-4 - zamykającego w kadrze niczym 
ekran monitora, ograniczającego ekspresję. Unikam więc tegoż formatu jak 

°gnia, mało tego, na ogół nie zaczynam projektu z pomocą komputera. To 

zawsze dopiero któryś tam krok. Projektuję plakaty, broszury, logotypy i iden
tyfikacje graficzne, czasem książki. Coraz częściej na potrzeby internetu. Tym

czasem projektowanie graficzne ulega modom. Nie chcę być od tego zależna.
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Właśnie z tego powodu nie mogę całe życie zajmować się wyłgcznie projektowa

niem grafiki wydawniczej. Stqd też mój pomysł, by już, zaraz, od razu, zajgć się 

równolegle Hustracjg, która z jednej strony w mniejszym stopniu ulega trendom, 

z drugiej bardziej uwydatnia indywidualny charakter autora.

Artystka od zawsze rysowała konie, choć nie tylko. Miała też świadomość, 

że wychodzące spod jej ręki prace są dobre. Niestety, chowała je w szufladzie 

i za żadne skarby nie chciała ich pokazywać. Podejmowała się co prawda ry

sunkowych zamówień, np. dla Fundacji „Dzieci Niczyje”, ale realizowała wów

czas konkretne zadania: ma być tak i tak, przedstawiać to i to, w taki a taki 

sposób... W końcu nadszedł czas, by zadania zaczęła stawiać sobie sama.

- Kiedy cztery lata temu założyłam fanpage z własnymi szkicami ,^aper Hor- 

ses”, nie poprosiłam nikogo ze znajomych o jego .polubienie”. Ze strachu. 

Upłynął niemal rok, nim odważyłam się ujawnić. Do tej pory mam kłopot z po
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strzeganiem siebie jako „artystki końskiej”. Pokutuje gdzieś we mnie przeko

nanie, że malowanie koni jest zajęciem niegodnym, a końskie podobizny utoż

samiane z kiczem. Jednocześnie jako koniara czuję się wręcz zobowiązana do 

podejmowania tematu w sposób, którego mi brakuje w sztuce jeździeckiej.

Kasia Dippel uczyniła z rysowania, szkicowania i malowania koni spo

sób na życie. Wraz ze swoją wspólniczką, Joanną Magierą, rozwija markę 

„Paper Horses”, oferującą autorskie ilustracje z końmi w formie plakatów 

i grafik na płótnie. Marka istnieje w internecie, bo bez internetu artystka nie 

miałaby szans wypłynąć na szersze wody.

- Mam dobry produkt i wdzięczną grupę docelową: koniarzy wszelkiej pici 

i maści. Oczywiście sama nie dałabym rady korespondować z klientami, druko

wać plakatów, realizować zamówień, zajmować się stroną www. Na szczęście 

jest Joasia, z którą rozumiemy się bez słów i doskonale uzupełniamy. Może dla

tego, że poznałyśmy się w stajni, obie jeździmy konno.

Artystka w wieku wczesno dziecięcym nie widziała świata poza kucykami.
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Uwielbiała wszelkie wesołe miasteczka, bo tam mogła te małe konie oglądać 

i ich dosiadać. Na dużych zaczęła jeździć w szkole podstawowej i wcale nie 

dlatego, że sama chciała. Konno jeździli koledzy ojca...

- Tata skojarzył fakty: skoro oni jeżdżą, to jeździć także może jego córka i za

pisał mnie do szkółki, a potem latami woził mnie na zajęcia, za co jestem mu 

niezmiernie wdzięczna. Z czasem zrobiłam nawet papiery instruktorskie. Dora

białam w różnych stajniach, wymyśliłam też, że po studiach pojadę do Anglii 

do pracy przy koniach. Jak postanowiłam, tak uczyniłam, ale nie było to dobre 

doświadczenie. Trafiłam do dużej stajni wyścigowej. Sto bardzo drogich koni, 

a do opieki nad nimi postrzelone kilkunastolatki, które robiły krzywdę sobie i im. 

W stajni i na treningach zdarzały się wypadki, czasem bardzo poważne. Wytrzy

małam dwa miesiące.

Wróciła do kraju, a że ma liczną grupę znajomych koniarzy, mogła nadal 

jeździć bez ograniczeń. W jednej ze stajni, w której stało wiele prywatnych 

koni, a właściciele nie mieli dla nich czasu, bywało, że dosiadała trzech wierz

chowców jednego dnia.

Dziś Kasia Dippel jeździ rzadko.

- Miałam przerwę, a teraz mam opór, bo wypadłam z rytmu i wprawy. Poja

wiła się też myśl, czy to całe jeździectwo jest zajęciem etycznym. Przynajmniej to 

klasyczne, angielskie, z którym przede wszystkim miałam do czynienia. W dal

szym ciągu jednak bardzo ważny jest dla mnie kontakt z końmi. Inspirują do 

twórczych działań, dzięki nim mam wciąż nowe pomysły. Także ten na siebie: 

„Paper Horses”.

Pomocne w realizacji owych pomysłów okazały się podyplomowe studia 

na SGH na Wydziale Zarządzanie Marką. Pozornie nie mają nic wspólnego 

zduszą artysty.

- Z duszą samą w sobie może nie, ale z zarządzaniem tymi duszami - a mam 

ich kilka - jak najbardziej. Nauczyłam się zarządzać sobą. Jakby nie było też 

jestem marką. Rysuję, projektuję, planuję strategię. Łączę swoje liczne osobo

wości w taki sposób, ażeby się nie wykluczały a integrowały. Wiedza z zakresu
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zarządzania bardzo przydaje mi się w wielu aspektachmojego życia zawodo

wego. Nie tylko umiem ozdobić tort wisienką, ale mam świadomość, czym ów 
tort jest.
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WIERZĘ W SZTUKĘ JEŹDZIECKĄ... ALE

Wojciech Dziatko

Wojciech Maciej Dziatko: absolwent warszawskiej Akademii Sztuk 

p'ęknych. Portrecista, grafik, ilustrator. Miłośnik i malarz koni, uczestnik 

Plenerów, m.in. w stadninach w Janowie Podlaskim i Ochabach. Na koncie 

ma osiem wystaw indywidualnych; zbiorowych nie jest w stanie zliczyć.
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Na iście matematyczne pytanie, ile procent w jego twórczości zajmują konie, 

wyjaśnia:

- Wszystko, co rysuję, ma dwie strony, praktyczną i artystyczną. Ta pierwsza 

jest prozaiczna: muszę z czegoś żyć. Angażuję się więc twórczo w to, za co mi 

płacą... najlepiej od ręki. Najchętniej rysowałbym wyłącznie konie. Dominują 

zresztą w moich pracach od dawna, dają mi satysfakcję i poprzez nie wyrażam 

się najpełniej.

Jak narysować konia pokazała małemu Wojtusiowi ciotka przy okazji jednej 

z ich częstych wycieczek do ZOO. Sam fakt jednak, że się tego dowiedział, 

nie skrócił jego drogi do bycia artystą. W rodzinnym domu nikt nawet nie 

przewidywał, że chłopiec nim będzie. Sam zainteresowany też chyba nie do 

końca w to wierzył, skoro po maturze rozpoczął studia na politechnice. Na 

szczęście fanów jego twórczości przeniósł się na Akademię Sztuk Pięknych. Był 

rok 1974. Ledwie się tam znalazł, a znajomy z uczelni zaproponował mu, by
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Poprowadził studencki obóz jeździecki w Książu.

A jakiż to problem, pomyślał. Zebrał pieniądze, ludzi, porozumiał się 

z ówczesnym dyrektorem Stada Ogierów Zbigniewem Dąbrowskim, zaoferował 
studenckie ręce do prac porządkowych i artystycznych, zapiął wszystko na 

ostatni guzik. A to, że konie znał głównie z obrazków i ogrodu zoologicznego,
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że o jeździectwie nie wiedział nic, nie miało najmniejszego znaczenia.

-Młody byłem, wysportowany, jużtrzeciego dnia kłusowałem i zupełnie nieźle 

mi szło. Byłem nawet zaskoczony, jak szybko opanowuję kolejne umiejętność 

A przydawały się bardzo, oj bardzo. Dosiadaliśmy przecież niesfornych ogierów.

Bywało, że studenckie przejażdżki odbywały się na wewnętrznym 

dziedzińcu. Tam obowiązywał zakaz galopowania. Wolno było jedynie 

stępować i kłusować.

- No to stępowaliśmy i kłusowaliśmy, ale z każdg chwilg coraz szybciej 

i szybciej. Wtedy rozlegał się donośny głos pana Szczecińskiego (imienia nie 

pamiętam):

- No mówiłem k... żeby nie galopować!

Szczeciński zwracał nam uwagę najgłośniej jak potrafił, ale tylko po to, by 

dyrektor słyszał, że należycie nas pilnuje. Zacny człowiek był z niego. Miał 

ogromng wiedzę hipiczng i chętnie się z nami niq dzielił. Od niego dowiedziałem 

się, że jak się wchodzi do boksu, trzeba to sygnalizować koniowi głosem i kazać 

mu się przesungć. Mało tego, jak się wchodzi z siodłem, to trzeba siodłem 

zakrywać podbrzusze, bo koń jest koniem i nigdy do końca nie wiadomo, jak 

sie zachowa. Tę radę szczególnie wzigłem sobie do serca. Przydała się jakiś 

czas później w Białce. Co prawda uprzedziłem ogiera, że wchodzę, ten się 

przemieścił, ale kiedy znalazłem się w boksie, niespodziewanie odwrócił się 

i strzelił we mnie kopytem. Dzięki Bogu trafił w siodło, które zamortyzowało 

uderzenie. Uszczerbku na zdrowiu nie doznałem. Odbyłem tylko nieplanowany, 

kilkumetrowy lot na kupę słomy.

Nawet to zdarzenie nie zniechęciło Wojciecha Dziatki do koni i do Białki. 

Przez kilka kolejnych lat spędzał tam wakacje. Doskonale pamięta, jak 

któregoś razu, niedzielnym świtem, wraz z dwoma kolegami wzięli bez pytania 

trzy konie i pojechali w teren.

- Nagle zobaczyłem kłodę leżgcg w poprzek leśnego duktu, której nijak 

nie dawało się omingć. Musiałem więc skakać, choć nigdy wcześniej tego nie 

robiłem. „Mój” rewelacyjny wierzchowiec przefrungl nad niskg przeszkodg
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taki sposób, że nawet nie zauważyłem kiedy. 14/ ten sposób zaliczyłem 

pierwszy skok i potajemną przejażdżkę. Ale najważniejsze, że tak samo, jak 

udało nam się ze stajni wyjechać przez nikogo nie zauważonymi, tak samo 

udało się wrócić.
Strach pomyśleć, jakie byłyby następstwa tej samowolki, gdyby w terenie 

coś się wydarzyło. Konie, których trzech kumpli dosiadło, były już sprzedane, 

miały nawet... metki na ogonach i czekały tylko na transport na Zachód. 

Nie, nie na mięso! Do stajni rekreacyjnych, gdzie miały chodzić pod siodłem 

i wzaprzęgach. Gdyby więc czyn zabroniony wyszedł na jaw, zapewne kompani 

znaleźliby się na indeksie i więcej w Białce już pokazywać się nie mogli. A to 

by znaczyło, że Wojciech Dziatko nie przeżyłby swojej największej hipicznej 

przygody, gdy z grupą białeckich zawodników pojechał w charakterze luzaka 

na akademickie mistrzostwa jeździeckie.

- Nigdy tego nie zapomnę. Wyruszyliśmy o pigtej rano z okolic Krasnego-
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stawu, by po północy zameldować się pod Zieloną Górą. Szmat drogi i do 

tego ten kretyn, przez którego przyszło nam gwałtownie hamować na jednym 

z radomskich skrzyżowań. Żeby nie refleks naszego kierowcy, zapewne byśmy 

się rozbili. Usłyszeliśmy tylko łomot z tyłu koniowozu, w którym w dwóch 

rzędach po trzy, jechały konie. Co z nimi? Otworzyliśmy klapę i okazało się, że 

te bliżej nas stały jak stać powinny i nic im nie jest. Za to te z pierwszego rzędu, 

też na szczęście całe, tyle że siedziały na zadach i nie mogły się podnieść dopóty, 

dopóki nie wyprowadziliśmy tych stojących. I tak w centrum miasta przyszło 

nam przeładowywać koniowóz. Straciliśmy moc czasu. Skończyło się jednak 

tylko na nerwach, złości, a przede wszystkim znacznym wydłużeniu i tak bardzo 

długiej podróży.

Z Białką Wojciech Dziatko był związany najbardziej, ale jeździł też w Starej 

Miłosnej, w klubie pod Białą Podlaską, także w SK w Ochabach, które notabene 

zlikwidowano w dzień jego pięćdziesiątych urodzin. Z czasem coraz rzadziej

74



siadał na konia i nie tylko z racji dającej się coraz bardziej we znaki kontuzji 
dolana. Przede wszystkim zmienił swoje podejście.

~ Wierzę w sztukę jeździeckg - mówi - ale już jej nie praktykuję ze względu 
na d°bro koni. Wolę się im przyglgdać, być w ich towarzystwie, rysować, bo to 

sprawia mi prawdziwg frajdę, ale cierpieć przeze mnie nie będg!
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KOSSAK KARYKATURY POLSKIEJ

Jacek Frankowski

Z wykształcenia magister inżynier leśnik, z zawodu karykaturzysta. Zna

ny z tysięcy rysunków prasowych oraz niezapomnianych projektów lalek 
„Polskiego ZOO”, za które został uhonorowany „Złotą Szpilką’91”. Ma na 
koncie ponad dwieście wystaw indywidualnych. Jest współzałożycielem 

Stowarzyszenia Polskich Artystów Karykatury, dwie kadencje pełnił funkcję 

Prezesa. Jest autorem rysunków wielu znanych postaci ze świata kultury 
1 Polityki, które uchwycił na końskim grzbiecie. Jego bohaterowie dosiadali 

wierzchowców naprawdę lub rysował ich w siodle jedynie... pro art bono. 
W dorobku twórczym ma też filmy dokumentalne, wśród nich „Las katyński 

10. 04. 2010”.
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Izabela Scorupco - Helena Kurcewiczówna

A to dzwoni redaktor z jakiejś gazety i mówi: narysuj nam premiera, inny 

prosi o prezydenta, jeszcze inny o karykaturę kogoś z PiS-u, PO, PSL-u... I jak 

tu odmówić, zwłaszcza że żyć przecież z czegoś trzeba.

- No trzeba, trzeba - potwierdza. - Kiedyś zresztą ta robota bardzo mnie 

bawiła, lubiłem rysować na zamówienie. Od dawna jednak największą frajdę 

sprawia mi to wszystko, co robię nie pod czyjeś dyktando, ale dla siebie, z wła

snej, nieprzymuszonej woli. Powstałe tak rysunki w ogromnej większości lądują 
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co prawda w szufladzie, ale gdy ta zaczyna pękać w szwach, wtedy przeglądam 

zgromadzony materiał i... ruszam z kolejng wystawę.

Dzięki temu świat prędzej czy później dowiaduje się, jakie skarby owa szu

flada kryje, nad czym artysta pracował. I żeby nie było wątpliwości, nie tylko 

nad karykaturami polityków, aktorów, ludzi znanych z pierwszych stron gazet. 

Od kilkunastu lat niebywałą pasją Jacka Frankowskiego stało się dokumento

wanie pełnej koni - oczywiście w formie karykatur - twórczości Jerzego Hof

fmana. Na planach Frankowski spędza długie godziny i za pomocą aparatu fo

tograficznego rejestruje dziesiątki scenek, które dopiero w domowym zaciszu 

przenosi na papier ołówkiem, kredką, piórkiem...

- Gdybym miał rysować w trakcie kręcenia czy przygotowywania ujęć, to 

wiele sytuacji by mi umknęło. Na planie dzieje się tak dużo, że praktycznie trze

ba być jednocześnie w kilku miejscach. A to ktoś zrobi śmieszną minę, a to ktoś 

inny zażartuje w taki sposób, że w jednej chwili rodzi mi się pomysł na dowcipną 

karykaturę, a to jeszcze ktoś... spodnie z konia. W „Starej baśni. Kiedy słońce było 

bogiem” byłem świadkiem sceny, w której zbuntowany konik polski wyrzucił
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A

Jacek Kuroń -Tuchaj-bej

z siodła niezapomnianego Macieja Kozłowskiego (1957-2010). Maciek, odtwór

ca roli Smerdy, panował nad tym wyjgtkowo upartym koniskiem, ale tylko do 

czasu. HZ pewnym momencie zwierz się zbuntował i pokazał rogi. Smerda wy

lądował na ziemi, na szczęście nie ucierpiał, zabawną sytuację zilustrowałem. 

Gdzie jednak podział się ten rysunek, nie mam pojęcia. Może znajdę, choć... 

ilekroć zaczynam szukać jakiejkolwiek mojej pracy, przypominają mi się słowa 

mistrza Antoniego Chodorowskiego (1946-1999): „Jak masz szukać, to narysuj 

J.
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jeszcze raz, będzie dużo szybciej.” Tak też najpewniej zrobię.

Bez trudu za to autor znajduje swoją książeczkę „Ogniem i mieczem w ka

rykaturze”, stanowiącą z jednej strony zestaw sportretowanych aktorów za

angażowanych do filmu przez reżysera; z drugiej - polityków, którym sien

kiewiczowskie role powierzyli czytelnicy pisma „Nowa Wieś”. I tak Jarosława 

Kalinowskiego obsadzili jako Jana Skrzetuskiego, Jacka Kuronia jako Tuhaj- 

-beja, Aleksandra Małachowskiego jako Jeremiego Wiśniowieckiego (wymie

niam wyłącznie postaci sportretowane w siodle).

Dzięki towarzyszeniu Jerzemu Hoffmanowi na planach „Ogniem i mie

czem”, „Starej baśni. Kiedy słonce było bogiem” oraz „Bitwy Warszawskiej 

1920”, Jacek Frankowski miał okazję portretowania, i to za każdym razem 

w innej roli, znakomitego aktora, zarazem doskonałego jeźdźca, Daniela Ol

brychskiego: a to jako Tuhaj-beja, potem Piastuna, wreszcie Józefa Piłsud

skiego. Za każdym razem - ma się rozumieć - na końskim grzbiecie.

- Wierzchowców, które służę mi jedynie jako „cokoły” dla moich bohaterów, 

nie prezentuję w jakiś specjalnie wymyślny, karykaturalny sposób. Owszem sta

ram się przerysowywać, uwypuklać pewne fragmenty budowy ciała, by w spo

sób śmieszny korespondowały z głó wnq postacig obrazka.

Juliusz Kossak też przerysowywał, np. cienką pęcinę malował jeszcze cie
niej, niż była nią w rzeczywistości, napięcie mięśni w galopie podkreślał nad

zwyczaj wydatnie... Porównanie z wybitnym malarzem nie jest w tym miejscu 

wcale przypadkowe. Otóż Jackowi Frankowskiemu, w trakcie wernisażu jego 

wystawy w Zakrzowie, „Gwiazdy w siodle”, Andrzej Sałacki, prezes tamtejszego 
klubu „Lewada”, nadał tytuł „Kossak karykatury polskiej”. Żart żartem, ale też, 

który jeszcze satryryk-rysownik może się pochwalić tak znaczącym „końskim” 

dorobkiem?

-1 nie jest przypadkiem, że do koni mnie ciggnie, choć sam nigdy ich nie do
siadałem. Powoziłem za to, oporzgdzałem i to długie lata. Mój tata, Kazimierz 
Frankowski, założył bowiem w 1950 roku firmę transportowg świadczgcg usłu- 

91 dla ludności: miał dwa wozy i dwa konie. Zajmowałem się nimi od najmłod-
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Daniel Olbrychski -Tuchaj-bej

szych lat. Niestety z czasem nadopiekuńcze państwo ludowe tak zaczęło utrud

niać życie obywatelom pracującym na własny rachunek, że ojciec zmuszony 

był zamknąć interes. Pozostały jednak wspomnienia, w pamięci zapach stajni, 

tętent, rżenie... Te dziecięco-młodzieńcze zapiski zawsze odżywają, gdy mam 

okazję być wśród koni... czy to na Hoffmanowych planach, czy na Mistrzostwach 

Gwiazd w Zakrzowie, czy gdziekolwiek indziej.
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-z

Bogusław Linda - Wieniawa
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lubię słuchać, jak grają

Magdalena Gintowt-Juchniewicz

Absolwentka Wydziału Grafiki Europejskiej Akademii Sztuk w Warszawie. 

Dyplom z wyróżnieniem w pracowni prof. Ewy Walawskiej. Uprawia grafikę 

Warsztatowę w technikach wklęsłodrukowych: akwaforta, akwatinta, su- 
cba igła. Maluje i rysuje m.in. konie, przedstawia je także w formie grafik. 

Autorka ilustracji tomu poezji Ernesta Brylla „Na dom pada cieniutki blask” 
(2005). W książce znalazły się grafiki z końmi i pejzaże w akwareli. Związana 

Przeszłości z artystycznym periodykiem „Enigma”. Poetka.
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„(...) pogranicze, o którym piszę, sięga granic natury i sztuki, formy i treści,ol 

razu i słowa, konkretu i ulotności, granic współistnienia sztuk,zazębiania s 

pojęć i wartości przynależnych estetyce... Niektórzy potrafią zdecydowani; 

określić się, wybrać czarne lub białe. Mnie te krainy są jeszcze obce, być mol; 

nigdy nie będzie mi dane w nich gościć. Na razie wędruję po pograniczach, 

przebierając w odcieniach szarości i jeśli nawet nigdy nie dojdę do czerni, czj 

bieli i tak nie zdążę ogarnąć wszystkiego, co „pomiędzy”... Zadowolę się pew 

nie ulubionym odcieniem szarości. Sądzę nawet, że będzie on skłaniał się 

w kierunku bieli i błękitu, a kiedy indziej zmieni się w głębokie indygo nocy... 

Będzie to pewnie błękit granatu.” - tak Magdalena Gintowt-Juchniewicz pi

sała we wstępie swojej pracy magisterskiej zatytułowanej „Między abstrak

cją a ekspresją”. Wspomniany błękit pojawia się w jednym z jej wierszy:

M/ spłowiało kruczej sierści

poraża błękit granatu

jak chabry w galaretce węgla

nocne oczy

odbijajg wieczng pogodę nieba

w sierści błękitów 

chabrowy galop 

(podniebny)

I wszystko jasne. Chabrowy galop. Konie, o koniach, z końmi, na koniach, 

konno... W Stanisławowie, podradomskim majątku rodziny artystki, konie 

były zawsze. Jeździła na nich m.in. babcia - Maria Gintowt-Dziewałtowska. Co 

prawda podczas okupacji Niemcy konie zarekwirowali, ale po wojnie stanisła

wowskie stajnie znowu na jakiś czas się zapełniły.

- Wierzchem jeździła też trochę moja mama, Iwona, a przede wszystkim 

jej siostra, Liliana, która, kiedy byłam mała, zabierała mnie na konie do stajni 

w okolicach Radości. W czasach szkoły podstawowej i liceum jeździłam w róż-
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nych ośrodkach. Teraz w 

Zosia trenuje skoki.
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Artystka po dziś dzień wspomina swoje galopy plażą.

- Miałam jakieś 18 lat i spędzałam wakacje na Litwie - notabene mam od 

strony mamy litewskie korzenie. Jazda konna była tam wtedy tania, mogłam 

cwałować brzegiem morza codziennie. Koń się nie bał, ja się nie bałam - dozna

nia wprost kosmiczne.

Kiedy zaczęła studiować, jej związki z końmi wyraźnie się rozluźniły. Brako

wało czasu na jazdy, a i twórczość z koniem na pierwszym planie odeszła na 

dalszy, by nie rzec, bardzo daleki plan. Raz jeden podczas nauki w Akademii 

naszkicowała konia na którymś z plenerów, ale nie myślała do tego motywu 

wracać. Wrócił sam, niespodziewanie, przy okazji wyboru tematu pracy dy

plomowej.

- Odezwała się tęsknota za dzieciństwem i wczesng młodościg...

Pomysł zgłosiła promotorce, ale prof. Ewa Walawska nie była nim zachwy

cona. Odradzała argumentując, że koń to trudny temat. Studentka postano

wiła jednak spróbować. Przygotowała kilka szkiców, które ku jej radości zosta-
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ły zaakceptowane. I tak ruszyła z pracą dyplomową pełną parą.

- Zdawałam sobie sprawę, że grafiki trzeba też odpowiednio wyekspono

wać, a to sporo kosztuje. Na szczęście już zarabiałam na moich pracach, więc 

udało mi się uzbierać niezbędną sumę. Wymyśliłam też, że wszystkie zarobione 

pieniądze za grafiki z końmi, przeznaczę na jazdy.

Przeznaczyła na... ćwiartkę konia.

- Złożyliśmy się czwórką znajomych i każdy z nas stał się właścicielem jednej 

czwartej Vandama, filmowego konia z „Ogniem i mieczem”. Wtedy był młody 

i zwariowany, potrafił z byle powodu panikować. Dziś ma dwadzieścia trzy lata 

- rocznik 1994 - ale ja już nie jestem właścicielką nawet jego kawałeczka. Gdy 

na świat przyszły moje dzieci, oddałam swoją ćwiartkę koleżance.
Życie artystki koncentrowało się wtedy wokół obowiązków domowych 

1 zawodowych. Po studiach prowadziła pracownię malarstwa i rysunku w Sto
łecznym Centrum Edukacji Kulturalnej. Pracowała z dorosłymi, młodzieżą, 

dziećmi. Ciekawe doświadczenie zdobyła wykładając wiedzę o sztuce w Pań
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stwowym Ognisku Artystycznym „Nowolipki”. Wymagało to jednak intensyw

nych przygotowań do każdych zajęć.

- Musiałam w końcu wybrać między słuchaczami, a moimi dziećmi. Oczywi

stym więc, że zrezygnowałam z etatu. W wolnych chwilach malowałam akwa

relowe pejzaże, które wymagają znacznie mniej zachodu niż grafiki. Dziś poza 

akwarelami... chlapię konie tuszem. Tak to sobie nazwałam. Nie są to typowe 

rysunki, tylko właśnie chlapnięte niby od niechcenia, aczkolwiek od początku do 

końca przemyślane. I symboliczne. Bliżej im do poezji niż realizmu.

Poezja zajmuje w życiu Magdaleny Gintowt-Juchniewicz miejsce szczegól

ne. I to nie tylko ta w obrazie, także w słowie.

- Był 16 maja 1999 roku, odbywały się w Warszawie „Mironalia” poświęcone 

pamięci Mirona Białoszewskiego. Przeczytałam jeden z moich wierszy, po czym 

poszłam do pobliskiej kawiarenki. Tam byli już znajomi z „Enigmy”. Rozmawia

liśmy. Nagle poczułam, że ktoś ciągnie mnie za rękę i szepce do ucha: czy nie 

chciałabym tego wiersza powiedzieć w Zamku Królewskim z okazji 200-lecia 

urodzin Puszkina. Odwracam się, a to Wojciech Siemion. Oniemiałam. Oczywi

ście, że się zgodziłam, ale chyba nie do końca zdawałam sobie sprawę, co się 

w ogóle dzieje. Ogromne emocje. Pamiętam próbę - nogi się pode mną uginały, 

ale nie dlatego, że paraliżowała mnie obecność Siemiona - on akurat udzielał 

mi bezcennych rad interpretacyjnych i raczej mobilizował niż blokował. Miałam 

okropną tremę, bo na koncercie w Zamku przyszło mi recytować jako ostatniej... 

po Sławie Przybylskiej i Emilianie Kamińskim - zawodowcach z wysokiej półki. 

Chyba się podobało, bo ktoś z ministerstwa kultury zaoferował mi dotację na 

druk tomiku wierszy, niestety onieśmielona, zestresowana, nie zapamiętałam 

jego nazwiska i nie mogłam się później upomnieć. On nie myślał mnie szukać.

Wydanie książki drukiem wymaga sporych pieniędzy. Łatwiej zaprezento

wać na wystawie grafiki czy akwarele. Artystka, kiedy tylko nadarza się okazja, 

pokazuje swoje dzieła, niestety nie zawsze może im towarzyszyć.

- Tak było na przykład, gdy Piotr Michnikowski zaprosił mnie na plener do 

Zakrzowa. Pojechały grafiki, ja musiałam zostać w domu. Podobnie z akwarela-
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mi na międzynarodowej wystawie w Seulu zorganizowanej przez World Water

color Painting Federation. Akwarela pojechała, ja... karmiłam dziecko.

Zanim została matką, często jeździła na plenery, poznawała interesują-
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cych artystów, a to prędzej czy później przynosiło owoce.

- H/ Sulęcinie na międzynarodowym plenerze poznałam Niemca, który za

prosił mnie na inny, także międzynarodowy, tyle że związany z cyjanotypię- 
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Wiele się tam nauczyłam, ale najważniejsze: w Kulturfabrik Fürstenwalde mia

łam jedyną, jak dotąd, zagraniczną wystawę indywidualną. Pokazałam grafiki 

z końmi. Spotkały się z bardzo dobrym odbiorem.

Podobnie, jak jej prace, które zaprezentowała na IV Festiwalu Sztuki Jeź

dzieckiej (2016 r.). Tych dzieł prawie nikt wcześniej nie widział.

- Niespodzianką na Festiwalu były dla mnie odwiedziny mojej pani profe

sor Ewy Walawskiej. Ona również nie znała większości prac, ale - podobnie, 

jak przy dyplomie - w pełni je zaakceptowała. Mało tego, powiedziała, że są 

na europejskim poziomie. Taka recenzja podnosi na duchu. Festiwal okazał się 

dla mnie znakomitym środkiem do nawiązania kolejnych kontaktów i przyczyn

kiem do planów, których na razie nie ujawniam. Dzięki tej imprezie trafiłam też 

do internetowej galerii kwartalnika „Hodowca i Jeździec’’. Słowem same plusy!

Modelami artystki są konkretne konie. Chętnie wspomina, jak w okoli

cach Kodnia, gdzie spędzała wakacyjny czas w swojej chacie w Choroszczyn- 

ce, wstawała o piątej rano i najpierw lonżowała konie, a potem biegała za 

nimi ze szkicownikiem. To był punkt wyjścia do szeregu grafik. Bywa, że two

rzy na podstawie zdjęć, ale tylko wówczas, gdy jest ich autorką.

- Fotografia to rodzaj pamiętnika. Patrzę i przypominam sobie sytuację, 

nastrój, kolorystykę... i biorę się do pracy. W ten sposób utrwaliłam np. konie, 

które obserwowałam w Andaluzji. Teraz znowu bym się gdzieś wybrała, może 

w wakacje razem z dziećmi. Bo w ciągu roku szkolnego to niemożliwe. Synowie: 

Witek i Hubert Franciszek kształcą się w szkole muzycznej. Odwożę, przywożę, 

dzień dopasowuję do ich potrzeb. Nie! Nie narzekam. Lubię słuchać, jak grają.
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moje malarstwo jest jak ja

Samantha Glińska

Absolwentka liceum plastycznego, studiowała wzornictwo przemysłowe 

w gdańskiej Akademii Sztuk Pięknych. Malarka, rysowniczka, ilustratorka 
książek. Miłośniczka zwierząt, właścicielka dwóch psów i dwóch koni.
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Zamiast greckiej „Samanthy” na świat przyszła polska „Samanta”, której 

nawet Word wytyka błąd. A było tak: peerelowskie przepisy zmuszały 

rodziców do nadawania imion w wersjach spolszczonych. Dopóty, dopóki 

dziewczynka była mała, nie miało dla niej znaczenia, czy jest z „h”, czy bez 

„h”. Imienia i tak nie lubiła, bo ją wyróżniało, a zawsze wołała stać z boku. 

W wieku zawodowo twórczym uznała jednak, że coś z tym fantem zrobić 

musi, choćby po to, by zagraniczni odbiorcy jej sztuki nie pomyśleli, że ma 

kłopoty z ortografią. I tak, trochę przez przypadek, „Samantha” stała się jej 

artystycznym pseudonimem. Można go odczytywać na setkach akwarel i ob

razów olejnych, na rysunkach, których tematem przewodnim jest koń.

Skąd się wziął, niewiadomo. W rodzinie nikt wierzchem nie jeździł. Na wsi 

u dziadków w Brzozowych Błotach, gdzie spędziła dzieciństwo, koni w go

spodarstwie nie było, tylko cudze za płotem. Musiały jej wystarczyć. Wpatry

wała się w nie godzinami, ale z racji wieku nie umiała swoich odczuć wyrazić 

słowem. Wyrażała rysunkiem. Gdy ktoś sprezentował jej zeszyt, za jednym 

posiedzeniem zarysowywała go od pierwszej po ostatnią stronę. Potrafiła
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bez odrywania ołówka od kartki szkicować sylwetkę konia zaczynając od jed

nego ucha, a kończąc na drugim.

-Ależ mnie do tych koni ciągnęło - wspomina. - To było, jak choroba. Wciąż 

o nich myślałam, bywało, że mi się śniły. Traktowałam je w kategoriach mitycz

nych, boskich, nieziemskich, choć wtedy takich określeń jeszcze nie znałam.

Coraz bardziej tęskniła za bliższym kontaktem z końmi. Ten nastąpił do

piero pod koniec jej nauki w szkole podstawowej, gdy już mieszkała w Gdyni. 

Zapisała się do szkółki jeździeckiej w Sopocie i rozpoczęła hipiczną edukację.

- Ledwie rozpoczęłam, a po kilku miesiącach już zakończyłam. Dosiada

łom trudnego araba i nic mi nie wychodziło. Im bardziej chciałam, im bardziej 

się starałam, tym było gorzej. Uznałam więc, że jestem takim hipicznym bez- 

talenciem, iż nie ma co ani sobie, ani koniowi głowy zawracać. Lepiej patrzeć 

i malować.

Nawet rzeźbić, choć ta dziedzina w jej twórczości miała iście marginalny 

wymiar... za to anegdotyczny. Liceum plastyczne, którego była uczennicą, 

nawiązało współpracę z Teatrem Dramatycznym w Gdyni. Uczniowie wyko-
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nywali do przedstawienia „Pan Tadeusz” elementy scenografii w postaci fi

gurek zwierząt. Samantha rzeźbiła klacz karmiącą źrebię. Kobyła, gdy mały 

ssał, patrzyła przed siebie z uniesioną dumnie głową, niestety, jak się okaza

ło, za bardzo uniesioną! Wszystkie prace miały bowiem trzymać ustalony wy

miar, nie mogły być wyższe niż ileś centymetrów. Zleceniodawca weryfikował 

każdą sztukę. Zastrzeżenia miał jedynie do... klaczy ze źrebakiem. Autorka 

protestowała:

- Konia proszę pana to się mierzy w kłębie, a nie od kopyt po uszy! - riposta 

okazała się skuteczna.

Dobrze wiedziała, co mówi, zwłaszcza że po kilkuletniej przerwie wróciła 

do koni. Pomagała w ośrodku hipoterapii w Gdyni-Kolibkach, za namową ko

leżanki konia też dosiadła.

- Dosiadłam, i co ciekawe, bez jakiejkolwiek tremy, czego nie potrafię so

bie wytłumaczyć. Myślałam, że po nienajlepszych wspomnieniach w siodle, 

będzie mi towarzyszył paraliżujący lęk, a tu nic. Czułam za to, jak po latach 

procentują kilkumiesięczne sopockie lekcje na lonży. Niesamowite, jaką ciało 

ma pamięć. Ale prawdziwy chrzest przeszłam następnego dnia. Pojechałyśmy 

w teren brzegiem morza. Koleżanka ruszyła ostrym galopem, a ja za nią, choć 

moje jeździeckie doświadczenie ograniczało się do stępa, kłusa i to wyłącznie 

na lonży. Cud, że nie spadłam i wróciłam do stajni z tarczą. Od tamtej pory jeż

dżę regularnie.

Ledwie opanowała jeździeckie podstawy, a już kupiła konia. I żeby jakiegoś 

starszego, doświadczonego profesora, ale gdzie tam. Kupiła dwuletnią, humo- 

rzastą Balangę, wymagającą nie tylko dobrego jeźdźca, ale kogoś, kto jeszcze 

potrafi układać konie i dogadywać się z nimi bez ostróg i ostrych kiełzn.

- Jeśli nie ma się pojęcia o koniach, o jeździectwie - jak ja nie miałam - to 

się takiego zakupu nie robi. Nic więc dziwnego, że wypracowywanie partner

skich relacji z Balangą trwało bardzo długo. Mój kręgosłup wciąż to czuje. Dziś 

co prawda nasze stosunki są znakomite, ale jesteśmy już razem dwadzieścia 

trzy lata! Balanga liczy sobie ćwierć wieku.
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Na przydomowym padoku w Brzozowych Błotach, ziemi pradziadków 

i dziadków Samanthy, gdzie artystka od kilkunastu lat znowu mieszka, pasą 
się dwa konie: Balanga i Siwa, dwunastolatka. Notabene jedyne konie w całej 

wsi. Tę drugą klacz malarka uratowała z transportu do rzeźni.
- Miała dwa lata, była zdziczała i przerażona. Nie mogłam jej nie wzigć. 

Siwa pilnuje się jak psiak. Biegnie za nami w terenie, trzyma się blisko i nie pró

buje szukać własnych ścieżek. W przeciwieństwie do Balangi, która jest typem 

samotnika i puszczona luzem robi, co chce...

•••jakjej pani.
Wypady w teren - co podkreśla Samantha - mają charakter rekreacyjnych 

spacerów. Malarka nie lubi ostrych jazd, zwłaszcza po przygodzie, którą prze

żyła z Balangą. Dobrze, że nikomu nic się nie stało...
~ Wybraliśmy się w kilkanaście koni. Balanga w pełnym cwale wpadła 

w dziurę i wraz ze mnq przekoziołkowała. Po chwili przeleciałam nad jej głowg, 

0 zaraz potem ona nad mojq. Na szczęście wstała, ja tymczasem z pozycji le- 
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żęcej obserwowałam, jak kolejne konie nade mnq przefruwajq. Jedno kopyto, 

drugie, łeb, ogon... Niewyobrażalny obraz. Towarzyszęcy nam gapie zastygli 

w bezruchu.

Tylko malować. Niestety do tej pory nie powstał nawet szkic tej drama

tycznej sceny. W pracowni i w domu są za to dziesiątki innych płócien i akwa

rel. Jedne skończone, inne w trakcie realizacji. Nie sposób dopatrzeć się 

w nich hiperrealizmu, który swojego czasu zawładnął artystką.

- Do tego stopnia, że w pewnym momencie zaczgł odbijać mi się czkawkg. 

Nie mogłam skończyć obrazu, tylko namiętnie w nim dłubałam. A jeszcze tu, 

a jeszcze coś tam i tam, i tam... Dał mi ten hiperrealizm w kość. Dobrze chyba, 

że nie przywigzuję się do jednego rodzaju malarstwa, bez przerwy poszukuję. 

Pamiętam, jak po pierwszym dniu plenerowych zajęć w liceum plastycznym 

profesor oceniał prace. Moję wyśmiał, komentujgc: jeszcze tu tylko krasnolud

ków i sierotki Marysi brakuje, powinnaś zostać ilustratorkę księżek. Ale byłam 

na niego wściekła. Swoję drogę wykrakał - ilustracje księżek też dziś robię,
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właśnie przygotowuję rysunki dla wydawcy niemieckiego. Po drugim dniu ple

neru znowu oceniał nasze „dzieła”. Zatrzymawszy się przy moich, zapytał: a to 

czyje? Kiedy zareagowałam, rzekł zdziwiony: to ty tak też potrafisz?

Nieważne, co było na tych obrazkach, istotne, że Samantha nieustannie 

coś zmienia w swojej twórczości. Tak było kiedy zaczynała, tak jest dziś, kiedy 

ma już swoją markę.
- Bogusław Lustyk powiedział mi rok temu, że to bardzo dobrze, iż cały czas 

eksperymentuję. Nie wiem, czy kiedyś się zatrzymam.

Wciąż do czegoś dąży, wciąż coś modyfikuje. A obrazy niczym lustra od

zwierciedlają jej nastroje. Gdy ma okresy spokoju, dystansu do otaczające

go świata, przenosi na płótna kwiaty i pejzaże. Gdy ma okresy gwałtownych 

zmian, zawirowań, wówczas z jej prac biją pełne ekspresji konie w kapitalnie 

uchwyconym ruchu.

- Moje malarstwo jest takie, jak ja sama - komentuje. - Nie umiem grać 

pod publiczkę, udawać. Dlatego zresztg po czterech latach studiów na wydzia

le wzornictwa, zrezygnowałam z dyplomu. Kompletnie nie moja bajka. Profe

sor mawiał do mnie, bo pani jest artystka, a tu nie o artyzm idzie, tylko użyt
kowość. Nie spełniałam oczekiwań, zrezygnowałam. Zamknęłam się w sobie 

i w ogóle przestałam malować. Wróciłam dopiero, gdy w Brzozowych Błotach 

stangł mój dom, a w nim pod oknem moje biurko. Rozłożyłam kartki i zaczęłam 

tworzyć swoje miejsce na ziemi, odkrywając zarazem sens dawnych, a trafio

nych w dziesiątkę korekt, jakie robił mi Bogusław Lustyk. Do rozumienia do
brych rad też trzeba dojrzeć - uśmiecha się.

Ale na twórczość Samanthy nie tylko Lustyk miał i ma wpływ, także Lu
dwik Maciąg. Obu tych artystów ceni nadzwyczaj. Są jej bliscy nie tylko jako 

twórcy, ale miłośnicy koni, które tak wiele znaczą w ich życiu i pracy.

-A przecież konie w sztuce nie są dobrze widziane. Artystów uwieczniających 
te zwierzęta w jakiekolwiek postaci - malarstwo, rzeźba - traktuje się jako coś 

9orszego. To dlatego Ludwik Maciąg tyle mówił o swojej twórczej samotności, 

0 tym jak za te swoje konie go tępiono. Byłam zszokowana, że tak się czuł.
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Człowiek tego formatu, profesor Akademii Sztuk Pięknych z takim dorobkiem. 

Widać musi być jakaś niewyobrażalna moc w koniach, jakiś magnes, który 

nie tylko przycigga twórców, ale sprawia, że godzg się na swoistg alienację. 

Był czas, że właśnie z tego powodu chciałam zrezygnować z malowania koni. 

Z innym malarstwem bardzo się jednak męczyłam. I wtedy zrozumiałam, że 

bez względu na to, co kto myśli, w mojej sztuce konie muszg być... bo bez koni 

nie będzie mnie.
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* KOLEGA WOLI NIEŚĆ TOWARZYSZA MAKSA, CZY TOWARZYSZA STALINA?

Andrzej Grzybowski

Aktor, malarz, rysownik, architekt, projektant wnętrz i rezydencji w daw- 

nych stylach, koniarz, konsultant filmowy do spraw kostiumów i scen 

z udziałem koni. Autor logo Stadniny Koni Janów Podlaski.

105



Jeśli ktoś jeszcze przed kilkoma dniami zapytałby mnie, czy chciałbym kiedy

kolwiek otrzymać pustą kopertę, choćby taką, o jakiej śpiewa Piotr Szczepa

nik, pewnie wzruszyłbym ramionami. Gdyby to samo pytanie zadano mi dziś, 

bez namysłu odpowiedziałbym: zależy od kogo. Jeśli od Andrzeja Grzybow

skiego, biorę w ciemno! Ten słynny rysownik i malarz zdobi kapitalnymi wize

runkami koni nawet „opakowania” swoich listów. To najprawdziwsze dzieła 

sztuki. Pozazdrościć odbiorcom. Artysta niejednokrotnie tak się rozrysowuje, 

że ledwo starcza mu miejsca na korespondencyjny adres. Kiedyś rozpędził 

się i namalował także znaczek. Urzędnik pocztowy ostemplował, listonosz 

doręczył, obaj nie wiedzieli zapewne, z jakim cackiem mieli do czynienia.

Grzybowski tworzy nieustannie i to dosłownie na każdym skrawku papie-
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ru. Wszędzie konie, konie, konie.
- To silniejsze ode mnie - mówi - nie potrafię nad tym zapanować. Mam 

to od dziecka, ale nie wiem skqd się wzięło. Gdybym urodził się i mieszkał na 

wsi wśród zwierzgt, jakoś łatwiej byłoby mi tłumaczyć, co i dlaczego. A tak... 

Może opętanie, siły nadprzyrodzone? H/ każdym razie bez pędzla, ołówka i po

rywającego galopu nie ma dla mnie życia! Jeden Bóg zna zapewne źródło owej 

miłości. Ja wiem tylko, że mi z nią dobrze.

Pewnie można było się spodziewać, że za tym „dobrze” pójdzie Akademia 

Sztuk Pięknych. A jednak zdecydował, że skończy studia rolnicze. I prawdo

podobnie z czasem zostałby magistrem inżynierem w walonkach, gdyby nie 

sympatia z liceum Reytana, która namówiła go, by wspólnie stanęli przed eg

zaminacyjną komisją szkoły aktorskiej.

Dziewczyna przekonywała:

-Spróbujmy, mamy przecież doświadczenie ze szkolnego teatrzyku, zawsze 

to jakiś atut.

I spróbowali. Ona pochłonięta teatralną pasją, on dla towarzystwa. A nuż 

się powiedzie. Dla niej przygoda ze sceną zakończyła się porażką już na star

cie, dla niego wprost przeciwnie. Niespodziewanie wszedł w kompletnie 

nieznany, ale jakże wciągający świat. Do tego dopisało szczęście, trafił pod 
skrzydła samego profesora Aleksandra Zelwerowicza (1877-1955).

I tak za sprawą najpierw szkolnej sympatii, potem profesora, zaczęły na

stępować po sobie arcyważne i ważne wydarzenia w życiu Grzybowskiego. 
Ale po kolei.

Pod koniec pierwszego roku studiów w Szkole Teatralnej Zelwero
wicz zwrócił się do swoich uczniów w dość zaskakujący sposób:

- Pochodzenia społeczne sq różne. HZ teatrze trzeba grywać także hrabiów 
¡książgt. Byłoby dobrze, gdybyście zakosztowali takowego smaku w łańcuckim 

Pałacu. Pojedziemy tam na cały miesigc. Wzorcowe zachowania podpatrzycie 

nawet u lokai.

Pojechali. Atmosfera przednia, nienaganne maniery, ale dla Grzybow
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skiego przede wszystkim okazja poznania niezwykłej postaci, ówczesnego 

dyrektora łańcuckiego muzeum, Stanisława Gepnera (1889-1965). Też ma

larza, i też koniarza. I choć różnica wieku między oboma panami była znacz

na (41 lat), od razu przypadli sobie do gustu. Dyskusjom o sztuce, jeździec

twie, ekwipażach nie było końca. Zaprzyjaźnili się na lata, a dowodów tej 

zażyłej znajomości ma Grzybowski wiele, m.in. palcat, ostrogi i XVI- wieczny 

munsztuk, który zapoczątkował jego bogatą kolekcję kiełzn.

- Nie mam, nawet nie mogę mieć pretensji do kogokolwiek, jeśli o rotmi

strzu Gepnerze nie słyszał. Władze komunistyczne robiły wszystko, by wymazać 

tę postać z historii. Nasza wspólna wystawa „Przyjaciele” w Muzeum Łowiec

twa i Jeździectwa w warszawskich Łazienkach (grudzień - marzec 2005) była 

pierwszym od dawien dawna sygnałem, że ktoś taki jak Gepner w ogóle istniał. 

A ileż lat czekała na wydanie jego znakomita historia „ŻOŁNIERZ POLSKI. Ubiór, 

uzbrojenie i oporządzenie 1832-1939" notabene kontynuacja czterotomowego 

dzieła Bronisława Gembarzewskiego, przy którym pan Stanisław też zresztą 

pracował, a które kończyło się na roku 1831. Niecenzuralnymi z punktu widze

nia pezetpeerowskich władz latami 1832-1939 zajgłsię Gepner wraz z artystą 

plastykiem, Antonim Trzeszczkowskim. Swoje dzieło doprowadzili do końca, 

ale o wydaniu go mogli tylko marzyć. Ukazał się co prawda fragment obejmu

jący lata 1939-1960, ale czas m.in. wojny bolszewickiej wciąż spoczywał w szu

fladzie. Dopiero po śmierci Gepnera i Trzeszczkowskiego, staraniem Wandy 

Gepner-Augustin (córki) i wnuczki plastyka, Katarzyny Trzeszczkowskiej, piąty 

tom ujrzał światło dzienne w roku 2014. Dopiero! Przykro, że nikt nie kwapił 

się popularyzować wiedzy o dokonaniach człowieka, który podczas okupacji 

ratował zbiory Muzeum Wojska Polskiego i dzięki któremu zachowały się setki 

bezcennych pamiątek naszej przeszłości, a łańcucka kolekcja ekwipaży ma się 

dobrze. I żenujące, że Stanisław Gepner skończył jako rzeczoznawca w jednym 

z salonów Desy.

To nadzwyczaj smutne refleksje Grzybowskiego artysty, Grzybowskie

go przyjaciela. Na szczęście ma też wiele uroczych wspomnień, choćby ze 
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wspólnych dysput. Nieraz konno odwiedzał swojego mistrza w Skolimowie. 

W emanujących ciepłem wnętrzach przedwojennej willi, siadali w fotelach 

smakując baterię przeróżnych nalewek marki „gepnerówka”. Kosztowali, nie 

pili (!) i rozprawiali.

- Zapytał mnie pan rotmistrz kiedyś, ile razy spadłem z konia. Odrzekłem: - 

jakieś osiemnaście.
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- E, to nie mamy, o czym gadać - usłyszałem.

- Minęły miesigce, znów zapytał

- Jakieś czterdzieści - wydukałem.

-1 znów padł ten sam komentarz. Gepner tym razem jednak dodał:

- Spadniesz pięćdziesiąt, będzie o czym rozprawiać.

- I spadłem. Rozentuzjazmowany pobiegłem do rotmistrza powiadomić go 
o tym niezwykłym dokonaniu.

- No dobrze, bardzo dobrze - podsumował. - To już coś. A z nogą w strzemie

niu ciągnął cię koń?

- No nie, jeszcze nie.

- E, to nie mamy, o czym gadać.

-Ach, jaki byłem szczęśliwy, gdy i taką przygodę mogłem mu wreszcie
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zrelacjonować. Czułem, jak rosnę w jego oczach.

Gepner bardzo interesował się jeździeckimi poczynaniami swojego młod

szego przyjaciela, chętnie słuchał jego opowieści ze Służewca, gdzie Grzybow

ski jeszcze od czasów szkolnych objeżdżał niemal codziennie po kilka wierz

chowców. Na wyścigach miał ulubioną Irlandkę pełnej krwi, niezwykle ostrą, 

ale piekielnie szybką. Dosiadał jej zwykle na deser. Najpierw Nicol, Salerno, 

potem ONA. Należała do ambasadora Szwajcarii w Polsce. Kiedy właściciel 

przychodził pojeździć, a właściwie pospadać, bo mu jakoś z tym dosiadem 

po drodze nie było, Grzybowski z konieczności brał innego konia. Za którymś 

razem, gdy ambasador fiknął, Irlandka pognała w siną dal. Grzybowski spiął 

wtedy swojego wierzchowca i ruszył w pogoń. W momencie, w którym znalazł 

się na wysokości klaczy, przeskoczył na nią w galopie i zawrócił przed oblicze 

Szwajcara. Ambasador był pełen uznania dla zwinności młodego jeźdźca, co 

zresztą wyraził kilkoma miłymi zdaniami.

Parę dni później znów pojawił się na Służewcu, znów dosiadł Irlandki i znów 

zleciał. Tym razem upadek odczuł chyba dość boleśnie, bo uznał, że klacz ab

solutnie się dla niego nie nadaje i musi ją wymienić na innego konia. Powie

dział o tym Grzybowskiemu, przy okazji zaczął z nim rozmawiać o wszystkim 

i o niczym, wypytywać o rodzinę, status etc. Stremowany student zeznawał, 

jak na spowiedzi, że się uczy na aktora, a ojciec lekarz, rodzina z tradycjami...

-A na utrzymanie konia stać cię? - spytał niespodziewanie ambasador.

- No pewnie - odrzekł Grzybowski nie mając pojęcia skąd miałby wziąć pie
niądze na owies i stajnię.

- No to Irlandka jest twoja.

Grzybowski aż się przeraził z wrażenia. Prezent od przedstawiciela obcego 

Państwa i to nie Związku Radzieckiego. Zaraz go przecież zamkną.

- Nie, nie! O darowiźnie mowy być nie może, ale chętnie jq od pana kupię 

'Zadeklarował.

I kupił za symboliczną złotówkę, ale umowę spisali, jak należy, w siedzi
bie ambasady. Grzybowski tak bał się wejść do gmachu w Alejach Ujazdow
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skich, że wyczekiwał, kiedy milicjant zniknie za winkiem. Dziś wydaje się to 

komiczne, ale w tamtych czasach za kontakty z „obcymi” można było znaleźć 

się za kratami. Szczęśliwie się nie znalazł, co wcale nie znaczy, że kłopoty nie 

były mu pisane. Władza uznała, że student, który nie tylko jeździ konno, ale 

ma własnego wierzchowca, na pewno jest wrogiem ludowej ojczyzny i należy 

go relegować z uczelni. Tak też uczyniono. W ramach resocjalizacji Grzybow

ski miał trafić do Nowej Huty. Po znajomości załatwił sobie robotę w war

szawskiej fabryce im. Róży Luksemburg.

- Był tam taki zabawny dziadek, rewolucjonista z 1905 roku, którego poka

zywano wszystkim wycieczkom, a robotnikom stawiano za wzór - wspomina 

Grzybowski. - Jakby pan słyszał, co ten proletariusz wygadywał, to uszy by 

panu zwiędły. Ileż razy prosiłem, by tak nie krytykował, bo wtedy nie tylko on, 

ale i ja będę miał kłopoty.

- Dobrze panie Andrzeju, już tak nie będę - zaklinał się.

- Wtedy prosiłem, by nie zwracał się do mnie per pan, bo to teżżle widziane 

i też mnie może pogrgżyć, zwłaszcza w trakcie resocjalizacji.

- Dobrze panie Andrzeju, już nie będę...

Szczęśliwie kara aktorskiej banicji została w końcu darowana i w 1952 

roku Grzybowskiemu pozwolono wrócić na uczelnię. Konno oczywiście jeździł 

w dalszym ciągu, również malował i rysował, ale wiele o tym nie mówił. Uczył 

się za to pilnie i starał nikomu nie dawać powodów do jakichkolwiek uwag 

pod swoim adresem. Był nawet gotów zaliczyć pochód pierwszomajowy, żeby 

tylko ukończyć studia. Co prawda dostawał mdłości, gdy zetempowcy pytali:

- A kolega Grzybowski to poniesie w pochodzie towarzysza Marksa czy 

może wołałby towarzysza Stalina?
Nasz bohater odpowiadał, że to bardzo poważna decyzja, której nie moż

na podjąć ot tak, trzeba pomyśleć. I myślał, jak tu się z tej zabawy wymigać- 
W „Trybunie Ludu” przeczytał artykuł, że 1 maja ma być świętem młodzieży, 

sportu i dobrze by było, gdyby w oddzielnych reprezentacjach przemaszero

wali przedstawiciele sportowych klubów.
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Ledwie to przeczytał, już był u rotmistrza Tadeusza Jacobsona, u którego 
w ZOO trzymał swoją Irlandkę, by ustalić zasady, na jakich koniarze Ludowe- 

S° Klubu Sportowego mogliby wziąć udział w pochodzie. I wzięli, defilada peł- 

n3 gębą. Na czele Grzybowski na Irlandce, w pobliżu Wanda Wąsowska, a jako
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ostatni, na siwej Ćmie, Jacobson.

- Ale miałem satysfakcję, bo choć w pochodzie, to jednak konno. Nim ru

szyliśmy podjechałem jeszcze do „moich” zetempowców z PWST dźwigających 

portrety wielkich, jeśli nie największych i powiedziałem:

- Oj, jak mi przykro, że koledzy muszg piechotą.

I tak w siodle Grzybowski zaliczył Święto Pracy, wkrótce też został pełno

prawnym aktorem. Z dyplomem komedianta, z zapałem rysownika, malarza 

i architekta wnętrz, wszedł w dorosłe życie. Posypały się role także na koniu 

m.in. w „Krzyżakach”, a w „Janosiku” niezapomniany galop na oklep.

Dane mu było również wcielić się w szczególną rolę, jedyną w swoim ro

dzaju. Otóż przez ostatnie siedem lat życia Mieczysławy Ćwiklińskiej1 towa

rzyszył jej w teatralnych podróżach. Słynną panią Miecię często zabawiał 

rozmowami. O czym opowiadał? Oczywiście o koniach, jako, że i Ćwiklińska 

jeździectwo uprawiała. Ponoć przed wojną - nie wiemy tylko przed którą - 

gnała galopem do centrum aż z Wilanowa, by zdążyć na spektakl.

1 Mieczysława Ćwiklińska, właściwie Mieczysława Trapszo (1879-1972) - aktorka teatralna i filmo
wa, śpiewaczka, córka i wnuczka aktorów.

- Przy okazji podroży- wspomina Andrzej Grzybowski - często zagląda

liśmy do okolicznych stadnin. Kiedyś zawiozłem panią Miecię do dyrektora 

Andrzeja Krzyształowicza w Janowie Podlaskim. Dyrektor chcial się oczywiście 

pochwalić kilkoma zasłużonymi okazami. Najpierw przyprowadził Negatywa, 

przepięknego ogiera, wnuka słynnego Skowronka z początku XX wieku. Pani 

Mieczysława, której wcześniej sporo o owym dziadku mówiłem, przyjrzała się 

dokładnie Negatywowi, a widzieć prawie nic już nie widziała i rzekła:

- Ależ to wykapany Skowronek!

Ćwiklińska była rzeczywiście jedyną osobą w towarzystwie, która owego 

wierzchowca mogła pamiętać. A czy pamiętała, czy tylko mówiła, że pamięta 

- kto to wie. On w każdym razie jej chyba nie pamiętał, bo kiedy podała mu cu

kier, ugryzł ją w palec. Zachowywała się, jakby nic się nie stało. Chwilę później 

Krzyształowicz przedstawił słynną, przeszło trzydziestoletnią Ofirkę.
- Pani Mieczysławo, jeśli wolno mi tak powiedzieć - zwrócił się do artystki -
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DIE BLUNTS BESUCHEN DAS GESTÜT ANTON1NY DES GRAFEN J.POTOCK1

to nestorka naszej stadniny.

- No patrzcie państwo, to znaczy, że i wśród koni jest jakaś Ćwiklińska - spo
intowała pani Mięcia.

Podobnych anegdot, zabawnych historii, urzekających wspomnień ma 
Andrzej Grzybowski tysiące. Słucha się ich z zapartym tchem. To materiał na 

Pasjonującą książkę, pamiętnik. A ileż ilustracji mogłoby się zmieścić w opa
słym tomisku. Mistrzu! W jedną rękę pióro, w drugą pędzel i do roboty!

- Gdybym tylko miał zacięcie literackie, na pewno bym pisał. Dręczę mnie 
nawet wyrzuty sumienia, że tego nie robię. Moje barwne życie zawdzięczam 
bowiem z jednej strony oczywiście koniom, ale z drugiej ludziom, których 

dzi<?ki tym koniom poznałem. Postaciom wybitnym, arcyciekawym, wpisujg- 

cYm się trwale na karty naszej historii. 0 każdej powinienem skreślić choćby 
zdanie. tym miejscu to oczywiście niemożliwe. Proszę mi więc pozwolić 

WsPomnieć kilkoro. Na pierwszy ogień Andrzej Krzyształowicz, z którym byłem 
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w niezwykłej przyjaźni. Po dziś dzień przechowuję list, jaki otrzymałem od nie

go po zaprojektowaniu przez siebie logo Janowskiej Stadniny.

Drogi panie Andrzeju,

Przesyłam Panu w imieniu własnym i całej załogi Stadniny Koni w Ja

nowie Podlaskim gorące podziękowania za olbrzymi wkład pracy i wysiłku 

w przygotowanie uroczystości jubileuszowych naszej Stadniny. Jedynie 

dzięki Pana inicjatywie i pracy w opracowaniu wszelkich druków Stadniny 

zaproszeń, programów itp. została naszemu jubileuszowi nadana właściwa 

ranga. Wypowiedzi osób, które miały możność oglądać jakikolwiek druk 

projektowany i opracowany przez Pana, były jak najbardziej pochlebne. 

Chwała spadła na Stadninę lecz myją przekazujemy Panu, bo Panu i tylko 

Panu się ona należy. Jeszcze raz serdecznie dziękuję.
Krzyształowicz

Stanisław Lorentz2 *, kiedy zobaczył janowskie logo, był przekonany, że 

to dawna pieczęć Stadniny. Zapytał nawet dyrektora Krzyształowicza, gdzie 

ją znalazł, bo on sam wertując tysiące dokumentów, nigdy na nią nie trafił-

2Stanisław Lorentz (1899-1991) - historyk sztuki, blisko pół wieku pełnił funkcję dyrektora Mu
zeum Narodowego w Warszawie.

- To wielki dla mnie komplement. Potwierdzenie, że pomysł na znak Stadni

ny był strzałem w dziesigtkę.

Dzięki pobytom w Janowie, Andrzej Grzybowski poznał Erikę Schiele, 

znawczynię koni arabskich, autorkę książek poświęconych tej rasie.

- Do „Araberin Europa” robiłem dla niej ilustracje. Znalazł się tam m.in. mój ry
sunek Skowronka. Ale dzięki Erice nie tylko trafiłem do jej ksigżek, zwiedziłem tak

że kawał świata. 14/ Niemczech obwoziła mnie po tamtejszych stadninach, w Maro

ku po królewskich stajniach. Zawsze zresztg lubiłem zwiedzać i podróżować.
Nigdy nie zapomni pobytu w Syrii, czuł się tam Emirem Rzewuskim XX 

wieku. W towarzystwie dyplomatów, w którym się obracał, zyskał miano 

„końskiego” guru. Startował w tamtejszych wyścigach, uczył jazdy konnej sy
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nów niejakiej pani Kennedy.
- Uczyłem ich przede wszystkim spadać. Ci, którzy to potrafię - wiem z do

świadczenia - nie boję się jazdy, nie wieszaję się na kiełźnie, nie cięgnę za wo

dze, nie wprowadzaję koni w stan dyskomfortu.
Byle jakich jeźdźców Andrzej Grzybowski widział wielu w różnych krajach 

i w różnych sytuacjach, choćby na planie „Krzyżaków”. Niejednemu z próbują

cych zaangażować się do filmu brakowało, jak mówi, elementarnych umiejęt

ności. Weryfikował je z Karolem Rómmlem3, którego był na planie prawą ręką.

4 Adam tukasz Królikiewicz (1894-1966) - polski jeździec, major kawalerii, pierwszy polski me
dalista olimpijski w konkurencji indywidualnej - na Igrzyskach Olimpijskich w Paryżu (1924) 
¿dobył brązowy medal w skokach przez przeszkody na koniu Picador. Jeden z najlepszych jeźdź
ców okresu międzywojennego. Wziął udział w 94 konkursach w skokach przez przeszkody na 
hipodromach całej Europy, z czego 24 wygrał, a 81 razy zajmował miejsca nagradzane. 18 razy 
sprezentował Polskę w konkursach drużynowych o Puchar Narodów, z czego 4 zakończyły się 
zwycięstwem Polaków. Po zakończeniu kariery sportowej był szefem ekwitacji w Centrum Wy
szkolenia Kawalerii w Grudziądzu (1934-1939).

- Obaj też zagraliśmy w scenie pojedynku. On wcielił się w Tatara, ja w księcia 

Lingwena Semena Olgierdowicza, brata króla Władysława Jagiełły. Pamiętam 

też, że przy okazji realizacji filmu, odbywaliśmy wiele jazd treningowych. Kiedyś 

w bardzo trudnym manewrze udało mi się utrzymać w siodle. Rómmel zażartował:

- Zawiodłeś mnie, byłem pewien, że zlecisz.

Serio Andrzej Grzybowski podpadł innemu, również słynnemu kawalerzyście, 

kształtującemu jego hipiczny życiorys - majorowi Adamowi Królikiewiczowi4.

- Zapytałem, dlaczego w jego podręczniku skoków przez przeszkody nie ma 
słowa o ujeżdżeniu, jakby nie było, podstawie wszystkich konkurencji. 

Królikiewicz obruszył się i rzekł:

- Bardzo nieuważnie czytał pan moję księżkę, niech pan sobie przeczyta ję 
jeszcze raz!

- Ale mi się zrobiło głupio. Oczywiście przeczytałem jeszcze raz i... zrobiło mi 

się jeszcze głupiej. Tak już mam, że jeśli czegoś nie wiem, a powinienem, to czuję 
się nieswojo.

karolRómmel(1888-1967)-podpułkownikkawalerii,najwszechstronniejszypolskijeżdziecokresu 
międzywojennego;startowałwkonkurencjach:skoki przez przeszkody, ujeżdżeniei WKKW, atakźe 
¿powodzeniem brałudziat w wyścigach przeszkodowych. Dwukrotnyolimpijczyk: Pa ryżl924 (sko- 

11WKKW) i Amsterdam 1928 (WKKW), gdzie polska ekipa zdobyła brązowy medal.
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Szkoda, że nie wszyscy tak mają...

- Zapytałem kiedyś studenta SGGM/, z czym kojarzy mu się hasło „Pruski”? Od

powiedział, że z hołdem. Zapytałem więc, czy tylko, bo rzecz jasna miałem na 

myśli profesora tej uczelni, wybitnego hipologa Witolda Pruskiego. Okazało się, 

że nazwisko obiło się młodzieńcowi o uszy, ale niewiele mógł o nim powiedzieć. 

Smutne. Taka postać, a tak daleka studentowi SGGH/. Przyjaźniłem się z profeso

rem długie lata. Korespondowaliśmy. Ostatni list przed samobójczą śmiercią na

pisał właśnie do mnie. Zaprojektowałem mu nagrobek. Niestety zniknęły z niego 

galopujące konie. Nie ma po nich śladu. Boję się, ażeby nie stało się podobnie 

z pamięcią o panu Witoldzie. Po to go zresztą wspominam, podobnie Krzyształo- 

wicza, Rómmla, Królikiewicza... Im tę pamięć jesteśmy winni.

PS. Kilka dni po opublikowaniu pierwszej wersji tego tekstu w miesięczni

ku „Koń Polski” (rok 2005), dostałem od Andrzeja Grzybowskiego list. Koperta 

nie była pusta, ale najważniejsze, że zdobiona. Oto i ona:
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dokonały „SAMOUBŁOCENIA”

Marek Hołda

Uprawia malarstwo sztalugowe, stosuje techniki olejne, jest autorem 

akwarel, rysunków, ilustracji książkowych. Uczeń Romana Breitenwalda 
(1911-1985). Autor bez mała dwóch tysięcy płócien. Miłośnik koni, instruk- 

t°r jeździectwa, pracował w stadninach w Udorzu, Mosznej i Prudniku. Jako 
dziennikarz relacjonuje konkursy hipiczne, przeprowadza wywiady z za

rodnikami, trenerami, pisze analityczne teksty o konkursach dla młodych 
koni, które publikuje w czasopismach jeździeckich.
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Skąd historia i konie w życiu Marka Hołdy? Historia może stąd, że artysta 

kilkadziesiąt lat mieszkał w podkrakowskim Miechowie, tym samym, w któ

rym 17 lutego 1863 roku rozegrała się jedna z najważniejszych bitew Powsta

nia Styczniowego. Tragicznym wydarzeniem interesuje się po dziś dzień. Z de- 

tektywistyczno-historycznym talentem drąży źródła i to nie tylko krajowe. 

W rosyjskich archiwach odkrył arcyciekawe i nieznane polskim badaczom 

zapisy. Trafił też na niepublikowane u nas informacje autorstwa angielskie

go podróżnika, naocznego świadka. Zdobyte dokumenty wraz z innymi pa

miętnikarskimi relacjami, znajdują się się w książce o bitwie pod Miechowem. 

Zdobią je m.in. ilustracje i reprodukcje obrazów Marka Hołdy. Jego płótna 

o tematyce historycznej i batalistycznej charakteryzuje niezwykła dbałość 

o szczegóły umundurowania, broni, rzędów końskich i zaprzęgów. Z niemal 

fotograficzną dokładnością ukazuje nam miniony świat.

Skąd konie? Czyżby za sprawą dziadka kawalerzysty? Wiele o nim nie wie, 

poza tym, że dziadkowe szable i dokumenty zakopał na czas wojny stryjek, ale 

że sam na wojnie zginął, nikt z rodziny cennych pamiątek odnaleźć nie mógł.
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Pewne związki z końmi miał ojciec, który ubezpieczając dobytek rolników od 

zdarzeń losowych, musiał nauczyć się wyceniać także te zwierzęta. A w Mie

chowie i okolicach koni był wyjątkowy urodzaj. Od lat powojennych do sie

demdziesiątych ubiegłego wieku tzw. zagęszczenie ich liczby na sto hektarów 

wynosiło według danych statystycznych dwadzieścia trzy sztuki - najwięcej 

nie tylko w Polsce, ale prawdopodobnie także w Europie. Gdzie się człowiek 

obejrzał, tam konie, konie, konie. Na jarmarki do Miechowa zjeżdżało jednora

zowo nawet tysiąc furmanek. Setka z nich ustawiała się też ze zbożem w kolej

ce do młyna, opodal którego Marek Hołda mieszkał z rodzicami i bratem. Dwa 

razy do roku, wiosną i jesienią, co nie było już obrazkiem codziennym, a przez 

to szczególnie atrakcyjnym, miasto przemierzały cygańskie tabory.

- Składały się ze stu kilkudziesięciu wozów. Nie było widać końca karawany. 

Za którymś razem w latach sześćdziesiqtych XX w. wypatrzyłem jeden taki wóz 

na drewnianych, szprychowych kołach. Inne miały już gumowe. Była do niego 

doczepiona dwukółka, a do niej na postronkach cztery konie. Na koźle siedział 

stary Cygan z fajkg, pod plandekg nikogo nie było. Wdrapałem się od tyłu po ja
kiś pierzynach i przeczołgałem do przodu, zajmujgc miejsce obok powożgcego. 

Ten spostrzegł mnie dopiero, gdy wypadła mu z ręki fajka.

-A co ty tu robisz? - zapytał ze zdziwieniem w głosie.

-Jadęzpanem.
~ A po co?

-A bo ja lubię konie.

-A co ty będziesz tu ze mng robił?

- Nie wiem, może kradł konie.

- Konie kradł?A ukradłeś jużjakiegoś?

~ Ukradłem - zakomunikowałem z dumg.

~ A jakiego?

~ A siwego.

~ Oj siwego to lepiej nie kraść! - przestrzegł mnie doświadczony widać w tym 
względzie Cygan.
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Dlaczego nie powinno się kraść siwych - nie wyjaśnił. Najzabawniejsze jed

nak, że kilkuletni Marek wcale nie skłamał. Wraz ze swoim niewiele młodszym 

bratem naprawdę uprowadził siwego konia.

- Była mroźna zima, a właściciel pewnie gdzieś popił i zostawił swojego 

siwka pod młynem, uwiązanego do drzewa. Jak zobaczyliśmy biedaka z dwu- 

dziestocentymetrowg warstwą śniegu na grzbiecie, to nam się go zrobiło żal. 

Zaciągnęliśmy konia na nasze podwórko z zamiarem wprowadzenia go do oj

cowskiego gołębnika. Siwek nie dość, że się nie zmieścił, to jeszcze tata zoriento

wawszy się w naszym przestępstwie, nie tylko nas skrzyczał, ale też nawyzywal 

od koniokradów. Najgorsze jednak, że konia kazał odprowadzić.

A mały Marek o własnym koniu marzył. Ale że takiego mieć nie mógł, 

zastępował go sobie rysowanym. Jeszcze nim zaczął chodzić do szkoły, już 

szkicował konie na czym się tylko dało i na czym nie powinno. Któregoś dnia 

zarysował spory kawał muru przy ulicy Racławickiej. Istne graffiti. Kiedy jed

nak dotarł z tą swoją twórczością do budynku, na parterze którego mieścił się 

zakład oprawy obrazów, obleciał go strach, bo akurat ktoś stamtąd wyszedł. 

Obawiał się bury, tymczasem nieznajomy przyjrzawszy się uważnie Marko

wym koniom rzekł:

- Dobre, dobre - po czym dodał. - Nie znasz mnie, ale zna mnie twój tata. 

Poproś go, żeby cię do mnie przyprowadził. Porysujemy razem.

Owym nieznajomym okazał się być Roman Breitenwald, artysta malarz, 
uczeń m. in. Teodora Axentowicza (1859-1938) i Józefa Mehoffera (1869-1946).

- Spotkanie doszło do skutku. Pamiętam wrażenie, jakie zrobiła na mnie pra
cownia artysty. Ciasna suterena, od razu pomyślałem, że ci malarze łatwo nie 

mają. Ja mieszkałem z rodzicami w przestronnych, jasnych wnętrzach przedwo

jennej kamienicy, pokoje miały ze trzy metry wysokości, a tam nisko i ciemno. 
Ale największe wrażenie w tej pracowni zrobiły na mnie wiszące na ścianach 

rysunki gospodarza.
Znajomość, a nawet serdeczna przyjaźń ucznia i nauczyciela przetrwała 

lata. W pewnym momencie nabrała wymiaru urzędowego, jako że chłopie0 
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zaczął chodzić do szkoły podstawowej, a tam rysunków nauczał właśnie Brei- 

tenwald. Mistrz kazał Markowi malować niemal wszystko i wyłącznie z natury, 

byle nie konie, bo uznał, że te już umie. Chłopiec od lat dziecięcych rejestrował 

więc ołówkiem małomiasteczkowe pejzaże, tworzył obrazy, które dziś znajdu

jemy na zdjęciach albo płótnach znanych i nieznanych artystów, a które prze

minęły. I co ciekawe: nie język polski, nie historia, nie matematyka spędzały 

uczniom sen z powiek, ale właśnie lekcje rysunków.

- To był najważniejszy przedmiot, a nauczyciel najbardziej wymagajqcym 

pedagogiem. Na każdg lekcję musiałem przygotować teczkę z nowymi pracami. 

I nie daj Boże, jakbym coś skopiował. Breitenwald nie znosił zrzynania. Był nie

zwykle surowy w ocenach, ale łubiany i dowcipny.

Marek Hołda nie miał nigdy na pieńku ze swoim nauczycielem, choć zdarza

ło się, że był zmęczony wymaganiami mistrza. Tydzień w tydzień musiał przed 

lekcjami chodzić na jarmarki, by tam znajdować tematy do swoich rysunków.
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1
-A na tych jarmarkach, jak sobie szkicowałem, to zawsze mnie jakiś chłop 

zaczepił i zapytał, czy nie narysowałbym mu konia, bo wieść, że potrafię i że 

wiernie oddaję wizerunek, zdążyła już się po ludziach rozejść. Zawsze więc od

powiadałem, że mogę narysować, ale w zamian za przejażdżkę. Takie byty 

zresztą początki mojego jeździectwa. Któregoś razu kolejny chłop przystał no 

moją propozycję, rzuciłem więc tornister na furmankę, wsiadłem na wyprzężo- 

nego z dyszli konia i... stratowałem jeden ze straganów. Chwila i już mnie nie 

było; przerażony zwiałem do szkoły, niestety zapomniałem tornistra. Domyśla

łem się, że po podpisanych zeszytach, dojdą, gdzie mnie szukać. Ledwie zaczęły 

się lekcje, woła mnie do siebie kierownik szkoły. Na miękkich nogach wchodzę 

do jego gabinetu, a tam jakiś chłop z moim tornistrem.

- Wiesz co mały - zwrócił się do mnie. - Tyś mojemu sąsiadowi takiego ład

nego kunia narysował, to ja ci tornister przyniosłem, żebyś i mnie takiego za ty

dzień na jarmarku sportretował.

-Uff- odetchnąłem.

Hołda już jako mały chłopak stał się rozpoznawalnym rysownikiem wśród 

lokalnej społeczności. Z wiekiem zyskiwał popularność i przychylność coraz 

szerszej rzeszy odbiorców, przyszedł też czas na oceny zawodowców. Kiedy 

Breitenwald namówił go do sprzedawania obrazów, komisje wyceniające jego 
prace w salonach sztuki, nie zważały na brak dyplomu Akademii Sztuk Pięk

nych w życiorysie autora. Podkreślały za to dojrzałość prac.

- Nie widziałem się w roli artysty. Studiowałem budownictwo na Politechni
ce Wrocławskiej i było mi z tym dobrze. Dopiero, kiedy mój młodszy brat Zbyszek 

- obecnie grafik - dostał się na Akademię Sztuk Pięknych, zacząłem poważnie; 

myśleć o malarstwie. Przeniosłem się na Politechnikę Krakowską i zamierzałem 
równolegle studiować malarstwo. Wszystko szło dobrze, ale niestety wybuchł 

stan wojenny i plany wzięły w łeb. Zostałem relegowany z uczelni. Mogłem P0' 

tern wrócić, ale nie chciałem, poszedłem swoją drogą.
Wykreślony z listy studentów, coś jednak musiał ze sobą począć. Oczy

wiście malował, ale też coraz więcej jeździł konno. Umiejętności podnosi
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w Stadninie Koni w Udorzu pod okiem surowego koniuszego Eugeniusza Jab- 

conia - szkoła na tyle dobra, że z czasem Hołda sam mógł uczyć innych.

Uprawnienia instruktorskie zdobył w Ośrodku Jeździeckim w Zbrosławi
cach jeszcze w czasach, kiedy ze stu chętnych na kurs rekreacji sportowej ze 

specjalnością jazda konna kwalifikowano czterdziestu; z tej liczby zaledwie 
dwudziestu zaliczało egzamin końcowy.

~ To była szkoła Marka Roszczynialskiego.1! nie tylko trudno było się tam do- 
stać i zdobyć uprawnienia. Obowiązywały dobre dawne zasady, choćby taka, że 

jeździec nie miał prawa zbliżyć się do konia w brudnych butach. Ale przyznam, 

Ze Poszedłem tam bardziej z malarskiej ciekawości, niż z jeździeckiej potrzeby.

Udorzu Hołda prowadził lekcje jazdy aż do chwili sprywatyzowania 
Stadniny. Ale o związkach z nią przypominały mu jeszcze długo jego dwie an-

dalist' R°?zczyn'alski (1917-1993), absolwent Szkoły Podchorążych Kawalerii w Grudziądzu, me- 
tury m.'strzostw Polski w ujeżdżeniu (ztoto, srebro, brąz), mistrz Polski WKKW, tłumacz litera- 
czyk (rP° 0®'cznej, dyrektor Stadniny Koni w Stubnie i Stada Ogierów w Łobzie i Koźlu. Olimpij- 
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gloarabskie klacze, które zabrał stamtąd do Miechowa. Zakwaterował je w mie

ście, w stajni starego furmana, który własnych koni już nie miał. Boksy typu 

angielskiego wraz z przylegającym do nich rozległym wybiegiem mieściły się 

w pobliżu kościoła. Lokalizacja ma dla niniejszej opowieści istotne znaczenie.

Codziennie rano po karmieniu i czyszczeniu Hołda otwierał koniom drzwi, 

a te, jak miały ochotę wyjść na padok, to wychodziły. Bywało, że lało, jak z ce

bra, a zwierzaki taplały się w błocie, bywało też, że w piękną pogodę żadna 

siła nie mogła wypędzić ich na pastwisko. Natura rządzi się swoimi prawami.

- Trzymanie koni w mieście, które co prawda jeszcze dwadzieścia parę lat 

wcześniej przypominało pejzaże Chełmońskiego i Brandta, było jednak swo

istym wyzwaniem. Któregoś dnia, około szóstej rano... odwiedzili mnie dwaj 

umundurowani policjanci.

- Otrzymaliśmy doniesienie, że trzyma pan konie w skandalicznych warun
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kach. Głodzi je pan, a w ogóle to jest niedopuszczalne, że brudne stojg w niedzielę 

obok kościoła, kiedy ludzie idą na mszę. Chcielibyśmy więc te pana konie zobaczyć.

I poszli do stajni. Policjanci zaglądali we wszystkie kąty. Skrzętnie spraw

dzali worki ze specjalnie przygotowywaną w dużych ilościach mieszanką pa

szową dla starych koni, stwierdzili, że siana też nie brakuje, a kiedy Hołda 

pokazał im swoje klacze, nie kryli zdziwienia. Ich sierść wyglądała, jakby do

piero co opuściły salon kosmetyczny.

- Kiedy w towarzystwie policjantów wypuściłem konie na padok, te zrobiły 

galopem dwa kółeczka, po czym wytarzały się w wielkich kałużach.

-A dlaczego one tak robig?

- Bo lubig. Zaschnięte błoto, w zależności od pory roku, chroni je np. przed wia

trem, śniegiem, insektami... Wrócg do stajni wieczorem, to znowu je wyczyszczę.

Zdezorientowani Stróże prawa zasalutowali i poszli. Jakiś czas później 

Marek Hołda otrzymał pismo z policji, a w nim decyzję o umorzeniu docho
dzenia, popartą argumentem jedynym w swoim rodzaju: konie podczas wizji 
lokalnej dokonały „samoubłocenia”.

- Klacze dożyły w naszej rodzinie kresu swych dni. Jedna odeszła w wieku 31 
lot, druga 33. W 2005 roku wyjechałem z Miechowa do pracy w Stadninie Koni 

Moszna, a potem do Prudnika. Zajmowałem się tym samym, co w Udorzu, uczy
łom jeździć. W Mosznej zakochałem się w folblutach, to wspaniałe konie. Ale dla 

mnie końmi życia pozostang te, które wyszły spod ręki mojej przyjaciółki, Kata

rzyny Wiszowaty, znakomitej hodowczyni, dziennikarki i fotografika - prudnic
kie angloaraby. Pierwszym źrebakiem, którego poród wspólnie odbieraliśmy, 

był ciemnogniady Jak Chef. Dziewięć lat później kibicowaliśmy mu w Sopocie, 

kiedy pod Kamilem Rajnertem wywalczył tytuł mistrza Polski w WKKW. To inte

ligentne, odważne, piękne, świetne pod siodłem konie. A poza wszystkim tak 

mi bliskie, bo to właśnie angloaraby - shagye i gidrany - były końmi mojego

zieciństwa. z ich hodowli słynęła niegdyś Miechowszczyzna i widywałem je 

pracujgce na roli - zaprzęgnięte do pługów, na jarmarkach, a największe wra- 

enie robiły w korowodach weselnych bryczek i w krakowskich banderiach.
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Dziś Marek Hołda nie zajmuje się już końmi zawodowo. W pewnym mo

mencie musiał dokonać wyboru między nimi a malarstwem. Zatrudnienie 

i mieszkanie w stadninie sprawiało bowiem, że czasem był w robocie 24 go
dziny na dobę. Na nic innego nie miał czasu, nie miał też możliwości wyjazdów 

na plenery, co najwyżej podczas urlopu. To dla artysty mało.
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Teraz całe miesiące spędza ze sztalugami poza domem, także za granicą. Ma

luje dużo, co jakiś czas wystawia. Uprawia malarstwo historyczne, rodzajo

we, podejmuje tematy współczesne związane ze sportem jeździeckim, m.in. 

z wyścigami i hodowlą, ale w jego twórczości najwięcej jest symbolicznych 

i poetyckich pejzaży, także tych w onirycznych klimatach, inspirowanych 

przyrodą i muzyką.

- / żyję z tego, co uwiecznię. Kiedyś, majgc w pamięci pracownię Breiten- 

walda, nie sgdziłem, że tak to będzie. A jednak...
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KAŻDA kreska musi być na swoim miejscu

Justyna Jaszczewska

Absolwentka Wydziału Rzeźby warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych; 

dyplom u profesora Jana Bogdana Chmielewskiego (1927-2014). Rzeźbi, 

baluje, rysuje, specjalizuje się w medalierstwie. Od lat dziecięcych zwią- 

Zana z końmi.

131



Gdy któryś z jeźdźców zaliczał zrzutkę, to właśnie ją proszono, jako naj

młodszą w towarzystwie, by zsiadała z konia i poprawiała przeszkodę. Zeska

kiwała wtedy z ulubionej michałowskiej arabki, chwytała za jeden brzeg drąga 

i kładła go na swoim miejscu. Nim zdążyła czynność powtórzyć z drugim koń

cem, klacz pyskiem strącała pierwszy. I tak w koło Macieju.

- Im dłużej mi się nie udawało, tym klacz była bardziej z siebie zadowolona. 

Dowcipnisia, a do mnie mieli wszyscy pretensję, że tak długo to trwa.

A działo się to na Służewcu, w klubie jeździeckim, do którego Stanisława 

i Henryk Jaszczewscy zapisali swoją córkę Justynę, wówczas uczennicę szko

ły podstawowej. Dziewczynka trafiła pod skrzydła trenera, zarazem lekarza 

weterynarii Aleksandra Falewicza, (1924-1996), szefa polskich ekip jeździec

kich na Igrzyskach Olimpijskich w Rzymie i Meksyku. Kiedy Falewicz opusz

czał teren wyścigów, bez jego wiedzy dosiadała na oklep wyścigowych koni, 

lonżowanych przez dżokejów. Raz za razem spadała, ale nie robiło to na niej 

żadnego wrażenia.

- Któregoś dnia, gdy przebierałam się do domu, usłyszałam w szatni rozmo

wę zawodników; mówili o mnie. - Spada i kompletnie się tym nie przejmuje. A to 

znaczy, że będzie jeździć.

I jeździła! Startowała nawet w niewielkich konkursach, do których przy

gotowywał ją Jerzy Grabowski (1928-1975). Potem przyszedł następny trener
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- ten drugi dał się jej we znaki, a właściwie ona jemu.

- Siedziałam sobie na wyścigach z ksigżkg do fizyki. Nie rozumiałam jakie

goś wzoru, poprosiłam trenera, żeby mi wytłumaczył.
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-A po co mi fizyka, ja się nie uczyłem i żyję - odrzekł.

- I doskonale to widać - zripostowałam, choć przecież wiedziałam, że czło

wiek to wykształcony. Tak się na mnie za to pyskowanie zezłościł - odezwałam 

się zresztq w tym stylu nie po raz pierwszy - że wywalił mnie ze Służewca.

Minęły lata, ów pan został dyrektorem znanego stada ogierów.

- Zaprosił mnie do siebie, żebym pojeździła na tamtejszych koniach. W jed

nej z rozmów przyznał: - wtedy na wyścigach nie miałem racji. Jak głupi gów

niarz pyskuje, ale ma talent do jazdy, to trener powinien odpuścić. Ucieszyłam 

się, że to powiedział.

Od czasu rozstania ze stajnią na wyścigach, jeździła w wielu ośrodkach, 

m.in. na „Legii”, sporo też w SO w Kwidzynie na młodych ogierach przygoto

wywanych do startów w steeple-chase.

- Dosiadałam średnio ośmiu koni dziennie. Zaczynałam rano, kończyłam 

wieczorem. Wykończona! Po tygodniu treningów nie miałam już siły przesiadać 

się z ogiera na ogiera. Trener Andrzej Orłoś znalazł wyjście: on sam mnie przesa

dzał z jednego na drugiego.

W Kwidzynie trafiła też na czas, gdy przygotowywali się tam nasi olimpijczycy.

- Pewnego wieczora za ba Iowa li. Mimo okropnego zmęczenia stawili się jed

nak świtem na treningu, ale tak zmordowani, że nie tylko ledwie trzymali się 

na nogach, nie bardzo też wiedzieli, co się w ogóle dzieje. Z Małgosię Rożnia- 

towskg (aktorką) przewidziałyśmy, że tak będzie i... razem ze stróżem, w miej

sce koni członków ekipy, podstawiliśmy młode ogiery. Maściami były podobne, 
choć nie do końca. Na szczęście zawodnicy nie zauważyli, wsiedli i pojechali. 

Jo z nimi. Kiedy dotarliśmy do leśnej ujeżdżalni, Marian Babirecki (1933-1980) 

Poczuł się wyraźnie lepiej. Przyjrzał się wtedy swojemu ogierowi i rzekł zadzi

wiony: - że ten mój koń przez noc zapomniał, jak się „od łydki cofa”, to jeszcze 

mógłbym zrozumieć, ale że mu grzywa wyrosła i dostał jakichś kropek na sierści, 
te9° Pojgć nie mogę. Niewiele myślgc, uciekłam. Chwilę później już wszyscy wie
dzieli, co zrobiłyśmy. Za karę Janek Kowalczyk dorwał Małgosię, wywiózł jq do 

asu> zakneblował, przywiqzał do drzewa i zostawił. Niestety zapomniał, gdzie 

135



to było. Na szczęście uprowadzona pozbyła się knebla i wydała z siebie tak do

nośny głos - a wrzeszczeć potrafi - że jq usłyszeliśmy. Nikt oczywiście nie miał 

do nikogo pretensji. Pożartowaliśmy i tyle. A z Janka był zawsze fajny kumpel. 

Imponował mi szybkościg reakcji w nietuzinkowych sytuacjach. Pamiętam, jak 

karmiłam konie. Jadły z kamiennych żłobów, stały w stanowiskach na uwigzach 

z łańcuchów. H/ pewnym momencie jeden zadarł głowę, a moja ręka znalazła się 

między żłobem i tym grubym łańcuchem. W żaden sposób nie mogłam jej uwol

nić. Ból okropny, narobiłam wrzasku, usłyszał mnie Janek, który akurat też był 

w stajni i ażeby jak najszybciej mi ulżyć, przybiegł do mnie górq... po grzbietach 

kilkunastu koni. Zmusił mojego, by spuścił głowę i w ten sposób mnie uratował.

I dobrze, bo lepiej nie myśleć, co by było z artystyczną przyszłością ama

zonki, gdyby koń trwałe uszkodził jej rękę.

Zamiłowanie do sztuki Justyna Jaszczewska przejęła po rodzicach architek

tach. To dzięki nim, ich uwagom i poradom znakomicie odnalazła się w rysunku.

- Moim osiggnięciem jest tzw. rysunek szkicowy. Oddaję w nim esencję ru

chu. Żeby robić to dobrze, trzeba być niebywale dokładnym. Każda kreska musi 

znaleźć się na swoim miejscu. Ani milimetr bliżej, ani dalej. IA/ twórczości poma

ga mi umiejętność jazdy konnej. Wiem, jak konie się ruszajg, jak w tym ruchu 

wyglqdajq. Wiele nauczyłam się od Andrzeja Krzyształowicza (1915-1998), słyn

nego dyrektora stadniny w Janowie Podlaskim. Robił znakomite korekty moich 

prac. Przyglgdałsię uważnie i np. mówił: ta noga nie tu, tę drugq nie tak zazna

czyłaś, biodra dobre... Itd. itp. Korzystałam z tych rad niemal w takim samym 

stopniu, jak z uwag mojego profesora rzeźby, Jana Bogdana Chmielewskiego. 

Ten z kolei powtarzał do znudzenia: patrz na swoje prace z pokorę! No to patrzę.

Równolegle z rzeźbą i rysunkiem Jaszczewska zaczęła malować.

- Chciałam bawić się kolorem. Co prawda tata, jak obejrzał pierwsze moje 

próby malarskie, stwierdził: dziecko, wróć do rzeźby, ale się nie poddawałam. 

Jednakże po dziś dzień, gdy coś namaluję, najpierw chowam do tapczanu, żo- 

glgdam tam po jakimś czasie i analizuję, czy obraz wart jest pokazania. Jeśli mi 

się nie podoba, nie poprawiam. Maluję kolejny.
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Najchętniej w plenerze. Artystka od dziesięcioleci spędza przeciętnie 

os|em miesięcy poza domem. Zaczyna tworzyć, gdy robi się ciepło. Przestaje, 
gdy zaczynają jej marznąć ręce. Na łonie natury powstają nie tylko rysunki
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i obrazy, także rzeźby. Ile ma ich na koncie - pogubiła się w rachunkach, ale 

tylko jedna nie budzi jej zastrzeżeń.
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- To rzeźba przedstawiająca podnoszącą się z ziemi pumę, która zamierza 

coś upolować.
Praca wykonana z gliny ceramicznej była wyróżniona i prezentowana na 

pokonkursowej wystawie w „Zachęcie”.

- Była, ale mnie najbardziej ucieszyła recenzja... owczarka podhalańskiego. 

Kiedy przywiozłam pumę z „Zachęty”, to nim wstawiłam do mieszkania, musia- 

łam ją po podróży umyć. Położyłam więc rzeźbę na trawniku i płukałam wodą ze 

szlaucha. W pewnym momencie pojawił się tam ogromny podhalańczyk. Zoba

czywszy pumę, zaczął okropnie warczeć; gdy ta nie reagowała, podkulił ogon, 

wreszcie przeraźliwie zawył, po czym się wycofał. Czemu mnie ta scenka ucie

szyła? Bo to dowód, że moja puma jest na tyle sugestywna, iż nawet owczarka 

może wystraszyć.

Rzeźby przedstawiające inne zwierzęta niż konie, to odskocznia artystki 

od codzienności. Wierzchowce pozostają głównym motywem jej twórczości. 

Uwiecznia je w naturze i rywalizujące na arenach sportowych. Ostatnio, z racji 

częstych wyjazdów na Suwalszczyznę, zafascynował ją jeszcze jeden temat: 
drzewa.

- Są tak różnorodne, tak piękne, tak kolorowe, że nie potrafię się im oprzeć... 

no chyba, że na horyzoncie pojawia się koń.
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tęsknię za rzeźbą, ale muszę z czegoś żyć

Krzysztof Jarocki

Malarz, rysownik, rzeźbiarz. Członek Związku Polskich Artystów Rzeźbiarzy. 

W malarstwie łączy akwarele z pastelami i akrylami. Fascynuje go ruch. 

Autor indywidualnych wystaw malarskich, m.in. organizowanych na 

Torach Wyścigów Konnych na Służewcu w Warszawie oraz w Stadninie 

Koni w Janowie Podlaskim. Brat artystów rzeźbiarzy: starszego Wojciecha 

1 młodszego Zbigniewa. Całej trójce oraz synowi Krzysztofa Jarockiego - 
Jędrzejowi - zawdzięczamy głośną ekspozycję „JAROCCY” w Muzeum 

Łowiectwa i Jeździectwa w warszawskich Łazienkach.
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Blue City - centrum handlowo-rozrywkowe w Warszawie przy Al. Jerozo

limskich. Dziesiątki sklepów, sklepików, kawiarenek. Można tam kupić tele

wizor, buty, biżuterię... można też dzieło sztuki. Nie jakąś reprodukcję, ale 

oryginał i to wysokich lotów. Ma tam bowiem Autorską Galerię Krzysztof Ja

rocki. Oferuje przede wszystkim obrazy, które wychodzą spod jego pędzla, ale 

też rzeźby swoich dwóch braci. I rzecz rzadka: o ile najczęściej właściciele au

torskich galerii zatrudniają pracowników do kontaktów z klientami, to w tym 

przypadku człowiekiem do specjalnych poruczeń jest sam Krzysztof Jarocki. 

W Blue City spędza codziennie ileś godzin. Tam tworzy, tam też spotyka się 

z klientami, namawia ich do zakupów, prowadzi dysputy o sztuce. Przy okazji 
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bacznie ich obserwuje, a efektem owych obserwacji jest stworzona przez nie

go Lista wykrętów, przez które artyści umierają z głodu. Lista jest do wglądu na 

miejscu. Oto kilka z siedemnastu punktów:

1. Nie mam miejsca na ścianie.

2. Syn, brat, żona malują.

3. Bez żony, męża nie kupuję.

4. Nie wiem, czy wielkość obrazu jest dobra.

5. Tylko oglądam.

6. Nie mam pieniędzy.

7. Już jeden mam.
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- Ludzie zatrzymuję się w progu, spoglgdajg na ściany z obrazami, ale kiedy 

ich zapraszam do środka, reagujg różnie. Jedni udajg, że nie słyszg i odchodzą 

bez słowa, drudzy szukajg banalnych wymówek. Niektórzy, nim zdgżę ich o co

kolwiek zapytać, już wychwalajg wszystko pod niebiosa, a przecież doskonale 

wiem, że nie ma takich obrazów, rzeźb, grafik... które podobajg się wszystkim, 

nawet jeśli sg genialne. Najgorsi sg goście informujgcy od progu: nic nie kupią, 

bo sam maluję. To ewidentny brak kultury. Wolę, jak ktoś powie: nie kupię, bo mi 

się nie podoba. W końcu nie musi. Staram się za to ośmielać tych, którzy krępuję 

się brakiem pieniędzy. Przekonuję ich, że na sztukę można patrzeć i o niej roz

mawiać z pustg skarbonkę. Sg też tacy, którzy dziwig się, że na wystawionych 

obrazach nie ma cen. Ano nie ma, bo cenę zawsze można ze mng negocjować. 

Niektórzy robig wielkie oczy, gdy proponuję im wypożyczenie płótna do domu, 

ażeby przekonali się, czy pasuje do wnętrza. Zaskoczenie budzi też moja oferta: 

jeśli kupiony obraz znudzi się klientowi, może wymienić go na inny nawet po 

paru latach.

Ale Galeria Jarockiego to nie tylko punkt sprzedaży i dywagacji o sztuce. 

To także miejsce, w którym właściciel udziela dzieciom indywidualnych lekcji 

malarstwa. Swoje zdolności pedagogiczne weryfikował, ucząc przez rok pla

styki w szkole.

- Maluchy majg fantastyczng intuicję, poczucie estetyki, znakomicie sobie 

radzg z doborem kolorów, kompozycję, ale pod warunkiem, że się im nie prze

szkadza. Przedszkole, szkoła, rodzice potrafię zniszczyć talent w zarodku, znie

chęcić w najgłupszy sposób, choćby dajgc dziecku za wzór konkurencję: koleżan

kę czy kolegę. Mój uczeń z nikim nie rywalizuje, bo jest na lekcji sam. Nikt go tu 

nie ocenia, nie wpędza w kompleksy. Bywa za to, że muszę strofować matkę czy 

ojca, gdy poddajg w wgtpliwość jakość tego, co ich syn czy córka namalowali.

Dzieci malują w Galerii, co chcą. Tematy wymyślają sami, inspirują się tez 

obrazami Jarockiego. A na obrazach przede wszystkim konie. To główny mo

tyw twórczości artysty. Wyścigowe, od polo, od pługa, dorożki, furmanki.-• 

I choć malarz właściwie nigdy konno nie jeździł, tyle co w dzieciństwie zdarza- 
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to mu się na wsi prowadzać kobyły na oklep, to zwierzęta te od zawsze robiły 

na nim wyjątkowe wrażenie.
- 14/ jakimś sensie to niesamowite. Przecież na podlaskiej wsi Bokiny, gdzie 

się wychowywałem, były i kury, i krowy, i świnie, i gęsi... ale ciągnęło mnie 

właśnie do koni. Nie umiem tego wytłumaczyć. Chętnie się nimi zajmowałem, 

z dumq pomagałem ojcu, kiedy je podkuwał albo zaprzęgał, przede wszystkim 

jednak lubiłem na nie patrzeć. Widziałem w nich coś pięknego, wspaniałego, 

wyjątkowego, choć jako mały dzieciak nie potrafiłem tych odczuć nazywać. 

Mam z tamtego okresu wiele wspomnień, jak choćby to, kiedy nasza kobyla we

szła w szkodę, a mój starszy brat, kazał mi ją przegonić. Mały byłem, ona bez

145



kantora, nie miałem nawet za co jej chwycić. Wymyśliłem więc, że będę udawał 

psa i szczekał na czworakach z nadzieję, że się mnie przestraszy. Nie reagowa

ła, aż w pewnym momencie straciła cierpliwość. Ugryzła mnie w ucho, złapała 

zębami za ubranie i rzuciła kilka metrów dalej. Aż dziw, że ucho po dziś dzień 

jest na swoim miejscu. Czy bolało? Pewnie, że tak, ale nawet ból nie był w stanie 

zniechęcić mnie od koni.

Fascynacja ostała się, jak widać, na całe życie. Niestety w rodzinnej wsi, 

w której wciąż mieszkają jego mama i bracia, koni już nie ma. Jarocki od

wiedza więc rozmaite miejsca, gdzie wierzchowców dostatek. Jest częstym 

gościem, m.in. wyścigów, turniejów polo i innych, różnej rangi zawodów jeź

dzieckich. Przy okazji poszerza hipiczną wiedzę, a w trakcie dekoracji najlep

szych zawodników... dostaje białej gorączki.

- Zrezygnowałbym z uprawiania sportu, jakby mi ktoś wręczył za miejsce na 

podium blaszany puchar z przyklejonym nazwiskiem. Przecież to istny koszmar.
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Wstyd czymś takim obdarowywać, coś takiego trzymać w domu, prezentować 

na honorowych miejscach w ośrodkach sportowych - zresztg nie tylko jeździec

kich. Mam więc ogromng satysfakcję, że niektórzy organizatorzy zawodów hi- 

picznych korzystajg z mojej oferty: ręcznie przygotowywanych dyplomów dla 

zwycięzców. Robimy je razem z moim synem Jędrzejem, studentem Wydziału 

Sztuki Nowych Mediów Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych. 

On kaligrafuje, ja na każdym dyplomie maluję albo rysuję obrazek korespondu

jący z dyscyplinę. I to jest, jak sgdzę, taka prawdziwa nagroda, bo ktoś włożył 

w niq swojg pracę i serce. Jest to zarazem pamigtka, którą bez żenady można 

wyeksponować w domu czy klubie.

Ilustracje na dyplomach, tak jak całą twórczość malarską Jarockiego, 

determinuje wyobraźnia. Inspiracją jest koń. Co prawda byłoby nadużyciem 

stwierdzenie, że cała sztuka Jarockiego kręci się wokół koni, bowiem maluje 

też akty, pejzaże, sceny rodzajowe, portretuje psy, koty... ale rzeczywiście ko

nie zajmują u niego miejsce najważniejsze. Unika za to, jak ognia, portretów 

ludzi i to przez samych ludzi. W tej materii odpowiada mu filozofia Stanisława 

Ignacego Witkiewicza, który za portret brał bezzwrotne zaliczki wysokości jed

nej trzeciej ceny, a klient nie miał prawa do jakichkolwiek krytycznych uwag1.

- Z koniem czy innym zwierzęciem łatwiej, bo nie ma pretensji o zmarszczki, 
trzy podbródki i podkrążone oczy - żartuje.

Przez kilka lat (1989-93) Jarocki też rzeźbił. Spod jego dłuta wychodziły - 
jakżeby inaczej - końskie głowy.

- Nadszedł jednak taki czas, że rzeźby przestały się sprzedawać, kupowali je 
9lównie klienci zagraniczni, ale znowu nie w takich ilościach, które pozwalałyby 

zyc i utrzymać rodzinę. Zrezygnowałem więc z tej formy sztuki, choć za nią tęsk- 

niŚ i mam nadzieję do niej wrócić. Na razie maluję, maluję, maluję.

Zaskakujące dla wielu, że uznany, mający swoją markę artysta zarówno 

na Polu rzeźbiarskim jak malarskim, jest samoukiem. 0 ile jego bracia koń- 
^j^Akademię Sztuk Pięknych, on, choć jak oni „parał się” sztuką od dziecka, 

1 ^°tto Firmy Portretowej „S. I. Witkiewicz”: Klient musi być zadowolony. Nieporozumienia wy
moczone.
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postanowił kształcić się na Wydziale Techniki Rolnej i Leśnej SGGW. Ukończył 

również podyplomowe studia pedagogiczne. Myślał o pozostaniu na uczelni, 

o pracy naukowej.

- Wszystko się zgadza, aczkolwiek z tym, że byłem samoukiem, to nie do koń
ca. Miałem przecież znakomitych nauczycieli - nieprzeciętnie utalentowanych 

moich braci: starszego Wojtka i młodszego Zbyszka. Dostali się na Akademię za 
pierwszym razem, bez jakichkolwiek konsultacji i wcześniejszych kursów. W ich 

twórczości konie nie sq co prawda motywem przewodnim, ale na przykład Woj

tek, w ramach pracy dyplomowej, wyrzeźbił trzy końskie łby.

Obaj bracia dali Krzysztofowi Jarockiemu mocno w kość.
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- Byli wobec mnie niezwykle krytyczni. Pamiętam, jak na poczgtku mojej 

drogi artystycznej, gdy prosiłem o ocenę tego, co namalowałem albo narysowa

łem, pointowali: chyba się pod tym nie podpiszesz. Nie przebierali w słowach. 

Walili prosto z mostu, co nie było przyjemne, momentami nawet bardzo przykre, 

ale przynosiło efekty.
O tym, by pracować w zawodzie artysty, a nie rolnika, zadecydowało w du

żej mierze uznanie jego talentu przez koleżanki i kolegów z uczelni. Impono

wał zwłaszcza dziewczynom. Coraz to prosiła go któraś o rysunek czy obrazek. 

Liczba miłośników jego sztuki rosła niemal z tygodnia na tydzień. Uznał wów

czas, że warto na tej sztuce zarabiać. Klientami byli m.in. rodzice studentów.

- Jedna z mam kupiła ode mnie mój pierwszy obraz olejny. Wcale go nie 

chciałem sprzedawać. Próbowałem więc jq zniechęcić kwotg, a że miałem 

wówczas wyjgtkowe poczucie swojej wielkości -na szczęście szybko się tego wy

leczyłem - cenę nieprzyzwoicie wywindowałem. Kobieta tymczasem nawet się 

nie targowała. Zaczęło mnie wtedy zastanawiać, jaka może być górna granica 

ceny, którq kupujgcy zaakceptuje. Dziś wiem, że taka nie istnieje. Zastanawiać 

się więc już nie zastanawiam. Robię swoje.
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WRÓCIŁAM NA SWOJĄ DROGĘ

Ewa Jaworska

Absolwentka łódzkich szkół i uczelni: Liceum Plastycznego, Policealnego 

Studium Techniki Teatralnej i Filmowej, Wydziału Tkaniny i Ubioru Akade

mii Sztuk Pięknych - specjalność: projektowanie biżuterii, magister psy- 
chopedagogiki Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej. Rzeźbi i pisze 

'kony, kilka lat uczyła plastyki w gimnazjum a w liceum wiedzy o kulturze; 
bliskie są jej zwierzęta, zwłaszcza koty i konie.
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Zdecydowana większość artystów plastyków wspomina, jak to od najmłod

szych lat nie rozstawała się z ołówkiem i kredkami. Z Ewą Jaworską było ina

czej. Nie ciągnęło jej ani do rysowania, ani do malowania. Od małego za to, 

co raczej ze sztuką ma niewiele wspólnego, darła się w niebogłosy. Nikt nie 

wiedział dlaczego. Rodzice starali się dociec, ale bez efektów. I zdarzył się cud. 

Kiedy Ewa skończyła dwa lata, mama przyniosła jej plastelinę. W jednej chwi

li wrzaski ucichły, dziewczynka zajęła się „produkcją” zwierzątek, które były 

i są w jej życiu bardzo ważne. Lepiła pieski, kotki i oczywiście konie znane jej 

przede wszystkim z wakacyjnych pobytów na wsi. Te ostatnie od zawsze ro

biły na niej wrażenie. Dlaczego? Nie wiadomo. Gdyby ktoś z bliskich jeździł 

wierzchem, hodował konie, można by snuć teorie, że fascynację przejęła w ge

nach. Ale nie. Podobnie rzecz się ma z jej zainteresowaniem sztuką. W rodzinie 

nie było tradycji artystycznych. Mało tego, gdy Jaworska zdecydowała się na 

naukę w liceum plastycznym, rodzice patrzyli na ten wybór nie tylko krzywym 

okiem, ale stanowczo odradzali:

-A co ty będziesz robić po takiej szkole? - pytali z troską.
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Pierwszy krok znała: pójdzie na Akademię, pozna tajemnice warsztatu 

rzeźbiarskiego. Jeszcze wtedy nie wiedziała, że ogromny zastrzyk wiedzy z tej 
dziedziny otrzyma także od licealnego wychowawcy, Władysława Kowalczy

ka, właśnie rzeźbiarza.

- Przedmiot traktował nadzwyczaj poważnie, wymagał od uczniów wiele, 

z czego akurat bardzo się cieszyłam. Na zajęciach lepiliśmy jednak głównie 
w glinie, lepsze prace nauczyciel kwalifikował do odlewów gipsowych, najlep

sze do odlewów w brgzie, ale tych ostatnich nikt z nas nie doświadczył. I nie 
dlatego, że nie potrafiliśmy zrobić czegoś bardzo dobrego. Przyczyna banalna: 

szkoła nie miała pieniędzy na takie wydatki.

Tematem podejmowanych prac były zazwyczaj postaci ludzi.

~ Koni nikt nie potrzebował. Traktowano je na równi z zachodami słońca nad 
n°dmorskq plażg.

Na czas liceum i studiów Jaworska zrezygnowała więc z „końskiej” twórczości.

~ Musiało mi wystarczyć, że jeżdżę konno. A wszystko dzięki koleżance 
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z klasy, Magdzie Suchorze, zapalonej amazonce. To ona zaraziła mnie jeź

dziectwem. Nawet letnie i zimowe wakacje spędzałyśmy z końmi, uczestnicząc 

w obozach organizowanych w Stadninie w Ochabach. Nasi znajomi niekonia- 

rze, jak słyszeli, że meldowałyśmy się w stajni o pigtej rano, gdy mróz dochodził 

do minus trzydziestu stopni, pukali się w czoło. Cóż, jak ktoś połknie bakcyla, to 
już po nim.

Połknąć połknęła, niestety zajęta innymi sprawami, musiała po maturze 

siodło zawiesić na kołku. Najważniejsze były studia.

- Próbowałam dwa razy dostać się na Wydział Grafiki i Malarstwa, zweryfi

kować swój talent. Bez powodzenia. Wówczas było to dla mnie przeżycie iście 

dramatyczne, dziś podchodzę do tego z dystansem. Jako absolwentka liceum 

byłam z góry skazana na odstrzał. Członkowie komisji egzaminacyjnej nawet 

nie zajrzeli do mojej teczki, przyjmowali młodych zdolnych, nieskażonych insty

tucjonalną edukację. Z kolei do studiów na Wydziale Rzeźby nawet się nie przy

mierzałam, choć je sobie wymarzyłam. Ale że nie chciano mnie tam przyjgć choć

by na praktyki rzeźbiarskie jeszcze w trakcie nauki liceum, dałam sobie spokój. 

Profesorowie mieli wyobrażenie, że kobieta, istota drobna i delikatna, nie pora

dzi sobie fizycznie z rzeżbg. A to nieprawda. Po pierwsze sq sposoby i narzędzia, 

z których korzystajg też mężczyźni operując wielkimi klocami drewna czy kamie

nia, po drugie akurat nas- uczniów liceum - przekonał wychowawca, że nie trze

ba wielkiej krzepy, by tworzyć wielkie dzieła. On sam mierzył zaledwie około stu 

czterdziestu centymetrów wzrostu, a zmagał się z ogromnymi ciężarami.

Artystka wzięła na przeczekanie, zapisała się do Studium Techniki Teatral

nej i Filmowej.

- Tam w dwa lata nauczyłam się więcej niż później przez całe wyższe studia. 

Gros czasu spędzaliśmy za kulisami Teatru Wielkiego, robiliśmy rekwizyty, do

konywaliśmy renowacji starych. Poznałam techniki warsztatowe, o których nie 

miałam pojęcia. To wtedy zafascynowałam się ikonami. Wciąż je piszę, używa
jąc do tego starych, kilkudziesięcioletnich dech nadających im dawny charak

ter. Tworzenie jednego obrazu zajmuje mi około miesiąca. To misterna robota.
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Z pisania ikon utrzymuje się po dziś dzień, choć nie zawsze tak było. Na 

zycie zarabiała m.in.jako nauczycielka plastyki. Najpierw jednak zaczęła stu
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diować zaocznie na Akademii Sztuk Pięknych.

- Nie chcieli mnie na rzeźbie, poszłam więc na Wydział projektowania biżu

terii. To w jakimś sensie taka mała forma rzeźbiarska. Studenci innych kierun

ków wołali na nas .pierścionki”. Po obronie pracy licencjackiej zajmowałam się 

m.in. konserwację zabytków - fruwałam po rusztowaniach i dosięgałam tego, 

czego zwykli śmiertelnicy nie dosięgng nigdy. Zaczęłam też uczyć w szkole. Tam 

okazało się, że muszę uzupełnić wykształcenie, uzyskać tytuł magistra. W cięgu 

dwu lat zrobiłam pięcioletnie studia pedagogiczne, zdajgc egzamin za egzami

nem. Było ciężko, ale wspominam tamten czas z satysfakcję. Kompletnie inne 

odczucia pozostawiła sama praca. Plastyka w szkole - uczyłam w gimnazjum 

i liceum - to nic innego, jak zapchajdziura. Traktuję ję tak nie tylko uczniowie, 

również nauczyciele innych przedmiotów. Ile razy prosili mnie, żebym zwolni

ła Basię, Zosię, Józia... na dodatkowe zajęcia np. z matematyki. Wytrzymałam 

w roli pedagoga cztery lata. 14/ końcu podjęłam decyzję, że poświęcę się ikonom 

i nic więcej nie będzie mnie obchodzić.

I tak pewnie by się stało, gdyby nie... urodziny. Jak zwykle wspólne: 

z mamą i siostrą - wszystkie panie spod znaku Wagi. Tym razem wyprawiły je 

w Klubie Jeździeckim Zbyszko pod Łodzią. Ewa Jaworska po raz pierwszy od 

lat zobaczyła konie. Był rok 2014.

- Zobaczyłam i zaczęłam zastanawiać się, czemu je porzuciłam i czemu 
przestałam rzeźbić. Dlaczego to, co kiedyś było moję pasję, tak głęboko gdzieś 

zakopałam? Nie umiałam sobie odpowiedzieć, ale... nazajutrz kupiłam glinę- 

I tak po latach wróciłam na swoję drogę. No prawie wróciłam (śmiech), bo ko

nie znowu rzeźbię, ale jeszcze ich znowu nie dosiadam. Patrzęc z perspektywy, 
uświadomiłam sobie, że bardzo długo krężyłam wokół rozmaitych aktywności 

artystycznych, nie wyraźajęc siebie w pełni. Tymczasem konie w sztuce i w ży
ciu okazały się być sensem mojej egzystencji. Potrzebowałam czasu, by to sobie 

uzmysłowić. O niektórych ludziach mówi się, że od poczętku wiadomo, co po
winni wżyciu robić. Myślę, jestem nawet pewna, że ze mnę też tak było. Rozgła

szały to wszem wobec moje dziecięce plastelinowe zwierzętka. Ani na moment
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nie powinnam więc od nich odchodzić. A że odeszłam? - widać zabrakło mi od

wagi, wiary w siebie, determinacji. Dziś wreszcie tworzę w zgodzie z własnym 

,ja”. Tworzę moje konie!

Patrzenia na nie nauczył ją, choć sam o tym nie wie, Andrzej Novak-Zempliński.

- To on mi je zdefiniował swoimi obrazami. Ilekroć się im przyglgdam, mam 

wrażenie, że odrabiam jedyng w swoim rodzaju lekcję. Staram się, by moje ko
nie wyglgdałyjak jego. Może kiedyś osiggnę ten kunszt.

Tworząc w technice ceramicznej rzeźby, Ewa Jaworska dodatkowo nadaje 
rzeźbom koni patyny. Eksperymentuje z barwieniem rdzą i różnymi pigmenta

mi naturalnymi, przedkładając je nad tradycyjne farby i bejce.

Jej prace nie są duże. Wielkość determinuje m.in. miejsce, w którym po- 

Wstają. Artystka nie ma własnej pracowni. Komponuje w domu, a wypala 

w »zaprzyjaźnionym” piecu. Rzeźby są lekkie, puste w środku, ale i tak wno

szenie ich i znoszenie z trzeciego piętra starej łódzkiej kamienicy, nie należy 
do czynności najlżejszych. Ostatnio wyjątkowo się nadźwigała przy okazji wy-
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pałania setki statuetek-nagród dla zawodników Warszawsko- 

Mazowieckiego Związku Jeździeckiego. Każda statuetka powstawała 
oddzielnie. Nie ma dwóch identycznych. Tym większa ich wartość. A skąd 
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takie zamówienie? Artystka odważyła się zaprezentować swoje konie na III i IV 

Festiwalu Sztuki Jeździeckiej. Tam ją dostrzeżono, teraz prowadzi rozmowy 

z kolejnymi zleceniodawcami. Dzięki Festiwalom - jak sama podkreśla - zmie

niło się jej dziś.
- Ale z rzeźby - przynajmniej na razie - nie wyżyję. Łatwiej sprzedać ikony. 

Wcigż więc je piszę. Zresztą lubię je tworzyć, chcę i czuję, że powinnam, bo ten ro

dzaj sztuki też silnie odczuwam. Jednego mi szkoda: z moich świętych wyłącznie 

Jerzy dosiadał koni. Tylko w jego przypadku udaje mi się łączyć obie moje pasje.

PS Po autoryzacji tego tekstu Ewa Jaworska wróciła do regularnego upra

wiania jeździectwa.
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OUSZANBE ZNACZY PONIEDZIAŁEK

Timur Karim 
Najchętniej maluje akwarele i obrazy olejne. Jest absolwentem Akademii 

Sztuk Pięknych im. Ilja Jefimowicza Riepina w Sankt Petersburgu - był sty

pendystą Ministerstwa Kultury Tadżykistanu. Warsztat doskonalił w słyn- 

neJ pracowni portretu. Jako wolny słuchacz uczęszczał też do pracowni 
malarstwa batalistycznego. Tak naprawdę wcale nie o tę batalistykę szło, 
ale o portretowanie koni, które przyprowadzano studentom na zajęcia. Po 

studiach, w trakcie których poznał żonę Podlasiankę, zamieszkał w Polsce, 

P^yjmując nasze obywatelstwo.
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Plener jak plener, a że akurat odbywał się w Gładyszowie, nie ma to żadnego 

znaczenia, no może poza takim, że malarzom pozowały hucuły, a nie na przy

kład araby czy wielkopolaki. Dla Timura Karima, z pochodzenia Tatara i tak 

najważniejszy był temat. A że wierzchem jeździ od dziecka i koni się nie boi, 

wymyślił sobie, że rozłoży swoje pędzle, farby i sztalugę na środku padoku.

- Ciekawskie hucuły, jeden po drugim podchodziły, przyglądały mi się, muska

ły chrapami i odchodziły. Gdy któryś próbował siłą wepchnąć się między mnie 

a płótno, zdecydowanie, acz delikatnie, protestowałem.

Konie oddalały się wtedy, zostawiając malarza w spokoju. Tylko niesforny 

źrebak nie dawał za wygraną. Co go Timur odgonił, smarkacz wracał, niczym 

bumerang. W końcu artysta machnął ręką i przestał się intruzem przejmować. 

Kiedy po jakimś czasie zerknął za siebie, z przerażeniem skonstatował, że hu

cułek ponadgryzał kilkanaście tubek z akrylowymi farbami. Całe szczęście, że 

tylko zniszczył opakowania, bo gdyby miał się najeść tym, co w środku, za

pewne na zdrowie, by mu nie wyszło. Umorusał się za to od chrap po uszy. 

Kiedy zobaczyli go masztalerze, pękali ze śmiechu, a zmieszany artysta tłu

maczył, że on z tym niezwykłym makeup’em naprawdę nie ma nic wspólnego.

Do rysowania i malowania ciągnęło Timura Karima od dziecka, choć 

w domu nikt nie wykazywał podobnych inklinacji. Tak jakoś samo przyszło. 

Już w piątym roku życia szkicował konie. Zainspirował go... Winnetou, boha-
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ter słynnej serii filmów madę in NRD lat sześćdziesiątych. Podobało mu się, 

zwłaszcza jak Indianin dosiadał wierzchowca, o czym on sam mógł wtedy 

tylko marzyć. Nie podejrzewał, że owe marzenia tak szybko się ziszczą. Oto 
bowiem, gdy skończył sześć lat, dziadek Hasanmudin zapisał go do szkółki.

- Jesteś Tatarem, a Tatar musi umieć jeździć konno - wyjaśnił wnukowi.

Jeździeckie tradycje w rodzinie Karimów wcale jednak nie przechodziły 

z ojca na syna. Tata Timura nie miał żadnych związków z końmi. Miał je za to 
dziadek i brat dziadka, Gilajzedin - adiutant jednego z najsłynniejszych 

generałów białej armii, barona Piotra Nikołajewicza Wrangla (1878-1928), 

zwanego przez bolszewików „czarnym baronem”.

Jeździectwo spodobało się Timurowi od pierwszych lekcji. Pobierał je na 
terenie hipodromu w Duszanbe, stolicy Tadżykistanu. Podstawy zdobywał na 
konikach lokajskich. Na jednym z nich odniósł spektakularny sukces. Otóż 

organizatorzy wyścigów przygotowywali widzom atrakcje poprzedzające 

gonitwy, między innym gry konne. Popisywali się w nich jeźdźcy nierzadko

163



początkujący. W jednej „Kyz-Ku”, wziął udział Timur - najmłodszy i zarazem 

najdrobniejszy spośród wszystkich startujących - miał dogonić galopującą 

amazonkę, skraść jej buziaka, a potem tak szybko przed nią uciekać, by go nie 

dosięgła batem. Jako jedyny podołał wyzwaniu. Na jego cześć - wówczas sze- 

ścioletniego(!) chłopca - setki kibiców zgromadzonych na trybunach hipodro

mu zgotowało owację na stojąco.
- Ale byłem dumny! Do dziś zresztą jestem, to było niesamowite przeżycie, 

nawet słów mi brakuje, by opowiedzieć, co czułem.
Kiedy Timur jeszcze bardziej podszkolił się w jeździectwie, został przenie

siony do sportowej sekcji skoków.
- Tam przydzielono mi dużego konia, bo lokajskie kuce absolutnie się nie 

nadawały do pokonywania przeszkód, nawet nie dlatego, że sq niskiego wzro
stu, ale odbijały się z czterech nóg jednocześnie - przynajmniej te w Duszanbe. 
Przydzielono mi więc piętnastoletniego trakena imieniem Hat-chan. Co prawda 

nie był w stanie wiele w sporcie zwojować, ale sporo mnie nauczył i przywią
załem się do niego, jak do najlepszego przyjaciela. Niestety stanowił własność 
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klubu, kiedy więc odchodziłem z racji licznych obowiązków - nauka w podsta

wówce i dodatkowe zajęcia w ognisku plastycznym - musieliśmysię rozstać. Na 

regularne jazdy brakowało mi czasu także później, jeździłem więc okazjonalnie. 

Pamiętam, byłem już uczniem liceum plastycznego, gdy udaliśmy się z klasą na 

plener malarski w góry. Od razu zwąchałem, że okoliczni gospodarze mają ko

nie i wybrałem się z nimi w teren. M/ pewnym momencie rozłączyliśmy się, chcia- 

łem bowiem zwiedzić jeszcze starą opuszczoną wioskę i zabłądziłem. Obleciał 

mnie strach, chyba nigdy tak się nie bałem, jak wtedy. Zmierzchało, a ja nie 

miałem pojęcia, gdzie jestem i w którym kierunku mam zmierzać. Zrozpaczony 

przypomniałem sobie, co niegdyś rzekł mi pewien doświadczony koniarz: jeśli 

się zgubisz, puść wodze, a koń sam do domu trafi. I puściłem, i koń trafił. Wery

fikowałem jednak tę prawidłowość z duszą na ramieniu - dosiadałem przecież 

obcego konia, co innego, gdybym jechał na swoim. O własnym marzę zresztą od 

dawna, nawet o takim mini, może być kuc. Trzymać go jednak w pensjonacie to 

według mnie jakoś nie tak i żadna frajda. Albo jest mój, albo nie mój! Poczekam 

więc, aż postawię własne boksy, a że kiedyś postawię - tego jestem pewien.

Najpierw jednak Timiir będzie musiał zmienić adres, bo w otoczeniu 
obecnie zajmowanego domu w Przemyślu nie ma miejsca na stajnię. Ma za 

to w mieszkaniu dostatek koni glinianych, porcelanowych, drewnianych... 
Kolekcjonuje je od lat. Gdziekolwiek jest, zagląda do sklepów i odwiedza arty

stów produkujących tego typu cacka - czasem bardzo cenne. Zawsze też pyta, 

czy w pobliżu nie ma jakiejś stajni albo stadniny, w której mógłby pojeździć. 
Tak trafił na przykład przed wielu laty do stojącego hucułami Gładyszowa. To 

tam poznał Tomasza Biernawskiego, najwybitniejszego specjalistę w polskim 
filmie od koni, broni, jeździeckich kostiumów. Dzięki tej znajomości kilkakrot- 

nie brał udział w pokazach konnych w Gładyszowie, statystował też w zna- 

°ych produkcjach, między innymi w „Starej baśni. Kiedy słonce było bogiem” 

w reżyserii Jerzego Hoffmana oraz w „Duchu gór” Rafała Lipki. Żałuje tylko, 

ze nie udało mu się zademonstrować, co prawdziwy Tatar potrafiłby zdzia
łać w „Ogniem i mieczem” - wtedy jednak nie znał jeszcze Biernawskiego, 

165



a w Polsce dopiero osiadł.

Doświadczenia artysty-statysty w naszych filmach nie były jego jedynymi. 

Debiutował jako czternastolatek w kilku w tadżyckich westernach. Z doklejo

ną brodą wcielał się w postaci dorosłych, galopował stoją w strzemionach, jak 

na Tatara przystało.

O zwyczajach swoich przodków w siodle, ale też wżyciu codziennym może 

opowiadać godzinami. Tę wiedzę ma jednak od niedawna. Kiedy mieszkał 

w Tadżykistanie, prawie w ogóle nie interesował się historią, ani geografią 

swojego kraju.

- Gdy znalazłem się nad Wisłą, bywało mi głupio, że nie potrafię odpowie

dzieć na wiele prostych pytań. Zacząłem więc na własną rękę studiować dzieje 

mojej ojczyzny. Ojczyzny, za którą nieustannie tęsknie, a do której mam tak da

leko. Dopiero raz, i to niedawno, bo zaledwie pięć lat od momentu, gdy osiedli

łem się w Polsce, udało mi się ją odwiedzić. Dobrze, że rodzice przenieśli się do 

Moskwy, tam mam bliżej. Nie tracę jednak nadziei, że jeszcze nie raz, nie dwa do
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Duszanbe pojadę.
Może na przykład w jakiś poniedziałek?... Bo Duszanbe poniedziałek zna

czy. Na razie wrócił z Taos w stanie Nowy Meksyk, gdzie bawił na święcie rodo

witych Indian. Jego dziecięcy bohater, wspomniany już filmowy Winnetou, to 

przecież tak naprawdę tylko namiastka czerwonych twarzy. W Taos poznał te 

prawdziwe. Zobaczył też na własne oczy, jak koni dosiadają - to dopiero maj

stersztyk. Wiele godzin spędził również na pogawędkach, na opowieściach 

o indiańskich i tatarskich zwyczajach. Ale Timur nie tylko rozmawiał i podzi

wiał. Dał też okazję Indianom podziwiać siebie, a ściślej mówiąc, swoje ob

razy. Namalował ich w Taos wiele. Teraz z satysfakcją prezentuje je w Polsce, 

a przy okazji podkreśla, że ziściło się jego wielkie pozaartystyczne marzenie. 

Od najmłodszych lat chciał dotknąć Indian. Dotknął.
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SZTUKA TO CIĘŻKI CHLEB

Kamila Karst

Absolwentka Państwowej Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych we 

Wrocławiu (obecnie Akademii Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gep

perta). Studiowała na Wydziale Malarstwa Grafiki i Rzeźby. Dyplo

my z wyróżnieniem z grafiki artystycznej u prof. Andrzeja Basaja 

1 u Prof. Jana Jaromira Aleksiuna z projektowania graficznego. Maluje, ry- 
Suje, rzeźbi, uprawia grafikę użytkową i warsztatową. Jest autorką wystaw 

lr|dywidualnych, uczestniczyła w wielu zbiorowych ekspozycjach w kraju 
iza granicą.
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To chyba reguła, że mieszkania i domy koniarzy pełne są bibelotów, ak

cesoriów jeździeckich, literatury - różnorodnych przedmiotów świadczących 

o związkach gospodarzy z końmi. Jedni mają ich więcej, inni mniej, ale rzadko 

się zdarza, by pomieścić ich w kilku pokojach tyle, ile zdołała Kamila Karst. Na 

dobrą sprawę w jej świdnickim mieszkaniu brakuje tylko żywego konia, bo ta

kiego na kółkach i na biegunach ma. Jest też oczywiście siodło, są obrazy, rzeź

by, wieszaki, poduszki... nawet kafelki w łazience mają motyw koński. Autorką 

tych czterokopytnych ozdób jest zresztą sama gospodyni, w końcu artystka.

- Konie fascynowały mnie od najmłodszych lat. Jako mała dziewczynka ry

sowałam i lepiłam je z plasteliny. Dziś maluję, rzeźbię, zajmuję się grafikę. Skąd
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Pomysł, by moje życie i twórczość kręciły się akurat wokół koni? - być może do 
głosu doszła kresowa natura. Mój tato często żartował, że odezwały się we mnie 

temperament i zamiłowanie do koni prababci Bziezickiej. Te wyjątkowe zwie

rzęta od zawsze wywoływały we mnie żywe reakcje. W rodzinie krążyła nawet 
taka opowieść, że kiedy jako kilkulatka w wózku zobaczyłam kobyłę ciągnącą 
furmankę pełną węgla, to z wrażenia dostałam wypieków i o mały włos wypa

rłabym na chodnik.

Skończyło się szczęśliwie. Nie wypadła. Zupełnie inaczej, gdy - już w wie- 
ku dorosłym - doznała, i to właśnie za sprawę konia, poważnej kontuzji. Spa

dła, koń ją stratował, na długi czas musiała zawiesić toczek na kołku. Ani na 
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moment jednak nie zaczęła o koniach myśleć źle. Wciąż pozostawał w jej od

biorze - i tak jest po dziś dzień - istotą doskonałą. Nie musi na nim jeździć, 

musi go tworzyć. Nie zawsze mogła oficjalnie. Na studiach, jak wielu innym 

bohaterom tej książki, zakazywano takiej twórczości. Poszczęściło się jej tylko 

na pierwszym roku Akademii, kiedy przed przenosinami na grafikę, studiowa

ła na wydziale rzeźby. Jej profesor, Grzegorz Zyndwalewicz, był miłośnikiem 

koni. Nie tylko więc pozwalał, ale i zachęcał do przetwarzania wizerunków 

tych zwierząt w akty twórcze.

Przez lata tworzyła dla siebie, a inspiracją dla jej pomysłów była i jest 

natura. Chętnie wraca pamięcią do lat dziecięcych, kiedy to spędzała wakacje 

u wujostwa Kwiatkowskich w Borowcu (trasa Susiec - Zamość).

- To było moje magiczne miejsce, do tego w tamtym czasie pełne koni. Nie 

raz, nie dwa jeździłam z wujkiem Feliksem do lasu motocyklem albo furmankę. 

A że drogi biegły torfowiskami, to i przygód nie brakowało. Kiedyś zaprzęgnię

te kobyły zapadły się po pas. Nie zdawałam sobie sprawy z niebezpieczeństwa, 

wpatrywałam się za to w nie, jak w obraz. Nie potrafię opowiedzieć słowami, jak

172



ten widok mnie zachwycał. A że konie zdołały się w końcu wydostać, pozostało 

cei z tej historii wspomnienie jedynie dobre. Na łonie natury czuję się doskona
le. Był czas, że ludzie w ogóle mnie nie interesowali, tylko zwierzęta i przyroda. 

Z wiekiem to się zmieniło, choć w twórczości pozostaję wierna światu fauny i flo

ty Balansuję między realizmem a wytworami mojej wyobraźni.

Kilka lat temu Karst odnalazła się w rzeźbie kartonowej. Tworzywo to we
dług artystki daje ogromne możliwości, pozwala realizować tysiące pomy

słów, co skutecznie wykorzystuje. Trzy lata temu odniosła wielki sukces. Wy

grała V|| Biennale Sztuki Współczesnej „Cartasia 2014”, organizowane w Lucca 

We włoskiej Toskanii. Już samo zakwalifikowanie się do ścisłego grona rywa-
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lizujących artystów, było nie lada osiągnięciem. Ze zgłoszonych trzystu pięć

dziesięciu osób, wybrano zaledwie siedem. Pracowały nad rzeźbami w Toska

nii przez okrągły miesiąc. Kamila Karst mogła spędzić tam co prawda tylko 

dwa tygodnie, ale wykorzystała je maksymalnie.

- Miałam też satysfakcję z innego powodu. Moi konkurenci korzystali z ele

mentów wycinanych maszynowo przez techników. Ja jedna - ku zdziwieniu 

wszystkich wokół - każdy detal wyrzynałam sama wyrzynarkg. A nie było to 

wcale proste, jako że dostarczony nam przez organizatora karton, miał grubość 

około czterech centymetrów.

W kraju tworzy z tego co ma, co wpadnie jej w ręce. I nie wybrzydza. Każdy 

surowiec potrafi obrócić w dzieło sztuki. Tworzy w domowej pracowni. Za

gląda do niej każdej wolnej chwili, starając się pogodzić domowe obowiązki 

z pracą artystyczną. Jej aktywności twórczej bacznie przygląda się córka Anie
la, która po mamie odziedziczyła talent, tak jak mama po swoim tacie rodem 

ze Lwowa. Aniela ani jednak myśli iść w ślady matki i dziadka. Twierdzi, że 

sztuka to zbyt ciężki chleb, by się jej poświęcać; chce zostać prawnikiem.

- Ciężki, ale nie wybrałabym innego - potwierdza mama. - Nie zajmuję się 
jednak tylko rzeżbg, grafikg, malarstwem, tworzeniem obrazów na jedwabiu, 

pracuję także w szkole. Uczę historii sztuki. Stały dochód ułatwia życie.
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Rozmowa z synem 

Józefa Korolkiewicza 

Łukaszem, profesorem 

warszawskiej Akademii 

Sztuk Pięknych, malarzem.

JÓZEK, TRAFIŁEŚ POD STRZECHY

Józef Korolkiewicz

(1902-1988)

Artysta malarz, solista Opery Warszawskiej, sportowiec. Debiutował w roku 

1927 na dorocznym Salonie w „Zachęcie”; współzałożyciel Związku Pol- 
skich Artystów Plastyków, wystawiał w kraju i za granicą.
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Dworzec Wileński w Warszawie, lata pięćdziesiąte. Na jednym z peronów 

Józef Korolkiewicz. Nie, nigdzie się nie wybiera, przysiada na składanym stoi

ku i zaczyna szkicować. Zza jego pleców wyłaniają się milicjanci. Artysta zosta- 

je aresztowany... jako domniemany szpieg!

-Podobno kilka dni temu (rozmawiamy w roku 2007 - przyp. PD) zatrzyma

no kogoś, kto fotografował Dworzec Centralny, jak widać niewiele się zmienia 

- ironizuje prof. Łukasz Korolkiewicz, syn Józefa, także malarz, profesor Aka
demii Sztuk Pięknych.

- 14/ tamtych czasach jednak reperkusje mogły być nadzwyczaj groźne. Na 

szczęście sprawa szybko się wyjaśniła. Ojciec przygotowywał na zamówienie 

wydawnictw szkolnych ilustrację szczegółowo przedstawiajgcg funkcjonowa

nie dworca kolejowego. Ot, taka poglgdowa pomoc dydaktyczna, która w po

staci powielonych plansz trafiała do wszystkich podstawówek w kraju. Ojciec 

wykonywał zresztg sporo takich zleceń, projektował okładki podręczników, ilu

strował ksigżki.
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Obdarzony wszechstronnym talentem otrzymywał wiele zamówień, tak
że od innych zleceniodawców, często związanych ze sportem. Tu plakat, tam 

medal, gobelin, seria znaczków pocztowych... I choć każdą pracę wykonywał 
jak najstaranniej i z właściwym sobie kunsztem, sztuka użytkowa daleka była 

od jego twórczej miłości, od malarstwa. Malarstwa, którego przewodnim mo

tywem stały się konie. Fascynowały go chyba od zawsze, a sposobności ob

serwowania ich na wsi, gdzie się wychowywał, nigdy mu nie brakowało. Miał 
niespełna pięć lat, gdy spod jego ołówka wyszły pierwsze rysunki wierzchow

ców. W piętnastym roku życia został najmłodszym uczniem Wojciecha Kos

saka (1856-1942) w warszawskiej Szkole Sztuk Pięknych.

~ Konie traktował przede wszystkim jako motyw artystyczny. Nie przypomi
nam sobie, by kiedykolwiek opowiadał o realnych wierzchowcach, do których 
^ył szczególnie przywiązany. Owszem, wspominał, że w młodości spędził sporo 
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czasu w siodle, ale to tyle o koniach spoza płótna. Malował głównie z wyobraźni. 

Ta nadzwyczajna umiejętność wzbudzała podziw i uznanie nie tylko moje, czy 

najbliższych. Stawał przed sztalugg i lekkim ruchem pędzla wydobywał niepo

wtarzalny charakter tego chyba najpiękniejszego zwierzęcia, jego ruch, grację, 

cechy, jakże trudne do uchwycenia w formie plastycznej. Oczywiście robił też 

szkice - gwasze i rysunki - i to też częściej z wyobraźni niż z natury. Służyły mu 

jako notatnik pomysłów, które później rozwijał na płótnie.

Niezwykłą wyobraźnię artysty pobudzała zapewne i muzyka. Towarzyszyła 

mu niemal bez przerwy, także, gdy komponował kolejny obraz. Ze stojącego 

w pracowni adaptera płynęły dźwięki: „Halki”, „Strasznego dworu”, „Carmen”, 

„Rigoletto”, „Madame Butterfly”...

Jakże dobrze znał te utwory! Ileż razy przed II wojną i kilka lat po niej, śpie

wał partie barytonowe tych słynnych dzieł na deskach Opery Warszawskiej. 

Ileż nagrał płyt z pieśniami Moniuszki i Chopina, ileż razy występował w radiu.

Muzyka dodawała skrzydeł, uspokajała, na pewno relaksowała. Nie była
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jednak wyłącznym antidotum na zmęczenie. Korolkiewicz miał wyjątkowy 

sposób regeneracji malarskich sił. Paletę z farbami zamieniał na rakietę do 

tenisa i to w swojej powojennej pracowni przy ul. Świerczewskiego, dziś al. So

lidarności. Permanentny brak czasu nie pozwalał mu bywać na prawdziwym 

korcie tak często, jakby chciał, stawał więc jakieś dwa i pół metra od ściany 

i zawzięcie ćwiczył woleje. Często grywał w tenisa z synem Łukaszem.

- Bardzo lubiłem grać z ojcem, czy to na korcie, czy nawet na asfaltowej szo

sie w Krynicy Morskiej. Wtedy, w latach sześćdziesiątych, samochodów było jak 

na lekarstwo, przejeżdżał jeden na 15, 20 minut, czasem nawet rzadziej. Aż żal 

brał, by taka równa nawierzchnia „leżała odłogiem”.

Józef Korolkiewicz uwielbiał tenis. Był zresztą wszechstronnym sportow

cem: pływał, strzelał, bił rekordy na 400 metrów przez płotki. Jako sprinter 

startował w zawodach międzynarodowych, miał nawet reprezentować Polskę 

na Olimpiadzie w Amsterdamie w 1928 roku. Niestety poważna kontuzja wy

łączyła go z czynnego uprawiania lekkoatletyki. Tenis pozostał. Grał niemal 

do końca życia, a zdobyte pierwsze miejsce na turnieju oldbojów w Sopocie 

w 1971 roku najlepiej mówi o klasie, jaką reprezentował. Zainteresowanie tą 
dyscypliną nie ograniczało się li tylko do własnych meczów. Śledził poczyna

nia innych zawodników, przede wszystkim Wojciecha Fibaka. W pracowni ma
larza wisiał plakat z dedykacją zaprzyjaźnionego z nim tenisisty.

- Doskonale nawet pamiętam, na której ścianie - wspomina syn. - To nie

samowite, od śmierci ojca minęło osiemnaście lat, a ja wciąż mam przed ocza- 

m' tamto wnętrze. Sztalugi, obrazy, książki, meble. Jedne stare, przedwojen- 

ne> ,n°e znacznie nowsze. Taka składanka. Ojciec zupełnie nie przywiązywał 

Wagi do przedmiotów. Wojna uświadomiła mu, że nie warto. Dobitnie się o tym 

Przekonał, kiedy po Powstaniu Warszawskim udało mu się dotrzeć do swojego 

m'eszkania przy Rakowieckiej. Wszystko niby stało jak dawniej, na swoim miej- 

Scu-1 półka, i tapczan, ¡stół, szafa... Tak samo, a jakoś inaczej. Sprzęty wypalone 

mi°taczami ognia zastygły w popiele. Wystarczyło dmuchnąć, by obróciły się

Proch. Tylko fragment srebrnego lichtarza nie dał się pokonać. Jest w naszym 
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domu do dziś. Przepadły także wszystkie obrazy, również te z pracowni malar

skiej przy Noakowskiego, usytuowanej zdaje się w tej samej oficynie, w której 

ukrywał się Władysław Szpilman.

- Czas wojny ojciec wspominał niezbyt chętnie. Jako żołnierz walczył w obro

nie Warszawy, ramię w ramię z Januszem Kusocińskim, słynnym długodystan

sowcem. Mówił o zachowaniach w sytuacjach ekstremalnych, o żołnierskim 

strachu. Sam pewnie też się bał, jak każdy człowiek, ale myślę, że akurat jemu 

pokonywanie lęku przychodziło w miarę łatwo. Miał wyjgtkowe usposobienie, 

nieprawdopodobng witalność i odporność psychiczng. Wierzył, że będzie do

brze, bo dobrze być musi. Ten hart ducha, z tego co wiem, przynajmniej dwu

krotnie, uratował mu życie. Raz po klęsce wrześniowej, gdy ciężko zachorował 

w obozie jenieckim, drugi raz w latach sześćdziesigtych, kiedy prosto z domu 

trafił na stół operacyjny. Błędy w sztuce lekarskiej sprawiły, że nadzwyczaj ciężki
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zabieg chirurgiczny powtarzano trzykrotnie. Dawano mu zaledwie pięć procent 

szans, tyle więc, co nic. A jednak przeżył'.
Pozytywne myślenie, optymizm i urok osobisty sprawiały, że był człowie

kiem wyjątkowo łubianym. Potrafił przełamywać wszelkie lody, nawiązać 

kontakt z każdym i znaleźć się w każdej sytuacji.

- Przepadali za nim moi koledzy malarze. IVjednej chwili pryskał tak charak

terystyczny dla młodych ludzi świat buntu wobec starszego pokolenia. Wystar

czyło, że ojciec powiedział dwa słowa, zażartował i już do siebie przekonywał. 

Znajdował wspólnyjęzyk nie tylko z ludźmi sztuki. Sam byłem świadkiem dysku

sji z rolnikami w Broku, gdzie wielokrotnie w dzieciństwie spędzaliśmy wakacje. 

Chłopi szanowali ojca, czuli, że ich rozumie, przecież też był ze wsi i znał się na 

uprawie roli.

- Chętnie rozmawiałem z nim na tematy artystyczne, jak to malarz z mala

rzem. Ojciec od poczgtku traktował mnie po partnersku, bywał na moich wernisa

żach. Niemal codziennie odwiedzałem go w pracowni, pokazywał mi swoje obra

zy, pytał o zdanie. Siadaliśmy przy herbacie, ciastkach, które kupował w cukierni 

na rogu Orlej i oddawaliśmy się długim dysputom, czasem bardzo poważnym.

To były dla syna nadzwyczaj cenne pogawędki. Jego artystyczne spoj

rzenie kształtowało również, i to od najmłodszych lat, wertowanie albumów 

z ojcowskiej biblioteki. Tam po raz pierwszy zobaczył „Myśliwych na śniegu” 
Pietera Brueghela - zachwyca się nimi po dziś dzień.

Ma też ulubiony obraz ojca, płótno z cyklu „Galop po plaży”. Autor również 
bardzo je cenił, najlepszy dowód, że nigdy go nie sprzedał, choć oferowano 

mu naprawdę duże pieniądze. Teraz dzieło wisi w dawnym mieszkaniu rodzi- 

cow na Saskiej Kępie. Łukasz Korolkiewicz spogląda na nie zawsze po przebu- 
dzeniu i zawsze towarzyszy mu ta sama myśl, czy w którymś z pędzących koni 

n|e skrył się duch ojca. A jeśli tak, to w którym? Pytanie wciąż otwarte.

Może sekret odkrył któryś z widzów ekspozycji „Józef Korolkiewicz (1902- 
1988) - najmłodszy uczeń Kossaka”, otwartej w warszawskim Muzeum Ło- 

Wlectwa i Jeździectwa. Zgromadzone tam prace stanowiły zaledwie cząstkę
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dorobku artysty. Dziesiątki znajdują się bowiem w kolekcjach prywatnych: 

w Szwecji, Włoszech, Hiszpanii, Danii, Francji, Niemczech, Szwajcarii i USA. 

Niestety często nie wiadomo nawet gdzie, bo Korolkiewicz rzadko odnotowy- 
wał, komu dzieło sprzedawał. Niewykluczone, że wśród rozsianych po świę

cie są i te, inspirowane nadbużańskimi widokami z okolic Broku. Zauroczony 

184



tamtejszym krajobrazem, ściągnął kiedyś na wakacje swojego przyjaciela ma

larza, prof. Adama Gerżabka (1898-1965). Kiedy ten rozstawił sztalugi, przy

stąpił do dzieła, wokół zaczęli gromadzić się ludzie, w końcu nie lada atrakcja 

zobaczyć na najprawdziwszym polu najprawdziwszego artystę. Wśród gapiów 

były dzieci w wieku szkolnym. Profesor nawiązał rozmowę, zapytał, czy zna

ją może nazwiska jakiś malarzy. Ktoś rzucił Matejką, ktoś inny Chełmońskim. 

W pewnym momencie jeden z nastolatków zadał swoje pytanie:

- A o Korolkiewiczu pan słyszał?

Gerżabek aż się wyprostował z wrażenia i gdy tylko skończył malowanie, 

co sił pobiegł do przyjaciela, krzycząc z przejęciem:

- Józek, Józek trafiłeś pod strzechy!
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Rozmowa z córką,

Karola Kossaka

Teresą Kossak, 

historykiem sztuki, 

animatorem filmowym, 

autorką książki 

Kossak nieznany. O Karolu 
Kossaku”-PIW 2013)

BYŁ ULUBIEŃCEM... KONI

Karol Kossak 

(1896-1975)

Karol, rocznik 1896. Jeden z pięciu Kossaków - malarzy. Wnuk Juliusza, 
bratanek Wojciecha. Pisano o nim niewiele, jako że sztuka, którą uprawiał 

~ akwarela i rysunek - nie była wówczas w modzie, a malarstwem olejnym 

zajmować się nie chciał, bo - żartował - robota to brudna.
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Tę akwarelę przedstawiającą mężczyznę powożącego linijką Teresa Kossak1, 

córka Karola, wypatrzyła zupełnym przypadkiem na parterze jednego z żoli- 

borskich mieszkań. Wybrała się akurat na spacer uliczką, przy której dopiero 

co zamieszkała i mimochodem zerknęła w to, a nie inne okno. Jakże podob

ny obraz namalował jej ojciec w 1946, może w 1947 roku, uwieczniając Jana 

Błońskiego, ówczesnego kierownika gospodarstwa rolnego w Siarach. - Czyż

by jakaś podróbka, falsyfikat, bo chyba nie oryginał? - zastanawiała się mie

siącami, obiecując sobie zarazem, że odwiedzi właścicieli dzieła spędzającego 

jej sen z powiek. Wizyta długo jednak nie dochodziła do skutku, aż pewnego 

dnia, mniej więcej rok temu (rozmawiamy w roku 2009 - przyp. PD), przecha

dzając się uliczką po raz enty, dostrzegła w oknie kogoś z domowników.

- Przepraszam, że zawracam głowę, ale ten obraz wiszący w pani domu nie 

daje mi spokoju. Mój ojciec, Karol Kossak...

- Teresa? - weszła w słowo gospodyni - to przecież ja, Agnieszka Błońska.

Scena jak z filmu. Córki malarza i kierownika nie kontaktowały się ze sobą 

przeszło sześćdziesiąt(l) lat. Kto wie, może gdyby nie akwarela widoczna z uli

cy, nie spotkałyby się już nigdy. A tak i znajomość odnowiona, i pochodzenie 

obrazu wyjaśnione. Karol Kossak namalował go podczas kilkuletniego pobytu 

na Podkarpaciu, gdzie zaraz po wojnie zamieszkał z żoną Wandą i córką Tere
są. Często odwiedzał wtedy Siary i uwieczniał tamtejsze zimnokrwiste kobyły- 

Szkicował zresztą nie tylko konie.
- Tematów malarskich rzeczywiście mu nie brakowało - wspomina córka. 

- Ojciec znudzony jednak monotonią wsi, coraz bardziej okazywał chęć przenie
sienia się do miasta. Wychowywał się przecież we Lwowie, maturę zdawał we 

Wiedniu, studiował w Krakowie. Wanda zaczęła więc rozglądać się za nowymi 
lokum i znalazła je w Ciechocinku. Przeprowadzka w 1948 roku była dla rodzi

ców ostatnią.
A zaliczyli ich sporo. Zaraz po ślubie, kiedy Karol Kossak związał się na 

zawsze z Antoniną Wandą z Czerkawskich, osiedli w jej rodzinnym majątku 

'Teresa Kossak (1935-2015), historyk sztuki, animator filmowy Studia Miniatur Filmowych w War 

szawie.

188



w Dziedziłowie. Ona prowadziła gospodarstwo rolne, On malował. Po twór

czym wysiłku nie bardzo jednak miał co robić.

- 14/ karty nie grał, wódki nie pił, polowań nie lubił - mówi Teresa Kossak. 

- Nuda! Wanda widzgc, że Karol nie czuje się tam najlepiej, postanowiła zre

zygnować z gospodarki i zajgć się prowadzeniem pensjonatu w Tata rowie nad 

Prutem. Tę miejscowość Huculszczyzny ojciec znał z dzieciństwa, mieli tam też 

domy Mikolaszowie i Romaszkanowie, rodziny mojej babki. U tych ostatnich 

bywały wybitne postaci świata kultury, m.in. Roman Jasiński, kiedyś zjawił się 

sam Artur Rubinstein. Przy tej okazji próbowano nawet namówić mojego ojca, 

by w obecności maestro zaprezentował nieprzeciętne, choć amatorskie, umie

jętności pianistyczne. - Zagram - rzekł tata -jeśli Rubinstein namaluje konia!

Dobrze, że podobnych, niemożliwych do spełnienia warunków nie stawiał 

z kolei Kossakom Jerzy Romaszkan w zamian za projekt pensjonatu, bo może 

takowy nigdy by nie powstał. Architekt na szczęście ostro wziął się do pracy 

i duży drewniany, mieszkalno-wypoczynkowy dom kryty gontem mógł otwo

rzyć podwoje już w 1935 roku.

- Goście dopisywali, Wanda zdołała w ciggu czterech lat spłacić wszystkie 

pożyczki. 14/ przeciwieństwie do ojca umiała robić interesy. Myliłby się jednak
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ten, kto wnioskuje, że właśnie dlatego tata ją poślubił. Skgdże znowu! O ożen

ku zdecydowała jej nadzwyczajna sprawność w siodle, trzymała się w nim zna

komicie, co Karolowi imponowało do tego stopnia, że przestał interesować się 

powabniejszą Ludmiłą, rodzoną siostrą Wandy. Ciekawe zresztą, że tak zafascy

nował go właśnie dosiad, podczas gdy sam nie był wcale jeżdźcem wybitnym, 

raczej przeciętnym. Świetnie za to powoził. Mama przeciwnie: prowadząc za

przęgi taranowała wszystkie bramy. W umiejętnościach hipicznych doskonale 

się więc uzupełniali, w innych dziedzinach, np. muzyce i plastyce, wykazywali 

uzdolnienia podobne. Wanda uczyła się grać na skrzypcach, pobierała również 

lekcje rysunku i to nawet u tego samego nauczyciela, co Karol, u Stanisława 

Kaczor-Batowskiego. Niestety z chwilą zakończenia edukacji poniechała i skrzy

piec, i ołówka.

O wspólnym graniu na cztery ręce, czy... rysowaniu na dwie, nie było więc 

mowy. Kossakowie bardzo wyraźnie podzielili się rolami. Pani Wanda zrezy

gnowała z ambicji twórczych na rzecz pensjonatu, pan Karol wszystkie siły 

oddawał sztuce. Malował w domu i w plenerze, zabierając nieraz ze sobą kil

kuletnią córkę.

- Uwielbiałam mu towarzyszyć. Kiedy pracował, ja też starałam się coś ry

sować lub zbierałam kwiatki, ewentualnie mu się przyglądałam. Siadywał na 
rozkładanym stołeczku ze skórzanym siedziskiem - ach jak mu go zazdrości

łam - brał do ręki szkicownik i pędzle. Sztalug nie nosił, te służyły mu w pra
cowni. Do dziś wisi u mnie obraz z brzozą, który powstał na jednym z naszych 

wspólnych plenerów. Karol malował zresztą sporo pejzaży - i z końmi, i bez - 
uwieczniał także Hucułów, najliczniejszą grupę etniczną w tamtym terenie. Tej 

tematyce pozostawał zresztą wierny do końca życia.

\N 1939 roku akwarele Kossaka o tematyce huculskiej wydała w formie 

zbioru pocztówek lwowska Książnica Atlas. Artysta prezentował też swoje 
prace na wystawie w Towarzystwie Sztuk Pięknych we Lwowie. W między' 
wojniu zaczął również wykorzystywać w twórczości wizerunki rozmaitych 

zwierzaków oraz wymyślonych przez siebie baśniowych stworów. To wow- 
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czas zilustrował książkę dla dzieci Zofii Kossak-Szczuckiej „Kłopoty Kacper

ka, góreckiego skrzata”. Do wybuchu II wojny światowej życie artysty i jego 

bliskich upływało może nie beztrosko, ale spokojnie. Ogromny stres przeżyli 

z chwilą wtargnięcia do Tatarowa czerwonoarmistów, którzy zamierzali wy

eksmitować ich z pensjonatu i urządzić tam „dietskij sad” (przedszkole). Na 

szczęście Sowieci zjawili się w mieszkaniu Kossaków w towarzystwie miej

scowego Żyda - tłumacza, który sam z siebie zaczął zachwalać rodzinę mala

rza, podkreślając, że to bardzo porządny dom.

-Ot popiersie Stalina! - zwrócił się do Rosjan i wskazał na stojącą w poko

ju brązową rzeźbę.

Sowieci zaniemówili, zdjęli czapki, ukłonili się i niemal przepraszając, zre

zygnowali z wyrzucenia na bruk rodziny tak miłującej Józefa Wissarionowi- 

cza, sekretarza generalnego Wszechzwiązkowej Partii Komunistycznej. W rze-
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czywistości owo popiersie miało ze Stalina jedynie sumiasty wąs, naprawdę 

zaś przedstawiało Juliusza Kossaka (1824-1899), którego twórczością Karol 

fascynował się od zawsze. Juliusz byłby zapewne szczęśliwy, gdyby wiedział, 

że „dzięki niemu” Kossakowie nie tylko zachowali dach nad głową, ale Ka

rol został uznany narodowym hudożnikiem ukraińskim. Miał z tego tytułu nie 

byle jaki przywilej: w sklepie, w którym i tak towaru było tyle, co kot napłakał, 

mógł zajmować miejsce w kolejce zaraz za kobietami w ciąży. Niestety Rosja

nie zmusili też malarza do zrobienia kilku propagandowych, państwowotwór- 

czych pocztówek z pionierami i czerwonoarmistami w rolach głównych, wy

dali je w 1941 roku. O dziwo ponoć na całkiem niezłym poziomie edytorskim.

W tym samym roku Tatarów opanowali Niemcy, wśród nich szkolni ko

ledzy Karola z Austrii. Takie to historia płata figle. Pod hitlerowską okupacją 

Kossakowie musieli codziennie meldować się na gestapo. Ktoś doniósł, że 

rodzina przechowuje srebra sąsiada zbiegłego przez zieloną granicę.

- Nigdy nie było do końca wiadomo, czy rodzice wrócą; dzięki Bogu wra

cali - wspomina córka. - Nigdy też nie było wiadomo, gdzie przyjdzie im się 

meldować. Szef miejscowego gestapo, zdarzało się, że przyjmował rodziców 

w łazience podczas kąpieli, co zwłaszcza dla Wandy było wyjątkowo upoka

rzające. A kiedy w Niemcu „budziła się” wrażliwość artystyczna, zmuszał ojca 

do malowania akwarel na trzaskającym mrozie.
Z biegiem czasu Niemcy zajęli się ważniejszymi sprawami i rodzinie dali 

spokój. Ta zresztą w 1943 roku po pożarze pensjonatu zdecydowała się na za

wsze opuścić Tatarów. Szczęście w nieszczęściu, że dzięki pomocy 
sąsiadów udało się uratować sporo z wyposażenia domu, w tym dzieła sztuki. 

I tak Wanda, Karol oraz Teresa Kossakowie wyruszyli w nieznane. W drodze, 

podobnie jak miliony ludzi, stracili większość rodzinnych pamiątek, w tym 

popiersie Juliusza. Koniec wojny zastał ich w Siepietnicy kolo Jasła. Dobrze, 
że żona malarza dostała posadę nauczycielki w jednej z pobliskich szkół, bo 

nie mieliby z czego żyć - okupacja nie jest wymarzonym czasem dla artystów. 

Kossak tworzył głownie dla siebie. Zamówienia zaczął otrzymywać dopiero p° 
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wojnie, kiedy na stałe osiedli w Ciechocinku. Zleceniodawcami byli głównie 

księża dekorujący okoliczne plebanie, redakcje „Konia Polskiego” i „Łowcy 

Polskiego” oraz osoby prywatne.

- Portretował miejscowe postaci - dopowiada córka. - Na konterfektach 

trudno było jednak doszukać się podobieństwa, za to karykatury rysował zna

komite. Chętnie też rysował zwierzęta, specjalnie w tym celu jeździł do Białowie

ży i ogrodów zoologicznych we Wrocławiu i w Warszawie. Sporządził szkic m.in. 

słynnego słonia Partyzanta (zachował się), którego rewolucjoniści wietnamscy 

podarowali Polsce w 1956 roku. Rysował też sporo na wyścigach, rejestrował 

odbudowę stolicy i pracujące tam konie pociągowe, które darzył szczególnym 

sentymentem.

193



Gdy nie wyjeżdżał, można go było zawsze zastać w pracowni między; 

a 13-tą. Ale że od najmłodszych lat miał niebywałą łatwość w rysowaniu, ry

sował także „po godzinach” i nie dość, że niemal bez przerwy, to dosłownie 

na wszystkim: na skrawkach papieru, serwetkach, gazetach. A kiedy czasem 

potrzebował odpocząć od pędzli, ołówków, flamastrów, słuchał wtedy radia 

albo czytał książki o zwierzętach; beletrystyki nie znosił. Nie interesował się 

też polityką. Może dlatego do końca swoich dni miał tak pogodne usposobie

nie, był życzliwy ludziom: i tym dorosłym, i tym bardzo niedorosłym. Uwielbia! 

dzieci i to z wzajemnością, jakże chętnie dla nich i w ich towarzystwie malo

wał. Obecna właścicielka domu w Ciechocinku, w którym niegdyś mieszkał 

artysta, pochwaliła się Teresie Kossak:

- Jak byłam mała, to pani tatuś narysował mi parasolkę na piasku kotka!

Ilekroć w parku szkicował coś maluchom, przyglądali mu się dorośli. Kie

dyś Kossak wyczekał aż tłumek zgęstnieje, odłożył pędzel, zdjął kapelusz 

i przeszedł się z nim po gapiach. Humor nigdy go nie opuszczał. Umiał żar

tować zawsze i wszędzie, tak z siebie, jak z innych. Ponoć nawet na własnym 

pogrzebie pękałby ze śmiechu, gdyby słyszał wyrazy współczucia, jakie skie

rował do jego żony i córki wysłannik bydgoskiego oddziału Związku Polskich 

Artystów Plastyków:

- Proszę przyjęć moje... ogromne gratulacje.

Gdy w 1975 roku chowano Karola Kossaka w Ciechocinku, odbywał się tam 

akurat wyścig kolarski. Trasa biegła pod oknami domu malarza. Organizatorzy 

zwrócili się więc do rodziny z prośbą o kilkugodzinne opóźnienie uroczystości. 

Kiedy jednak dowiedzieli się, że wyprowadzenie nastąpi bezpośrednio z ko

ścioła i nie będzie kolidowało z imprezą sportową, odetchnęli z ulgą. Rodzi

na Kossaków też odetchnęła, że nie musi w takiej chwili myśleć o cyklistach. 

A jednak - chwilę później dom pełen żałobników odwiedził przypadkowy ko

larz, prosząc o agrafkę, bo pękła mu guma w majtkach. Tragikomicznych sy

tuacji było więcej. W momencie formowania się konduktu, jakaś pani zwróciła 

się do drugiej:

194



- Dlaczego przed trumng będzie szedł koń?

- Bo pan Kossak był ulubieńcem koni - odrzekła indagowana.
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MAJĄC trzy lata zaplanował swoją przyszłość

Zbigniew Kotowski

Mówią o nim hiperrealista. Portretuje przede wszystkim konie, ludzi z koń

mi, samych ludzi, ale także psy, koty i inne zwierzęta. Studiował w warszaw
skiej i krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych. Dyplom obronił w pracowni 

Prof. Jerzego Nowosielskiego (1923-2011). Posługuje się głównie techniką 

Pastelową, również olejną. Jego prace znane są w Europie, USA, Kanadzie, 
Ameryce Południowej, Afryce, Australii, Nowej Zelandii. Jedną z nich, por- 

tret słynnego ogiera arabskiego Gazala Al Shaqaba, ma w swoich zbiorach 

emir Kataru, inną Charlie Watts.
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- Dziadek uwielbiał konie. Ponoć były dla niego ważniejsze od rodziny- taki 

najmniej twierdziła babcia. A jak już leżał na łożu śmierci, kazał sobie przyn 

wadzać pod okno ukochanego wierzchowca, by na niego patrzeć.

Wnuk - Zbigniew Kotowski - też lubi konie, ale inaczej. Sama jazda, eto 
zaliczał obozy w siodle, nie sprawia mu przyjemności. Jest szczęśliwy, gc 

może konie obserwować i fotografować, a potem przekładać je na płótno li! 

papier. Z natury nie maluje, zawsze z fotografii.

- Bo nie jestem malarzem koni, tylko portrecistę. Różnica 

ry wychodzi spod mojego pędzla, musi być konkretny i rozpoznawalny. To mc 
znak firmowy. Nigdy nie zapomnę, jak w Stadninie w Janowie Podlaskim, do 
której jeżdżę od końca lat osiemdziesiątych przynajmniej raz w roku i pokazuję 

portrety koni arabskich, podszedł do mnie stary masztalerz. Nie pamiętam jego 

nazwiska, to było bardzo dawno. Podszedł w milczeniu, przyglądał się sportre- 
towanym arabom i w pewnym momencie zaczął wymieniać ich imiona. Ażeby

ogromna. Koń, kti

■AM/RJAMAAL"

fEDAIN” 
sprawdzić, czy się

ram. I.__

konie na

----- , ię nie myli, weryfikowałem jego wersje z opisami na odwrocie 

Każda odpowiedź była celna. Dziś nie musiałby zgadywać, bo podpisuję 

'>«<>><= ,,j frontonie obrazów i od razu wiadomo o jakiego chodzi. Ale też i ja nie 

miałbym dziś takiej satysfakcji, jaka mnie wówczas spotkała. To przecież znako-

mita recenzja mojej pracy.u recenzju ihyj\-jPowody do radości miał też w Janowie przy innej okazji. Wypakowywał 

akurat z samochodu obrazy na sprzedaż, gdy spostrzegła go pewna Angielka. 

Co który wyjął, natychmiast kupowała. Poszły wszystkie w okamgnieniu.
Artysta maluje konie, które z jakichś powodów go interesują, tworzy też na 

zamówienie.- Klienci przekazują mi zdjęcia koni z prośbą o uwiecznienie na płótnie. Pro

blem jednak w tym, że nie mają na ogół doświadczenia w fotografowaniu. Za
chwycają się tym, co im wyszło, a co w rzeczywistości jest dalekie od prawdy. Dla 

k°9oś, kto nie zna konia, nie widział go nigdy na żywo, obraz z telefonu, zresztą 

tokże z aparatu, jakże często jest nieczytelny. I nie dlatego, że nieostry i zama-
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zany, ale dlatego, że np. przedstawia konia zdeformowanego od kopyt do głów. 

Autor tego nie dostrzega, bo ma przed oczami zwierzę, które świetnie zna. Moje 

zadanie polega więc w pierwszym rzędzie na przedefiniowaniu obrazu. Robię to 

już tyle lat, że nauczyłem się czytać „niedobre” zdjęcia, nawet te stareńkie, wy

blakłe, czarnobiałe. Czasem dostaję nawet kilka, czy kilkanaście fotografii i wy- 

ciggam z nich to wszystko, co pozwala mi wyobrazić sobie, jak zwierzę wyglgda 

lub wyglgdało. Otrzymuję przecież także zamówienia na portrety koni, których 

już nie ma. Kiedyś dostałem zdjęcie martwego źrebaka, bo właściciel nie zdgżył 

sfotografować go za życia. Gdy wydoje mi się, że jestem na właściwym tropie, 

zaczynam malować. I w tym miejscu zapytasz mnie zapewne o to, o co pytają 

mnie wszyscy: jak długo powstaje taki portret?

-Jak długo?

- Czas wyznacza jakość. Jestem perfekcjonistę, a przynajmniej staram się 
nim być. Nie skończę dopóty, dopóki nie będę zadowolony z efektu. Na ogół 

mieszczę się w tygodniu do dwóch, ale to nie reguła. Kiedy przyszło mi malować 

motocykl harleya, pracowałem okrggły miesigc i nabawiłem się kontuzji ręki.

„PRZYJACIELE"
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Tak poważnej, że zostałem skierowany na zabiegi rehabilitacyjne, które niestety 

nie do końca pomogły. Nieraz więc godziny, które spędzam nad obrazem wydłu

żają się, choćby tego z powodu.
Malowanie w oparciu o kiepskie zdjęcie przypomina trochę poruszanie się 

dziecka we mgle. Trudno mieć sto procent pewności, że trafiło się w oczekiwa

nia zleceniodawcy, nawet jeśli ma się w tej materii ogromne doświadczenie.

- Przeważnie jednak trafiam, choć oczywiście zdarza mi się nanosić popraw

ki i to bardzo różne, niekoniecznie wynikajgce np. z takiego błędu, że namalo

wałem za długie czy za krótkie uszy. Ostatnio sportretowałem konia w kantorze, 

a okazało się, że klient zmienił zdanie i ma być saute. Przyznam, że moimi naj

wdzięczniejszymi klientkami były Amerykanki. Gdy odbierały zamówione por

trety, rzucały mi się na szyję i płakały ze szczęścia. To niezwykłe doznanie, gdy 

twórczości towarzyszą tak ogromne emocje i świadomość, że nie kto inny tylko 

ja jestem tego sprawcą.

W Stanach Kotowski bywał kilkakrotnie. Jeździł tam na zaproszenie zna

nego hodowcy koni arabskich Tomasza Skotnickiego.

- To jeden z największych znawców tej rasy. Nikt nie nauczył mnie o koniach 
tyle, co właśnie on. A koni trzeba się uczyć, by umieć oddawać ich ego. To zresztą 

niebywale ciekawa nauka.

Wiedza z zakresu psychologii zwierząt też w dużej mierze pozwala mala- 

rz°wi utrwalać relacje między nimi. Jego płótno „Przyjaciele”, przedstawiające 
k°nia pochylającego się nad psem, nie tylko przemawia, ale jest tak sugestyw- 

ne> ze uruchamia wyobraźnię. Widz próbuje sam sobie odpowiedzieć, jakaż 
to akcja zadziała się między zwierzakami. Ciekawa jest też historia narodzin 

tegoż obrazu. Powstał w USA w oparciu o dwa zdjęcia wykonane w różnym 

miejscu i czasie. Na jednym był pies, na drugim koń. Umiejętność łączenia to 
także atut artysty. Wykorzystuje go portretując ludzi i konie nie mających ani 

Jednej wspólnej fotografii. Dopiero on sprawia, że wreszcie taką mają...

~ Dostają oczywiście pastel, ewentualnie olej, choć komuś mogłoby się wy

to. .. oprawione zdjęcie. Nigdy nie zapomnę, jak prezentowałem ob-
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JfEKLA"
razy na Międzynarodowych Targach Jeździectwa ¿guitana” w Niemczech. Je- 

gości zaczq! się ze mng kłócić, że wprowadzam oglgdajgcych w błgd, bo 

to przecież fotografia. W końcu stwierdził, że jeśli to naprawdę jest obraz, to on
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go kupi. Wyjgłem więc konia z ramy, nie musiałem nawet udowadniać, kto ma 

racje, bo było to widać gołym okiem; klient jednak słowa nie dotrzymał. Odwró

cił się na pięcie i znikngł bez śladu.

Wielbiciele talentu Kotowskiego zachwycają się, że konie, które portretu

je, wyglądają jak żywe i sprawiają wrażenie, jakby wychodziły z ram. To dla 

artysty kolejny powód do satysfakcji.

- Nieustannie doskonalę warsztat. Między tym, jak malowałem dziesięć czy 

dwadzieścia lat temu, a jak maluję dziś jest różnica. Zdarza mi się nawet prze

rabiać stare płótna, tworzyć je na nowo. Dgżę do doskonałości i hiperrealizmu 

w pełnym znaczeniu tego słowa. To długa droga.

Profesor Andrzej Strumiłło tak mówi o jego twórczości: „Autor z powodze

niem łączy wierność wobec cech szczególnych szlachetnego zwierzęcia, ja

kim jest koń rasowy, osobisty i emocjonalny stosunek do tematu, z ogromną 

biegłością warsztatową i wysoką kulturą obrazu”.

Na taką ocenę pracował od dziecka. Zaczął w wieku trzech lat dzięki... 

cioci, która miała wesele. Podczas gdy goście bawili się, on całą noc spędził 

na rysowaniu kredkami. Rano podjął decyzję: będę malarzem. Nie dał się 

przekupić pianinem, które rodzicie myśleli mu sprezentować. Uparł się i z że
lazną konsekwencją dążył do celu, dostając się najpierw do Liceum Plastycz

nego w Katowicach, potem na Akademii Sztuk Pięknych. Momentu, w którym 
jego twórczą wyobraźnią zawładnęły konie, nie pamięta. Pojawiły się niespo

dziewanie, ale już w szkole średniej podchodził do ich malowania poważnie. 

Nawet na nich zarabiał, jako że w liceum zaczął się z malarstwa utrzymywać.

-1 tak jest po dziś dzień - pointuje.

Tematyce końskiej jest wierny, to jeden z głównych motywów jego twór
czości. o koniach „zapomniał” tylko na chwilę w trakcie studiów, gdy wdał 

S|ę w kilkuletni romans z unizmem Władysława Strzemińskiego. Tego też do
tyczyła jego praca dyplomowa. Po ukończeniu Akademii wrócił do koni i wciąż 

z nimi jest.

- Marzy mi się, bym nie tylko ja z nimi był, ale by w każdym polskim domu,
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wisial choć jeden obraz z koniem w roli pierwszoplanowej. Nie musi być mój.

Obrazy Kotowskiego znajdują się w prywatnych kolekcjach, były pokazy

wane na wielu wystawach indywidualnych i zbiorowych w kraju i za granicą. 

Niezwykłą przyjemność miał artysta, gdy po raz pierwszy zaproszono go kil

kanaście lat temu, by pokazał prace na warszawskim Torze Wyścigów Kon

nych. Na ekspozycję przydzielono mu znakomite miejsce, obok loży właści

cieli koni, pod ponad stuletnim płótnem Jana nomen omen KOTOWSKIEGO.

- Wiele sezonów prezentowałem tam obrazy. Pamiętam, jak przed jakimiś 

derbami wpadłem na pomysł, by pod pytać dżokejów, który z koni ma najwięk

sze szanse na wygraną. Powiedzieli. W domu namalowałem sugerowanego 

zwycięzcę i z obrazem pod pachg zjawiłem się w dzień gonitwy. Dżokeje mie

li nosa. Rzeczywiście wygrał wskazany przez nich koń. Wygrałem też i ja. Oto 

bowiem szczęśliwy właściciel konia odkupił ode mnie portret sprawiajgc, że 

szczęście i do mnie się uśmiechnęło. Ale to było dawno. Dziś byłbym szczęśli

wy, gdyby na Służewcu powstała galeria malarstwa z prawdziwego zdarzenia. 

Z dziełami z najwyższej półki i wyłgcznie z takimi. To jest do zrobienia, tylko 

ktoś musi się tego podjąć.





TWORZYĆ DLA INNYCH

Grzegorz Krzyżaniak

Grafik, malarz, portrecista, ilustrator. Posługuje się wieloma technikami 

artystycznymi. Absolwent Państwowej Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych 

w Łodzi; dyplom w Pracowni Projektowania Graficznego pod kierunkiem 

Prof. Bogusława Balickiego (1937-2010). Studiował także w Medien Akade- 
rnie w Berlinie. Dwadzieścia trzy lata spędził w Niemczech. Autor kutych 

skrzydeł zabytkowej bramy wjazdowej do Stadniny Koni w Janowie Podla

skim i wielu obrazów znajdujących się w zbiorach Stadniny.
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Na studiach rysował, malował, projektował, nawet rzeźbił, ale w jego alt 

demickiej twórczości koń nigdy się nie pojawił. Pedagodzy, także studenc 

fascynowali się sztuką awangardową i w niej właśnie dostrzegali wartość 

Pozaszkolne próby artystyczne Krzyżaniaka inspirowane hipicznym światem, 

budziły ironiczny uśmiech. Gdy profesorowi Balickiemu zdradził swój „koń 

ski” pomysł na pracę dyplomową, ten zażartował:

-A może namalujesz wyścigowe krowy? - i kazał mu wymyślić coś innego. 

Skończyło się na plakatach reklamujących warzywa i owoce „Hortexu”.

- Profesor był dobrym pedagogiem i przyjacielem, ale akurat w kwestii koni nie 

mieliśmy porozumienia. Zresztg nie tylko z nim. Przez lata czułem się w twórczości 

hipicznej samotny. Wsparciem duchowym był dla mnie, poznany wiele lat później, 

prof. Ludwik Macigg, jeden z najwybitniejszych współczesnych malarzy koni. On 

zawsze szedł swojg drogg i nigdy nie starał się tworzyć pod jakgkolwiek modę.

Nie znalazł też Krzyżaniak przychylności dla swoich malowanych koni pod

czas pobytu w Niemczech.

- Podejmowałem się tam różnych zajęć: malarstwo scenograficzne, rysunki 

i obrazy modowe, ale żyłem przede wszystkim z portretów tworzonych na ulicy, 

w domu i na salonach. Z czegoś musiałem, jako że spędziłem tam aż dwadzie
ścia trzy lata. A pojechałem do Niemiec w 1981 roku, tylko po to, by sprzedać 

kilka obrazków. Ogłoszony jednak w grudniu stan wojenny spowodował, że nie
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wróciłem. Przez ten czas rzadko prezentowałem prace z końmi, choć malowa

łem je m.in. na plenerach w Polsce (po 1989 roku - przyp. PD). Wówczas powstał 

mój obraz dla Janowskiej Stadniny z okazji jej 180 urodzin.

Krzyżaniak rysował konie od dziecka. Na studiach była to twórczość nieofi

cjalna, choć pozwalająca mu funkcjonować. Obrazy dawały nie tylko zarobek, 

także satysfakcję.
- Konie malowałem od zawsze z wewnętrznej potrzeby. Towarzyszyły mi 

podczas wakacji spędzanych corocznie na rodzinnej wsi. W Łodzi, mieście dzie

ciństwa, spotykałem je niemal wszędzie. Vis-à-vis domu w którym mieszkałem 

był postój dorożek. Z kolei w niedzielę, w drodze do kościoła, widywałem kucy

ka, z którym jego właściciel fotografował dzieci. Mam takie zdjęcie! Pamiętam 

również wrażenie, jakie robiły nie tylko na mnie, także na dorosłych, umiejęt

ności wozaków transportujgcych węgiel dla mieszkańców. Duże zimnokrwiste 

konie - w oczach dziecka jeszcze większe - zaprzęgnięte do ogromnych platform 

na gumowych kołach, mieściły się w wgskich bramach na styk, a na podwór
kach - studniach zawracały niczym na przestronnych placach manewrowych.

Konie pojawiały się w życiu Krzyżaniaka tak samo niespodziewanie, jak
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znikały, a to zobaczył jakiegoś w mieście, a to w polu, a to na plenerze.

- Na plenerze w Kortowym u Joanny Grootings zobaczyłem klaczkę, obsad

ka - takie brzydkie kaczgtko. Wycofana, nie dawała się nawet pogłaskać. Malo

wałem jq, jak inne konie. Trudno było się niq zachwycać, ale cały czas siedziała 

w mojej głowie. Interesowałem się niq także po plenerze, widywałem jq też przy 

okazji rozmaitych „końskich” imprez. Po latach dostałem jq w prezencie od przy

jaciela hodowcy Petroniusza Freilicha. To arabska klacz, Ensena.

Artystę i i właśnie Ensenę można spotkać w okolicach Łodzi podczas ich 

rekreacyjnych wypadów w teren.

- Zaczgłem jeździć dopiero po pięćdziesigtce, nie oczekuję więc w tej dys-
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cyplinie osiggnięć. Wsiadam, jadę i cieszę się mimo zaliczanych upadków i ich 

przykrych konsekwencji. Już pierwszy spowodował, że wylądowałem w szpitalu. 

Koń stojgc, strącił mnie jak muchę i... od tamtej pory mam śruby w lewej ręce.
Swoją klacz trzyma w uroczym miejscu pod Łodzią, siedem kilometrów od 

domu. 0 każdej porze roku dojeżdża tam rowerem. Marzy mu się jednak wła

sna stajnia. Koniecznie na wsi i koniecznie połączona z pracownią.
- Urodziłem się i mieszkam w Łodzi, ale korzenie mam chłopskie. Ojciec zabierał 

ronię do swojej rodzinnej wsi. Pamiętam, jak pierwszy raz postawi! mnie w drzwiach 

otwartej stajni. Miałem wtedy dwa lata. Smuga światła padała na końskie zady, obok 

leżały krowy, pomiędzy zwierzętami chodziły kury. Obraz ten przypominał atmosferę 

biblijnej stajenki. Często mam wrażenie, że nadal tam jestem. I maluję ten zapamię- 

i°ny obraz w różnych konfiguracjach, z różnymi końmi, w różnych miejscach. Bywa, że 

dopiero po skończeniu kolejnego płótna dostrzegam analogię do sceny z dzieciństwa.

Większość tych i innych obrazów Grzegorza Krzyżaniaka trafia do prywat

nych odbiorców.
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- Według mojej filozofii malarz ma tworzyć dla ludzi, a nie do szuflady. Po to 

został obdarzony talentem, żeby dawać radość, wzruszać, pobudzać do reflek

sji. Staram się być wierny tej idei, malujgc zresztg nie tylko wierzchowce. Jestem 

przecież portrecistę. I wcale nie wiem, czy w moim artystycznym życiu nie stwo

rzyłem więcej konterfektów ludzi niż koni. Nie dam rady tego policzyć.
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ZMIERZYĆ SIĘ Z MALARSTWEM OLEJNYM

Ireneusz Kozłowski

Absolwent Uniwersytetu Przyrodniczego. Trener, zawodnik, hodowca; me

dalista Mistrzostw Polski w powożeniu zaprzęgami dwukonnymi, drużyno

wy wicemistrz świata (Jardy, Francja, 2003 r.), uczestnik Igrzysk Jeździec
kich - Normandia 2014 i Mistrzostw Europy - Akwizgran 2015 w zaprzęgach 

czterokonnych. Inicjator i organizator Mistrzostw Polski Dziennikarzy 

w Powożeniu - Media Driving Cup - Jagodne oraz Międzynarodowych Kon
kursów Tradycyjnego Powożenia na Zamku w Książu, które w Polsce zaist

niały dzięki niemu i jego przyjaciołom. Z żoną Natalią - trenerką, zawod

niczką ujeżdżenia - prowadzą ośrodek sportowy i hodowlany „Jagodne”. 

Zawodowy koniarz, artysta i dziennikarz z zamiłowania. Rysuje, maluje, 
koncertuje z gitarą.
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Na jego hipiczne zainteresowania rodzice patrzyli niechętnie. Mężczyźni 

w klanie Kozłowskich byli bowiem z dziada pradziada zawodowymi straża

kami. Ugaszenie jednak zapału pierwszego w rodzie koniarza nie wchodziło 

w grę. Niełatwo bowiem skierować na inny tor kogoś, kto przyszedł na świat 

opodal stadniny w Janowie Podlaskim i od najmłodszych lat czuł, że konie to 

jest właśnie TO. Mijały lata, a on coraz mocniej się upewniał, że jest mu z nimi 

pod drodze. Przy okazji, jak w życiorysie każdego koniarza, zaliczał dziesiątki 

przygód. Wśród nich jest taka, którą opowiada niechętnie, bo twierdzi, że nikt 

w nią nie uwierzy. A było tak: koń spłoszył się w trakcie zaprzęgania do bryczki. 

Pognał w uprzężach przed siebie, na łeb, na szyję. Zrobiło się niebezpiecznie. 

Wtedy Ireneusz Kozłowski wskoczył do terenowego samochodu i ruszył w po

goń. Kiedy zrównał się z galopującym koniem, chwycił przez lewe okno lejce 

i zaczął je ostrożne ściągać. Po kilkudziesięciu metrach udało mu się ucieki

niera zatrzymać. A wszystko na powiatowej drodze.

Poradzenie sobie w tak ekstremalnej sytuacji zawdzięcza opanowaniu, ale 

też ogromnej praktyce i nieprzeciętnym umiejętnościom. Potrafi dużo, bardzo 

dużo - pewnie dlatego tak często popada w dyskomfort, obserwując począt

kujących „stangretów”.

- Powożenie to trudna sztuka; wymaga może mniejszej sprawności fizyczne; 

niż np. WKKW, ale ogromnej pracy, cierpliwości, konsekwencji, refleksu i wyczu

cia „końskiej materii”. Ludziom wydaje się, że jeśli nawet mało umiejg, a zaprzę-
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gnq do bryczki pierwszego z brzegu konia, to zestaw będzie działał. Tymczasem, 
po pierwsze, nie każdy człowiek ma w sobie to coś, by powozić, po drugie, nie 

każdy koń da się w zaprzęgu ,pkiełznać”; zwłaszcza wśród super rasowych nie 

brakuje tych bardzo trudnych. Do tego skutki błędów popełnianych podczas 

wstępnej z nimi pracy bywajg nieodwracalne.
Ciekawe, że Kozłowski zajął się serio powożeniem dopiero, gdy znajomi 

obserwując jego amatorskie poczynania na koźle, stwierdzili: - masz talent, 

powinieneś brać udział w zawodach. Podobnie było z muzyką. Gdy usłysze

li jak on - samouk, radzi sobie z durami i molami na gitarze, „wypchnęli 

go na scenę. I tak zaczął śpiewać dla publiczności. Dziś występuje w duecie 

z rewelacyjnym akordeonistą Pawłem Sulejem. Ostatnio koncertował, i to na 
zaproszenie samego solenizanta, na osiemdziesiątych urodzinach Krzysztofa 

Dzikowskiego - też koniarza z krwi i kości. To m.in. na literackich utworach te

goż autora z muzyką Seweryna Krajewskiego - „Wschód słońca nad stadniną 

C2Y »Bądź wśród nas” - dawał się poznawać z wokalno-instrumentalnej stro

ny koleżankom i kolegom. A nauczył się grać sam nie tylko na gitarze, także 

akordeonie, który ojciec przywiózł mu zza wschodniej granicy. Dawne dzieje. 

^Pertuar, niezależnie od tego, jaki instrument dzierżył w dłoniach, składał się
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przeważnie ze znanych piosenek - najczęściej tych z dobrym tekstem, emito

wanych w radiu i przegrywanych na magnetofon. Spisywał słowa, wciskając 

na przemian klawisze „stop” i „play”, dobierał akordy i składał w ten sposób 

swoje podręczne śpiewniki. Ma je do tej pory. Trzy grube zeszyty.

- Muzyka jest czymś absolutnie wyjgtkowym z wielu powodów, choćby ta
kiego, że pomaga w relacjach z samym sobg. Uspokaja, mobilizuje, inspiruje. 

Lubię jej słuchać w domowym zaciszu, w samochodzie, ale przede wszystkim na 
koncertach, pod warunkiem jednak, że siedzę w którymś z pierwszych rzędów. 
Lubię widzieć wykonawcę, jego reakcje, mimikę. Pozwala mi to podładowywać 

akumulatory. Tak samo działają na mnie odwiedziny w galeriach malarstwa, 
np. w Muzeum Narodowym. Uwielbiam oglgdać wystawy. Mogę to robić o każ

dej porze dnia i nocy, a zaraz potem brać się do rysowania.
Operowania ołówkiem nikt Kozłowskiego nie uczył. Tyle co w szkole pod

stawowej na lekcjach plastyki. Po maturze myślało kontynuacji nauki w Aka

demii Sztuk Pięknych - planował nawet zadawać na nią do skutku, ale tylko
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wówczas, gdyby nie dostał się na zootechnikę. Chciałoby się więc powiedzieć: 

„pech”, bo się dostał, on jednak wcale tak nie uważa. Związał się ze światem 

koni na poziomie zawodowym, na czym bardzo mu zależało. Przez kitka lat 

pracował w Stadninie w Janowie Podlaskim. Ale co istotne, nie przestawał ry

sować. Sprzedawał swoje prace, co zresztą robi po dziś dzień, i w jakiejś mie

rze się z tego utrzymuje. Rysuje przede wszystkim pod konkretne zamówienia, 

a fani jego sztuki znają ją m.in. z Facebooka. Jest oszołomiony, gdy okazuje 

się, że jednego dnia jego rysunek oglądało kilkanaście tysięcy osób. Klientów 

więc mu nie brakuje. Zdarzało się też, że projektował obwoluty płyt, okładki 

śpiewników, a przede wszystkim kwartalnika „Hodowca i Jeździec”. Pokazy

wał też swoje prace na wystawach. Prezentował je nie tylko w Polsce, także za 

granicą, np. w Mediolanie, choć ze względu na lokalny wymiar włoskiej impre

zy nie wpisuje jej do CV. Tematem jego rysunków są przede wszystkim konie. 

Pojedyncze, w tabunie, w zaprzęgu.

- Zawsze mnie zastanawia, dlaczego koń w sztuce to temat traktowany
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z lekką ironią przez artystów, zwłaszcza awangardowych. Pytam więc, czym 

różni się dobrze namalowany akt od dobrze namalowanego konia? Według 

mnie znacznie łatwiej uwiecznić kobietę na wersalce niż konia w naturze, który 

jakoś niespecjalnie chce nam pozować, stać w miejscu, patrzeć w prawo albo 

w lewo... Prawda jest jednak też taka: mamy wielu malarzy koni, ale niewielu 

z nich, jak to nazywam, czuje bluesa. Może właśnie za sprawą tych pierwszych, 

łatkę kiczu przypina się wszystkim?

Kozłowskiego irytuje też podejście samych koniarzy do twórczości plasty

ków przedstawiających konie.

- Nie rozumiem. Czepiają się np. za dużego albo za małego kopyta, wielkiej 

albo małej głowy, przykrótkiej nogi albo przydługiego ogona. Przecież to nie ma 

być kalka z atlasu anatomicznego, odwzorowanie kształtów jeden do jednego, 

tylko dowolna interpretacja twórcy. Każdy artysta inaczej patrzy.

Do rysowania zainspirował Kozłowskiego ojciec, człowiek wielu talen

tów, który m.in. właśnie znakomicie szkicował konie, i to gdzie popadło: na 

skrawkach papierów pakowych, na gazetach. Niełatwo wówczas było, choćby 

o papier do maszyny do pisania. Syn pozazdrościł i spróbował swoich sił na 

rysunkowej niwie. Rękę ćwiczył dla zabicia czasu na nudnych lekcjach historii, 

fizyki, matematyki... Spod jego ołówka wychodziły nie tylko konie. Co jeszcze?

- Wystarczy, jeśli powiem, że przez to Jeszcze” miałem zaniżane oceny z wie

lu przedmiotów.

Ireneusz Kozłowski przede wszystkim rysuje ołówkiem, ale lubi też kolor, 

co pokazuje w pastelach.

- Chciałbym zmierzyć się również z malarstwem olejnym, ale ono jest znacz

nie bardziej pracochłonne. Rysunek mogę zrobić od ręki, olejnego nie da się 

namalować raz dwa. Wymaga znacznie więcej czasu, a mnie wciąż go brakuje-

Może miałby go więcej, gdyby nadal pracował na etacie w Janowie.
- Pracując w firmie, przekonałem się, że za grosz nie mam predyspozycji do 

ośmiogodzinnego trybu pracy i rozliczania się z obecności, a nie z efektów; P° 

drugie, zobaczyłem od kuchni, jak takie państwowe przedsiębiorstwa funkcjo-
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nowafy, petniqc nierzadko funkcję przytułków dla bezrobotnych w połqczeniu 

zbylejakościp. Efektem tego jest stan, w jakim obecnie znajduje się zdecydowa

na większość państwowych stad i stadnin.

Dziś jest szczęśliwy, że zaszył się na łonie natury w otoczeniu mazowiec

kiego starodrzewia, gdzie łączy swoje pasje hipiczno-artystyczne. Dom Irene

usza i jego rodziny w Jagodnem opodal Siedlec, to nie tylko miejsce do życia 

dla Państwa Kozłowskich, ich koni i psów. To także prywatny dom kultury, 

w którym od czasu do czasu występują ze swoimi recitalami znani wszem wo

bec wykonawcy piosenek literackich, jak choćby Evgen Malinovskiy, Antoni 

Muracki, Mirosław Czyżykiewicz, Tomasz Szwed... Sala wypełniona po brze

gi, wolnego miejsca nie uświadczysz. Jest klimat, jest publiczność. Jest też, 

a może wypadałoby powiedzieć: jest przede wszystkim JAKOŚĆ, której coraz 

bardziej nam brakuje i w kulturze, i w życiu.
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artysta pracowniany

Kazimierz Lemańczyk

Absolwent Liceum Sztuk Plastycznych w Bydgoszczy i Zakładu Grafiki Wy
działu Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Uczeń 

m-in. prof. Edmunda Piotrowicza (1915-1991). O swojej twórczości mawia: 

Przypadek kontrolowany z marginesem przypadkowości. Jest autorem 
akwarel, obrazów olejnych, akryli, pasteli - stosuje techniki mieszane, 

także własne. Od kilkudziesięciu lat zajmuje się fotografią. Wystawiennik 

1 wydawca. Najbardziej czuje się grafikiem. I pewnie grafika dominowałaby 

w Jego twórczości, gdyby dostęp do maszyn, jakich wymaga technika meta
lowa, był dla indywidualnego twórcy łatwiejszy.
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Gdyby nie gospodarz, zapewne na ten plastykowy pojemnik stojący w pra

cowni artysty nie zwróciłbym uwagi.

- I4//e pan, co w nim trzymam? Wojskowe worki. Kupiłem je w demobilu za 

grosze, a wykorzystuję jako płótna do malowania. Sq szyte ze znakomitego pol

skiego lnu. Mocne i grube. Świetnie nadajg się na blejtramy. Z gotowych, które 

można kupić w sklepach, prawie nie korzystam, bo tandetne. Cienkie, wiotkie. 

Każde mocniejsze użycie pędzla pozostawia wyraźny odcisk. Gdybym malował 

małe formaty, nie byłoby to tak zauważalne, ale najczęściej tworzę na dużych 

powierzchniach.

I też nasza rozmowa toczy się w entourage’u obrazów pokaźnych rozmia

rów. Akurat wszystkie przedstawiają konie, choć precyzyjniej byłoby powie

dzieć: tabuny koni - łubiane przez autora szczególnie.

- Konie w swojej masie ,pakręcajq ” mnie, inspiruję. A zwięzki z nimi mam od 

dziecka. Mój dziadek od strony mamy, Teodor Chamier Gliszczyński, przedstawi

ciel dawnej szlachty kaszubskiej, hodował konie gospodarskie. Jego ogier Hans 

sprawdzał się jako lokalny reproduktor. Były też u dziadka klacze Liza i Lotta. 

14/ każdq niedzielę zaprzęgał parę i jechało się nimi do kościoła - wiosnę, latem 

i jesienię eleganckę bryczkę, zimę saniami. Nie zliczę, ile w wieku dziecięcym 

zrobiłem tym koniom rysunków. To były moje pierwsze modele.

„Cwał", 1977, akwatinta - odprysk, 58x29,5 cm.
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Dzieci najczęściej zmieniają zainteresowania, bywa że nawet z dnia na 

dzień. W przypadku Kazimierza Lemańczyka tak się nie działo. Tworzenie ob

razów ołówkiem, kredkami, z czasem farbami, okazało się zajęciem nie tylko 

stałym, ale przerodziło w pasję. Stąd wybór pięcioletniego liceum plastyczne

go w Bydgoszczy.

- To było w jakimś sensie wyzwanie, skok na głębokq wodę i nie tylko z racji 

typu szkoły, którq sobie wybrałem, ale izolacji od rodzinnego domu. Na stałe 

mieszkałem w Chojnicach, a na nauki przeniosłem się do Bydgoszczy. Z dnia na 

dzień znalazłem się sam w dużym mieście. Zamieszkałem w internacie i musia- 

łem sprostać kompletnie nowej sytuacji. Jako piętnastolatek zaczgłem dorabiać. 

W piwnicach naszego liceum mieściła się doskonale wyposażona drukarnia. 

Tam przez dwa lata wykonywałem dla Muzeum Okręgowego w Bydgoszczy oraz 

ojców jezuitów rozmaite projekty i składy katalogów, zaproszeń, dyplomów. Za

rabiałem, ale też czerpałem wiedzę, m.in. od doświadczonych emerytowanych 

drukarzy z Bydgoskich Zakładów Graficznych i Państwowych Zakładów Wydaw

nictw Szkolnych, którzy pracowali tam na kawałku etatu. Uczyłem się przy nich 

warsztatu i dzięki nim polubiłem projektowanie poligraficzne. Sama szkoła też 

kładła nacisk na kierunki graficzne i poligraficzne przydatne w miejscowych 

zakładach. W tamtych latach - zaczgłem naukę w roku 1968 - Bydgoszcz była 

Poligraficznym zagłębiem. Absolwentów naszej Turwidówki1 przyjmowano do 

PZWS z otwartymi ramionami. Ja miałem inne plany. Zdecydowałem się studio

wać grafikę na Akademii Sztuk Pięknych i nigdy tego wyboru nie pożałowałem.

Studia stały się też okazją do rozpoczęcia przygody jeździeckiej.

- Niestety krótkiej. Jeździłem zaledwie rok. Poważny wypadek wykluczył 

mnie z tego sportu na zawsze. Ale z końmi się nie rozstałem. Sq wcigż wokół 

mnie. Od kiedy pamiętam, zbieram poświęcone im ksigżki i wycinki z gazet, ka
talogi, wydawnictwa branżowe. Bibliotekę mam więc całkiem okazałg, ale to 

'Pi oczywiście nie wystarcza. Staram się o bezpośredni kontakt z końmi. Odwie-

■Turwidówka”: potoczna nazwa Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych, wcześniej Szkoły 
~>ztuk Pięknych w Bydgoszczy założonej w 1945 roku przez Mariana Turwida-Kaczmarka (1905- 

87)> pisarza, artystę malarza, pierwszego dyrektora placówki. 
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dzam stada i stadniny nie tylko w Polsce, uczestniczę m. in. w plenerach. IV trak

cie ich trwania wchodzę w konkretną sytuację, która zmusza i narzuca. Wyko

rzystuję ją na szkicowanie i notatki, a owoce zbieram po powrocie do domu. 

Jestem artystą pracownianym. Nie tworzę z natury, a w oparciu o własne prze

myślenia. Mam też inne podejście do koni, niż większość kolegów, z którymi się 

stykam. Dla mnie koń jest pretekstem, środkiem wyrazu, materiałem, w którym 

poszukuję. Koń - nigdy w towarzystwie człowieka, nigdy też w siodle, ogłowiu. 

Zwierzęta te jawią mi się niczym tajemnica, którą staram się zgłębiać; inspiruje 

mnie ich ruch. A najważniejsza w obrazie jest dla mnie wartość plastyczna. Zbiór 

plam. Chętnie łączę rozmaite techniki, posługuję się też własnymi, eksperymen

tuję, osiągając zaplanowane efekty kolorystyczne i teksturowe. Nie podążam za 

modą. Idę swoim torem. Maluję „moje i tylko moje”, na nikim się nie wzoruję, 

choć bardzo lubię oglądać i analizować prace innych artystów.

Jeden z plenerów malarskich w ośrodku wczasowym „Funka” nad Jezio

rem Charzykowskim w roku 1993 okazał się niezwykle istotny dla przyszłości 

artysty, przede wszystkim dla tej części jego sztuki, która bezpośrednio wiąże 

się z motywem koni. Tam bowiem uczestnicy pleneru poznali przebywającą 

na urlopie rodzinę z Niemiec - Ruth i Reinharda Schilke. Jego rodzice do 1945 

roku mieszkali na tych terenach. Ledwie się zresztą przy kolacji poznali, a już 

następnego dnia przyszło im się rozstać - goście zza zachodniej granicy wra

cali do siebie. Rankiem zwrócili się jednak do naszych artystów z zaskakują

cym pytaniem: który z nich do godziny czternastej, bo o tej porze opuszczają 

„Funkę”, namalowałby obraz z widokiem na ich rodzinną wioskę. Padło na 
Kazimierza Lemańczyka. Z zadania się wywiązał, oddał jednak Niemcom ob

raz jeszcze zupełnie mokry. Sporo się więc natrudził, by tak go zabezpieczyć, 

ażeby nieuszkodzony dotarł do celu.
- Pół roku później, za sprawą poznanej rodziny, przychodzi do nas poczta 

- do mnie i kolegów z pleneru - zaproszenie na Tygodnie Sztuki Polskiej w Hei

zen w Dolnej Saksonii, imprezę szczególnej rangi. Pojechaliśmy we czterech, na 

miejscu okazało się, że artystów z Polski jest tam znacznie więcej. Każdy znos
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Niebieskie,, 2014, akryl, płótno, 120x 94 cm

zaprezentował po dwie-trzy prace na wystawie zbiorowej, każdy też miał wy

stawę indywidualną. Mnie akurat przyszło pokazywać obrazy - wyłącznie o te

matyce końskiej - w pobliskim zamku w Holdenstedt, gdzie wystawiano wielu 
słynnych malarzy, m.in. Marca Chagalla (1887-1985).

W trakcie ośmiodniowego pobytu, czwórka malarzy mieszkała u rodziny 

Poznanej w „Funce”. Ledwie tam dotarli, a od razu zwrócili uwagę na tabuny 

Pasących się w okolicy koni hanowerskich. Dolna Saksonia to zagłębie ho
dowlane tej rasy. - Fajnie byłoby tu wrócić, dla samych koni - pomyślał Ka

zimierz Lemańczyk, nie przewidując, że za miesiąc dostanie od gospodarzy 

lndywidualne zaproszenie.

- Oczywiście skorzystałem i... wpadłem w najlepsze towarzystwo hodow- 
ców koni hanowerskich. Odwiedzałem stadniny za stadninami, zawody za za

rodami, poznawałem wybitnych niemieckich jeźdźców, zaznajamiałem się też 

Ze strukturą tej niesamowitej hipicznej machiny napędzającej gospodarkę Dol-
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nej Saksonii. Przy okazji sypały się od hodowców zlecenie 

realizowałem na miejscu, ale robiłem szkice w ołówku i akwareli, 

następnych pobytów przywoziłem gotowe prace.

Kiedyś otrzymał zlecenie na sportretowanie trzydziestoletniego koni; 
którego właściciele chowali od źrebaka. Znali go więc, jak własną kieszeń...

- ... a ja miałem zaledwie kilka godzin, by go sobie naszkicować, zrobić jo 
kies notatki. Kamień spadł mi z serca, gdy przywiozłem gotowy obraz i okazał 

się, że nie tylko trafił w gust zleceniodawców, ale wiernie odtwarzał wizerunek 

starego konia.

Krótszych i dłuższych pobytów w Niemczech było co nie miara. Któregoś 
roku spędził tam z przerwami cztery miesiące. Wielokrotnie wystawiał, m.in. 

na zaproszenie hodowców koni rasy hanowerskiej.

- Wernisaż w Galerii Findorff w Luneburgu był dla mnie zaskakujgcy z ro- I 

-jnia, których na ogól 
w ołówku i akwareli, a przy okc. cji obecności wielu hodowców. U nas wystawy gromadzg głównie miłośników 

sztuki. Musi dziać się coś wyjgtkowego, by przyciggngć także koniarzy nie ma- 

jqcych nic wspólnego z tematykg artystyczng. Ale tam jeździectwo, hodowla 

ma przecież zupełnie inny wymiar. Nasza Cava liada to uboga krewna German 

Classic. Rozmach nieprawdopodobny. Byłem na takiej imprezie w Bremie. Dzię

ki specjalnej przepustce przyglgdałem się jej także od kulis. Widziałem rozprę

żanie, stajnie, VIP-owskie restauracje... Wszystko to dało mi inne spojrzenie na 

świat jeździecki, niż znałem z Polski.

Kilkuletni niemiecki romans był wielką przygodą, miał walor poznawczy, 

ale nie tylko. Zmienił radykalnie podejście artysty do malowania koni.

- Nagle musiałem nauczyć się patrzeć na konia zupełnie inaczej. Nauczyć się 

jego budowy, umieć ocenić głowę, kłodę, nogi... słowem poznać tajniki wiedzy 

hodowlanej i to do tego stopnia, by moje obrazy jednocześnie w wymiarach do

kumentacyjnym i artystycznym były dla hodowców do przyjęcia.

Ta sama filozofia twórcza przyświeca Lemańczykowi, gdy odwiedza sta

da i stadniny w innych krajach, rzecz jasna również w Polsce. Wiele szkiców 

wykonał m.in. w Stadninie Koni w Janowie Podlaskim. Pierwszy raz zawitał 

tam w roku 1996. Stosunkowo późno, jak na artystę miłującego konie, na tyle 

jednak wcześnie, że zdążył poznać już wówczas emerytowanego dyrektora 

Andrzeja Krzyształowicza.

- Było to niestety nasze jedyne spotkanie.

Ten pierwszy janowski wypad zapamiętał dokładnie nie tylko z racji na

wiązania znajomości z dyrektorem. Przyjechał tam na cztery dni przed kolejną 

słynną aukcją Pride of Poland.

- Nawet się obawiałem, że gospodarze każą mi opuścić teren i tyle z tej 
wielokilometrowej eskapady bym miał - do Janowa ode mnie z domu, baga

tela, sześćset kilometrów. Ale kiedy spostrzegłem kilka osób przygotowujgcych 

Plansze-plakaty informacyjne, pomyślałem, że mogę ich wesprzeć. I rzeczywi- 

scie. Przedstawiajgc się jako artysta grafik, zaproponowałem pomoc. W zamian 
dostałem plakietkę, która uprawniała mnie do przemierzania Stadniny wzdłuż
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i wszerz, wchodzenia tam, gdzie innym wstęp był wzbroniony. Do domu zwio

złem bogaty bagaż pomysłów.

Do Janowa wracał wielokrotnie. Obserwował tam nie tylko konie, także 

zapracowanego dyrektora Marka Trelę. Towarzyszył mu - wraz z innymi 

uczestnikami jednego z plenerów - w porannych obchodach stajennych. 

Stadnina od kulis to atrakcja dla każdego, kto choć trochę interesuje się koń

mi. Dla artysty to także kolejne inspiracje. Koncepcje przenoszone z czasem 

na płótno.

Ile obrazów stworzył Kazimierz Lemańczyk, pewnie nikt nie zliczy. Kilkaset 

znalazło się na krajowych i zagranicznych wystawach. Konie po raz pierwszy 

pokazał jednak dopiero w 1977 roku na wystawie zbiorowej w galerii „S” to

ruńskiego Dworu Artusa.

- Wjakiejś mierze zachęcił mnie do tego Ludwik Maciąg, który pokazał obra

zy z końmi w Toruniu kilka miesięcy wcześniej. Trudno oczywiście mówić o bez

pośrednim przełożeniu, ale na pewno jego ekspozycja miała pewien wpływ na 

to, że zdecydowałem się zaprezentować moje „końskie” obrazy. Potem były na

stępne wystawy, mniejsze i większe. Bywało, że pokazujgc pejzaże, korzystałem 

z dodatkowej sali, by jednocześnie prezentować właśnie konie. Jedno z najtrud

niejszych wyzwań ekspozycyjnych miałem w Operze Bałtyckiej. Ogromne prze

strzenie sprawiały, że nawet sporego formatu obrazy wyglądały, jak znaczki 

pocztowe. Obroniłem się, ale wymagało to rzeczywiście sporo wysiłku.

Kiedy w roku 2010 odbyła się jubileuszowa wystawa z okazji 35-lecia jego 

pracy artystycznej, dokonał pewnego podsumowania.

- Na czterdzieści wystaw, siedem poświęciłem wyłącznie koniom. Te moje 

konie zrecenzował kiedyś prof. Ludwik Maciąg. Zacytuję: „W Polsce mamy dzie

sięć tysięcy plastyków. Każdy z nich namalował przynajmniej jednego konia. Ze 

stu zrobiło to w miarę dobrze, dziesięciu bardzo dobrze, czterech idealnie. Pan 

jest w tej czwórce.” Usłyszeć takie słowa od profesora, to wielki zaszczyt. Domy

ślam się, co leżało u podstaw tej oceny. Otóż 99 procent ruchów konia jest nie

ciekawych, tylko ten jeden jedyny jest piękny. Wydobyć go, przetworzyć, nadać
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Boniew śniegu", 2003, karton, tusz, 40,5x28 cm.

własne widzenie, to rzeczywiście sztuka.

To „widzenie” nietrudno było zauważyć już na początku drogi twórczej, 

gdy w ramach dyplomu Wydziału Sztuki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika 

Lemańczyk przygotowywał pod kierunkiem prof. Piotrowicza cykl dwunastu 

grafik w technice metalowej (suchoryt, odprysk, akwatinta, akwaforta).

- Jedng pracę robiłem około dwóch tygodni. Może dlatego dłuższy czas sq- 
dziłem, że grafika jest znacznie trudniejsza od malarstwa. Kiedy sam zajgłem 

się tq dziedzinq sztuki, przestałem porównywać i wydawać tak radykalne sqdy.

Kazimierz Lemańczyk maluje nie tylko konie. Fascynuje go pejzaż nadmor
ski, górski, miejski...

- Szkice do wielu, także dziesiqtki akwarel, robiłem na przykład we Francji. 
Siadywałem m.in. dokładnie w tych samych miejscach, w których rozkładali 

swoje sztalugi Władysław Ślewiński (1856-1918) i Paul Gauguin (1848-1903). Wie 

Pan jakie to niesamowite uczucie...

Artysta zwiedził z paletą kawał świata. Najchętniej wyjeżdża prywatnie,
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„Konie w czerwieni" 2014, akryl, płótno, 90x105 cm.

zbiera materiał i „nasycony” wraca do pracowni.
- Ale kiedy wracam, to nie jest tak, że od razu chwytam pędzel i biorę się do 

roboty. Muszę odreagować, odpocząć, wszystko sobie na spokojnie poukładać. 

Zdarza się, że skreślę wtedy jakiś wiersz. I to dla siebie, bo na razie nie wydałem 

zbioru poezji.
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(...)
Jeszcze jeden zakręt

I skok przez przeszkodę

I trochę lotu i ziemi westchnienie

Noga lewa prawa

W bok skręcona głowa

Znowu kilka kroków

I znów lot od nowa...

- Nie piszę dużo, raczej niewiele. Dbam o proporcje. Przede wszystkim 

malarstwo.

I właśnie malarstwo Kazimierza Lemańczyka znakomicie podsumował 

prof. Andrzej Strumiłło: „Gdyby konie i pejzaże mogły mówić, podziękowałyby 

zapewne Autorowi za trud przyjazny, dzięki któremu zbliżył je do człowieka”2.

Album „Lemańczyk”, Wyd. Towarzystwo Przyjaciół Muzeum Historyczno-Etnograficznego 
w Chojnicach, Muzeum Historyczno-Etnograficzne w Chojnicach, 2010.
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EQUINE ART.: LUSTYK

Bogusław Lustyk

Absolwent Wydziału Grafiki i Malarstwa warszawskiej Akademii Sztuk Pięk

nych. Dyplom z wyróżnieniem w roku 1965. Po studiach uprawiał ilustrację 

i grafikę książkową. Brał udział w ponad osiemdziesięciu indywidualnych 

i grupowych wystawach plakatu i malarstwa, m. in. we Francji, Belgii, Niem

czech, Szwecji, USA i Australii. Międzynarodową karierę rozpoczął od wy

stawy w Hanowerze, gdzie prezentował swoją twórczość wraz ze znanym 

rzeźbiarzem niemieckim Johenem Ihle. Zdobył ponad dwadzieścia nagród 
i wyróżnień. Tylko w ostatnich latach otrzymał srebrny medal na Biennale 

Plakatu Polskiego w Katowicach, pierwszą, drugą i trzecią nagrodę w olim

pijskim konkursie sztuki Polskiego Komitetu Olimpijskiego i uhonorowany 

został dwoma srebrnymi wawrzynami olimpijskimi. W rocznice Powstania 
Warszawskiego realizuje instalacje w formie barykad oraz multimedialny, 

rzeźbiarski i baletowy projekt „Exodus”. Współpracuje z Teatrem Wielkim 

w Warszawie, Narodowym Muzeum Tańca w Saratoga Sprints, Kentucky Hor- 

Se Park, PKOL-em, Muzeum Mazowieckim w Płocku.
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Telefon o siódmej rano nie przynosi zazwyczaj dobrych wieści, dlaczego 

więc akurat wtedy, 1 stycznia 2005 roku, miało być inaczej. Że niby Nowy Rok, 

że ludzie dzwonią do siebie z życzeniami? Reguły regułami, wyjątki żyją wła

snym życiem. Wybudzony ze snu Bogusław Lustyk zapewne nie zdążył nawet 

pomyśleć, jaki dzień, jaka godzina. Słuchawkę podniósł automatycznie i za

spanym głosem wypowiedział sakramentalne: halo. Rozbudził się w jednej 

chwili, gdy znajomy głos informował o pożarze w jego galerii malarstwa w 

Saratoga Springs, tysiące kilometrów od miejsca, w którym się właśnie znaj

dował... Był przecież w Warszawie, jak każdej zimy i jesieni odkąd podzielił 

swoje życie na dwie równe połówki, między Polskę i Stany Zjednoczone. Ni

gdy dotąd nie opuszczał jednak ojczystego kraju w takim pośpiechu. Już po 

kilkunastu godzinach podsumowywał straty w spalonym wnętrzu. Z dymem 

poszło osiemdziesiąt jeden obrazów!

Tworzył je z niezwykłą starannością przez kilkanaście lat, jakie minęły od 

czasu, gdy osiadł w USA. W Ameryce zawitał w 1994 roku, kiedy to Muzeum 

w Kentucky Horse Park w Lexington zaproponowało mu zorganizowanie wy

stawy jego prac o tematyce hipicznej. To ogromne wyróżnienie dla każdego 
artysty, dla Lustyka tym większe, że w Polsce w żaden sposób nie mógł przebić 
się ze swoją malarską wizją koni. Jakże inną, jakże daleką od preferowanej 

modnej, jedynie słusznej, dziewiętnastowiecznej.
Tradycyjne, realistyczne malarstwo zdążyła skutecznie obrzydzić Lustyko- 

wi szkoła podstawowa, którą wielokrotnie, i to wcale nie na ochotnika, repre
zentował w rozmaitych konkursach rysunkowych. Prawie zawsze kazano mu 

kopiować „Krakusa” Wojciecha Kossaka. W końcu nabrał wstrętu do tego typu 
sztuki. Koń bowiem od zawsze był dla niego tajemnicą, symbolem. Symbolem 

zniewolenia i swobody, siły i piękna, grozy i przyjaźni, czymś, czego w żadnym
, c| | 

razie nie chciał profanować ładnym obrazkiem - gadżetem. Koń był i Jes 
niego pretekstem do malowanego obrazu. Obrazu, który rządzi się prawam 
sztuki, formą, kolorem... Ważne są emocje towarzyszące każdorazowej reali 

zacji, ale efekt zawsze ma być ten sam: dobrze namalowany obraz. To co rob , 
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musi wynikać zjego potrzeby, a nie pragnień... klienta.

- Płótna, które wychodzq spod mojego pędzla, majq przede wszystkim po

dobać się mnie. Nie interesuje mnie komercja, choć oczywiście zależy mi, ażeby 

ludzie kupowali moje dzieła. Z tego przecież żyję. I kupuję, mimo że nie maluję 

tego, co wielu chciałoby na nich widzieć - np. swoje ukochane koniki. Malarzy 

przyjmujgcych takie zamówienia sq tysigce. Ja nie muszę i nie chcę. Ot, taka 

moja filozofia.

\N Stanach nikt na szczęście nie żądał od niego ślicznych końskich mordek. 

Wręcz przeciwnie.

- Wystawa w Horse Park stała się nie lada wyzwaniem, największg grq mo

jego życia -wspomina artysta. - Oczywiście mogłem wysłać obrazy w paczkach

", pastel 80 x 90 cm, 2000
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i pojechać tylko na wernisaż. Zdawałem sobie jednak sprawę, że zyskanie ak

ceptacji tamtejszej wyrafinowanej publiczności, a dobre „sprzedanie się” i od

niesienie długofalowych korzyści, to dwie zupełnie różne rzeczy. Nie chciałem, 

by niezwykłe dla mnie wydarzenie przybrało charakter wyłgcznie epizodu. Po

stanowiłem być w Stanach całe trzy wystawowe miesiące i udowadniać, że moje 

twórcze możliwości sq niemal nieograniczone. Wpadłem na pomysł komento

wania rysunkiem pokazów, zawodów, wszelkiego rodzaju codziennych jeździec

kich wydarzeń sportowych i okołosportowych, które odbywały się na terenie 

Horse Park. A było tego do diabla i trochę. Moja kronika wydarzeń przeplatana 

ciekawymi twarzami widzów, powstawała na papierze z roli, przewijanej, jak 

kadry z filmu. 1/1/ ciggu kwartału zarysowałem dwa razy po 260 metrów papieru, 

przeszło pół kilometra!

Artystyczny show Lustyka szybko stał się jedną z głównych atrakcji Horse 

Park. Trzymiesięczna przygoda mijała jednak błyskawicznie. I kiedy wydawało 

się, że co miało się wydarzyć, już się wydarzyło, dyrektor Muzeum, gratulując

kolorowy wyścig", akryl na płycie, 70 x lOOcm, 2016
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mu inwencji, zapytał, czy nie zechciałby zostać w Stanach w charakterze ofi

cjalnego artysty Horse Parku. Lustyk tylko czekał na podobną propozycję.

- Dostałem do dyspozycji tak wielkie studio, jakiego nigdy wcześniej nie mia

łem. Jak szalony rzuciłem się w wir pracy. Robiłem, co chciałem i kiedy chciałem. 

Pierwszej nocy wydarzyła się zabawna sytuacja: wszyscy już dawno z Muzeum 

wyszli, a ja tworzyłem. 0 jakiejś drugiej, trzeciej nad ranem zaczgłem zbierać 

się do domu. Miałem klucze, to prawda, ale otwierało się nimi drzwi tylko z ze

wnętrz. Od środka nie było ani klamki, ani dziurki, ani żadnego guzika. Zacho

dziłem w głowę, jak mam się wydostać, zdesperowany zadzwoniłem na policję. 

Ale się ze mnie śmiali. Okazało się, że trzeba było nacisnąć taką wajchę, którg 

oczywiście zauważyłem, ale nie wpadłem na to, do czego służy. W Polsce czegoś 

podobnego nie spotkałem. Taka różnica cywilizacyjna.

W Stanach Lustyk zaczął tworzyć cykle niezwiązane z hipiką: figury w ru

chu inspirowane tańcem, baletem, teatrem - jego drugą pasją. Za te obrazy 

dostało mu się po nosie. Pruderyjni Amerykanie dopatrzyli się w nich elemen

tów pornograficznych i zaprotestowali. Dzięki Bogu, specjalnie powołana 
komisja muzealna uniewinniła twórcę znad Wisły. Nadal więc mógł uprawiać 

swoją sztukę i czerpać pomysły, m.in. ze scenicznych desek.

- Moja sztuka żywi się teatrem, ale na nim nie pasożytuje - mówił w jednym 

z wywiadów przy okazji największej w Polsce prezentacji swojego dorobku,- 
niezwiązanego z końmi, zatytułowanej „Obok teatru” w Muzeum Teatru Wiel
kiego. - Nie jest teatrem, jest jego cieniem. Wszystko tu jestgrg wyobraźni, grę, 

która nie ma poczgtku ani końca, jest procesem, który nie podlega regułom. 

Używam wielu instrumentów, które intuicyjnie użyte, tworzę moję własnę linię 

melodycznę form i kolorów.

Tę artystyczną ideologię stosował Lustyk oczywiście także w swojej ame
rykańskiej twórczości. Pracował tam całymi dniami, otwierał kolejne wystawy 

w Nowym Jorku, Waszyngtonie, Wirginii Beach, Atlancie, Bostonie... W Atlan- 

Cle> przy okazji Igrzysk Olimpijskich, poproszono go, by pokazał swoje obrazy 

w Polskiej wiosce olimpijskiej. Kiedy znalazł się na miejscu i zobaczył, że orga
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nizatorzy przydzielili mu na ten cel namiot, stanowczo odmówił. Oznajmił,że 

musi mieć pawilon, ale żeby się nie kłopotali, sam go sobie postawi. I postawił 

w dwa dni, harując z amerykańskim kolegą od świtu do zmierzchu, wnosząc 

po drabinie ciężkie płyty na pokrycie dachu. Tubylcy z podziwem, a może 

z politowaniem kiwali głowami i mówili, że jeszcze nigdy nie widzieli tak cięż

ko pracującego człowieka. Najzabawniejsze w tej całej historii jest jednak to, 

że pawilon LUSTYKART artysta postawił bez jakiegokolwiek zezwolenia, czego 

w Stanach nikt ze strachu przed odpowiedzialnością karną nie robi.

- Ja wszystko stawiałem bez zgody, bo nigdy nie miałem czasu na załatwia

nie papierków, a tych potrzeba więcej niż u nas. A że mi się udawało? - nikomu 

do głowy nie przychodziło, że jestem tak odważny (śmiech).

Po trzech latach życia w Lexington Bogusław Lustyk postanowił zrobić 

następny krok i przenieść się do Louisville, które miłośnicy jeździectwa znają 

z najsłynniejszego wyścigu świata, Kentucky Derby1.

1 Kentucky Derby: gonitwa rozgrywana nieprzerwanie od 1875 roku w pierwszą sobotę maja na
torze Churchill Downs w Louisville, w Kentucky, w Stanach Zjednoczonych.

- Przenieść się, ale jeszcze, o ile to możliwe, też tam zaistnieć. Akurat w Sta

nach odbywała się - nazwałbym to - mutacja słynnych niemieckich targów ko- 

niarskich Eguitana. Dowiedziałem się, że będzie tam miał stoisko odpowiedzial

ny za promocję, znaczący przedstawiciel Kentucky Derby. Wynajgłem więc też 

takie stoisko dla siebie, nie dość, że kilka razy większe, to jeszcze usytuowane 

vis-à-vis niego. Na ścianach zawiesiłem, namalowane specjalnie na tę okazję, 

cztery wielkie pastele o wymiarach półtora na trzy metry. Różniły się od prac 

innych artystów nie tylko wielkościg i brakiem realizmu, ale przede wszystkim 
przeznaczeniem. Ja przyniosłem obrazy tylko po to, żeby je pokazać, pozostali, 
by je sprzedać. Ich stoiska były wprost zawalone pięknymi konikami. Mój pomysł 

na takie, a nie inne zaprezentowanie się, od poczgtku do końca był przeze mnie 

reżyserowany. Lubię emocje, lubię ryzyko. Tym razem było spore, bo mogłem 

stracić dużo pieniędzy wydanych na wynajęcie tak przestronnego stoiska. Mo
głem też zyskać, dołgczajgc do ekipy projektujgcej oprawę plastyczng Kentucky 

Derby. Bardzo mi na tym zależało. O tym jednak, że już drugiego dnia odwiedzi
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mnie sam szefKD i zaproponuje, bym został głównym projektantem tejże impre

zy, nawet mi się nie śniło.

Lustyk, mało że dane mu było zaprojektować całą kampanię: plakat go

nitwy, bilety, bilbordy - dosłownie wszystko, co z tamtejszymi derbami się 

wiązało - a o czym zapewne marzą graficy na całej kuli ziemskiej - to jesz

cze został mianowany drugim w historii Oficjalnym Artystą Kentucky Derby. 

Pierwszym był legendarny twórca SportingArt LeRoy Neiman. Z takim certyfi
katem wszystkie drzwi stanęły przed nim otworem.

- Sukcesy zawodowe sukcesami, ale... Od początku mojego pobytu w Stanach 

mówiono mi, że najlepszym dla mnie miejscem do życia i pracy byłaby Saratoga 
Springs, kurort na północy stanu Nowy Jork, słynny z wyścigów konnych, turnie

jów polo, sezonu baletowego i muzycznego. A przede wszystkim jedyne miejsce na 

świecie, gdzie z toru wyścigowego do centrum miasta można dojść w piętnaście 

minut i gdzie przez sześć tygodni w roku spotyka się nie tylko cała „wyścigowa” 

Ameryka. To tam przede wszystkim mógłbym liczyć na nabywców mojej sztuki,
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„Wiosna, lato" pastel, 150x2 00 cm, 1999

zwłaszcza że sezon wyścigowy trwa w Saratodze półtora miesigca, a Kentucky 

Derby zaledwie jeden dzień. Istotnie, wielu klientów - kolekcjonerów już stamtąd 

miałem, wierzyłem więc, że gdy się przeniosę, będzie ich znacznie więcej.

\N Saratodze otworzył studio i galerię. Nie od razu jednak tę po wschodniej, 

lepszej stronie Broadwayu, głównej ulicy miasta, na której podczas sześcioty

godniowego sezonu wyścigowego, każdy prowadzący jakiś biznes chce mieć 

swój punkt. Osiem razy(!) zmieniał lokal, by znaleźć się w najlepszym z naj

lepszych miejsc. Każdego roku, w lipcu i sierpniu, pokazuje tam swoje nowe 

prace. Te z końmi i te z figurami.

- HZ ciągu kilku lat sztuka, którg uprawiam, przeszła zasadniczg ewolucję. 

Tworząc pastele, większy nacisk kładłem na nastrój, metaforę, różnorodność 
środków wyrazu. Pragnąłem, by obrazy oddziaływały intelektualnie. Dziś naj

więcej maluję farbami akrylowymi na płótnie. Główny nacisk kładę na formę- 

Wykorzystując ruch, dynamikę, rytm, a więc to, co jest istotą wyścigów i tańca, 

koncentruję się na poszukiwaniu środków ekspresji z pogranicza abstrakcji.
Co sprawiło, że artysta od najmłodszych lat maluje przede wszystkim konie, 

że tak głęboko je w sobie zakodował? Wojna? Jako dziecko widywał konie ranne
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Jesień, zima’pastel, 150x200 cm, 1999

i martwe. Ich bezbronność, milczące cierpienie bez wątpienia pozostawiły bo

lesny ślad w pamięci najpierw małego chłopca, później dorosłego mężczyzny. 

Nie bez znaczenia dla wyobraźni przyszłego artysty okazali się także... tekturo

wi ułani szarżujący na tekturowych Niemców, zabawki, które znalazł na strychu.

- Tych ułanów było zaledwie kilku, ale wcale mi nie przeszkadzało widzieć 

ich znacznie więcej. Tworzyłem sobie w myślach wielkie bitewne zwycięstwa 

szwoleżerów i przenosiłem rysunkiem wymyśloną historię na pakowy papier 

rozłożony na podłodze. Po latach, jak mama zobaczyła moje obrazy z końmi na

malowane w ramach pracy dyplomowej, powiedziała: - Synku, jak byłeś mały 

to tak pięknie malowałeś, a teraz coraz brzydziej, coraz brzydziej.

Dzieciństwo Lustyka to także obraz jeźdźców w furażerkach, których spo

tykał w drodze do szkoły. Jeździli na pięknych, parskających, cienkonogich 
boniach. 0 dosiadaniu jednak tak wspaniałych wierzchowców nie śmiał nawet 

darzyć. Dosiadał za to innych, chłopskich, gospodarskich i to od szóstego roku 

zycia. Do dziś wspomina pierwszą w życiu jazdę na oklep, galopem na przeraźli

wie chudej klaczy, której nikt z racji wystających kości nie chciał pod sobą mieć. 

Sam też długo nie wytrzymał na kanciastym grzbiecie i salwował się ucieczką.
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-----T
Aż dziw bierze, że twarde i wyjątkowo bolesne lądowanie nie zraziło go do koni. 

Przeciwnie! Jeździł odtąd przy byle sposobności przez całą podstawówkę i li

ceum. Na lekcje z prawdziwego zdarzenia - w siodle - odważył się dopiero po 

maturze. Praktyki „na oklep” niewiele mu się jednak przydawały wobec pie

kielnych wymagań majora Mariana Fabrycego. Pretensjom do początkującego 

jeźdźca nie było końca. W którymś momencie zirytowany oficer rzekł:

- Zdawałoby się, że inteligentny człowiek, a nie potrafi konia zganaszować.

Stwierdzenie Fabrycego uświadomiło Lustykowi, jakim jest jeździeckim 

beztalenciem, postanowił więc zrezygnować z hipicznej edukacji. Po zajęciach 

poszedł do stajni, by tylko rozsiodłać konia i powiedzieć do widzenia. Niespo

dziewanie obok pojawił się major:

- Jak na trzecig jazdę to było bardzo dobrze - skwitował.

- Na drugg - poprawił go Lustyk.

- A jak na drugg to było świetnie. Jutro widzimy się o 6 rano.

Ta rozmowa zrobiła na młodym jeźdźcu wyjątkowe wrażenie.

- Zrozumiałem, że nie można zgnoić człowieka i przejść nad tym do porzgd- 

ku dziennego. Każdemu trzeba dać przynajmniej nadzieję. Za tę szczególng mg- 

drość zadedykowałem majorowi ksigżkę.

Książkę, dodajmy niezwykłą, jedyną w swoim rodzaju - antologię poezji pol

skiej zatytułowaną „O, ty piękno konia” - ilustrowaną własnymi grafikami, któ

rej tytuł zaczerpnięty został z wiersza Krzysztofa Kamila Baczyńskiego2. Prace 

nad wyborem dziewięćdziesięciu wierszy od Kochanowskiego po właśnie Ba

czyńskiego, poświeconych wprost lub metaforycznie koniowi, trwały trzy lata. 

Autor wraz z żoną, Joanną, setki godzin spędzali w bibliotekach i czytali wszyst

ko, co choćby w najmniejszym stopniu nawiązywało do świata wierzchowców.

2 Krzysztof Kamil Baczyński (1921-1944), wiersz ’’Piękno” z marca roku 1942.

- Wertujgc tomy wierszy natkngłem się na wielu autorów, dla których kon 
był lub bywał twórczg inspirację. To przez jego pryzmat w przeróżnych stylach

1 konwencjach ukazywali bogactwo stanów emocjonalnych, od lirycznych do 

tragicznych. Myślenie, jakże bliskie mojemu. Z ksigżki, którg udało mi się stwo

rzyć, wcigż czerpię natchnienie, jest dla mnie, jak Biblia, do której wracam.
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Grafika do wiersza z tomu „O ty, piękno konia" 1985

Grafiki ilustracyjne zamieszczone w tomie nie miały oczywiście nic wspól

nego z użytkowymi, stanowiącymi zasadniczy rodzaj sztuki, jaką uprawiał 

zaraz po studiach. W projekty plakatów, jeśli to tylko było możliwe ze wzglę
dów merytorycznych, wkomponowywał konie. Ale w życiu Lustyka funkcjo

nowały nie tylko te malowane wierzchowce. Zaangażowany w studencki ruch 
jeździecki, jako współorganizator wczasów w siodle, miał bezpośredni kon

takt ze zwierzętami. W pewnym momencie zapragnął, by i jego synek Michał 

Przyjrzał się światu z końskiego grzbietu. Kupił więc sześcioletniemu dziecku 
kucyka. Na stajnię wynajął sień domu na warszawskim Żoliborzu, gdzie wów
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czas mieszkał z rodziną. Kucyk KoMi (Koń Michała) wzbudzał niemałą sensa I 

cję. W tamtych czasach własny koń, nawet jeśli mały, był czymś niezwykłym 

Dzieci z okolicznych bloków nachodziły więc Lustyka całymi dniami i nic, tylko 

chciały głaskać i głaskać, jeździć i jeździć.

- No to postarałem się jeszcze o trzy kuce. Wynajgłem dla nich pokój w tym 

samym domu i przy pobliskiej szkole podstawowej założyłem sekcję jeździecką. 

Zajmowanie się końmi i szkolenie dzieci nie pozostawiało mi zbyt wiele czasu 

na pracę zawodowp. Zaczpłem zawalać terminy, które dla każdego grafika 

powinny być świętościp największp. Napisałem więc do zleceniodawców listy 

z informację, że z racji ciężkiej choroby - bo to była choroba! - zmuszony jestem 

zrezygnować z zamówień.

Im bardziej oddalał się jednak od sztuki, tym bardziej go do niej ciągnęło. 

Po zorganizowanym dla swoich podopiecznych obozie jeździeckim w Łącku, 

rozwiązał sekcję i postanowił już tylko oddawać się malarstwu. Szło mu zupeł-

"Malarz koni", akryl na płótnie, 100x140 cm, 2016
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nie dobrze, coraz bardziej był zadowolony z efektów, sypnęły się zamówienia, 

aż tu... telefon. Zadzwonił dyrektor Józef Durda z Łącka, że w pełni podziwu 

dla kucykowo-dziecięcej działalności chce mu ofiarować sześć koni z rzędami.

- Odmówić? Wykluczone! Ku radości dzieci stadko oczywiście przyjąłem i... 

Kolejne siedem lat poświęciłem sekcji jeździeckiej doprowadzając się do całko

witego upadku zawodowego, materialnego i rodzinnego. Konie rządziły mną, 

jak nigdy. Nie ograniczałem się zresztą li tylko do prowadzenia sekcji. Podjąłem 

się trenowania w rewii konnej. Razem z Krzysztofem Skorupskim3 zainicjowa

liśmy tworzenie Studenckiego Klubu Jeździeckiego w Paszkowie, wymyślali

śmy szalone żakowskie imprezy hipiczne, jak choćby Akademickie Mistrzostwa 

Świata w Łodzi. Jednocześnie organizowałem letnie i zimowe akcje w siodle. 

Byłem w swoim żywiole, na okrągło przecież z końmi, a jednak przestawałem 

widzieć sens w tym, co robię. Coraz dobitniej zdawałem sobie sprawę, że mijam 

się z powołaniem. Wreszcie dojrzałem. Hasło ,pa koń!” ponownie zmieniłem na 

,jia płótno!”.

Do dziś Bogusław Lustyk pozostaje wierny postanowieniu, ale irytuje go, 

gdy mówiąc o sobie, ma powiedzieć, że zajmuje się malowaniem koni.

- W moim odczuciu w Polsce, w samym określeniu „malarz koni” zawarta 

jest ocena negatywna. Podobnie jak w sformułowaniach „malarz psów” czy 

.malarz kotów”. W Ameryce wymyślono określenia o szerszym znaczeniu: Equine 

Art, Equestrian Art albo Sporting Art. I te mi odpowiadają.

Krzysztof Skorupski: lekarz weterynarii, behawiorysta, trener jeździectwa.
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JEŚLI RYSUJESZ ZE ZDJĘĆ TO... WYJDŹ

Małgorzata Mąkosa

Absolwentka Technikum Hodowli Koni w Nietążkowie i Wydziału 

Malarstwa Instytutu Sztuki w Zielonej Górze - dyplom z malarstwa u prof. 

Andrzeja Klimczaka-Dobrzanieckiego (2008). Instruktorka jeździectwa, po 

dziewięciu latach pracy w cudzej stajni założyła w roku 2018 własną, jest 

współwłaścicielką ośrodka „Nowe Jeździectwo”. Maluje, rysuje, fotografuje. 

Laureatka 7. Wielkiego Konkursu miesięcznika „National Geographic”, 

uczestniczka fotograficznej wystawy „Polka Photo w Berlinie”, zbiorowych 

i indywidualnych ekspozycji malarstwa w Polsce.
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Mieszkając od zawsze na wsi, spotykała konie dzień w dzień. Mogłoby 

się więc wydawać, że za sprawą tychże wizualnych kontaktów, tak się tymi 

zwierzętami zafascynowała, że postanowiła związać z nimi zawodową przy

szłość. Nic bardziej mylnego. Spotkania spotkaniami, a do koni zaprowadziły 

ją książki. Od zawsze lubiła czytać, a że wpadały w jej ręce m.in. opowiadania 

o koniach, ale też specjalistyczna literatura hipiczna, kształtowała swoje wy

obrażenie o świecie jeździeckim od wczesnej młodości.

- Świecie wyidealizowanym, który, jak się z czasem okazało, różnił się od 

tego rzeczywistego, ale na szczęście nie na tyle, bym nie chciała w nim tkwić. 

I tak tkwię od piętnastego roku życia, kiedy zaczęłam systematycznie jeździć.

Marzyła, by po szkole podstawowej uczyć się w technikum hodowli koni 

albo... liceum plastycznym. Na przeszkodzie stanęli rodzice. Uznali owe 

kierunki za bezsensowne, do tego za żadne skarby nie chcieli zgodzić się, by 

ich córka opuściła rodzinny dom i zamieszkała w internacie. Małgosia poszła 

więc do liceum ogólnokształcącego w wielkopolskim Wolsztynie, niedalekim

„Cobra de yeguas" tusz na papierze, wym. 70x50cm,2008r.



wsi, w której mieszkała od urodzenia. Pierwszą klasę jakoś przetrzymała, 

w drugiej była już pewna, że za wszelką cenę musi wyrwać się z klatki, do któ

rej wepchnięto ją niemal siłą. Wymyśliła sposób banalny: przestała się uczyć. 

Z premedytacją zawaliła drugą klasę z pięciu(!) przedmiotów. O zaliczeniu ta

kiej liczby ocen niedostatecznych w drodze wakacyjnych poprawek nie mogło 

być mowy. Odzyskała wolność i zgodę rodziców na edukację wedle własnej 

koncepcji. W następnym roku była już uczennicą technikum hodowli koni. 

W krótkim czasie stała się jedną z najpilniejszych słuchaczek. Maturę zdała na 

szóstkach i piątkach.

Jabłkowi ty’ tusz, akryl na podobraziu bawełnianym, wym. 100x100 cm, 2017 r.
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- Z okresu nauki w technikum chętnie wspominam czas zawodowych prak

tyk. Odbywałam je w państwowych stadninach w Racocie, Golejewku, Janowie 

Podlaskim.

HZ każdej z nich poznawałam masztalerzy i masztalerki, którzy dzielili się ze 

mną wiedzę, a przyznam, że nie ze wszystkimi. „Wkupić” się bowiem w łaski nie 

było łatwo. Ja - i tu się pochwalę - zdobywałam ich zaufanie pracowitością, punk

tualnością i szacunkiem, jaki im okazywałam. Najwięcej jednak takich specjali

stycznych wiadomości zdobyłam w Golejewku dzięki doktorowi Andrzejowi Gniaz

dowskiemu. Zawsze wołał całą naszą grupę do porodów, różnorodnych operacji 

i zabiegów. Szczegółowo wyjaśniał, chciał nam przekazać wartościową i użytecz

ną wiedzę. Bo w Janowie Podlaskim stanowiliśmy głównie tanią silę roboczą. Po 

kilku tygodniach pracy, karmiąc i pojąc codziennie sto trzydzieści koni, nabrałam 

takiej masy mięśniowej, że po powrocie do domu podciągałam się na drążku jed

ną ręką. Było, minęło. Szkoda mi tylko, że jeszcze wtedy nie robiłam zdjęć. Bez

powrotnie uciekło tak wiele cudownych obrazów.
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Dziś Małgorzata Mąkosa fotografuje, nawet w jakiejś mierze żyje z fotogra

fii, ale z wykształcenia jest artystką malarką.

- Kiedy wybierałam się na studia, rodzice powiedzieli, że muszę sama na nie 

zarobić, bo mam jeszcze dwóch braci. Musiałam więc iść do roboty. Zaczęłam 

wtedy pracować w Stadninie Koni w Bronkowie. Uczyłam jeździć i to jeszcze za

nim zrobiłam kurs instruktorski. Ten zaliczyłam jakiś czas później w „Lewadzie”. 

Miejsce o tyle dla mnie ważne, że poznałam tam znanego koniarza, Wojtka Idzie

go. Dzięki niemu nie tylko jeździłam na arabach ofiarowanych mu przez Ludwika 

Macigga, ale też poznałam samego malarza, a także rzeźbiarkę Annę Dębskg. 

Z czasem oboje robili mi tzw. korekty moich prac. Nigdy nie zapomnę, jak po raz 

pierwszy stanęłam w progu chaty Macigga, powiedziałam dzień dobry, a on wie- 

dzgc po co przychodzę, rzekł: - Jeśli malujesz ze zdjęć, to wyjdź. Na szczęście ni

gdy tak nie malowałam, więc się mng zajgł. Przyznam jednak, że znacznie więk

sze wrażenie zrobiła na mnie Anna Dębska. Jej interpretacja koni, także innych 

zwierzgt - to przecież wybitna animalistka - bardziej mi odpowiada.
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Może dlatego Mąkosa zaczęła marzyć o rzeźbie w kategoriach własnegc 

warsztatu twórczego. Co prawda jeszcze nie spróbowała, ale planuje. W tej 

chwili nawet trudno jej wygospodarować czas na malowanie. Wszelkie siły 

angażuje wespół ze swoim partnerem, Mikołajem Chełkowskim, w wychowy

wanie szesnastomiesięcznego dziecka i urządzanie ich ośrodka „Nowe Jeź

dziectwo”. Mają tam osiem koni, ujeżdżają też młode i sprzedają je, jak mówią, 

z gwarancją nienagannego wychowania i niepodważalnych umiejętności.

- Dziś takie czasy, że trudno znaleźć dobrego, bezpiecznego konia. A my wła

śnie takie i tylko takie oferujemy. Mało tego, wierzchowce, na których uczymy 

jeździć, to także same .profesory”. Pod siodłem potrą fig wszystko, korygujg błędy 

jeźdźców, sq przy tym przewidywalne i nikomu niestraszne. I choć niektóre majg 

za sobg karierę wyścigowg, to ani im w głowie brykanie z jeźdźcem na grzbiecie. 

Nasza propozycja edukacyjna oparta jest na przemyśleniach francuskiego trenera 

Patrice Franchet d’Esperey, z którym współpracujemy. Najpierw uczymy teorii. Za

jęcia praktyczne zaczynamy od rozmaitych ćwiczeń gimnastycznych, w tym jazdy 

na lonży z elementami woltyżerki, dzięki którym poczgtkujgcy uczg się utrzymy

wać równowagę. Dopiero trzeci etap szkolenia, to jazda z wodzami w ręku.

Konie w ośrodku Mąkosy i Chełkowskiego nie mają stajni, dwadzieścia czte

ry godziny na dobę przebywają pod gołym niebem. Wśród nich pierwsza klacz 

artystki, dziewiętnastoletnia Trojka rasy SP, z którą jest już czternasty rok. Tzw. 

zimny chów wychodzi koniom na zdrowie. Kondycję podtrzymują dzięki trenin

gom opartym na metodzie Mitannijczyka Kikkuli z IV wieku przed naszą erą. Pięć 

razy w tygodniu, po czterdzieści minut, konie kierowane przez trenera chodzą 

luzem we wszystkich chodach. I co ciekawe: same ustawiają kolejność w staw

ce. W ten sposób młokosy uczą się zachowań od osobników doświadczonych.

- Własna stajnia, codzienna opieka nad końmi, lekcje jazdy, do tego prowa

dzenie domu i jego remont pochłaniajg moc czasu, aczkolwiek sama tego chcia- 

łam. Dgżę jednak do takiego stanu, w którym zmienię proporcje między pracg 

z końmi a sztukg na korzyść tej drugiej. Bo sztuka po mnie zostanie, a o moich 

czterokopytnych wychowankach nikt nie będzie pamiętał. Kiedy w końcu ogar
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nę nowe gospodarstwo, znowu jak przed laty chętnie wybiorę się na jakiś „koń

ski” malarski plener. Na kilku takich już byłam, zresztą za sprawą Malwiny de 

Bradé, która mnie w ten artystyczny świat z końmi wciągnęła. Dziś nie wyobra

żam sobie już innego.

Małgorzata Mąkosa interpretuje zachowania koni według własnej wi

zji. Uwiecznia ruch albo wrażenie, jakie wynosi z obserwacji tych zwierząt 

w przeróżnych okolicznościach natury. Kiedyś malowała przede wszystkim 

wielkoformatowe obrazy olejne (2,5 na 1,5 metra), dziś najczęstszą formą jej 

wypowiedzi jest rysunek w tuszu. Jakże daleki od hiperrealizmu, który tak 

chcieliby widzieć w jej pracach rodzice. Najważniejsze jednak, że choć to nie 

ich świat, w końcu pogodzili się z drogą obraną przez córkę.

»Tańczące konie", tusz na papierze, wym. 70x35 cm, 2017 r.
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ARTYSTA SAMOTNY

Piotr Michnikowski

Dyplomowany artysta rzeźbiarz, niedyplomowany gitarzysta, kompozytor, 

tekściarz. Absolwent warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych, uczeń Jerzego 

Jarnuszkiewicza; pasjonat związków rzeźby i muzyki. Twórca palety szkliw 

nadających niezwykłe ciepło rzeźbom i ceramicznym wyrobom sztuki 

użytkowej.
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Jego pierwsza rzeźba, a był wówczas małym chłopcem, przedstawiała ko

nia. Dlaczego? Nie wiadomo. Nikt z rodziny nie miał z tymi zwierzakami nic 

wspólnego, a on znał je wyłącznie z westernów pokazywanych w telewizji. 

Oglądał zresztą te filmy nie tyle dla treści, co właśnie dla koni galopujących 

pod kowbojami i Indianami. Sam zaczął jeździć w wieku dwunastu lat, a jego 

przygoda w siodle trwa po dziś dzień. Przez lata zetknął się z wieloma końmi, 

niektóre wspomina szczególnie chętnie.

- Z Rotomatem ze słuźewieckiego klubu „Forward”, przepięknym, niezwy

kle kontaktowym arabem, polubiliśmy się od pierwszego wejrzenia. Poznawał 

mnie po krokach, charakterystycznym tupocie podkutych oficerek. Wystarczy

ło, że przekraczałem próg stajni, a on radośnie rżał. Na samg myśl o wspólnej 

przejażdżce cieszył się, jak ja, a pod siodłem spisywał rewelacyjnie. Wyprzedzał 

moje zamiary, przewidywał, co za chwilę będziemy robić: zwalniać, przyspie

szać, skręcać. Profesor zwyczajny.

Pewnego razu - a znali się już wtedy jak łyse konie - chwycił go zębami w boksie 

za kołnierz, rozbujał i rzucił w kopę siana. Michnikowski nie zdążył jeszcze dobrze 

pomyśleć, co się wydarzyło, a Rotomat już stał nad nim i patrzył mu prosto w oczy.
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- Patrzył i śmiał się od ucha do ucha. Słowo daję, najzwyczajniej w świecie 

śmiał się pełną gębą, nie pozostawiając najmniejszych wątpliwości, że to tylko 

żarty. Nie myślałem, że jeszcze kiedyś spotkam tak wesołego konia.

Spotkał w Beskidzie Niskim, dokąd wyemigrował na kilka sezonów w latach 

osiemdziesiątych. Zimnokrwista Baśka uwielbiała zabawę w kotka i myszkę.

- Uciekała z gospodarstwa, a ja musiałem ją gonić. Jeśli zorientowałem się 

w jej zamiarach zawczasu, gnałem co sił do najbliższego skrzyżowania i tam ją 

łapałem. Najczęściej jednak to Baśka docierała pierwsza do owego skrzyżowa

nia i role się odwracały - ona czekała na mnie. Myślałby kto, że taka posłuszna! 

Wystarczyło, że podchodziłem na jakieś dwa, trzy metry, a jej już nie było. Od

dalała się kawałek i znowu przystawała. Zbliżałem się - ona w nogi. I tak do 

sąsiedniej wsi.

Któregoś razu zniknęła bez śladu. Odnalazł ją dopiero następnego dnia 

w wiosce za wielką górą. Bóg jeden raczy wiedzieć, jak tam dotarła. Gorzej, że 

była poważnie kontuzjowana, miała rozerwaną klatkę piersiową.

- Wezwałem weterynarza, ten oznajmił, że trzeba szyć, ale na żywca, bo nie 

ma znieczulenia - peerelowska rzeczywistość. Podczas zabiegu trzymaliśmy le- 
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żqcq Baśkę w sześciu chłopa. Płakała z bólu, a ja ocierałem jej wielkie końskie łzy.

Takich przeżyć się nie zapomina. Od wypadku Michnikowski już jej nie do

siadał. Doświadczenia w siodle zdobywał m.in. w LKS „Lewada” w Zakrzowie, 

gdzie wystartował w Jeździeckich Mistrzostwach Środowisk Twórczych.

- Tam, na znakomicie ujeżdżonym koniu, dość szybko przypominałem sobie, 

na czym polega jeździectwo klasyczne. Przy okazji byłem zaskakiwany delikat- 

nościq, zjakq instruktorka, Ewelina Drewienkowska, komentowała moje błędy 

i udzielała rad. Na Służewcu, gdzie zaczynałem hipiczng przygodę, panował styl 

kawaleryjski, czyli dosadne słownictwo i obrzucanie adeptów sztuki jeździeckiej 

mięsem. Ja co prawda byłem tak zapatrzony w konie, że puszczałem wszelkie 

uwagi mimo uszu, ale na przykład mój brat Marcin, obsztorcowany z góry na dół 

niewybrednymi epitetami, zrezygnował po pierwszej godzinie. Człowiek bał się 

o cokolwiek zapytać, by nie narazić na śmieszność. Jeden jedyny Marian Banie- 

wicz, do którego z czasem trafiłem, był nauczycielem rzeczywiście dużej klasy.

Występ w Mistrzostwach w Zakrzowie okazał się strzałem w dziesiątkę.
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Michnikowski zdobył złoty medal w ujeżdżeniu. Sukces tym większy, że wy

startował pierwszy raz w życiu i to nie tylko w konkurencji jeździeckiej, ale 

w ogóle sportowej. Później stawał na podium jeszcze nieraz. Laurów miałaby 

zresztą więcej, gdyby mógł systematycznie i intensywnie trenować. Niestety 

zawód, a właściwie rodzaj sztuki, którą uprawia, zajmuje moc czasu.

Niegdyś dominującym tematem jego twórczości były konie. Dziś jest to je

den ze środków wyrazu.

- Nie staram się oddawać natury konia, ale za jego pomocg opowiadam 

o własnych odczuciach. Przekazuję pewne myśli, do których ten obiekt akurat 

według mnie pasuje. Innym razem wypowiadam się, używajgc postaci człowie

ka i to niekoniecznie identyfikowanej z konkretng płcig. Mam też wiele projek

tów stricte abstrakcyjnych, geometrycznych, w których nie ma ani zwierząt, ani 

ludzi. Najważniejsze jest to, co chcę powiedzieć o radości i szczęściu, spokoju 

wewnętrznym, pozytywnej energii. Istota czy przedmiot, których używam, to na

stępstwo pewnych niedefiniowalnych koncepcji i poszukiwań.

Michnikowski rzeźbi w drewnie, kamieniu, glinie. Uwagę zwracają jego

259



obrazy ceramiczne, sprawiające wrażenie, jakby były budowane z dziesiątek 

barwnych płytek o nieregularnych kształtach. Twórca jest też „producen

tem” szkliw do pokrywania rzeźb i ceramicznych wyrobów sztuki użytkowej 

(filiżanki, talerzyki). Chemiczna receptura stanowi tajemnicę artystycznej al

kowy: proporcji własnoręcznie dobieranych składników nie zdradza nikomu. 

Szkliwa „made in Michnikowski” nadają niepowtarzalnego ciepła. Wymarzo

ny odcień gotowych rzeźb uzyskuje na przykład poprzez eksperymentowanie 

podczas wypalania.

Najwięcej jego prac ma postać odlewów w brązie. W tym materiale stwo

rzył wiele statuetek oraz medali będących nagrodami w prestiżowych kon

kursach i festiwalach. Otrzymują je m.in. laureaci „Warszawskiego Feniksa” 

- Festiwali Filmów o Tematyce Żydowskiej, Nagrody Polskiego Instytutu Sztu

ki Filmowej, medalu honorowego Teatru Polskiego Radia. Jest też autorem 

statuetki przedstawiającej Połę Negri, przyznawanej w ramach Polish Film 

Festival w Los Angeles aktorom zagranicznym, biorącym udział w polskich 

produkcjach filmowych. Wśród wyróżnionych są m.in. Ed Harris, Andy Garcia, 

Hugh Grant, Anna Paquin, Emanuelle Seinger, Jon Voight, Scott Wilson.

Ulubioną techniką Michnikowskiego jest japońska raku, polegająca na 

wypalaniu rzeźby ceramicznej w żywym ogniu w temperaturze około tysią

ca stopni Celsjusza, a następnie studzeniu jej w trawie, błocie, piasku, troci

nach... Każdy z tych naturalnych materiałów pozostawia trwały ślad na po

wierzchni dzieła. Znane, a powstałe w tej technice, są m.in. jego konie, które 

niejednokrotnie prezentował na wystawach.

Zainteresowania twórcze artysty są nadzwyczaj bogate, trudno je szuflad

kować. Jest na przykład poszukiwaczem związków muzyki z rzeźbą.

- To moje idée fixe. Stworzyłem serię instrumentów stanowiqcych metaforę 

dźwięku w połączeniu z wymiarem przestrzennym dzieła. Każde skomponowa

ne jest z kilku surowców: kamień, drewno, szkło, metal.
Z wielu instrumentów zbudowanych przez artystę można wydobywać 

dźwięki. Co prawda ich rozpiętość nie jest duża, ale ciekawa w odbiorze. Na 
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pewno trudno byłoby sobie na tych instrumentach akompaniować. Temu słu

ży Michnikowskiemu gitara akustyczna, niezastąpiona towarzyszka jego reci

tali. Bywa, że odbywają się one w trakcie wernisaży.

- Kontakt z publicznością to antidotum na moją artystyczną samotność - 

powiedział mi w wywiadzie dla portalu „Kulturaviva.pl”, zawiadywanego przez 

Instytut Adama Mickiewicza. - Rzeźbiarze czy malarze nie tworzą w grupie, są 

sami ze sobą i swoim dziełem. Sami muszą zmagać się z rozmaitymi emocjami. 

Czasem nie dają rady... Wtedy zazdroszczą aktorom, którzy przebywają zawsze 

wśród ludzi, z ludźmi, przy ludziach! - rzekł syn aktora wybitnego, Wiesława 

Michnikowskiego (1922-2017).
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ZOSTAŃ PAN KOSSAKIEM

Andrzej Novak-Zempliński

Studiował na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu i w Akademii 

Sztuk Pięknych w Warszawie, w pracowniach profesorów Michała Byliny 

(1904-1982) i Ludwika Maciąga (1920-2007). Tematami jego obrazów są 

konie, pejzaże i architektura, zajmuje się także malarstwem historycznym. 

Jest laureatem Nagrody Europa Nostra i Nagrody Hetmana Kolekcjonerów 

Polskich Jerzego Dunin-Borkowskiego. Otrzymał Honorową Złotą Odznaką 

Jeździecką oraz Złotą Odznakę Stowarzyszenia Miłośników Dawnej Broni 

i Barwy.
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Kiedy odwiedziłem artystę po raz pierwszy, a było to w październiku 2008 

roku, pracował nad obrazem przedstawiającym karetę kampanijną cesarza 

Napoleona 1.1 co ciekawe: zajmował się nim już dwa lata, a nie nałożył na płót

no nawet odrobiny farby. Wówczas jeszcze nawet nie wiedział, jaki nada dzie

łu ostateczny kształt, poza tym, że w podstawie będzie miało sto trzydzieści 

centymetrów. Praca nad obrazem zabrała mu - bagatela - cztery lata!

- Długo, bardzo długo, to prawda, taka jest cena oddawania się malarstwu 

historycznemu - mówi artysta. - Robię to niezbyt często, ale jeśli już podejmuję 

rękawicę, dbam wtedy nie tylko o walory artystyczne i warsztat, również o wier

ność szczegółom, autentyzm, dziejowg prawdę. Stgd też wiele czasu musiałem 

poświęcić badaniom źródeł, wertowaniu dokumentów, kartkowaniu opraco

wań, nieraz tylko po to, by odnaleźć choćby jedno zdanie na temat. Dziś, po 

kilkudziesięciu miesigcach studiów mogę stwierdzić, że cesarski pojazd, którym 

Napoleon odbył kampanię 1812 roku i wiele innych, znam niemal, jak własną 

kieszeń. Nadzwyczaj cenne okazały się ryciny karety, na które trafiłem w ma

gazynie „Carriage Journal". To m.in. stgd wiem, że z zewnętrz nie różniła się od 

tego typu cywilnych pojazdów, ale czegóż nie miała w środku! Mapy, lunety,

Jlapoleon w Paprotni 1812“ olej, 2009 r.
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cyrkle, pióra, kałamarze, miejsce do pracy, spania, spożywania posiłków, zała

twiania potrzeb fizjologicznych... I jakże wysoki standard wykończenia. Niestety 

kareta nie zachowała się do naszych czasów. Pod Waterloo przejęli jq Prusacy, 

ofiarowana została brytyjskiemu następcy tronu, później trafiła w ręce Madame 

Tussaud, twórczyni Muzeum Figur Woskowych, w którym spłonęła podczas po

żaru w 1925 roku. O kampanijnej karecie napisałem nawet pracę do „Studiów 

i Materiałów do Dziejów Uzbrojenia i Ubioru Wojskowego”, wydawanych przez 

Muzeum Narodowe w Krakowie.

Andrzej Novak-Zempliński pokazał ten niezwykły pojazd na płótnie w sce

nie przed karczmą w Paprotni, mazowieckiej wsi opodal Sochaczewa, w której 

Cesarz kilkakrotnie bywał przemieszczając się z Zachodu na Wschód. Ponoć, 

kiedy zajadał się naszymi potrawami, miejscowy kowal kuł mu konie. Artysta 

ustalił nawet osoby, z którymi Napoleon podróżował w kampanii 1812 roku. 

Towarzyszyli mu m.in. Wielki Marszałek Dworu Cesarskiego Geraud Duroc, 

książę Friuli, oficerowie, strzelcy i nasi szwoleżerowie, których Cesarz darzył 

wyjątkowym zaufaniem. Wszystkie postaci zostały na płótnie uwiecznione. 

Dziś znajduje się ono w zbiorach prywatnych.

Nie pierwszy to obraz Novaka-Zemplińskiego ukazujący sceny z zaprzę

giem w aspekcie historycznym. Jest autorem m.in. „Galowej karety Habsbur

gów”, którą namalował dla Glorii Austin z Florydy, słynnej kolekcjonerki po

jazdów konnych; z kolei dla Michała Bogajewicza, znanego na całym świecie 

producenta powozów, uwiecznił w scenie historycznej, także przed karczmą 

w Paprotni, karetę generała Piotra Szembeka.

Fascynacja zaprzęgami nie wzięła się znikąd. Jako dziecko kilkakrotnie 

spędzał wakacje u stryjostwa w resztówkach dworskich w Glanowie i Tarnawie 

pod Krakowem. Były tam stajnie, konie i powozownia z pojazdami, co prawda 

bardzo zniszczonymi, ale znakomicie nadającymi się do wspaniałych zabaw: 

chłopiec z dumą zajmował miejsce na koźle woźnicy albo zjeżdżał z górki nie- 

zaprzęgniętą linijką. Owa linijka oraz kilka innych pojazdów należących do 

krakowskiej rodziny Andrzeja Novaka-Zemplińskiego, stały się zaczątkiem
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„Czas obroku"

jego prywatnej kolekcji. Początkowo gromadził zaprzęgi wszelkiego rodzaju, 

od pewnego czasu jedynie użytkowane na polskich dworach. W ciągu blisko 

pół wieku zebrał kilkadziesiąt takich eksponatów. Jeden ciekawszy od drugie

go: unikatowy wózek do zaprzęgu w kuca, którym powoziły dzieci, dziewięt

nastowieczny czarny powóz wyjazdowy słynnej warszawskiej wytwórni Jana 

Stopczyka - jedyny zidentyfikowany egzemplarz tej firmy zachowany w Polsce, 

jedyny w polskich zbiorach sportowy faetón naszej produkcji, unikalne baro

kowe sanie szlichtadowe1... Drugiej takiej kolekcji związanej z polskim dworem 

nie ma w kraju. Pojazdy, jak przystało na ich charakter, garażują w najpraw

dziwszej wozowni, którą artysta odrestaurował wraz z dworem w Tułowicach.

- Pojęcie „odrestaurował” nie jest najszczęśliwszym określeniem, bo kiedy 

w 1980 roku stałem się posiadaczem tych podwarszawskich dóbr, stanowiły 

jednq wielką ruinę. I/V dworze nie było drzwi, okien, podłóg - ludzie rozkradli 

wszystko, co nadawało się na opał. Latami obiekt niszczał, a ostatni pseudo 
'Sanie szlichtadowe: używane na zabawach dworskich w wiekach XVII i XVIII; bogato zdobione, 
rzeźbione, tapicerowane.
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gospodarz, Gminna Spółdzielnia, uczynił z dworu magazyn nawozów. Budowa

łem więc na nowo, starajgc się zachować charakter nakreślony w osiemnastym 

wieku przez Hilarego Szpilowskiego, bardzo prawdopodobnego projektanta 

dworu. Nie przestawiałem ścian, zachowałem pierwotny układ przestrzenny 

i funkcje pomieszczeń, ale wystrój wnętrz realizowałem według własnych pro

jektów - z dawnego bowiem nic się nie zachowało. Starałem się być w zgodzie 

ze staropolskim klimatem podobnych obiektów. Bo choć to dom dla mnie, dla 

mojej rodziny, pragngłem, by nawigzywał do korzeni, tradycji, kultury, by był 

kontynuację tego, co z takg konsekwencję peerelowskie władze niszczyły, mar

notrawiły, mordowały! Bilans poniesionych strat jest tragiczny i nieodwracalny. 

Nieliczne przykłady, jak tułowicki, stanowię namiastkę pamięci polskiego dwo

ru i tradycji ziemiańskiej.

Wiele lat trwało nim klasycystyczny dwór w Tułowicach odzyskał blask. 

Trudności piętrzyły się od samego początku, długo nic nie wskazywało, że 

w ogóle kiedyś zacznie ich ubywać. Kłopoty wynikały nie tylko z niedostępno

ści materiałów, ale też braku robotników znających dawne techniki budow-

Jćareta galowa Habsburgów" - scena z Parku Schónbrunn, olej, 2005 r.
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„Portret ogiera Arctic - Derbisty 1998" olej, 1998 r.

lane. Inwestycja pochłaniała niemałe pieniądze. Artysta sprzedawał obraz za 

obrazem, rozstawał się nawet z płótnami, które myślał zachować dla siebie.

- Sentymenty - jak mówi - szły w kqt i każde płótno, które znajdowało na

bywcę, wędrowało do nowego właściciela, byle tylko idea przywrócenia świet

ności dworu stała się realna.

Chwała więc Bogu, że nabywców miał zawsze aż nadto. Prace postępowa

ły. Na placu budowy spędzał każdą wolną chwilę. Zapewne niejeden inwestor 

by spasował, bo przedsięwzięcie wymagało nadludzkiego uporu i wysiłku. No- 

vak-Zempliński doprowadził jednak dzieło do mety. Docenili to nawet jurorzy 

Europejskiego Stowarzyszenia Ochrony Dziedzictwa Kulturowego „Europa 

Nostra”, nagradzając artystę medalem za szczególnie staranne odnowienie 

obiektu zabytkowego. We wnętrzach dworu znalazły miejsce dawne meble, 

bogata biblioteka, pamiątki nawiązujące do historii Polski, wiele obrazów, 

rycin wcale nie autorstwa gospodarza. Zaledwie jeden autoportret z koniem 
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i ogarami zdobi pracownię artysty. Goście podziwiają więc przede wszystkim 

prace innych twórców. Uwagę przykuwa znacznych rozmiarów płótno profe

sora Ludwika Maciąga, jednego z nauczycieli Novaka-Zemplińskiego.

- Profesora poznałem podczas studiów w warszawskiej Akademii Sztuk 

Pięknych. Trafiłem do niego po odejściu z uczelni prof. Michała Byliny. Wybór 

pracowni akurat tych twórców nie był przypadkowy. Łgczyła nas miłość do koni. 

Nie tylko od razu się zaprzyjaźniliśmy, ale istniało między nami takie niezwykłe, 

trudne do wyrażenia słowami porozumienie. Koledzy z roku nie pojmowali, co 

my w tych koniach widzimy, mało tego, w tamtym czasie malarstwo z koniem 

w tle nie było dobrze widziane. Jajednakzuporem maniaka, na każdg doroczng 

wystawę przynosiłem obraz o takiej tematyce. Profesorowi się podobało, innym 

mniej. Jeszcze wtedy próbowałem szukać nowej formy dla wizerunku konia, 

adekwatnej do czasu, w którym żyję. Wydawało mi się, że w XX wieku nie można 

traktować tego tematu tradycyjnym warsztatem, bo świat idzie do przodu. Dość 

szybko zrozumiałem, że oszukuję sam siebie, że właśnie fascynuje mnie dawny 

warsztat malarza realisty, a dawna sztuka stanowi czynnik inspirujgcy i takiej 

sztuce chcę się poświęcić. Przestałem kombinować, zaczgłem tworzyć w tym du

chu i niemal od razu zorientowałem się, jakie to piekielnie trudne, ile wymaga 

lat studiów, by osiggngć satysfakcjonujgcy, rzetelny poziom warsztatowy.

Ambicje były zapewne wypadkową znajomości z Byliną i Maciągiem, ich 

niekończących się rozmów o sztuce, wspólnych fascynacji.

- Tak, to bez wgtpienia postaci bardzo dla mnie ważne, moje autorytety, 

może nawet nie tylko twórcze. Miałem sporo szczęścia, że dane mi było spotkać 

na swojej drodze kilka takich wybitnych osobowości i się z nimi zaprzyjaźnić. 

Wiele dała i daje mi znajomość z wielkim artystg, notabene też koniarzem, An

drzejem Grzybowskim. To dzięki niemu zajgłem się architekturę - fantastyczne 

zajęcie, niestety z jednym ¿ale”: produkt finalny nie zależy wyłgcznie od projek

tanta. Za obraz odpowiadam od poczgtku do końca. Nie zmienia to jednak fak

tu, że Grzybowski udzielił mi wielu cennych wskazówek, uświadomił, jaką satys

fakcję można mimo wszystko odnosić z projektowania.
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Scena z jarmarku na Podolu. W lewym górnym rogu pojazd z kolekcji malarza (powóz produk
cji Jana Stopczyka). IV centrum obrazu autoportret Andrzeja Novaka-Zemplińskiego zwróco
ny profilem do widza, obok dwa domowe ogary, olej, 2002 r.

Z Andrzejem Grzybowskim, podobnie jak Michałem Byliną i Ludwikiem 

Maciągiem, nie sposób było nie zahaczać o tematy związane z końmi. Andrzej 

Novak-Zempliński wielokrotnie podkreślał, jak silne wrażenie wywarło na nim 

pierwsze zetknięcie się z tymi zwierzętami jeszcze pod Krakowem u stryjo- 

stwa. Jeździć zaczął dopiero na studiach. Z pomocą Maciąga organizował 

w renomowanych stadninach studenckie wczasy w siodle, piastował nawet 

funkcję prezesa uczelnianego klubu jeździeckiego.

Koni dosiada po dziś dzień. Twierdzi nawet, że bez dwóch, trzech paro

godzinnych przejażdżek w tygodniu nie czuje się najlepiej. Korzysta więc 

z zaprzyjaźnionych stajni, w jednej z nich trzyma od lat swojego wierzchowca 

Rosika. Własna i przestronna stoi na razie pusta, bo wciąż nie może dokupić 

odpowiedniego terenu pod pastwisko. Na trzymanie koni całe dnie pod da

chem nie wyraża zgody. Swoją stajnię wynajął dwóm kozom - naturalnym ko

siarkom parohektarowego parku okalającego dwór. Artysta wciąż jednak wie

rzy, że i konie tak związane z tradycją dworską, zawitają do Tułowic. A wówczas
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w każdej chwili będzie mógł do nich zaglądać, do woli szkicować, bo teraz 

odwiedzają Tułowice jedynie przejazdem, pod siodłem i w zaprzęgach.

- Kiedyś wszedłem ze szkicownikiem w ręku do stajni na plenerze w Łqcku. 

Stanqłza mnq masztalerz, chwilę się przyglqdał, a potem rzekł: pan chcesz Kos

sakiem zostać?

Czemu Kossakiem? Chcę być sobq! - odpowiedziałem

- Ja tam panu radzę, zostań pan Kossakiem.

Został Andrzejem Novakiem-Zemplińskim!
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A MAREK SZEWCZYK 1 ZAWSZE MNIE ZNALAZŁ

1 Marek Szewczyk: dziennikarz telewizyjny, prasowy; wieloletni redaktor naczelny najstarszego 
polskiego czasopisma jeździeckiego „Koń Polski”.

Jacek Reczyński

Artysta malarz, grafik, jeździec, instruktor, były zawodnik, ilustrator 
miesięcznika „Koń Polski”. Swoje obrazy prezentował na indywidualnych 
wystawach, m.in. w Lippert Galery w Nowym Jorku, Gelnhausen i Essen 
w Niemczech...
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Zdarzyło się to w Trachach, w ośrodku jeździeckim, którego był gospoda

rzem. Pewnej niedzieli przyjechało tam kilka mam z małymi dziećmi i zażyczy

ły sobie przejażdżkę bryczkę. Zabrał je więc z maluchami na uroczy spacer. 

Wracając, przejechał skrajem niewielkiego jeziora, by konie mogły opłukać 

kopyta. I właśnie wtedy jedna z matek wydarła się na całe gardło:

- Proszę pana, proszę pana, Jasiowi wpadł sandałek do wody. Pan zatrzyma!

Zatrzymał, ale coś go tknęło, by na czas wyławiania zguby wysadzić pasa

żerów i kurs na sandał obrać samodzielnie. Co jednak zbliżał się do buta na 

wyciągnięcie ręki, ten wprawiany falą w ruch odpływał. W końcu Reczyński dał 

za wygraną: konie straciły grunt, a bryczka zaczęła brnąć po dnie. Sponad lu

stra wody wystawała jedynie... górna część powożącego i dwa zgrabne łby ze 

sterczącymi uszami. Na szczęście jezioro głębokie nie było, woźnica i konie wy

szły z kąpieli bez szwanku. Tylko dzieciak ostał się w połowie bosy i bez ostróg.

Ta przygoda z zaprzęgiem była jedną z wielu, jakich Reczyński doświadczył. 

Pierwsza wydarzyła się w rodzinnym Nowym Sączu, gdy miał jedenaście lat. Pa

miętnego dnia, jak zwykle wybrał się z mamą po zakupy na miejscowy Maślany 

Rynek. Uwielbiał te wypady, choć oczywiście nie z racji robienia sprawunków, 

ale możliwości podziwiania koni zaprzęgniętych do furmanki i dorożki. Ledwie 

przekraczał próg targowiska, a już oddalał się spod matczynej kurateli i pędził 

w stronę fascynujących go zwierząt. Chętnie też wdawał się w długie i barwne 

rozmowy z ich właścicielami. Wtedy akurat trafił na woźnicę, co to butelczyną 

zdążył już sobie humor wydatnie poprawić. Wesolutki pan zwrócił się do chłopca:

- Jeśli chcesz, możesz mnie odwieźć do domu, będziesz sam powozić.

Jackowi nie trzeba było dwa razy powtarzać, w jednej chwili wskoczył na 

furmankę, chwycił lejce i donośnie zawołał „wio”... zapominając o całym świę

cie, przede wszystkim o mamie. Nie spytał nawet, czy by mu na taką eskapadę 

pozwoliła. Myślał o koniach, zaprzęgu i szczęściu, jakie go spotkało: okazało się, 

że przygodny chłop mieszka aż sześć kilometrów od miasta. Napowoził się więc 

Jacuś, napowoził. Mina zrzedła mu dopiero w drodze powrotnej. Zdał sobie 

sprawę, co przeskrobał i że kara go nie minie. Nie wiedział tylko jaką przybierze 

274



miarę; w tej kwestii władną decyzji była wyłącznie babcia Janina - to ona w ro

dzinie Reczyńskich stanowiła prawo, wyznaczała pokuty. Ale że miała w zwy

czaju mawiać „lepsze bite niż zdechłe”, lanie wydawało się przesądzone. A jed

nak, ku zaskoczeniu przede wszystkim Jacka, odstąpiła od wymierzenia razów, 

w zamian - nie wiadomo co gorsze - nakazała wnukowi klęczeć na grochu.

- Na moje szczęście przyszło mi cierpieć obok wielkiej donicy z filodendro

nem. Wyjmowałem więc groch spod kolan i wciskałem go głęboko w doniczko

wą ziemię. A kiedy po jakimś czasie groch zaczgł wyrastać, babcia się radowała, 

że wschodzą młode pędy. Niszczyłem je więc po kryjomu, by się nie zoriento

wała, co zmalowałem. Pewnie tym razem już bym w skórę dostał. Ale co tam; 

pobolałoby i przestało. 0 takich karach łatwo się zapomina, znacznie gorsza jest 

słowna reprymenda, zwłaszcza od kogoś, kogo nadzwyczaj cenimy i szanuje

my. A trafiła mi się taka od samego Marka Roszczynialskiego2, dyrektora Stada

2 Marek Roszczynialski (1917-1993): trener, zawodnik, mistrz Polski w ujeżdżeniu oraz w WKKW. 
W tej drugiej konkurencji startował w mistrzostwach Europy w Harewood w 1959 roku, gdzie 
Polska ekipa zajęła 4 miejsce oraz w Igrzysk Olimpijskich w Rzymie, gdzie nasza ekipa nie ukoń
czyła konkurencji.
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Ogierów w Koźlu, w odpowiedzi na... butelkę wódki, którą jako kilkunastolatek 

chciałem mu sprezentować w dowód wdzięczności.

Dziękować rzeczywiście było za co, forma jednak wątpliwa. Jacek, wów

czas uczeń liceum plastycznego, zamierzał spędzić w Stadzie kolejne lato. 

W drodze do Koźla został jednak dokumentnie okradziony. Dojechawszy na 

miejsce, opowiedział dyrektorowi, co go spotkało i zakomunikował, że w tej 

sytuacji wraca nazajutrz do domu, bo nie ma grosza.

- Nie musisz wracać. Dam ci pracę i będziesz miał z czego opłacić spanie 

i wyżywienie.

\N pierwszej chwili wydało się chłopakowi, że śni, ale kiedy ochłonął, czym 

prędzej pobiegł do masztalerzy, by zapytać, jak mógłby się dyrektorowi zre

wanżować.

- Poradzili, bym kupił butelkę. Smarkacz byłem to posłuchałem. Nigdy nie 

zapomnę, jak Roszczynialski spojrzał na mnie i wykrzyczał:

- To ja ci tu pracę daję, żebyś miał za co żyć, a ty na wódkę wydajesz! Napraw

dę wołałbym wtedy solidnego klapsa niż tych kilka gorzkich słów. Poczułem się 

taki mały, nie na miejscu, jak zbity pies. A przecież mogłem mu coś namalować.

I pewnietakim prezentem sprawiłby dyrektorowi prawdziwą frajdę. Reczyń- 

ski zaczął rysować w wieku wczesnodziecięcym. Jego pierwszymi bohaterami 

były konie: te na pastwisku, w trojkach, załatwiające się do... nocnika. A jakąż 

wagę przywiązywał do szczegółów! Do dziś w archiwum rodzinnym przecho

wywany jest obrazek z nadzwyczaj wiernie odtworzoną uprzężą. Nie byłoby 

w tym nic dziwnego, tyle że autor miał wówczas zaledwie dwa i pół roku.

Od zawsze zaskakiwał spostrzegawczością i spontanicznością z jaką prze

lewał na karton wszystko, co go zaintrygowało. Tak jest nadal. Artysta prefe

ruje techniki tradycyjne: olej, akwarelę, akryl, pastele. Jego twórczość inspiro

wana jest malarstwem Kossaków, a przede wszystkim Piotra Michałowskiego, 

którym pozostaje zafascynowany bez reszty.

- Wiele dla mojej artystycznej wyobraźni dały mi też spotkania z Ludwikiem 
Maciggiem. Znałem go doskonale z ilustracji książkowych, znaczków. Osobiście
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zetkngłem się z nim dopiero w ostatnich latach jego życia. Bywaliśmy obaj na ple

nerach malarskich w Korfowem, zaprzyjaźniliśmy się. Na jednym z takich spotkań 

sprezentował mi obrazek z autografem:,Jackowi na pamigtkę naszych wspólnych 

277



dni w Korfowem Ludwik”. Profesor Maciąg byt - jest jednym z moich autorytetów, 

urzekł mnie choćby własnym, niepowtarzalnym wizerunkiem konia. H/ jego naj

grubszych kobyłach można bez trudu doszukać się delikatności arabów.

A skąd u Reczyńskiego potrzeba uwieczniania koni? Sam malarz nie po

trafi wyjaśnić, choć przypuszcza, że wpływ na zainteresowanie tą tematyką 

i jeździectwem w ogóle miało, jak na ironię, przykre doświadczenie dziecięce. 

Ojciec Kazimierz posadził go na koniu i odszedł kilka metrów, by uwiecznić 

scenkę na kliszy. Półtoraroczny Jacek spadł i złamał nogę. Wypadek miał miej

sce w Łososinie Dolnej, w stadninie, której szefował wuj chłopca, Wojciech Dy- 

cjan, późniejszy dyrektor Stada w Koźlu. Reczyński od małego bardzo chciał 

wujaszka w tymże Koźlu odwiedzić, wciąż jednak się nie składało. A kiedy 

wreszcie się złożyło i pojechał, okazało się, że wujek już tam nie pracuje. Po

wołał się więc tylko na koligacje rodzinne, a wspaniałomyślny Marek Roszczy- 

nialski pozwolił mu zostać na lato. Wtedy też Jacek Reczyński zaczął jeździć 

konno, najpierw na zimnokrwistych ogierach rasy mur-insulan, z czasem na 

ślązakach, także tych wykorzystywanych w sporcie.

Reczyńskiemu sport jeździecki podobał się, zwłaszcza skoki. Pragnął jak 

najszybciej zdobyć umiejętności dające mu prawo startu w prawdziwych za

wodach, choćby lokalnych. Chyba żadnych nie pamięta tak dokładnie, jak 

pierwszych i to wcale nie z racji lokaty, którą zajął. Wyczynem było wówczas 

nie tylko pokonanie parkuru, także skompletowanie eleganckiego stroju, 

w którym wypadało do konkursu podejść.

-1/1/ tamtych czasach, w końcówce lat sześćdziesiątych nie było nic, mieliśmy 

w Koźlu jeden dyżurny frak. Białe bryczesy przerabialiśmy z najzwyklejszych 

kalesonów. Ja wpadłem jeszcze na pomysł zrobienia sobie krawata z bandaża 

elastycznego. Nie chcąc go jednak niszczyć, bo to też był rarytas, zawiązałem, 

jak trzeba, a całą zwiniętą resztę schowałem za paskiem. Prezentowałem się 

naprawdę świetnie, tyle, że w momencie ukłonu, cały bandaż się rozwinął, czym 

wzbudziłem radość gawiedzi. Prowadzący zawody Tadeusz Rudzki kazał mi kra

wat skrócić i dopiero wówczas zameldować się na starcie.
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Strój jeźdźca-skoczka z prawdziwego zdarzenia nie był jedynym, o którym 

Jacek Reczyński marzył. Zapragnął też mieć masztalerski mundur. I kupił sobie 

taki za pierwsze zarobione w Koźlu pieniądze. A jaki był dumny, gdy jego bezpo

średni szef - weterynarz, którego był pomocnikiem - wysłał go służbowo w Pol

skę. Umundurowany kilkunastolatek z podniesionym czołem wsiadł do pociągu. 

W pewnym momencie do przedziału, który zajmował, weszli babcia z wnucz

kiem. Spojrzawszy na młodzieńca w furażerce kobieta szepnęła dziecku:

- Widzisz, tak wygląda radziecki żołnierz.
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- Ale się najadłem wstydu, zrobiłem czerwony jak burak, nic jednak nie od- 

rzekłem. Dopiero, kiedy starsza pani chciała mnie poczęstować kanapkę, powie

działem: dziękuję i dodałem przez zaciśnięte zęby: nie jestem żadnym radziec

kim żołnierzem, jestem masztalerzem w Stadzie Ogierów w Koźlu ¡zamilkłem.

Z tamtejszym Stadem Reczyńki związał się na wiele lat, bardzo zaprzyjaź

nił z Roszczynialskim, szefował ośrodkowi „Alamtur” - w razie potrzeby pro

wadził lekcje jazdy w języku francuskim. A później, gdy odszedł ze Stada, był 

jednym z tych, dzięki którym na Śląsku zaczęły powstawać Akademickie Kluby 

Jeździeckie oraz liczne ośrodki. Redagował też z Anną Małecką i Andrzejem 

Sałackim pismo, nazywało się „Konie i Jeźdźcy”. Ileś lat spędził w stajniach 

Kamieńca i Zbrosławic.

- Nigdy nie zapomnę, jak właśnie w Kamieńcu zabrakło oleju parafinowego 

dla kołkującej klaczy. Wszyscy, którzy akurat znaleźli się w stajni, a mieli samo

chody, wyruszyli na podbój aptek: musieli odwiedzić ich aż czterdzieści(l), bo 

jednorazowo sprzedawano zaledwie po sto gram. Udało się, zwierzę przeżyło!

Wzruszających i dramatycznych przygód z końmi miał bez liku, choć

by ta z Danaosem, którego uratował niemal w ostatniej chwili, tamując mu 

krwawienie z nogi zaklinowanej w drzwiach boksu. Satysfakcję przynosiła też 

Reczyńskiemu codzienna praca zwłaszcza z młodymi końmi. Cieszył się jak 

dziecko, gdy adepci sztuki jeździeckiej chcieli dosiadać właśnie tych wierz

chowców, które nie kto inny, tylko on, przygotowywał pod siodło.

Wśród setek jego uczniów była Małgorzata Pawlik, osoba nadzwyczaj miłu

jąca konie i interesująca się nimi w różnych aspektach. Kiedy przypadkiem do

wiedziała się, że Reczyński jedzie do pracy na plan filmowy, uparła się, że się 

z nim zabierze. Próbował jej to wyperswadować, zwłaszcza że za kilka tygodni 

miała zdawać maturę, na nic jednak okazały się racjonalne argumenty. A jak 

już razem pojechali, tak ze sobą zostali na zawsze. I matury mają oboje! Nieraz 

wspominają tamten czas, gdy na planie owego filmu „Karczma na bagnach” 

(1982 r.) w reżyserii Zygmunta Lecha, Reczyński jako dubler podpalał karcz

mę, wskakiwał na konia i galopem uciekał. A ogień buchnął ponoć taki, iż nie

(ata współpra-

dość, że strzecha zapaliła się w mgnieniu oka, to jeszcze zajęły się elektryczne 
kable. Ekipa rozpierzchła się. Jedynie dosiadany przez Reczyńskiego Delos 

wszystkim zaimponował, bo jako jedyny zachował stoicki spokój do końca.
- A jak wspaniale był ucharakteryzowany! Na środku głowy miał jedno oko, 

wyglądał niesamowicie, bardzo malarsko.
- W sam raz na rysunek dla „Konia Polskiego”, z którym przez 

cowałeś?

- Może. Zazwyczaj rysuję pod konkretne i najczęściej super pilne zamó- 

Wszystko jest oczywiście na wczoraj, a najzabawniejsze,

wienie naczelnego.

280



- Ale się najadłem wstydu, zrobiłem czerwony jak burak, nic jednak nie od- 

rzekłem. Dopiero, kiedy starsza pani chciała mnie poczęstować kanapkę, powie

działem: dziękuję i dodałem przez zaciśnięte zęby: nie jestem żadnym radziec

kim żołnierzem, jestem masztalerzem w Stadzie Ogierów w Koźlu ¡zamilkłem.

Z tamtejszym Stadem Reczyńki związał się na wiele lat, bardzo zaprzyjaź

nił z Roszczynialskim, szefował ośrodkowi „Alamtur” - w razie potrzeby pro

wadził lekcje jazdy w języku francuskim. A później, gdy odszedł ze Stada, był 

jednym z tych, dzięki którym na Śląsku zaczęły powstawać Akademickie Kluby 

Jeździeckie oraz liczne ośrodki. Redagował też z Anną Małecką i Andrzejem 

Sałackim pismo, nazywało się „Konie i Jeźdźcy”. Ileś lat spędził w stajniach 

Kamieńca i Zbrosławic.

- Nigdy nie zapomnę, jak właśnie w Kamieńcu zabrakło oleju parafinowego 

dla kołkującej klaczy. Wszyscy, którzy akurat znaleźli się w stajni, a mieli samo

chody, wyruszyli na podbój aptek: musieli odwiedzić ich aż czterdzieści(l), bo 

jednorazowo sprzedawano zaledwie po sto gram. Udało się, zwierzę przeżyło!

Wzruszających i dramatycznych przygód z końmi miał bez liku, choć

by ta z Danaosem, którego uratował niemal w ostatniej chwili, tamując mu 

krwawienie z nogi zaklinowanej w drzwiach boksu. Satysfakcję przynosiła też 

Reczyńskiemu codzienna praca zwłaszcza z młodymi końmi. Cieszył się jak 

dziecko, gdy adepci sztuki jeździeckiej chcieli dosiadać właśnie tych wierz

chowców, które nie kto inny, tylko on, przygotowywał pod siodło.

Wśród setek jego uczniów była Małgorzata Pawlik, osoba nadzwyczaj miłu

jąca konie i interesująca się nimi w różnych aspektach. Kiedy przypadkiem do

wiedziała się, że Reczyński jedzie do pracy na plan filmowy, uparła się, że się 

z nim zabierze. Próbował jej to wyperswadować, zwłaszcza że za kilka tygodni 

miała zdawać maturę, na nic jednak okazały się racjonalne argumenty. A jak 

już razem pojechali, tak ze sobą zostali na zawsze. I matury mają oboje! Nieraz 

wspominają tamten czas, gdy na planie owego filmu „Karczma na bagnach” 

(1982 r.) w reżyserii Zygmunta Lecha, Reczyński jako dubler podpalał karcz

mę, wskakiwał na konia i galopem uciekał. A ogień buchnął ponoć taki, iż nie

(ata współpra-

dość, że strzecha zapaliła się w mgnieniu oka, to jeszcze zajęły się elektryczne 
kable. Ekipa rozpierzchła się. Jedynie dosiadany przez Reczyńskiego Delos 

wszystkim zaimponował, bo jako jedyny zachował stoicki spokój do końca.
- A jak wspaniale był ucharakteryzowany! Na środku głowy miał jedno oko, 

wyglądał niesamowicie, bardzo malarsko.
- W sam raz na rysunek dla „Konia Polskiego”, z którym przez 

cowałeś?

- Może. Zazwyczaj rysuję pod konkretne i najczęściej super pilne zamó- 

Wszystko jest oczywiście na wczoraj, a najzabawniejsze,

wienie naczelnego.

280



282



że Marek Szewczyk, jeśli tylko potrzebował, znajdował mnie nawet na końcu 

świata. Zdarzyło się, że odszukał mnie w Nowym Jorku, choć wcale mu nie mó

wiłem, że tam będę. Rysunek zamówił - a jakże i otrzymał go już po kilkunastu 

godzinach. Odległości w dobie internetu nie sq przeszkodę. Drzewiej bywało 

nieporównywalnie trudniej.

Bywało, ale rysunki i tak zawsze dochodziły na czas. Przeszło ćwierć wieku!

***

Bogusław Lustyk o Jacku Reczyńskim:

- To czucie konia jest bardzo rzadko spotykanym darem. I ten dar ma 

Jacek Reczyński. Niesłychane wyczucie połączenia ze swobodnym, a zarazem 

perfekcyjnym operowaniem pędzlem i piórkiem daje znakomite efekty. Gdy 

dodam do tego rzadko spotykaną wśród malarzy wszechstronną znajomość 

hodowli i użytkowania koni, to jestem przekonany, że Jacek w ilustracji 

czarno-białej może nie obawiać się konkurencji, nie tylko w Polsce, także poza 

granicami.
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NIE MAM GWARANCJI, ŻE NARODZĘ SIĘ PO RAZ DRUGI

Andrzej Strumiłło

Urodzony w Wilnie. Artysta malarz, rzeźbiarz, grafik, rysownik, fotografik, 

poeta, autor i ilustrator książek, scenograf telewizyjny i teatralny, publi

cysta, hodowca koni arabskich. Organizator plenerów, także międzynaro

dowych. Autor ponad stu dwudziestu krajowych i zagranicznych wystaw. 

Dorobkiem artystycznym mógłby obdzielić wielu. W latach 1982-1984 kie

rował pracownią graficzną przy sekretariacie ONZ w Nowym Jorku. Podró

żował po Europie, krajach Dalekiego Wschodu i Ameryce Północnej.
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Z Augustowa do Maćkowej Rudy nad Czarną Hańczą, gdzie artysta mieszka 

i tworzy, jest niewiele ponad czterdzieści kilometrów. Jeszcze tylko Gulbin, 

Sarnetki, Wysoki Most i Maćkowa. Na końcu wsi tabliczka-drogowskaz kieru

jąca do Galerii Andrzeja Strumiłły. Skręt w lewo, padok z czterema pasącymi 

się arabskimi klaczami i dwójką źrebiąt. Po chwili widać już bramę obejścia. 

Profesora na razie nie ma. Pojechał wybierać kamienie na plener rzeźbiarski. 

Córka zaprasza do Galerii. Na ścianach w większości duże olejne płótna. Każ

de z nich zajmuje powierzchnię kilku metrów kwadratowych. Pośrodku sali 

wielki głaz narzutowy. Zwiedzający zachodzą w głowę, jak Profesor wniósł 

go przez wąskie drzwi. Odpowiedź banalna: najpierw był kamień. Galeria 

go wchłonęła. W jej wnętrzu za progiem leży na koziołku siodło z ogłowiem 

- przypomina o związkach gospodarza z jeździectwem. Konie znajdują się 

też na udostępnionych zwiedzającym reprodukcjach rysunków w tuszu au

torstwa Andrzeja Strumiłły, które z jego autografem każdy może na miej

scu kupić. Uwagę zwraca też przepiękna, niewielka, odlana w brązie rzeźba 

przedstawiająca uwieszoną na szyi konia dziewczynkę - dzieło białoruskiej 

artystki Anny Staro wójtowej. Bo w sali ekspozycyjnej znajdują się nie tylko 

prace gospodarza. O, i o wilku mowa. Właśnie przyjechał. Wchodzi do Gale

rii, za nim drepce wolnym krokiem jego ukochana stareńka Atena. Kundelka, 

którą znalazł lata temu na drodze między Nowinką a Atenami - stąd imię.

- Wyciqgnqłem z niej 75(1) kleszczy. Przez rok ciężko chorowała na nerki, 

ale udało się jq wyleczyć. To dobra, przyjazna psina. Żal będzie się rozstawać. 

Bardzo się do niej przywigzałem. Psy żyjq krótko, konie znacznie dłużej.

Najstarsza klacz Profesora, arabka Czarina, jesienią skończy trzydzie

ści lat (rozmawiamy w sierpniu 2017 r.). Jest jedną z czterech hodowanych 

w Maćkowej Rudzie. Kiedyś stado liczyło piętnaście arabskich koni, dziś - 

jak mówi gospodarz - na taki tabun nie starczyłoby mu sił.

- Stadninę założyłem ćwierć wieku temu, po powrocie z USA (1984 r.- przyp. 

PD). Pojechałem wtedy do Janowa Podlaskiego, by kupić jakqś dobrq klacz na 

matkę dla mojej przyszłej hodowli, ale ówczesny, dyrektor Andrzej Krzyształo-
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wicz, wyjaśnił, że to niemożliwe. Stadnina miała zakaz handlu z krajowymi ho

dowcami. Podpowiedział jednak rozwiązanie. Akurat tak się zdarzyło, że pewna 

Angielka zostawiła w Polsce żróbkę po klaczy, którg kupiła na janowskiej aukcji. 

Źróbka była do sprzedania. Nie zastanawiałem się chwili. I tak Czarina po Eto- 

gramie trafiła w moje ręce. Dała mi piętnaście źrebaków. Po pastwisku chodzg 

jej trzy córki i dwa skarogniade wnuki po Albedzie. Maść co prawda nie ma wiel

kiego znaczenia, ale wie pan... nie dla malarza - uśmiecha się Profesor.

W rodowodzie Czariny i jej potomstwa jest Miecha, klacz, którą Juliusz 

Dzieduszycki sprowadził do majątku w Jarczowcach, a którą w roku 1845 na

malował Juliusz Kossak.

- Domyślam się do czego pan zmierza. To dla mnie niezwykle wzruszajgca 

historia. Otóż zbierając materiały do książki,Al Jawad. Konie Janowa” skontak

towałem się z rodziną Kossaków, panią Joanną mieszkającą w Białowieży i po

prosiłem o reprodukcję tegoż obrazu. Niestety jakość zdjęcia, które otrzymałem, 

nie nadawała się do publikacji. Odpisałem więc, że z przykrością, ale nie mogę 

z niego skorzystać. Minęło kilka miesięcy. W przededniu Bożego Narodzenia do- 

staję paczkę, a w niej Kossakowski oryginał. Przecierałem oczy ze zdumienia, 

nie mogłem uwierzyć, ale działo się to naprawdę. Obraz przekazałem do Stadni

ny w Janowie, uznałem, że tam jego miejsce.

Konie hodowli Profesora dawały się poznawać z najlepszej strony. Ogier 

Czakamar zrobił karierę wyścigową. Wygrywał co drugą gonitwę służewiecką, 

zawsze był w czołówce.

- Dzięki niemu zyskałem bardzo wysoką pozycję wśród hodowców koni wy

ścigowych. Plasowałem się zaraz za stadninami państwowymi. Wiele arabów 

madę in Maćkowa Ruda dawało i daje Andrzejowi Strumille powody do rado

ści. Jeden jest czołowym ogierem na Litwie, arabka wygrywa tam gonitwy. 

Inny sprawdza się w Polsce jako westernowy koń pokazowy, na kolejnym Mi

chał Sanczenko wygrywa krajowe i zagraniczne zawody łucznicze. Wymieniać 

można bez końca.

Konie w życiu artysty to także inspiracja twórczych działań.
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-Sęw każdej dyscyplinie sztuki, którq się zajmuję, ale nie sq i nigdy nie były 

dominujqce. Wyznam ze skruchę. Czuję się trzeciorzędnym artystę konnym. Sq 

w Polsce znakomici twórcy, którym nawet Anglicy zazdroszczę warsztatu. My

ślę choćby o Andrzeju Nováku-Zempliñskim. Ja tak perfekcyjny w tej materii nie 

jestem, co nie znaczy, że na przykład moje akwarelowo-tuszowe rysunki z teki 

„Konie” mnie nie satysfakcjonuję. Wiele radości dało mi odkrycie, że kilka z nich 

znalazło się w albumie wydanym z okazji 200-lecia Stadniny w Janowie (2017 r. 

- przyp. PD). Przemiła niespodzianka. Sam takę księżkę chciałem zrobić - i zro

bię - tyle że tematycznie szerszę. Nie tylko o koniach janowskich, ale oriental

nych na ziemiach Polski. Nacisk położę na ich rolę w kulturze.

Konie zajmują ważne miejsce w wydanych już książkach Andrzeja Stru

miłły. Nie sposób wymienić wszystkich pozycji. Z jednej strony „Araby. Dzieci 

wiatru” z drugiej „Dom” edytowany z okazji Roku Profesora1 Andrzeja Strumił- 

ły. Zdjęcia koni, ale też i samego Strumiłły w siodle, z karabinem na plecach, 

znajdują się w albumie „Tajga”.

- Koniom, tym własnym, tym cudzym zrobiłem wiele zdjęć. Zdjęć czarno

białych. Z dystansem podchodzę do fotografii kolorowej Ona jest chemiczna. 

Fałszuje obraz. Dla malarza nie do zniesienia. O ile toleruję czerwonę pustynię 

Michelangelo Antonioniego, o tyle, jak widzę te niebieskie nieba i zielone trawy, 
zgrzytam zębami.

Fotografią Profesor zajmuje się od lat, ale jak sam mówi, jego pierwszą mi

łością jest malarstwo.

- Kiedy pytaję, jak to się stało, że zostałem malarzem, odpowiadam, że to za 

sprawę mojej mamy. Gdy miałem pięć lat, czytała mi „Don Kichota z La Manchy” Mi

guela de Cervantesa, a ja pod wpływem tej lektury oddawałem się z pasję rysowa

niu głównego bohatera atakujęcego wiatraki. Oczywiście konie też występowały 

i w księżce, i na rysunkach. Taki był poczqtek moich artystycznych zainteresowań.

Przypieczętował je dyplomem krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych. Co 

prawda zaraz po wojnie zaczął studiować na Uniwersytecie w Łodzi historię 

'Rok 2017 - w związku z dziewięćdziesiątymi urodzinami Profesora - ogłoszono na Podlasiu Ro
kiem Profesora Andrzeja Strumiłły.
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kultury i historię sztuki, ale gdy tylko parę miesięcy później utworzono w mie

ście Państwową Wyższą Szkołę Sztuk Plastycznych, zaraz się tam przeniósł.

- / było to znakomite posunięcie. Do tej pory poszukiwałem sztuki u Kossaka, 

Matejki, zwłaszcza u Grottgera, a na uczelni trafiłem pod skrzydła Władysława 

Strzemińskiego, człowieka o spojrzeniu diametralnie innym niż znani mi artyści. 

Świeć Panie nad jego duszg. Skołatang duszg... Kierował się kompletnie innym 

wartościami, miał inne spojrzenie na formę i warsztat. Dla mnie istna artystyczna 

rewolucja. A do tego był nadzwyczaj bliski memu sercu, bo pochodził, jak część 

mojej rodziny z Mińska i służył w carskim korpusie kadetów, jak mój stryj Karol.

Gdy łódzka uczelnia zaczęła zmieniać profil w kierunku sztuki użytkowej, 

przeniósł się na Wydział Malarstwa do krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych. 

Jest jednak nie tylko artystą malarzem. Uprawia tak wiele dziedzin sztuki, że 

powiadają o nim: człowiek renesansu.

- Gdy słyszę podobne sformułowania, to śmieję się w głos. Przecież w rene

sansie, jak w każdej epoce, żyli rozmaici ludzie. I mgdrzy, i głupi, i biedni, i boga

ci. Pytam więc: w którym rzędzie mam stangć? Ale fakt, że zajmuję się szeroko 

pojętg działalnościg artystyczng. Staram się i starałem w życiu próbować tego, 

co było i jest mi dostępne, na co pozwala prawo i moje siły. Nie mam przecież 

żadnych gwarancji, że będę żył po raz drugi. Jeśli więc nie teraz, to kiedy.

Nigdy nie jest za późno. Profesor przymierza się właśnie do pierwszej 

w swoim życiu monotematycznej wystawy poświęconej koniom. Zaproszenie 

przyszło z Pałacu w Rogalinie, oddziału Muzeum Narodowego w Poznaniu. 

Ekspozycję zaplanowano w tamtejszej powozowni. Czekamy. Naszą rozmowę 

przerywają goście zwiedzający Galerię. Pytają o ów wielki głaz narzutowy.

- Jak pan go tu wniósł?
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PRZEMĘCZONY PASTEL TO OKROPNOŚĆ

Maria Wojnarowska

Absolwentka Liceum Sztuk Plastycznych i Wydziału Malarstwa i Grafi- 

kiw warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych. Dyplom z wyróżnieniem w pra

cowni Józefa Mroszczaka (1910-1975) (grafika użytkowa) i pracowni profe

sora Jerzego Tchorzewskiego (1928 -1999 (malarstwo). Studia także w École 

Supérieure des Arts Décoratifs w Paryżu. Laureatka konkursów na plakaty 

reklamowe i znaki graficzne. Jej freski znajdują się m.in. w Centrum Szpi

talnym dla Dzieci w Bouillon pod Paryżem. Od 1985 roku zajmuje się przede 

wszystkim malarstwem sztalugowym i ściennym. Wystawiała w kraju i za 

granicą, m.in. w Anglii, Francji, Holandii, Japonii, Niemczech, USA...
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Jak wiele obrazów wyszło spod jej pędzla, nigdy nie liczyła. Na pewno były 

tego setki. Artystka nie prowadzi szczegółowej dokumentacji, nie potrafi na

wet powiedzieć do kogo, które płótno trafiło. Chyba, że zapytać ją o „Portret 

konia w jesiennych barwach”-wtedy odpowie: do złodzieja.

Co prawda mówi się, że dla malarza zaszczyt, gdy przestępca łakomi się na 

jego dzieło, ale zawsze to też jakaś strata. Czasem wielka. I przykrość, zwłasz

cza kiedy złodziej wyprowadza, jak w tym przypadku, obraz przeznaczony na 

aukcję charytatywną.

- Jeśli już uczestniczę w takim wydarzeniu, a brałam udział w niejednym 

społecznym przedsięwzięciu, przekazuję płótno naprawdę dobre i wartościowe. 

Bo przecież im lepsze, tym ktoś da więcej. A jak da dużo, to ktoś inny też będzie 

miał z tego dużo.

Maria Wojnarowska maluje nie tytko konie, także psy, pejzaże, drzewa, 

kwiaty, wnętrza, ogrody... Przenosi na płótno kamienie, pełne barw bazalty, 

którymi zachwycała się podczas plenerów we Francji i które wywarły na niej 

ogromne wrażenie.
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- Uczestniczyłam w najcudowniejszych plenerach malarskich, jakie tylko 

można sobie wyobrazić. Odbywały się w Mirabel, w departamencie Ardeche 

w południowej Francji. Organizowali je artyści z Darmstad, a gościli twórców 

m.in. z Polski. W/1991 skorzystałam z zaproszenia po raz pierwszy. W kolejnych 

latach powtarzałam wypady jeszcze dziewięć razy. Poznawałam tam wybitnych 

artystów z wielu krajów, a kontakty z nimi owocowały naszymi wspólnymi wy

stawami we Francji, w Niemczech, także na Węgrzech. Plenery, co podkreślam 

szczególnie mocno, dały mi więcej niż studia i dotychczasowa praca. Miały nie

bagatelny wpływ na mojq twórczość. Stworzyłam na nich ponad sto obrazów. 

Co prawda na żadnym nie uwieczniłam konia, ale mam usprawiedliwienie: 

w górach Ardeche hodujg kozy i złocistorude krowy. Konie malowałam za to na 

plenerach w Łgcku, na które w ramach rewanżu dwukrotnie zapraszałam moich 

kolegów z Mirabel.

Szeroki jest wachlarz twórczych zainteresowań artystki. Bawi ją malar

stwo ścienne - efekty można obejrzeć m.in. we wsi Zawada na Mazowszu, 

gdzie ozdobiła budynek straży pożarnej i wiejską świetlicę. Przez kilka lat pro

jektowała plakaty i foldery dla Wydawnictwa Handlu Zagranicznego - central 

Animexu, Hortexu, Rolimpexu i innych. Współpracowała też z wydawnictwem 

„Wspólna Sprawa”, rozprowadzającym w formie przeźroczy m.in. „Kubusia 

Puchatka” oraz bajki Brzechwy i Tuwima z jej ilustracjami. Jest też autorką 

katalogu dla Stadniny w Janowie Podlaskim, w którym dzięki niej znalazły 

się reprodukcje rysunków Emira Wacława Rzewuskiego. Artystka była jedną 

z pierwszych, która miała w ręku jego francuskojęzyczne rękopisy i tłumaczyła 

je na polski.

- Lektura fascynujgca, ale też niesamowite uczucie móc wertować bezcenne 

zapiski - wspomina.

W pracy zawodowej Wojnarowska wykorzystywała obie wyuczone specja

lizacje: graficzną i malarską. W obrębie tej drugiej interesowało ją malarstwo 

metaforyczne.

- W trakcie studiów coraz mocniej wdzierał się do sztuki kierunek zwany 
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nową figuracją albo ekspresyjnym figuratywizmem. Odchodzono od koloryzmu 

i abstrakcji, bardziej zwracano uwagę na treść, głównym tematem był człowiek. 

Mój rocznik jako jeden z pierwszych poddawał się temu nurtowi.

O koniach w twórczości artystki na razie było cicho.

- Nie malowałam ich od dziecka, czy wczesnej młodości, jak czynił to np. nie

zapomniany prof. Ludwik Maciąg. Na studiach temat zwierząt w ogóle mnie nie 

zajmował. Podjęłam go serio dopiero w latach osiemdziesiątych, choć i do koni, 

i do psów zawsze mnie ciągnęło, ale nie w wymiarze plastycznym. Marzyłam, by 

nauczyć się jeździć konno, niestety mój zapał studzili rodzice, argumentując, że 

jeździectwo to sport nadzwyczaj wypadkowy. Cieszyłam więc oko np. zawodami 

skokowymi na Służewcu i przejażdżkami jeźdźców w lasku powsińskim. Ale mi 

się podobało, ale zazdrościłam!

Zazdrościła i nie mogła się doczekać, kiedy skończy osiemnaście lat. Uzy

skawszy bowiem status pełnoletniej, nie musiała już nikogo pytać o zgodę; 

zaczęła jeździć w warszawskiej stajni na Rakowcu prowadzonej przez słynne

go rotmistrza Tadeusza Jacobsona. W tym czasie zresztą - lata sześćdziesiąte 

- była to jedna z nielicznych stajni w stolicy.

- Ledwie pierwszy raz spróbowałam wsiąść na nieosiodłaną klacz, a już się 

ześliznęłam po jej drugim boku.

Przygoda z końmi zaczęła się na dobre, gdy przeczytała ogłoszenie o wcza

sach w siodle organizowanych w Książu przez Studencki Klub Jeździecki. 

Odbierając skierowanie, poznała Michała Wojnarowskiego, późniejszego dy

rektora Stadniny w Stubnie i Stada w Łącku, ale przede wszystkim swojego 

przyszłego męża.

- Zapamiętaliśmy te wczasy nie tylko z racji kapitalnej przygody w siodle 

i faktu, że część z nas spędzała w taki sposób wakacje po raz pierwszy. To był 

pamiętny sierpień roku 1968. W nocy z 21 na 22 rozpoczęła się agresja państw 

Układu Warszawskiego, w tym Polski, na bratnią Czechosłowację. Gdy obudzi

liśmy się rano, nad naszymi głowami łatały samoloty, a drogami jeździły czołgi- 

Takiej scenerii nie sposób wymazać z pamięci.
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Po powrocie z Książa Maria Wojnarowska kontynuowała jazdę konną. Tak 

jak kiedyś zazdrościła jeźdźcom przemierzającym lasek powsiński, tak teraz 

inni mogli zazdrościć jej, gdy w towarzystwie koleżanek i kolegów galopowa
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ła w okolicach studenckiej stajni na Wolicy, ówczesnej siedziby SKJ. Człon

kowie Klubu urządzali też dalsze wyprawy, m.in. rajdy ze Stubna do Biecza 

i z powrotem. Chętnych było zawsze więcej niż koni. Jedna grupa jechała więc 

w pierwszą stronę, druga w drugą. Pomysłów na spędzanie czasu w siodle nie 

brakowało. Gorzej z pieniędzmi. Tych na działalność Klubu nigdy było nadto.

- Ażeby podreperować fundusze, zorganizowaliśmy kursy jazdy konnej dla 

absolwentów i studentów Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej'. Ja też pro

wadziłam zajęcia, choć nie miałam uprawnień i niewiele jeszcze potrafiłam. Wy

jaśnieniom jednak, gdzie koń ma głowę, a gdzie ogon i jak się go siodła, dawa

łam radę. Wśród słuchaczy miałam m.in. Marka Siudyma* 2, który, kiedy tylko się 

widzimy, podkreśla, że byłam jego pierwszą instruktorką. A on był znakomitym 

kompanem do kieliszka. Po zajęciach chodziliśmy na wódkę.

' Państwowa Wyższa Szkoła Teatralna im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie - taką nazwę no
siła uczelnia do 1999 roku. Dziś: Akademia Teatralna im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie.

2 Marek Siudym: aktor teatralny, filmowy i kabaretowy, trener jeździectwa.

Przygoda z warszawskim SKJ skończyła się, gdy mąż Marii Wojnarowskiej 

objął posadę w Stubnie w 1971 roku, notabene zaraz po ich ślubie. Przepro

wadzili się wtedy z Warszawy na Podkarpacie.

- Ależ miałam widok z okna: - dwieście pasących się koni!

Tam też przeżyła przygodę, którą, gdy ją relacjonuje, robi się człowiekowi 

na przemian a to zimno, a to gorąco.

- Wybrałam się na spacer z dziećmi, jedno było w wózku, drugie dzielnie 

maszerowało obok. Nasz seter - sprawca zdarzenia - szedł luzem. Gdy znaleź

liśmy się na pastwisku, ruszył z impetem w kierunku klaczy: szczekał, podbie

gał, odbiegał, zupełnie nie reagował na moje wołanie. Konie początkowo nie 

przejmowały się zaczepkami, ale w pewnym momencie miały już dość. Tupnęły 

raz i drugi, a kiedy nie pomogło, pogoniły psa galopem. Co zrobiło dważny my

śliwski seter? Popędził w naszym kierunku i skrył się za mną. Boże! - pomyśla

łam - przecież nawet nie mam, jak i dokąd z dziećmi uciec. Klacze tymczasem 

z każdą chwilą były bliżej. Tętent kopyt, ziemia dudni, a ja czuję się kompletnie 

bezbronna i bezradna. Zdążyłam jeszcze wyjąć małą z wózka i we trzy, z psem
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na moich plecach, przytuliłyśmy się do krzaków. Klacze przebiegły dosłownie 

obok, niemal nas dotykając, ale na szczęście nie zaatakowały. Odetchnęłam.

Maria Wojnarowska chętniej wspomina spokojniejsze sytuacje z tamtego 

czasu, związane np. z jej aktywnością twórczą. W Stubnie bowiem, choć konie 

nie były jeszcze dla niej malarsko ważne, pokusiła się o pierwszy portret męża 

w siodle.

- W przeciwieństwie do męża był kompletnie nieudany.

Drugi portret Michała Wojnarowskiego, jak mówi autorka, też pozosta

wiał wiele do życzenia. Zadowolona była dopiero z trzeciego obrazu z ko

niem w roli głównej... tyle, że na tym nie uwieczniła męża. W Stubnie zor-
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ganizowała też pierwszy plener malarski, na którym pojawili się artyści 

malujący konie, m.in. Elżbieta Grocholska-Zanussi i Bogusław Lustyk. Od 

tamtego czasu konie w twórczości artystki pojawiały się częściej, przede 

wszystkim właśnie w formie portretów. Malarka czuje się w nich znacznie 

swobodniej niż np. w uwiecznianiu koni w ruchu. Dużo tworzyła w pastelu. 

I właśnie z rysunkowych portretów składała się jej pierwsza wystawa po

święcona w całości koniom, a zorganizowana w Stadninie w Janowie Podla

skim w roku 1980 przy okazji aukcji.

- Dyrektor Andrzej Krzyształowicz wygospodarował na mój „koński” de

biut miejsce w jednej ze stajni. I choć nie w centrum Stadniny, oglgdajgcych 

miałam wielu. Kilka prac sprzedałam. Z perspektywy czasu mogę powiedzieć, 

że naprawdę były niezłe. Lepsze od niektórych moich rysunków powstających 

dziś. Cóż, nie zawsze jest się w tak samo dobrej formie. Bywa, że człowiek ma 

tyle na głowie, że miast skupić się na obrazie, myśli ostu innych rzeczach. Cza

sem jednak pośpiech służy finalnemu efektowi. Kiedyś dosłownie na kolanie 

zrobiłam pastel przedstawiający konia rasy fryzyjskiej. Wyszedł znakomicie 

i może właśnie dlatego, że na kolanie. Bo pastel przemęczony to okropność. 

Albo się go robi od razu, albo nie robi wcale.

Artystka gros koni rysuje lub maluje z wyobraźni.

- Jeśli już portretuję konkretnego wierzchowca, to wolę to robić w stajni niż 

na pastwisku. Zwierzak przecież nie pozuje, kręci się, odwraca. W boksie ma 

znacznie mniejsze pole manewru. Ale tak czy siak trzeba dużej cierpliwości, 

by pracę doprowadzić do końca. Nie lubię malować na podstawie fotografii, 

zwłaszcza jednej i w sytuacji, gdy konia nie znam. To jak ze zdjęciem człowieka 

- niby ten sam, a nie ten sam.

Dziś Maria Wojnarowska przedstawiając konie, ale też podejmując inne 

tematy, uprawia przede wszystkim malarstwo akrylowe. Olejne niemal zu

pełnie zarzuciła z braku czasu. Obowiązki żony, mamy, babci, od dawna nie 

pozwalają jej godzinami zajmować się jednym obrazem. Czas pochłaniają też 

zwierzaki. Obecnie są to dwa koty, suczka Figa oraz... dwadzieścia papug. Po
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przeprowadzce do Łącka w roku 1980 były też własne konie. Najpierw Rosza

da, potem, jak ją określił sprzedawca, klacz mazurska zwana Kaśką.

- Roszadę dostałam od Ani Piaseckiej3. Urocza, wiekowa, ale dopóki mo

gła dźwigać dorosłą osobę, dosiadałam jej. Kiedy już dawała radę wozić tylko 

maluchy, przekazałam jq Piotrowi Szpotańskiemu4. Ponoć jego dzieci jeździły 

na niej do szkoły wierzchem, a ona wracała sama. Roszada dożyła trzydziestu 

trzech lat. Druga, ta mazurska kobyłka, też była przyjacielska, choć na dzień 

dobry mnie ugryzła. Nie znosiła czyszczenia, musiałam trzymać palcat na wi

doku i acz nigdy go nie użyłam, sama obecność bata gwarantowała mi bez

pieczeństwo. Bywało, że klacz odwiedzała nas w domu wchodzgc po schod

kach z ogrodu. Jeździłam na niej w teren, dosiadały jej też moje córki. To był 

piękny czas, gdy na własnej posesji we własnej stajni mieszkał własny koń.

3 Anna Piasecka: trenerka, sędzia, była zawodniczka, trzykrotna medalistka mistrzostw Polski 
w ujeżdżeniu. Podczas Igrzysk Olimpijskich w Moskwie byłą rezerwową polskiej ekipy w WKKW.

4 Piotr Szpotański: lekarz weterynarii zajmujący się leczeniem koni.

Teraz Maria Wojnarowska już nie jeździ, za to chętnie wspomina dziesiąt

ki przygód, jakie przeżyła podczas rozmaitych wypraw w siodle. Opowiada 

na przykład, jak to kiedyś odważyła się pierwsza z grupy przeprawić się przez 

rwący San pod Sanokiem w Bieszczadach. Woda sięgała końskich brzuchów 

i pokonanie przeszkody naprawdę wymagało nie lada hartu. Nic więc dziw

nego, że kiedy kilka lat później znowu się tam znalazła, tyle że w innym 

towarzystwie, przestrzegała wszystkich przed niebezpieczeństwem i dora

dzała zachowanie szczególnej ostrożności. Ale miała minę, gdy znaleźli się 

na brzegu. Zamiast wielkiej rzeki zastali rzeczkę głębokości kilkunastu cen

tymetrów. Okazało się, że kiedy Wojnarowska była tam poprzednim razem, 

poziom znacznie się podniósł, a prąd zyskał na sile, bo... akurat spuszczono 

wodę z zapory w Solinie.

- Bywało więc nie tylko straszno, również śmieszno. Ale najważniejsze, że 

w ogóle bywało i to za sprawg koni. Mam pełng świadomość, że dzięki nim 

jestem tu, gdzie jestem. Poznałam męża, wyprowadziłam się z Warszawy, za

mieszkałam na wsi, zaczęłam malować konie. Gdyby nie one i seria rozmaitych
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zdarzeń oraz sytuacji, byłabym zupełnie innym człowiekiem, obracałabym się 

w innym towarzystwie, nie poznałabym tylu znakomitych postaci, w tym wybit

nych artystów traktujących konie, jeśli nie jako główny, to przynajmniej bardzo 
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ważny motyw ich twórczości.

Konie zaprowadziły artystkę za mężem do Stubna, potem Walewic, a z cza

sem do Łącka, gdzie mieszkają zresztą do tej pory i to vis-à-vis słynnych stajni.

- Dopóty, dopóki Michał szefował Stadu Ogierów, bywałam tam codziennie. 

Dziś już nie zaglądam często, ale też nie mam po co. Zmieniło się wiele, Stado 

nie jest już Stadem pełnym najwyższej klasy ogierów licznych ras, tylko sprywa

tyzowanym ośrodkiem jeździeckim z pensjonatem dla prywatnych koni.

\N Łącku prawie wszyscy znają państwa Wojnarowskich. Wiedzą, że On 

to fachowiec-hodowca najwyższej klasy. Ona nie tylko malarka, także radna 

gminy przez trzy kadencje oraz współtwórczyni Gminnego Ośrodka Kultu

ry... matka chrzestna zespołu Bayer Fuli, który przy tymże Ośrodku się naro

dził. A było tak: lata temu zgłosił się do niej lider grupy Sławomir Świerzyński 

i poprosił, by na wielkim bębnie namalowała nazwę zespołu. Namalowała. 

Jakby więc na to nie patrzeć, przyłożyła farby do ich sukcesu.

Wiele dobrego zrobiła na polu edukacji artystycznej. Przez czternaście 

lat uczyła w Pierwszym Prywatnym Liceum Plastycznym w Płocku. Nikt chy

ba nigdy tak jej nie dowartościował, jak dyrektorka owej placówki.

- Ustawiłam uczniom martwg naturę. Malowali z zapałem, a po lekcjach 

namalowałam i ja. Mój bardzo duży pastel na arkuszu tektury zostawiłam 

w klasie. Nazajutrz zobaczyła go dyrektorka i nie omieszkała zrecenzować:

- 0! Uczniowie zaczynają nieźle malować.

Zmotywowana, wciąż maluje.

304



ALE KIEDY NAMALUJĘ KOLEJNY...

Marzena Żuk

Absolwentka Wydziału Grafiki warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych - 

dyplom w pracowni prof. Macieja Urbańca, współtwórcy polskiej szkoły 

plakatu; instruktorka jeździectwa, wychowanka Haliny Gronowskiej, luzak 

Wandy Wąsowskiej. Startowała w amatorskich gonitwach na Służewcu, 

objeżdżała wyścigowe konie w Szwecji, nieobce jej też powożenie. 

Miłośniczka przejażdżek w siodle po Mongolii.
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Do Stadniny w Janowie Podlaskim miała z domu piętnaście kilometrów. 

Chodziła tam w wieku wczesnomłodzieńczym pieszo, byle tylko móc popa

trzeć na konie. I tylko popatrzeć. Ani ich nie dosiadała, ani nie malowała, 

choć inne zwierzęta szkicowała niemal od kołyski.

Jeździć zaczęła dopiero na studiach. Dla koni zrezygnowała z pływania, 

żeglarstwa, gimnastyki artystycznej, tenisa stołowego... Z błyskiem w oku 

wspomina studencki obóz konny w Książu zorganizowany przez jej kolegę 

z uczelni, znanego dziś malarza Wojciecha Dziatko. Pojechali, nic nie umieli, 

ale pierwsze koty za płoty. Do tej pory pamiętają galop, który masztalerze 

zafundowali im na dzień dobry. O dziwo nikt nie spadł.

Dwa intensywne tygodnie z końmi sprawiły, że Marzena Żuk wciągnęła 

się w stajenne życie na dobre. Ledwie wróciła do Warszawy, a już zacumo

wała na Służewcu. Przez siedem lat ścigała się w amatorskich gonitwach. 

Pierwszy start i pierwsza wygrana. Zazdrośnicy komentowali, że miała fart, 

bo krnąbrny arab, na którym siedziała, poniósł. Uśmiechnęła się i tyle.

Nie do śmiechu było jej natomiast, gdy po zimowym upadku doznała po

ważnej kontuzji kolana, a lekarz zawyrokował: więcej na konia pani nie wsią

dzie. Rodzice zawieźli ją do konstancińskiego Centrum Rehabilitacji. Pierw

szego dnia robiła z nudów na drutach, drugiego już nie wytrzymała. Wstała 

grubo przed śniadaniem i pojechała na Służewiec. Galopować jeszcze nie 

galopowała, ale kłusować owszem. Uważała, że gdzie jak gdzie, ale w siodle 

noga dojdzie do siebie szybciej niż w szpitalu. Miała rację, rozłożyła diagno

zę pana doktora na łopatki. Wygrywała kolejne gonitwy; sukces odniosła też 

w Pradze czeskiej - zajęła trzecie miejsce!

W pewnym momencie na jej drodze pojawiła się Halina Gronowska1.

- Na dobrq sprawę jestem jej wychowankę. Nikt mnie nie nauczył tyle, 

co ona. Dzięki niej zaczęłam rozumieć konie, nabrałam przed nimi respektu. 

Halina uświadomiła mi, że koń to wielkie zwierzę, które nieraz wyrządza nam 

krzywdę nawet przez przypadek, tylko dlatego, że jest kilka razy od nas cięż- 

' Halina Gronowska: trenerka, gwiazda Polskiej Rewii Konnej, kaskaderka, grała w wielu filmach, 
szkoliła wybitnych aktorów do ról w siodle.
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sze. I/V sytuacji ekstremalnej najspokojniejszy wierzchowiec może ponieść, 

stratować, kopnąć... Zwierzę jest zwierzęciem. Kieruje się instynktem, a nie 

savoir-vivre. Dlatego obcując z nim, tak bardzo trzeba uważać i być świado

mym niebezpieczeństw. Kiedy prowadzę zajęcia rekreacyjne, mam z tyłu gło

wy przestrogi Haliny.

Gronowska i Żuk pracowały razem długie lata i to w kilku warszawskich 

stajniach. Występowały też przez cztery miesiące w pokazach jeździeckich 

w Szwecji.

-Ależ to była przygoda. Człowiek młody podejmował się takich wyzwań na 

końskim grzbiecie przed jakimi dziś by spasował.

Obie panie startowały również w zawodach w powożeniu. Gronowska 

trzymała lejce, Żuk była luzakiem.

- Przy okazji zgrupowania przed Mistrzostwami Polski w Bogusławicach 

bywało, że w czasie wolnym zaprzęgaliśmy takiego siwka-wariata, którego 

przyuczał do chodzenia w parze Kazimierz Andrzejewski2. Kiedyś pojechaliśmy 

po siano w dwa konie; powoził Jacek Kozłowski3. IA/ pewnym momencie siwek 

poniósł, ściągnął nas do rowu i wywrócił. Jacek pofrunął na lejcach, Halina 

na snopku siana, ja spadlam. Na całe szczęście siwek sam też się wyłożył, bo 

gdyby nie, to konie pogalopowałyby wprost na szosę. Strach myśleć, jakby się 

to skończyło. A tak wszyscy wyszli bez szwanku.

2 Kazimierz Andrzejewski: były zawodnik konkurencji skoków przez przeszkody, a następnie po
wożenia zaprzęgami czterokonnymi, trzykrotny mistrz Polski w tej konkurencji, uczestnik mi
strzostw świata.

3 Jacek Kozłowski: utytułowany powożący, zdobywca 10 tytułów mistrza Polski w powożeniu za
przęgami parokonnymi, drużynowy wicemistrz świata w tej konkurencji - Jardy 2003 r.

Dziś trenerki od czasu do czasu spotykają się na Legii, gdzie zaczęły pra

cować po zamknięciu stajni Belvedere w Łazienkach. Marzena Żuk nie tylko 

uczy adeptów sztuki jeździeckiej, w razie potrzeby... maluje na zamówienie 

szefostwa Klubu obrazy dla zasłużonych działaczy. Oczywiście obrazy z ko

niem w roli pierwszoplanowej. Ciekawe jednak, czy gdyby nie temat pracy 

dyplomowej na Akademii Sztuk Pięknych, artystka w ogóle zaczęłaby por

tretować te zwierzęta.
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- Miałam wymyślić sobie jakiś temat związany z uczelnią. A że na terenie- 

Akademii Sztuk Pięknych przy Krakowskim Przedmieściu stoi XX-wieczna ko

pia kapitalnego pomnika kondotiera weneckiego na koniu, Bartolomea Col- 

leoniego, wpadlam na pomysł malarskich modyfikacji tegoż dzieła w różnych
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wersjach i sceneriach. Tak się zaczęło. Od tamtej pory coraz częściej malowa

łam konie, aż stały się głównym motywem moich prac. Przez jakiś czas, jesz

cze za komuny, sprzedawałam obrazy na warszawskiej Starówce. Kupowali je 

przede wszystkim cudzoziemcy. Płacili znakomicie. Istne eldorado!
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Przez jakiś czas współpracowała też z PWN, dla którego ilustrowała en

cyklopedyczne informacje o samolotach, psach, kotach, koniach, ale w wy

dawnictwie tak dobrze już nie płacili. Dziś maluje dla siebie i na sprzedaż. 

Na pytanie, który ze swoich „końskich” obrazów uważa za najlepszy, odpo

wiada bez wahania:
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- Zawsze ten ostatni, zwłaszcza, gdy osiggam to, co zamierzałam. Wtedy 

stawiam go w domu w widocznym miejscu i zachłystuję się jego walorami 

artystycznymi. Ale kiedy namaluję kolejny, ten poprzedni wydaje mi się bez

wartościowy. Odwracam go frontem do ściany i już wiem, że najdoskonalszy 

jest ten, który właśnie skończyłam. Stawiam go wtedy na honorowym miejscu 

i znów zachłystuję się jego walorami. Ale kiedy namaluję kolejny...
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Autor pochodzi ze znanej warszawskiej rodzi
ny dziennikarskiej. Jego pradziadek był dy
rektorem drukarni „Kuryera Warszawskiego”, 
dziadek dziennikarzem i poetą, ojciec współ
twórcą „Expressu Wieczornego” i satyrykiem, 
matka szefową działu kultury i recenzentką te
atralną w tymże „Expressie”...
Piotr Dzięciołowski kilka dekad zajmował się 
fotografią polityczną. Dziesiątki jego zdjęć na
brały wymiaru historycznego. Dziś fotografuje 
przede wszystkim konie i ludzi sztuki. Ma na

koncie kilkanaście wystaw indywidualnych, uczestniczył też w kilkudzie
sięciu zbiorowych w kraju i za granicą (Paryż, Berlin, Moskwa). Jest lau-
reatem konkursów fotografii prasowej. Niniejsza książka jest dziewiątą
w jego dorobku.

MALARZE, RZEŹBIARZE, RYSOWNICY... Bogusław Lustyk wynajął pokój 
dla kucyków na warszawskim Żoliborzu; prof. Andrzej Strumiłło nie cierpi 
kolorowej fotografii; Andrzej Novak-Zempliński nad jednym obrazem pracował 
cztery lata; na pogrzebie Karola Kossaka przedstawiciel bydgoskiego oddziału 
ZPAP prosił żonę i córkę zmarłego, by przyjęły od niego ogromne gratulacje. 
A ja... ja zostałem aktorem przez przypadek.

Książka Piotra Dzięciołowskiego jest pełna historyjek z życia plastyków, 
którzy za główny albo bardzo ważny motyw twórczości obierają konie. 
Opowiada o związkach twórców ze wspaniałymi zwierzętami, ale też przytacza 
historie z ich życia artystycznego, mówi o dorobku, choć go nie analizuje. 
To lektura dla miłośników koni, sztuki, anegdoty i przygody.

Tę interesującą, do tego dobrze napisaną książkę, serdecznie polecam!

Andrzej Grzybowski


