
„... Kto wie, czy Chrystus nie urodził się pod Nową Wilejką albo pod miasteczkiem zwanym Oszmiana.

Bo właśnie wszyscy wybitniejsi ludzie, a nawet i zupełnie niewybitni, wszyscy bez wyjątku pochodzą z

powiatu oszmiańskiego i ten powiat oszmiański został zapomniany jak Atlantyda..."

Tadeusz Konwicki „Rzeka podziemna, podziemne ptaki"

s. 738

Jako pracownik Instytutu Gładyszewa,  mieszczącego się w Domku Miedziorytnika we Wrocławiu,  otrzymałem

polecenie zbadania zawartości znajdującego się tam szarego pudełka po butach, skądinąd mi znajomego, choć

szczegóły tej znajomości zdążyły wywietrzeć z pamięci.  Rozpocząłem oględziny od jego oczyszczenia, a kiedy

spod kurzu wyjrzał napis: moje: Janusz S., natychmiast poczułem zapach farby drukarskiej i benzyny, mimo, że już

dawno  musiał  się  on  był  ulotnić.  Dalsze  oględziny  przywróciły  mi  pamięć,  niestety  fragmentaryczną,  o

przechowywanych w pudełku przedmiotach i o zdarzeniach, z którymi były związane.

Zachowane w doskonałym stanie kawałki linoleum prawdopodobnie pochodziły z Holandii, to znaczy: ze Szpitala

Powiatowego we Wschowie,  który w roku 1958, z okazji  stulecia istnienia,  wyremontowano, między innymi z

pomocą holenderskich darczyńców. Na tym linoleum mój Brat wykonał pierwsze swoje linoryty.

Wiąże się z nimi pośrednio wycinek z tygodnika społeczno-kulturalnego „Nadodrze" wydawanego w Zielonej

Górze (dziś już nieistniejącego), jaki wysunął się spomiędzy linorytniczych matryc, kiedy je wykładałem na stół.

Wycinek zawierający omówienie wystawy plastyków amatorów z województwa zielonogórskiego, którego autor,

podpisujący  się  J.  M.,  napisał  w  konkluzji:  „Proszę  zwrócić  uwagę  na  Eugeniusza  Stankiewicza  „Getasa"  ze

Wschowy, siedemnastoletniego nadrealistę. Ciekawe, co z niego wyrośnie". Wspomniana wystawa odbyła się w

kwietniu  1959 roku,  a  już  na  następnej,  w listopadzie  tego  samego roku  w Powiatowym Domu Kultury  we

Wschowie,  Getas  pokazał  kilkadziesiąt  rysunków,  kliszorytów,  monotypii  i  jedenaście  linorytów.  Jego  prace

zajmowały całą osobną salę.

Pomiędzy tymi wystawami odbyła się matura, która dla młodego artysty skończyła się katastrofą. Nic dziwnego,

skoro na niektórych zachowanych rysunkach z drugiej wystawy,  znajduje się data wskazująca na dzień przed

pierwszym z maturalnych egzaminów.

W  roku  następnym  otrzymałem  od  Brata  kartkę  z  reprodukcją  plakatu  Henryka  Tomaszewskiego  (Konkurs

Chopinowski) i krótką wiadomością: Zdałem maturę. Ucz się. Genio.

Nie  byłem wtedy  bezpośrednim  świadkiem sukcesów artystycznych  Getasa,  w  tym czasie  sam rysowałem  -

kreśliłem rysunki techniczne w Technikum Odlewniczym w Ozimku k/Opola. Maturę zdałem i pod koniec maja

1962 roku przyjechałem do Wrocławia złożyć dokumenty na studia historyczne. Umówiliśmy się przy „Jasiu" i

„Małgosi". Getas zaprowadził mnie pod Uniwersytet i ...poszedł sobie, bo miał swoje zajęcia. Tak się zaczęły nasze

dorosłe  relacje.  Z  czasem  doszły  spotkania  i  rozmowy,  a  ja  w  dalszym ciągu  pełniłem rolę  dokumentalisty

Getasowych poczynań. Byłem ponadto drukarzem jego linorytów, kliszorytów, ex librisów, itp.

Getas, wówczas student architektury, rysował laurki - piękne! - na imieniny lub urodziny dziewczyn, zaproszenia

na śluby przyjaciół, grafiki okolicznościowe. Najczęściej ciął matryce w linoleum, z których najłatwiej było zrobić

kilka odbitek. W roku 1964 zrobił w akademiku T-4 swoją pierwszą wystawę indywidualną. To była też pierwsza

wystawa Getasa,  którą oglądałem.  Pamiętam,  że były  na niej  ilustracje  do przeczytanych książek,  w technice

linorytu,  były kliszoryty i wklęsłodruki, w większości  datowane na 1963 r. Wernisaż cieszył  się umiarkowanym

zainteresowaniem (w akademiku mieszkali sami artyści - architekci), było kilku stałych bywalców - poznałem m.



in.  Henryka  Jagodzińskiego,  satyryka.  Getas  sprzedał  jedną pracę  korespondentowi  „Politechnika"  za  600 zł.:

Kiosk z kolorowymi długopisami.

Obok, w korytarzu, miałem jeszcze okazję obejrzeć wystawę linorytów Józefa Gielniaka.

W roku 1965 Getas  wyprowadził  się  z  akademika i  zamieszkał  w byłej  pralni  na ul.  Liskiego 10 A.  Skromne

pomieszczenie,  ale bogate w prasę.  To pozwalało  Bratu nie tylko rozwijać  się artystycznie,  ale i  zarabiać  na

studencki żywot.

Naszym największym w tym czasie sukcesem komercyjnym było zdobycie zamówienia na „chusty z elementem

plastycznym", mające zdobić pracowników Dolmelu w pochodzie 1-majowym. Zamówienie było niewyobrażalnie

cenne i równie niewyobrażalnie trudne do zdobycia. Udało się dzięki Wackowi J., studentowi historii i studenckiej

spółdzielni  „Robot".  Nie  obyło  się  jednak  bez  awantury,  gdyż  zaprotestowali  plastycy  z  PWSSP  związani  z

„Robotem".  Ostatecznie  zamówienie  podzielono  na  dwie  części  i  mogliśmy  wydrukować  około  1500  chust

według projektu-linorytu Getasa. 1 maja był deszczowy, ale nasze chusty to wytrzymały, a plastyków „spłynęły".

Byliśmy bogaci i dumni.

W roku 1966 Getas porzucił studia architektoniczne i za namową profesora Stanisława Dawskiego przeniósł się

do Państwowej  Wyższej  Szkoły Sztuk Plastycznych.  Dalej  mieszkał  w pralni,  wciąż  miał  swoją prasę,  z  której

korzystali  także  koledzy  (m.  in.  Jan  Sawka);  pożywiając  się  chlebem  ze  smalcem  czytał  różnorakie  książki

kucharskie, miał kłopoty ze zdrowiem, projektował plakaty, robił scenografie, ilustracje, studiował...

Na  tym  chciałbym  zakończyć  to  sprawozdanie  z  wykopalisk  archeologicznych  na  stanowisku  „pudełko  po

butach", odkrytym we Wschowie w roku 1995, przeniesionym do Wrocławia, zapomnianym i ponownie odkrytym.

Znalezione  w  nim  linoryty,  eksponowane  na  tej  wystawie,  odbiłem  w  Domku  Miedziorytnika  między

październikiem  a  grudniem  2011  roku.  Dołożyłem  do  nich  jeszcze  prace  późniejsze,  całkowicie  już

„profesjonalne".

Kilka  miesięcy  wcześniej,  wieczorem  9  kwietnia,  trzymając  rękę  Brata  spoczywającego  na  szpitalnym  łóżku,

powiedziałem: Skończyłem drukować dyplomy... Uśmiechnął się i powiedział: Dobry brat. Zasnął.

Janusz Stankiewicz 

10 kwietnia 2012


