
Bez zbytniej przesady czy egzaltacji można zaryzykować twierdzenie, że Wrocław zawsze miał szczęście do 
ludzi. W swojej przedwojennej historii „dochował się" choćby dziesięciu noblistów, a później działali tu, czy też 
wciąż działają,  takie osobowości jak Grotowski,  Tomaszewski,  Różewicz, Steinchaus,  Kozioł  i  wielu, wielu 
wybitnych twórców czy naukowców.

Nie ulega wątpliwości, że postacią, właściwie Postacią, która znakomicie pasuje do tego pocztu, jest Eugeniusz 
Get  Stankiewicz.  Przyjechał  tu  w  roku  1960  i  dzień  po  dniu  dodawał  obliczu  miasta  charakterystyczny 
wizerunek - motyw swojej twarzy obecny w wielu pracach. Dzięki ironii i humorowi unosił się ponad modami i 
kierunkami.  A dzięki konsekwencji  stał  się artystą prawdziwie niezależnym.  W tym świetle fakt, że twprzył 
głównie na zlecenie, każe go tym bardziej podziwiać.
We wczesnych latach siedemdziesiątych wraz z Janem Jaromirem Aleksiunem, Jerzym Czerniawskim i Janem 
Sawką stworzył wrocławską szkołę plakatu, słynącą z inteligencji, ironii i wieloznaczności, które były imma- 
nentną cechą jego twórczości.
Humor i ironia były ważną cechą Geta Stankiewicza, jego prac. Na kamieniczce Jaś, którą za przysłowiowy 
grosz  wynajmował  od  miasta,  umieścił  łacińską  sentencję  extra  iocum ioci  causa  -  „serio  dla  żartu"  obok 
wprowadzającego  w błąd  turystów  napisu  „Muzeum Krasnoludków".  Dystans  i  poczucie  humoru  stosował 
również do samego siebie. W pamięci wielu wrocławian zostanie zapewne na zawsze widok artysty idącego 
przez Rynek w kapciach i narzuconym na pidżamę płaszczu.
Powszechnie  znana  była  przyjaźń  Geta  Stankiewicza  z  Tadeuszem Różewiczem,  która  niekiedy  przynosiła 
efekty w postaci wspólnej pracy.  Artyści m.in. przekazali do zbiorów Muzeum Narodowego swoje wspólne, 
graficzno-poetyckie dzieło. Licząca 20 stron teka nie zawiera ani słownych komentarzy do grafik, ani ilustracji 
do poezji, tylko uzupełniające się teksty i obrazy. To już kolejny efekt współpracy dwójki najbardziej znanych i 
cenionych wrocławskich twórców.
Eugeniusz  Get  Stankiewicz  otrzymał  tytuł  Honorowego  Obywatela  Wrocławia.  To  najbardziej  prestiżowe 
wyróżnienie przyznawane przez nasze miasto. Szczycą się nim „wybitne osoby odgrywające istotną rolę w życiu 
społecznym,  kulturalnym  i  gospodarczym."  I  choć  dziś  już  Go  z  nami  nie  ma  chcemy,  aby  nadal  tę  rolę 
odgrywał, zamierzamy przejąć opiekę nad jego wszystkimi rozproszonymi dziełami. I pokazywać je - na małej 
wystawie  w  Domku  Miedziorytnika,  na  wystawie  w  Muzeum  Narodowym  we  Wrocławiu,  wystawach 
przygotowywanych wspólnie z wrocławską Akademią Sztuk Pięknych i wreszcie w galerii wybudowanej na 
kształt jego postaci.
Choć wydaje mi się, że nie ma wrocławianina, który nie zetknąłby się z choćby jednym plakatem jego autorstwa, 
albo który nie wiedziałby,  że w dawnej kamieniczce Jaś a obecnie Domku Miedziorytnika mieszkał  słynny 
grafik,  albo wreszcie  który nie  kojarzyłby jego charakterystycznej  sylwetki,  to  gdyby jednak ktoś  taki  był, 
chciałbym, aby mógł się przekonać, ile stracił.
Niewielu jest artystów tak wrocławskich jak Eugeniusz Get Stankiewicz. Tak bardzo wrocławskich i tak silnie 
tworzących historię miasta,  ale również jego wizerunek. Trudno byłoby zliczyć plakaty imprez kulturalnych, 
które ozdabiał własną twarzą. Wiele miejsc zdobią jego prace jak choćby marmurowa tablica na Jatkach ku czci 
prostych działań 1 +1 =2.
Zachęcam zatem wszystkich do korzystania z każdej możliwości spotkania z Jego sztuką. Do zaciekawienia się 
jego techniką i kunsztem. I do uśmiechu, do którego prowokuje.
Byłoby wspaniale, gdyby pracownia graficzna w Domku Miedziorytnika nie opustoszała. Gdyby przyjmowała 
kolejnych  gospodarzy,  wybitnych  grafików  czy  młodych  twórców,  moglibyśmy  pomyśleć,  spacerując 
wieczorem po Placu Gołębim, że u Geta nadal się świeci.

Rafał Dutkiewicz

Ze wstępu do katalogu „Linoryt. Umarł Getas. Miedzioryt. Niech żyje. Get”, Wrocław 2012


