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Zamykam oczy i czuj?, jak spadaj?ce z nieba krople deszczu maluj? bezbarwne piegi na moim nosie...
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? Ciekawe, jak smakuje deszcz ? pyta moja siostra Ulka i wystawia pod 
chmur?  swój ró?owy j?zyk.

Ja te? chc? spróbowa? i po chwili oboje ?apiemy na j?zyki jesienne krople.

? Ach, jeste?cie cali mokrzy... ? wzdycha mama, gdy wracamy z podwórka.

Na szcz??cie kolory deszczowej farby szybko znikaj? z naszych ubra?, nie 
pozostawiaj?c na nich ?ladu ? zupe?nie inaczej ni? akwarele, które wczoraj 
pokazywa? nam tata. Tworzy?y one na bia?ej kartce papieru przenikaj?ce si?, 
kolorowe wzory, zamieniaj?c si? a to w futerko królika, a to w mysie ogonki. 
Nasz tata jest malarzem, ale takim nowoczesnym! W jego pracowni trudno znale?? 
farby, p?ótna i sztalugi. Na biurku za to stoi komputer z du?ym monitorem. Tata 
zamiast obrazów tworzy grafiki. Za pomoc? plastikowego rysika na ekranie 
powstaj? ilustracje do ksi??ek, gazet, ok?adek p?yt.

? W Muzeum Narodowym w Krakowie b?dzie otwierana wystawa s?ynnego 
artysty, Stanis?awa Wyspia?skiego. Wasz tata ma teraz wa?nego go?cia! Bawcie si? 
cichutko, ?eby nie przeszkadza? mu w pracy ? upomina nas mama.

Ale cichutka zabawa to ?adna zabawa!

? Ciekawe, jak wygl?da ten Wyspia?ski ? mówi? do siostry i po chwili 
skradamy si? na palcach pod drzwi gabinetu taty.

? Nosi jeansy i koszul? w kratk? ? relacjonuje Ulka, zagl?daj?c przez dziurk? 
od klucza.

5



? Mam was, nicponie! ? Tata znienacka otwiera drzwi.

? ...bo my... my chcieli?my tylko zobaczy? tego pana Wyspia?skiego... ? t?umaczy Ula.

? Wyspia?ski... hmmm... ci??ko by mi by?o go tu do nas zaprosi?... ? Tata próbuje nam to wyja?ni?, nie 
mog?c jednak powstrzyma? ?miechu.

Ale gafa! Nasz ?Wyspia?ski? okaza? si? w rzeczywisto?ci kuratorem wystawy.

? A prawdziwy Wyspia?ski?

? Macie racj?, najwy?szy czas, by?cie w ko?cu poznali jegomo?cia! ? odpowiada tajemniczo tata, 
nakazuj?c nam jednak opu?ci? gabinet, a zabaw? kontynuowa? ju? we w?asnym pokoju.

 

St anis?aw  Wyspia?ski zapew ne nie zna? jeansów , obce 

m u by?y bluzy z kapt ur em  i czapki z daszkiem ... Dlaczego? 

Ciii, o t ym  Ula ze St aszkiem  dow iedz? si? ju? za chw il?... 
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Wyspia?skiego nie mo?emy pozna? osobi?cie ? teraz ju? to wiemy. Wczoraj przed snem tata 
du?o nam o nim opowiada?: ?e tak jak my mieszka? w Krakowie, tylko dawniej, prawie 150 lat 
temu, i ?e mia? na imi? Staszek ? tak jak ja!

? To by?y trudne czasy dla nas, Polaków ? wyja?nia? nam, gdy przebrani w pi?amy le?eli?my 
ju? w swoim pi?trowym ?ó?ku. ? Trzy s?siaduj?ce z nami kraje: Rosja, Prusy i Austria...

Tata porusza? powa?ne tematy, jednak zanim zd??y? doko?czy? zdanie, moja mniej powa?na 
siostra poci?gn??a za róg zwisaj?cej z góry ?ó?ka ko?dry i ?ci?gn??a j? na swoje dolne pi?tro.

? Oddaj! To moje! ? krzykn??em.

? Ani my?l?! ? Ula za?mia?a si? i zadziornie zmarszczy?a nos, nic sobie nie robi?c z moich 
upomnie?.

? ...zaj?li i rozdzielili mi?dzy sob? nasze ziemie... ? Tata doko?czy? zdanie, przygl?daj?c si? 
nam z dezaprobat?. ? Nasz kraj, tak jak Staszkowa ko?dra... ? tu ponownie dostrzegli?my 
karc?ce spojrzenie taty ? ...znikn?? z mapy Europy i to na ponad 120 lat! Mówi si?, ?e Polska 
by?a wtedy pod zaborami, czyli pod panowaniem innych pa?stw.

? To niesprawiedliwe! ? Unios?em si?, maj?c na my?li zarówno ma?o zabawne ?arty Ulki, 
jak i ówczesn?, nieciekaw? sytuacj? naszego pa?stwa. ? I my im na to pozwolili?my? 
Poddali?my si? tak bez walki?

? Odezwa? si? obro?ca! ? zadrwi?a siostra. ? Przed chwil? tak bohatersko walczy?e? o swoj? 
ko?dr?, ?e a? le?y teraz na moim ?ó?ku!

? Bo jeste? wi?ksza i silniejsza... ? sykn??em i wtedy zrozumia?em, co chcia? nam przekaza? 
tata...
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S?siaduj?ce z Polsk? kraje równie? by?y wi?ksze i silniejsze... I cho? nasi rodacy 
buntowali si? i dzielnie walczyli z naje?d?cami, przegrywali w nierównej walce.

? Masz, nie chc? by? zaborc? ? stwierdzi?a Ulka, wr?czaj?c mi okrycie, i troch? jakby 
spowa?nia?a.

Tata kontynuowa?:

? W?a?nie pi?? lat po przegraniu jednej z takich walk zwanych powstaniami urodzi? si? 
Stanis?aw Wyspia?ski. Musicie wiedzie?, ?e Kraków, w którym mieszka?, znacznie ró?ni? 
si? od miasta, które znacie teraz. Austriaccy zaborcy, obawiaj?c si? ataku Rosji, uczynili 
z niego niedost?pn? twierdz?. ?eby tu wjecha?, trzeba by?o okaza? przepustk?. Nasi rodacy 
tracili nadziej?. I w?a?nie w roku, w którym ma?y Staszek przyszed? na ?wiat, natrafiono 
w katedrze wawelskiej na ko?ci jednego z polskich królów ? Kazimierza Wielkiego. Ich 
odkrycie  na nowo rozbudzi?o w sercach mieszka?ców Krakowa poczucie dawnej 
?wietno?ci miasta.
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Tr zy gr anicz?ce z nam i siln iejsze pa?st w a: Rosja, Pr usy i Aust r ia podpisa?y m i?dzy sob? por o-  

zum ienie i zaj??y nasz kr aj . Nazw a Polski ju? n igdy w i?cej  m ia?a nie pojaw i? si? na ?adnych doku-  

m ent ach ani m apach. Polska m ia?a pr zest a? ist n ie?.  

W szko?ach lekcje pr ow adzone by?y w   j?zyku n iem ieckim  lub r osyjskim . Nauczyciele zacz?li 

pot ajem nie uczy? dzieci, m ?odzie? po kr yjom u w ym ienia?a m i?dzy sob? polskie ksi??ki. Gr ozi?y za t o 

sur ow e kar y! Jedynie w  zabor ze aust r iackim  zw anym  Galicj? pr ze?ladow ania by?y ?agodniejsze 

i dzieci m og?y uczy? si? j?zyka polskiego i polskiej  hist or ii. 



B?d?cie dum ni, s?ysz?c r ozbr zm iew aj?ce s?ow a 
polskiego hym nu i w idz?c t r zepocz?ce na w iet r ze 
bia?o- czer w one f lagi. Jest e?m y w olnym  kr ajem ! 

Wszystko to, o czym opowiada? nam tata, dzia?o si? jeszcze przed I wojn? ?wiatow?. Dlatego nie 
mo?emy zaprosi? na kaw? pana Wyspia?skiego, by sam móg? opowiedzie? o sobie i czasach, w których ?y?. 

? Za to du?o opowiedz? nam o nim dzie?a, które tworzy? ? obieca? nam tata, zanim zgasi? ?wiat?o i da? 
ka?demu z nas s?odkiego ca?usa na dobranoc.

Jak Polska odzyska?a niepodleg?o??? Wybuch?a 

I w ojna ?w iat ow a, podczas kt ór ej  nasi zabor cy -  t r zy 

w ielkie m ocar st w a ów czesnej Eur opy, w alczyli po 

pr zeciw nych st r onach. Pr ow adzone w alki bar dzo ich 

w yniszczy?y. Gdy w ojna si? sko?czy?a, os?abieni pr ze-  

gr an? nie byli w  st anie pr zeszkodzi? w  odr odzeniu si? 

pa?st w a polskiego. 
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A jednak podczas ?niadania naprawd? czu?em si?, jakby to sam 
Wyspia?ski siedzia? z nami przy stole! Wszystko przez ma?y 
bukiecik polnych kwiatów... ale mo?e zaczn? od pocz?tku. Ju? od 
szóstej rano z niecierpliwo?ci? czekali?my, a? rodzice wreszcie 
wstan? z ?ó?ka. I wtedy moja siostra wpad?a na pomys? ?niada- 
nia-niespodzianki. Starannie u?o?yli?my na talerzu kromki chleba 
posmarowane kremem czekoladowym, które Ula ozdobi?a 
serduszkiem z ketchupu. Stó? za? udekorowa?em zerwanymi 
na podwórku kwiatami koniczyny.

? Czekolada i pomidory... hmmm... ciekawe zestawienie... ? 
Mama sceptycznie podesz?a do naszych eksperymentów kulinarnych.

? Kuchnia rzeczywi?cie do??... awangardowa ? przyzna? tata. ? 
Ale za to jaki wystrój! ? To mówi?c, spojrza? wymownie na mój 
bukiet. Bo tego Wyspia?skiego podobno bardzo fascynowa?y kwiaty! 
I to takie niepozorne ? b?awatki, maki, osty... Jako ma?y ch?opiec 
szkicowa? je w notatniku i przystraja? nimi ojcowsk? pracowni?, by 
nast?pnie umieszcza? je na portretach i ornamentach wn?trz. Gdy 
powierzono mu odnowienie ko?cio?a ojców Franciszkanów, jego 
?ciany ozdobi? w?a?nie malowid?ami polnych kwiatów.

Tr udne s?ow o ,,aw angar dow y? znaczy po pr ost u inny, n iet ypow y 

i pr zyci?gaj?cy uw ag?. Taki, kt ór y ?am ie zasady i w pr ow adza co? 

zupe?nie now ego :) 
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Czy w iesz, ?e w  m ieszkaniu pr zy ulicy Kr ow oder skiej  7 9  ar t yst a m ia? sw oj? s?ynn? b??kit n? pr acow ni?? Ca?e pom ieszczenie, ??cznie z suf it em , pokr y? far b? w  int ensyw nym  szafir ow ym  kolor ze, a ?cian? w  pokoju dzieci ozdobi? w izer unkiem ... kozy, kt ór ? jego ?ona Teofila t r zym a?a w  t r osce o ?w ie?e m leko dla dzieci!

Z  m am ? ozdabiali?m y pokój r ysunkam i. Z obaczcie,  t ak? ba?niow ? 

ksi??niczk? m am a nar ysow a?a t u? pr zy Uli biur ku. 

Wyspia?ski m alow a? na ?cianach kr akow skich ko?cio?ów . Takie w ielo-  

bar w ne dekor acje t o polichr om ie. Wykonuje si?  je, st oj?c na specjalnych 

r uszt ow aniach albo... le??c, gdy t r zeba odnow i? ko?cielne sklepienie. 

Malow anie na suf icie jest  t r udne, bo far ba m o?e kapa? nam  na nos! 



Meee, 

pam i?t acie 

m nie?

I tak oto, chrupi?c p?atki jaglane z jogurtem i owocami (kanapki z czekolad? zosta?y 
od?o?one na czas po w?a?ciwym pe?nowarto?ciowym posi?ku), dowiedzieli?my si?, 
?e Stanis?aw Wyspia?ski by? znanym artyst?. Malowa? obrazy, projektowa? witra?e, pisa? sztuki 
teatralne, a tak?e zajmowa? si? wygl?dem teatralnej sceny i ubiorem aktorów.

? Zaprojektowa? tak?e strój dla pewnego tatarskiego konika, którego uderzenie bu?aw? 
przynosi szcz??cie.  Czy wiecie o kim mowa? ? Mama zada?a nam zagadk?.

? Lajkonik! ? krzykn?li?my z Ulk?.

? A zacz??e? o tych kwiatach i nie doko?czy?e?... ? przypomnia?em tacie, gdy? sam 
równie? uwielbiam zbiera? z babci? ró?ne kwiaty i zio?a.

Wiele z nich babcia suszy, by zim? robi? nam z nich pyszn? herbat?. Gdy z?apiemy 
przezi?bienie, dostajemy napar z kwiatów lipy, które latem zbierali?my do lnianego woreczka, 
zanim jeszcze zmieni?y si? w zielone kulki ? owoce. Nasionami niektórych zió? posypujemy 
pieczone bochenki chleba... Zastanawia?em si?, jakich ro?lin szuka? nasz krakowski artysta. 
Tata zacz?? opowiada?:

? Zanim powsta? projekt witra?u lub  polichromii, Wyspia?ski d?ugo przygotowywa? si? 
do pracy. Ogl?da? i szkicowa? okoliczne ro?liny. Potrzebowa?  rysunków, które b?d? w jego 
pracowni przez ca?y rok, a nie tylko wiosn? i latem. Tak w?a?nie powsta? Zielnik ? zbiór 
szkiców ro?lin z podkrakowskich pól, ??k i ogrodów, które wykona? w trakcie wypraw 
na Bielany, Salwator i do Panie?skich Ska?.
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?  Czyli ten Zielnik to taka ?ci?ga? ? Ulka podchwyci?a pomys?.

? Tylko troch? za du?a, by zmie?ci? si? w piórniku ? za?artowa?a 
mama.

? Ale przecie? nie musia? si? z nim kry?! ? powiedzia?em i dopiero 
po chwili zda?em sobie spraw?, ?e nie zrozumia?em ?artu. 
Ach, to dlatego ?e czasem bior? wszystko zbyt dos?ownie.

? Oczywi?cie, ?e nie musia?. ? Tata z u?miechem spojrza? w moj? 
stron?. ? Niektórzy uwa?aj? nawet, ?e chcia? go upubliczni? i wyda? jako 
ksi??k?, tak by sta? si? równie? pomoc? dla innych dekoratorów. Sam 
cz?sto z niego korzysta?, gdy? motywów ro?linnych u?ywa? nie tylko 
w projektach witra?y i polichromii, ale tak?e w ilustracjach do ksi??ek 
i w czasopi?mie ??ycie?, którego by? artystycznym kierownikiem. To 
w?a?nie motywami ro?lin ozdabia? czarno-bia?e drukowane karty.

? Wow, niez?y ten Wyspia?ski! ? Westchn??em z podziwem. ? Pewnie 
mia? w szkole same pi?tki!

Czy w iecie, ?e Wyspia?ski nadaw a? r o?linom  now e, w ym y-  

?lone pr zez siebie nazw y? Na kar t ach Z ieln ika m o?em y znale?? 

t r zew iczki Mat ki Boskiej , ?ó?t e pyszczki skalne or az n iezapom ink?.
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Jan Mat ejko w  t r udnych czasach 

upadku i zw ?t pienia ukazyw a? na sw oich 

obr azach chw ile chw a?y naszego kr aju, 

pr zypom ina? o jego daw nej w ielko?ci. 

St aszkow i najbar dziej  podoba si? ?Z aw ie-  

szenie dzw onu Z ygm unt a?, Uli ?Bit w a pod 

Gr unw aldem ?, a Wam ?

? W?a?ciwie to niezupe?nie... ? Mina taty mówi?a 
wszystko. ? W szóstej klasie na pó?rocze mia? nawet 
kilka dwój! I to mi?dzy innymi z j?zyka polskiego! 
Stopnie z rysunku tak?e nie by?y celuj?ce... M?ody 
Staszek przez ca?e gimnazjum wzorowe oceny mia? 
tylko z wychowania fizycznego...

? A przecie? nie zosta? s?ynnym sportowcem ? zauwa?y?a Ula.

? Có?, oceny na szkolnym ?wiadectwie nie zawsze trafnie odzwiercie- 
dlaj? wiedz?... Za to pó?niej Wyspia?ski sta? si? jednym z najzdolniejszych 
studentów dzisiejszej Akademii Sztuk Pi?knych w Krakowie, w której 
dyrektorem by? w tych czasach sam Jan Matejko.

? Znam Matejk?! ? krzykn??a Ulka z takim entuzjazmem, jakby 
co najmniej siedzia?a z nim w jednej ?awce.

? Na pewno o nim s?ysza?a?. ? Tata si? u?miechn??. ? Wszak to jeden 
z najwybitniejszych polskich malarzy. Ja, Stasiu, tak? sam? szed?em drog? 
? powiedzia? kiedy? Matejko, przegl?daj?c prace Wyspia?skiego.

? Ja te? chc? je poprzegl?da?! ? stwierdzi?em z przekonaniem.

? I ja! ? zawtórowa?a Ula.

? My?l?, ?e zrobimy to wszyscy razem, rodzinnie ? zaproponowa?a 
mama, stawiaj?c przed nami talerz z czekoladowo-pomidorowymi 
kanapkami.
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Z ?a ocena nie m ów i, ?e jest e?m y w  czym ? 

s?abi -  jest  jedynie w skazów k?, nad czym  

pow inni?m y popr acow a?, by st a? si? lepsi!  



Ca?y pi?tkowy wieczór wspólnie z siostr? planowali?my sobotni? wycieczk?. Ulka zaznaczy?a na mapie 
Krakowa wszystkie punkty wyprawy oraz... wszystkie lodziarnie w ich pobli?u. Bo opowie?ci taty s? bardzo 
ciekawe, ale najlepiej si? ich s?ucha, li??c zimne pistacjowe ga?ki w ma?lanym wafelku. 

W?drówk? zacz?li?my pod drzwiami Gmachu G?ównego Muzeum Narodowego w Krakowie. Tata mia? 
tu spotkanie, po którym obieca? nas zaprowadzi? na otwieran? dopiero przez muzeum wystaw? 
?Wyspia?ski?. Wjechali?my wind? na gór? i przeszli?my przez oszklone drzwi. Panowa? tu ca?kiem spory 
ruch. Jedni co? mierzyli, inni przesuwali. Zajrzeli?my do sali tylko na chwil?, by nie przeszkadza? 
w trwaj?cych pracach. Zd??yli?my jednak zauwa?y? wykonane pastelami portrety dzieci ? zamy?lonego, 
podpieraj?cego r?k? brod? Stasia, ?pi?cego Mietka...
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...i portret jasnow?osej Helenki zawadiacko szturchaj?cej po?o?ony na stole wazon z kwiatami... 

Ach, jeszcze chwila i si? przewróci... Dzi?ki Wyspia?skiemu ta ulotna chwila trwa zakl?ta po dzisiejszy dzie?!
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Najw i?ksz? pr zyjem no?? spr aw ia?o m u za t o por t r et ow anie 

dzieci. Od kiedy zost a? ojcem , ulubionym i m odelam i zost a?a jego 

w ?asna gr om adka.

  

Pr zyjaciele Wyspia?skiego opow iadali hist or i?, jak t o pew na zam o?na dam a, ?ona w ar szaw skiego bankier a, w ys?a?a do m alar za list , w  kt ór ym  napisa?a, ?e chcia?aby m ie? sw ój w ?asny por t r et . Do  list u za? do??czy?a niem a?? zaliczk?! Kiedy pani bankier ow a zjaw i?a si? w  pr a-  cow ni, Wyspia?ski usadzi? j? w  fot elu, a pot em  d?u?sz? chw il? si? jej  pr zygl?da?. Nast ?pnie w yj?? z szuf lady pieni?dze, kt ór e m u pr zes?a?a, i odda? je, m ów i?c: ?Nie w idz? pow odu, aby m ia?a pani m ie? sw ój por t r et ?.



Spod Gmachu G?ównego Muzeum Narodowego przeszli?my do znajduj?cego si? naprzeciwko zak?adu 
witra?ów. Wspó?pracowa? z nim niegdy? sam Wyspia?ski oraz jego szkolny kolega Józef Mehoffer, który 
tak?e by? s?ynnym krakowskim artyst?. Witra?e wytwarzane s? tu do dzi?, a miejsce to mo?na zwiedzi? 
w ramach ?ywego muzeum ? Pracowni i Muzeum Witra?u. Podczas warsztatów z zachwytem przygl?dali- 
?my si?, jak kolorowe taf le szk?a ??czone s? w wielobarwne okno.
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Czy w iecie, ?e no?yk u?yw any do ci?cia szk?a w cale n ie 
jest  ost r y? Mo?e nas jedynie lekko po?askot a?! Tr udno w  t o 
uw ier zy?, pr aw da? Na jego ko?cu znajduje si? jeden z naj-  
t w ar dszych m iner a?ów  ?  t en sam , kt ór y Wasze m am y za-  
pew ne nosz? w  sw ych pier ?cionkach. Pot r af icie odgadn??, 
o  jaki kam ie? chodzi? 
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Wiele innych ciekaw ost ek poznacie podczas pr ow adzonych t u zaj??, bo... Wy t ak?e m o?ecie 

pr zyj?? i zobaczy?, jak pow st aje w it r a?! Pr acow nia i Muzeum  Wit r a?u (aleja Kr asi?skiego 2 3 ) 

zapr asza Was do zw iedzania or az na or ganizow ane t u w  ka?d? sobot ? w ar szt at y d la dzieci! 

2 0



? No i jak, gotowi, by zobaczy? prawdziwe witra?e Wyspia?skiego? ? 
zapyta? tata, gdy pe?ni wra?e? wyszli?my z muzealnej sali.

Ulic? Smole?sk doszli?my do Plant, a tu? przy nich znajdowa? si? ko?ció? 
ojców Franciszkanów. W ?rodku panowa? przyjemny ch?ód. Nie sposób by?o 
tak?e nie zauwa?y? kwiatów, o których opowiada? nam tata.

? S? wsz?dzie! ? Ulka obróci?a si? dooko?a.

? A to jedno z jego najwi?kszych dzie?. ? Wskaza?em palcem znajduj?cy si? 
na wprost witra?, który widzia?em w ksi??kach pokazywanych nam przez tat?.

? Ciszej, Staszku, nie zapominaj, ?e jeste?my w ko?ciele! ? upomnia?a mnie 
mama.

W milczeniu przygl?da?em si? wi?c, jak d?ugie siwe w?osy Boga Ojca 
przeplataj? si? z Jego szatami i jak morze faluje pod Jego stopami. Szybko 
zauwa?y?em, ?e kwiaty nie tylko zdobi? ?ciany, ale tak?e witra?e.

? Jego pani od biologii musia?a by? dumna! ? szepn??em tacie, ale chyba 
tego nie us?ysza?.

Z ko?cio?a Franciszkanów przeszli?my pod znajduj?cy si? obok pawilon 
?Wyspia?ski 2000?.  Wreszcie mogli?my rozmawia? do woli!

? Znajduj?ce si? tu witra?e Wyspia?ski zaprojektowa? do katedry na 
Wawelu. ? Tata zacz?? opowie??.

? To jak to si? sta?o, ?e s? tutaj? Przeniesiono je? ? zapyta?em.
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? Nie, Wyspia?ski nigdy ich nie zrealizowa?, podobnie jak ca?ego projektu rozbudowy wawelskiego 
wzgórza. Jako dziecko wychowywa? si? u stóp Wawelu zamienianego w cytadel? przez austriackie 
wojska. Kiedy wi?c zamek zosta? nam oddany, chcia? przywróci? mu dawn? chwa?? i uczyni? z niego 
stolic? odrodzonej Polski, z siedzib? prezydenta, parlamentem i senatem.

? Nasz Wawel jest pi?kny i nie potrzeba mu tych ?wa?nych g?ów?... ? powiedzia?em.

? No w?a?nie! ? popar?a mnie siostra. ? Ale mo?e wejdziemy do ?rodka? Chcia?abym w ko?cu 
zobaczy? te witra?e...

Rozmawiaj?c, nie zauwa?yli?my, ?e stoimy w przej?ciu. Tata nawet trzyma? za klamk?!

? Fu! Ten ?rodkowy wygl?da ohydnie! ? Ulka nie kry?a obrzydzenia.

? Tato! Ten witra? przedstawia... szkielet tego polskiego króla, o którym nam opowiada?e?! Tego... 
no... Kazimierza Du?ego!

? Wielkiego! ? poprawi?a mnie siostra.

? Zgadza si?! ? Tata pochwali? mnie i wyja?ni?: ? Król Kazimierz Wielki otrzyma? swój przydomek 
raczej nie z powodu wysokiego wzrostu, lecz ze wzgl?du na swoje zas?ugi i m?dre panowanie. Gdy 
zasiad? na tronie, Polska by?a krajem s?abym, wyniszczonym wojnami. On szuka? porozumie?, 
rozwin?? mi?dzynarodowy handel. Z zacofanego kraju stali?my si? zamo?nym mocarstwem! Zmieni? 
drewniane grody w murowane warownie.

? No tak, sam to gdzie? s?ysza?em. ? Przypomnia?em sobie. ? Zasta? Polsk? drewnian?, a zostawi? 
murowan?. Nic dziwnego, ?e by? taki Du?y!

? Wielki! ? Tym razem poprawi?a mnie ca?a rodzina, a tata zacz?? opowiada? o projektach witra?y:
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? Wa?ne postacie zwi?zane z dziejami naszego kraju Wyspia?ski chcia? ukaza? 
jako duchy, które mia?y o?ywa? w oknach wawelskiej katedry.

? Trudne to dla mnie, tato... ? przyzna?em si?. ? Nie bardzo to rozumiem...

Tata si? u?miechn??.

? Na tym w?a?nie polega? problem Wyspia?skiego. Bardzo wielu nawet doros?ych 
ludzi nie rozumia?o przes?ania jego prac. By?y cz?sto zbyt nowoczesne lub zbyt 
kontrowersyjne jak na owe czasy. Mnóstwo jego projektów odrzucano, ale mimo to si? 
nie poddawa?. Pami?tacie sklepienie w ko?ciele ojców Franciszkanów?

? Tak, gwie?dziste niebo! ? Przypomnia?em sobie.

? Wyspia?ski chcia? namalowa? na nim ptaki i anio?y. Pozowali mu ministranci, 
którymi byli wiejscy ch?opcy w zdobionych koronk? kome?kach i pokrzywionych 
butach. Wywo?a?o to spor? awantur?! Obraz anio?ów w ob?oconym i zniszczonym 
obuwiu uznano za nieodpowiedni i naruszaj?cy powag? ko?cio?a.

? Szkoda, takie anio?y na pewno wygl?da?yby urzekaj?co! ? Mamie pomys? 
Wyspia?skiego przypad? do gustu.

Czy kapie Wam  z nosa, gdy pyl? t r aw y albo kichacie po zdm uchni?ciu dm uchaw ca? Wielu z nas m a aler gi?. 

Ta uci??liw a pr zypad?o?? nie by?a obca t e? St anis?aw ow i Wyspia?skiem u. Mo?ecie w yobr azi? sobie los m alar za 

uczulonego na jeden ze sk?adników  bia?ej  far by? Och, w idz? t o w  czar nych bar w ach?  No, chyba ?e?  zam ieni si? 

far by na past ele! To m i?dzy innym i d lat ego w i?kszo?? m alar skiej  t w ór czo?ci Wyspia?skiego t o r ysunki w ykonane 

w ?a?nie past elam i.
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Z obaczcie sam i, lin ie na jego obr azach kr ?c? si? i faluj?. Wyspia?ski z zachw yt em  r ysow a? 

bufiast e r ?kaw y i d?ugie w st ??ki. Ach, chyba by?by zaw iedziony, w idz?c dzisiejsze pr ost e legginsy 

i w ygodne T- shir t y...

Tata chcia? nam pokaza? jeszcze jedn? ciekaw? rzecz:

? Widzieli?cie ju? obrazy Wyspia?skiego, polichromie i witra?e. 
Czy przegl?daj?c jego prace, dostrzegacie na nich wi?cej linii 
prostych, czy falistych? ? zapyta?.

? Falistych! ? odpowiedzia?em bez namys?u.

Sam przecie? je zauwa?y?em na witra?ach w ko?ciele ojców 
Franciszkanów!

? Rzeczywi?cie, ka?da kreska jest taka zakr?cona! ? Nawet 
mama to przyzna?a.

? W?a?nie taka gi?tka i kapry?na linia jest bardzo charakte- 
rystyczna dla twórczo?ci Wyspia?skiego ? wyja?ni? tata.

? Jego o?ówek musia? dostawa? zawrotów g?owy! ? za?artowa?a 
Ulka, a ja zacz??em kr?ci? si?  po pod?odze, na?laduj?c jego ruch. 
Faktycznie, bardzo szybko mnie zemdli?o. Usiad?em wi?c na 
krze?le, ?eby odpocz?? i utwierdzi? si? w przekonaniu, ?e nie 
chcia?bym by? o?ówkiem Wyspia?skiego. Bior?c pod uwag? liczb? 
jego prac, biedne o?ówki zapewne wiod?y krótki ?ywot...
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Szli?my w kierunku Rynku. W ko?ciele Mariackim tata opowiada? nam, 
jak m?odzi arty?ci, studenci Matejki ? Wyspia?ski wraz z Mehofferem ? 
pomagali swojemu profesorowi przy pracach nad polichromi?. Powierzono 
im równie? zaprojektowanie witra?y ? by?o to du?e wyró?nienie. Prace 
Matejki mocno ich inspirowa?y. Kiedy? nawet pó?nym wieczorem zakradli 
si? do jego pracowni, by przy blasku ?wiecy podziwia? jego obrazy.

? A potem chyba wyjechali za granic? i uczyli si? razem w Pary?u. ? 
Mama przypomnia?a sobie ten fakt, gdy ju? wyszli?my na zewn?trz.

? Tak, Matejko bardzo chcia? zatrzyma? swoich zdolnych studentów, 
jednak obaj marzyli o podró?y, o szukaniu inspiracji tak?e w?ród 
europejskich dzie? i zabytków. W Pary?u przyjaciele cz?sto si? k?ócili. 
Mieli te? wiele niepowodze?. Wyspia?ski pracowa? w tym okresie nad 
projektami witra?y do katedry we Lwowie...

? Ale jak on projektowa? taki witra?? ? Przerwa?em tacie. ? Przecie? 
okna w ko?cio?ach s? takie olbrzymie...

? Projekty, zwane fachowo kartonami, te? s? ogromne! Dzi? wi?kszo?? 
z nich tworzona jest komputerowo, dawniej nie by?o takiej mo?liwo?ci. 
Kartony Wyspia?skiego maj? do 8 metrów wysoko?ci! S? tak du?e, ?e nie 
mie?ci?y si? w jego pracowni! Mia? problem ze znalezieniem odpo- 
wiedniego miejsca do pracy nad nimi.

Jeden z har f?, inny z lir ?... Anio?y 

w e w n?t r zu bazyliki Mar iackiej  n ie t ylko 

gr aj? Panu na r ó?nych inst r um ent ach, 

ale t ak?e t r zym aj? w er set y lit anii i her by. 

Malow ane akw ar el? kar t ony m ist r za 

Mat ejki pr zenosili na ?ciany ko?cio?a za 

pom oc? kalek jego uczniow ie: Józef 

Mehoffer  i St anis?aw  Wyspia?ski w r az 

z zespo?em  jedenast u innych osób.

Czy Wyspia?ski m óg?by r oz?o?y? sw ój pr ojekt  w it r a?u w  Waszym  pokoju? 

A w  dom u? Mo?e w  ogr ódku?
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? Hmm... To jak mogli?my ich nie zauwa?y?, b?d?c w muzeum? ? 
zapyta?a Ula.

? S? tak poka?nych rozmiarów, ?e równie? muzeum ma problem 
z ich przechowywaniem. Ten najwi?kszy, do witra?u Sta? si?, jest 
nawini?ty na specjalny walec.

Przypomnia?em sobie du?y wa?ek le??cy w sali. To pewnie na nim 
by? nawini?ty rysunek!

? Otwarcie wystawy Wyspia?skiego w Muzeum Narodowym 
w Krakowie jest planowane na koniec listopada i zapewniam was, 
?e akurat projektów witra?y tam nie przeoczycie! ? oznajmi? tata 
ze ?miechem.

? Tato, przerwa?em ci, jak opowiada?e? o witra?ach do katedry 
we Lwowie... ? Przypomnia?em sobie dawny w?tek.

? Niestety one tak?e zosta?y przez komisj? odrzucone. Doceniono za 
to pisane przez Wyspia?skiego dramaty, czyli sztuki teatralne. ? Tata 
zmieni? temat, gdy stan?li?my przed budynkiem Teatru S?owackiego. ? 
Premiera Wesela, które Wyspia?ski napisa? po prawdziwym przyj?ciu 
weselnym u znajomej rodziny Rydlów, wywo?a?a w?ród publiczno?ci 
niema?e poruszenie! Sztuka bowiem, oprócz opisu zwyk?ych wydarze?, 
zawiera?a wiele symboli, czyli rzeczy niemówionych wprost, a których 
znaczenia widzowie powinni si? domy?li?. Opisuj?c zabaw? weselnych 
go?ci, Wyspia?ski przedstawi? tak?e trudn? sytuacj? Polaków, którzy 
powinni si? zjednoczy?, by móc walczy? o wolno?? i niepodleg?o??.

Sceny ze szt uki ?Wesele? St anis?aw a Wyspia?skiego.
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? No, to by?y trudne czasy... S?ysze? huk nadlatuj?cych samolotów i spadaj?cych bomb... ? rzek?em 
z powag?, przypominaj?c sobie ogl?dany niedawno czarno-bia?y film o wojnie.

? Oj, Staszku, czasom Wyspia?skiego obce jeszcze by?y bombowe naloty...

? Hurra! Na lody! ? Ucieszy?em si?, lecz widz?c min? Ulki, zrozumia?em, ?e znowu co? chlapn??em...

Chocho? t o snopek, kt ór ym  okr yw a si? delikat ne r o?liny na czas zim y. Pojaw ia si? on zar ów no w  pr zedst aw ieniu 

?Wesele? (zauw a?yli?cie go na zdj?ciu z popr zedniej  st r ony?), jak i w  obr azie St anis?aw a Wyspia?skiego. Pod pow ?ok? 

s?om y ukr yt e jest  u?pione chw ilow o ?ycie, kt ór e odr odzi si? w r az z nadej?ciem  w iosny. Czy?by by?o t o odniesienie 

do b?d?cego w  niew oli nar odu polskiego, kt ór y pew nego dnia obudzi si? i w yw alczy n iepodleg?o???

2 7



Na szcz??cie tata przytakn??, ?e pora na przerw?, i po chwili stali?my w kolejce do najbli?szej lodziarni. 
Ju? chcia?em poprosi? o swoje ulubione pistacjowe ga?ki, gdy dostrzegli?my z Ulk? lody o smaku maku.

? Te! ? Pokazali?my palcem niemal jednocze?nie.

Po chwili Ulka wyszczerzy?a si?, ukazuj?c szereg bia?ych z?bów w czarne makowe kropki. Wygl?da?a, 
jakby pilnie potrzebowa?a wizyty u dentysty.
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? Czyli po premierze Wesela Wyspia?ski sta? si? s?awnym artyst?? ? 
Chcia?em wiedzie?. ? I ?y? d?ugo i szcz??liwie?

? Staszku, to nie bajka! ?ycie Wyspia?skiego niestety by?o trudne 
i krótkie. Jednak nigdy si? nie poddawa?. Wype?ni? je sztuk?, która 
zachwyca nas do dzi?! 

Umorusani lodami i zm?czeni spacerem usiedli?my na jednej 
z plantowych ?awek. Ufff! Jak gor?co, pora odpocz??!

I wtedy za drzwiami prowadz?cymi do ?rodka jednej z kamienic 
ujrza?em jasn? czupryn? i bystre niebieskie oczy. Stoj?cy w nich 
ch?opiec trzyma? w d?oni p?k zerwanych w ogrodzie kwiatów. 
Zobaczywszy, ?e mu si? przygl?dam, u?miechn?? si? i skin?? na mnie 
r?k?, ale gdy podszed?em, uciek? korytarzem niczym królik z czytanej 
mi niedawno przez Ulk? Alicji w Krainie Czarów. Nie zastanawiaj?c si? 
ani chwili, pobieg?em za nim, jednak dogonienie go nie by?o ?atwym 
zadaniem.

Wi?kszo?? por t r et ów  dzieci, a t ak?e najznakom it sze dr am at y pow st a?y w  opisanej Wam  w cze?niej  

b??kit nej  pr acow ni. Jednak b??kit na pr acow nia t o t ak?e m iejsce, w  kt ór ym  pogor szy?o si? zdr ow ie 

ar t yst y. Gdy os?abiony n ieuleczaln? chor ob? nie m ia? ju? m o?liw o?ci w yj?cia z dom u, t w or zy?, spogl?daj?c 

na ?w iat  z t ych w ?a?nie okien. Tak pow st a?a s?ynna ser ia pejza?y ?  w idoków  na Kopiec Ko?ciuszki. 
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? Co tu robisz? ? zapyta?em zdyszany, gdy wreszcie z?apa?em 
go na schodach.

? Ja tu mieszkam ? odpar?, otwieraj?c drzwi i wchodz?c 
do ?rodka.

Wszed?em za nim i rozejrza?em si? po pomieszczeniu. 
Powita?y mnie rz?dy gipsowych figur.

? To pracownia mojego taty, który jest rze?biarzem ? wyja?ni? 
ch?opiec, widz?c, ?e si? im przygl?dam.

Bia?e pos?gi zdawa?y si? nas otacza? ze wszystkich stron. 
W promieniach s?o?ca wpadaj?cych przez okno wirowa?y 
cz?steczki kurzu i gipsowego py?u. Z ulicy dochodzi? stukot 
ko?skich kopyt uderzaj?cych o kocie ?by.

? Nazywam si? Stasiek. Stasiek Wyspia?ski ? przedstawi? si?. 
? Mój przyjaciel mówi na mnie Wyspiander i je?li chcesz, te? 
mo?esz mnie tak nazywa? ? kontynuowa?, zupe?nie nie zauwa- 
?aj?c mojego zaskoczenia.

Zerkn??em na wisz?cy na ?cianie kalendarz. By? rok 1876... 
W tej samej chwili do pracowni wbieg?a Ulka.

? Tu jeste?! Wsz?dzie ci? szuka?am ? wysapa?a zziajana.

Na t ym  zdj?ciu St aszek Wyspia?ski m a 

6  lat . Z obaczcie, siedz?c na kr ze?le naw et  

n ie si?ga nogam i pod?ogi! Kt o by w t edy 

pom y?la?, ?e w  pr zysz?o?ci zost anie w ielkim  

ar t yst ?! 
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I wtedy oboje dostrzegli?my le??cy na biurku notatnik ze szkicami. By?y w nim g?ównie ro?liny, ale 
tak?e g?owy kobiet i dzieci. Ulka podesz?a i z zaciekawieniem przygl?da?a si? rysunkom.

? S? pi?kne! ? Roztkliwi?a si?, jak na prawdziw? dziewczyn? przysta?o.

? Ojej! ? Nasz Wyspiander o czym? sobie przypomnia?. ? Chyba idzie mój nauczyciel! Mia?em mie? 
dzisiaj lekcj?! Szybko, schowajcie si? do szafy!

Przez szpar? w drzwiach widzieli?my, jak Staszek k?adzie na biurku zrobion? przez siebie tekturow? 
makiet?, a nauczyciel uwa?nie si? jej przygl?da, mówi?c:

? Widzia? kto zamek królewski murowany, kilkupi?trowy z basztami i wie?ami, kryty s?om??

? To szopka ? t?umaczy? dumnie Staszek.

? A có? to znowu za szopka? Czy nie widzia?e?, jakie szopki sprzedaj? na Rynku?

Przys?uchiwali?my si?, jak Wyspia?ski obja?nia mu nie?mia?o swoj? pierwsz? plastyczn? kompozycj?:

? Gdy robi?em t? szopk?, my?la?em sobie tak: Pan Jezus narodzi? si? i dla nas, Polaków. A ?e by? królem, 
miejscem Jego narodzenia uczyni?em pa?ac królewski. A ?e narodzi? si? w ubóstwie, da?em s?omiany dach...

? Ten pomys? zapewne te? spodoba?by si? naszej mamie... ? szepn??em do siostry.

Wkrótce lekcja dobieg?a ko?ca i mogli?my wyj?? z ukrycia.

? Ta pani to twoja mama? ? zapyta?a Ula, zobaczywszy le??c? na szafce fotografi? kobiety o ciemnych 
kr?conych w?osach. Twarz ch?opca wyra?nie posmutnia?a.
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? Tak... Moja mama niedawno zmar?a na gru?lic?... I mój 
m?odszy brat Tadeusz te? umar?... Tata rzadko wraca do domu, 
ci?gle go nie ma... ? wyja?ni?. ? Teraz mieszkaj? u nas ciocia 
i babcia, które si? mn? opiekuj?.

Spojrza?em na Ulk?, zupe?nie nie wiedz?c, co powiedzie?. 
Bardzo chcia?em go pocieszy?... Pomy?la?em o mojej rodzinie ? 
o mamie robi?cej nam ulubiony koktajl z truskawek, tacie 
czytaj?cym ?na dobranoc? tak zabawne ksi??ki, ?e potem zupe?nie 
nie chce nam si? spa?, nawet o irytuj?cych mnie czasem ?artach 
Uli... Jak mo?na pocieszy? ch?opca, który to wszystko utraci??

? Staszku, idziemy na Planty? ? Do pokoju wesz?a ciocia 
Staszka, Albina, trzymaj?c w r?ku jego siatk? na motyle.

? Chod?, b?dziemy si? ?wietnie bawi?! ? U?miechn??em si? 
i u?cisn??em go najmocniej, jak tylko potrafi?em.

Ch?opiec ochoczo pokiwa? g?ow?, ocieraj?c ukradkiem ?zy.

Z obaczcie, t o jeden z r ysunków  St anis?aw a Wyspia?skiego. Poszukajcie na 

n im  podpisu ar t yst y i dat y w ykonania. Czy Ula ze St aszkiem  m ogli go w idzie? 

w  znalezionym  na biur ku not at n iku?
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Wyszli?my przed dom. W oknach niskiego parteru wida? by?o rze?by Franciszka Wyspia?skiego, taty 
Staszka. Ulica by?a ponura. Przeszli?my j? szybszym krokiem i skr?cili?my w Poselsk?. Moj? uwag? 
zwróci?y znajduj?ce si? tu nadpalone budynki.

? To ?lady po po?arze ? wyja?ni? nam Staszek. ? Zanim jeszcze si? urodzi?em, mój dziadek by? 
zamo?nym kupcem. Handlowa? zbo?em, owocami i orzechami. Dzi?ki temu rodzinie dziadka bardzo dobrze 
si? ?y?o. Niestety w magazynach z orzechami wybuch? po?ar, który szybko rozniós? si? na inne cz??ci 
miasta. Dziadek straci? znaczn? cz??? swojego maj?tku, któr? po latach uszczupli? kolejny po?ar...

Rozejrza?em si? po ulicy ? wiele zabudowa? by?o drewnianych, nawet dachy pokrywa?a drewniana 
dachówka. Nic dziwnego, ?e miasto musia?o zmaga? si? z licznymi po?arami. 

Na Plantach ?apali?my motyle. Alejkami przechodzili austriaccy ?o?nierze. W s?o?cu b?yszcza?y na ich 
czapkach dwug?owe or?y. Szli w stron? znajduj?cych si? na Wawelu koszar wojskowych. Staszek 
najwyra?niej przywyk? ju? do tego widoku. Przywyk?, ale te? nigdy si? z nim nie pogodzi? ? sam widzia?em 
w muzeum jego obrazy przedstawiaj?ce Wawel ? wolny, niezasiedlony przez obce wojska.

Z dj?cie pr zedst aw ia of icer ów  ar m ii aust r iackiej . Z w r ó?cie uw ag? na ?r odkow y napis na um ieszczonej pr zy zdj?ciu w st ??ce. Czy ju? znacie t ? nazw ??

3 3



Aust r iacy zaj?li Waw el i zam ienili daw n? siedzib? polskich kr ólów  w  w ojskow e koszar y. Wybur zono budynki i dw a ko?cio?y, by ut w or zy? plac ?w icze? dla w ojska, obm ur ow ano kr u?ganki, w ybudow ano w ojskow e szpit ale, a w zgór ze ot oczono m ur am i. Z obaczcie, jak bar dzo zniszczono zam ek! Po odzyskaniu Waw elu ca?e polskie spo?ecze?st w o sk?ada?o si? na jego odnow ienie. Z a pom oc w  r em oncie dar czy?cy ot r zym ali pam i?t kow e t abliczki, kt ór e m o?ecie zobaczy? pr zy w ej?ciu na Waw el poni?ej  Br am y Her bow ej.

A czy zauw a?yli?cie znajduj?ce si? u st óp Waw elu dom y? W m iejscu, gdzie dzi? sm ok w aw elski zionie ogniem , daw niej  by?a r ybacka osada!
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? Dziadek pomaga? osobom walcz?cym w powstaniu 
styczniowym ? kontynuowa? z dum?. ? W jego kamienicy 
odlewano kule i przechowywano bro?. Niestety powstanie 
upad?o... Nie uda?o si? wyzwoli? kraju... Zaborcy za wybuch 
powstania na?o?yli surowe kary, a dziadek straci? ostatni? cz??? 
swojego maj?tku. Musieli?my si? przeprowadzi?. Urodzi?em si? 
w domu przy ulicy Krupniczej, by?o tam bardzo ?adnie. Kiedy? 
was tam zaprowadz?! Zobaczycie dom i szko??, do której 
chodz? ? obieca?.

Przypomnia?em sobie, ?e przecie? mam w telefonie zdj?cia 
ze spaceru z tat?! I nasz polski, dumnie króluj?cy nad miastem 
Wawel z powiewaj?c? na basztach bia?o-czerwon? f lag?, i pi?- 
kne odnowione kamienice... ?Wkrótce Polska b?dzie wolnym 
krajem! Zaraz ci wszystko poka??!? ? pomy?la?em i si?gn??em 
do kieszeni, jednak zamiast swojej komórki znalaz?em proc? 
i dwa kasztany...

? O, proca! ? ucieszy? si? Staszek i nim zd??y?em 
zaoponowa?, jeden z kasztanów ze ?wistem wzbi? si? 
w powietrze, a potem... pac! Upad? prosto przy bucie ciotki 
Albiny! 

Jedno gro?ne spojrzenie ? nasza proca zosta?a 
skonfiskowana i ukryta w fa?dach jej d?ugiej sukni. No i po 
zabawie... Usiedli?my na ?awce. By?o gor?co, upalnie...

Polacy, w alcz?c z zabor cam i, dopr ow adzili do 

w ybuchu dw óch w ielkich pow st a? nar odow ych: 

list opadow ego i st yczniow ego, or az kilku m niejszych. 

Pow st ania n ie odnios?y skut ku, a co gor sza sur ow o 

kar ano osoby bior ?ce w  nich udzia?. Cz?st o konfisko-  

w ano, czyli zabier ano ich dobyt ek: pieni?dze, dom y, 

w ar t o?ciow e pr zedm iot y. 

Na zdj?ciu daw na ulica Kr upnicza, pr zy kt ór ej  

m ieszka? St a? w  dom u sw oich dziadków . Niest et y 

po?ar y i upadek pow st ania spow odow a?y k?opot y 

f inansow e. Dom  zost a? spr zedany.
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? Kto ma ochot? na k?piel w Wi?le? ? zapyta? Staszek i nie czekaj?c na nasz? odpowied?, zerwa? si? do 
biegu.

P?dzi? pierwszy, a my za nim, cho? co do tej k?pieli w Wi?le mia?em spore w?tpliwo?ci... Okaza?o si?, ?e 
niepotrzebnie. Gdy dotarli?my na miejsce, zamiast asfaltowych deptaków i ?cie?ek rowerowych wzd?u? 
zakoli rzeki zobaczyli?my piaszczyste pla?e! Dzieciaki pluska?y si?, krzycz?c i piszcz?c z zachwytu. W biegu 
zrzucili?my ubrania i wskoczyli?my do wody. Rzeka by?a tak p?ytka, ?e niemal?e mo?na by?o przej?? w bród 
na drug? stron?! P?yn??y ni? szerokie ?odzie ? barki przewo??ce towary.

Kom u z Was si? m ar zy odpocz?? na pla?y?
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Z obaczcie, t o n ieist n iej?ce ju? r am i? daw nej Wis?y i w spó?czesne zdj?cie Uli i St aszka pr zy 

t ym  sam ym  w iadukcie!
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Dopiero po d?u?szej chwili zorientowa?em si?, ?e by?o tu jako? pusto... Brakowa?o mi wielu budynków, 
hoteli... a Wis?a p?yn??a jakby w innym miejscu, rozga??ziaj?c si?. Poprosi?em Staszka, by pokaza? nam, 
któr?dy p?ynie rzeka, i tak doszli?my do murowanego mostu, który przypomina?... Nie, zaraz, chwila... 
To by?! To by? dzisiejszy wiadukt kolejowy nad ulic? Dietla! A ulica? Tu, gdzie dzi? mamy asfaltow? jezdni?, 
?wiat?a i gwarne skrzy?owania, dawniej leniwie p?yn??a rzeka! Nawet Ulka przyzna?a, ?e o tym nie 
wiedzia?a! Ach, ale tata si? zdziwi, jak mu opowiem! Teraz zrozumia?em równie?, sk?d wzi??a si? nazwa 
ulicy Starowi?lnej ? po prostu dawniej prowadzi?a ona do Starej Wis?y.



No, ale przecie? Staszek chcia? nam pokaza? dom, w którym si? urodzi?, i swoj? szko??. 
Wrócili?my wi?c na Planty i ulic? Grodzk? doszli?my do Rynku. Tam czeka?y mnie kolejne 
niespodzianki ? by?o tu pusto i spokojnie. Nie mijali?my t?umu zagranicznych turystów. 
Na placu brakowa?o równie? pomnika Adama Mickiewicza, na który z Ul? zawsze 
si? wspinamy, i przelatuj?cych stadem go??bi. By?y ju? za to...

? Nowe Sukiennice! Wci?? nie mog? przyzwyczai? si? do ich widoku! Jeszcze zaledwie 
rok temu sta?y tu drewniane i murowane przybudówki, a teraz prosz?! Czy? nie pi?knie 
wygl?daj? te nowe kru?ganki? ? zapyta? Staszek, a my przytakuj?co pokiwali?my g?owami.

Gdy St anis?aw  Wyspia?ski m ia? oko?o t r zynast u lat , w  Kr akow ie pow st a?a pier w sza 

lin ia t r am w ajow a! Z apr z??one w  konie w agoniki w ozi?y ludzi z Waw elu na Kazim ier z. 

Wkr ót ce pow st a?y t ak?e kolejne lin ie: od Waw elu do Rynku i z Rynku do dw or ca.
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A t ak daw niej  w ygl?da?y kr akow skie Sukiennice. Do 

budynku pr zylega?y m ur ow ane Bogat e Kr am y, w  kt ór ych 

spr zedaw ano luksusow e t ow ar y. Gdy St anis?aw  Wyspia?ski 

by? kilkulet n im  ch?opcem , zapew ne pr zechodz?c pr zez 

Rynek, obser w ow a? r em ont  Sukiennic. To w ?a?nie w t edy 

zbur zono kr am y i pr zylegaj?ce do n ich dr ew niane budy, 

a zast ?piono je eleganckim i ar kadam i, czyli ozdobnym i, 

w spar t ym i na kolum nach ?ukam i. Jak Wam  si? podobaj??

Z  lew ej st r ony zdj?cia znajduje si? budynek Wielkiej  

Wagi, gdzie znajdow a?a si? w aga dla kupców  i handlar zy.  

Fundam ent y Bogat ych Kr am ów  or az w iele innych skr y-  

w anych pr zez Sukiennice t ajem nic m o?ecie zobaczy? 

i pozna?, zw iedzaj?c Podziem ia Rynku G?ów nego, oddzia? 

Muzeum  Hist or ycznego Miast a Kr akow a.
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Nie mog?em oprze? si? pokusie zajrzenia do ko?cio?a Mariackiego. W ?rodku 
naprzeciwko zobaczy?em znany mi o?tarz Wita Stwosza. ?Wkrótce na sklepieniu 
zab?ysn? malowane z?ot? farb? gwiazdy? ? pomy?la?em i a? trudno mi by?o 
uwierzy?, ?e ten sympatyczny, aczkolwiek niepozorny ch?opiec niebawem b?dzie 
pomaga? Matejce przy renowacji jednego z wa?niejszych zabytków Krakowa. 
Ciekawe, kim ja zostan?, gdy dorosn?...

? Chod?my! ? Staszek poci?gn?? mnie za r?kaw.

Przebiegli?my przez Rynek.

? Tu si? urodzi?em. ? Wskaza? dom znajduj?cy si? przy ulicy Krupniczej. 
Wygl?da? znajomo, bo... to by? Dom Józefa Mehoffera! Znanego krakowskiego 
malarza, artysty, o którym równie? opowiada? nam tata, z którym odwiedzali?my 
znajduj?ce si? tu muzeum, biegali?my po ogrodzie, a w kawiarni jedli?my pyszn? 
zup?-krem z papryki i pomidorów!

? Niedaleko st?d jest moja szko?a.

Wszed?em do wskazanego budynku. W klasie na ?cianie zamiast naszego 
bia?ego or?a w koronie wisia? dwug?owy orze? ? god?o Austrii ? oraz portret 
panuj?cego cesarza. Z okien na pierwszym pi?trze roztacza? si? widok na fasad? 
ko?cio?a ojców Franciszkanów, w którym zaledwie kilka godzin temu podziwia?em 
przepi?kne witra?e i Staszkowe kwieciste polichromie.

Wn?t r ze ko?cio?a Mar iackiego pr zed odnow ieniem .

Tak?e Rat usz w  czasach dzieci?st w a St anis?aw a Wyspia?skiego pr ezent ow a? si? n ieco inaczej . Wie?a 

w ygl?da podobnie, ale spójr zcie na znajduj?cy si? u do?u Rat usza budynek. To odw ach, czyli w ar t ow nia 

dla oddzia?ów  w ojskow ych i policj i m iejskiej . Z  pr aw ej st r ony zdj?cia w idoczny jest  fr agm ent  budynku 

Wielkiej  Wagi.
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? Lubicie pierniki? ? zapyta? Wyspiander, wyci?gaj?c 
z kieszeni kilka drobnych monet.

Wszystko wokó? wydawa?o mi si? takie niezwyk?e ? 
i otaczaj?cy mnie dawny Kraków, i siedz?ca obok Ula, 
która jakby niczego nie zauwa?a?a, i Staszek, którego nie 
dziwi? nasz nietypowy dla tamtych czasów ubiór...

? Zaczekajcie tu ? poleci? i pobieg? po sprzedawane 
na Plantach s?odycze.

Czekali?my, ale Wyspiander d?ugo nie wraca?... Zrezy- 
gnowani wstali?my z ?awki i smutni spacerowali?my 
wzd?u? Plant. Wtedy zobaczyli?my go ponownie ? by? 
wi?kszy, starszy, doro?lejszy...

Jak Wam  si? podoba spacer  po daw nych 

ulicach Kr akow a? Nie bol? Was ju? nogi?

? Cze??, chcecie karmelka? ? Przywita? si? 
z nami, jakby nie by?o go zaledwie chwil?.

Dowiedzieli?my si?, ?e wzi??a go do siebie na 
wychowanie ciocia Joasia ? Joanna Stankiewicz, 
siostra mamy, i ?e ca?kiem niedawno razem 
z wujostwem przeprowadzi? si? do nowego mie- 
szkania przy ulicy Zacisze.

? Chod?cie, ciocia zrobi nam pyszn? herbat?! 
? Zaprosi? nas do siebie.

A czy m a?y St aszek zna? kr akow skie obw ar zanki? No pew nie! 

Z w yczaj w ypiekania t ych pysznych, r um ianych ?w ianków ? znany 

by? w  Kr akow ie ju? w  czasach r ycer zy, w  ?r edniow ieczu. Rów ie?nicy 

St aszka m ogli je kupi? w   jat kach piekar skich, czyli  ów czesnych 

kr am ach w okó? Sukiennic.  Nazw a ?obw ar zanek? w zi??a si? 

od obw ar zania ciast a w  gor ?cej  w odzie pr zed jego w ypiekiem . 
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Weszli?my do widnego salonu z du?ymi oknami. W stoj?cych na 
parapecie doniczkach ros?y palmy, fikusy, oleandry i filodendrony. Na 
?cianach wisia?y obrazy ? jeden z nich przedstawia? Tadeusza 
Ko?ciuszk? ? bohatera narodowego, który walczy? o niepodleg?o?? 
Polski. Obok wisia? portret Kazimierza Stankiewicza, wuja Staszka.

? Namalowa? go przyjaciel wuja...

? Jan Matejko. ? Obecny w salonie m??czyzna z garbatym nosem 
przedstawi? si? i poda? mi d?o?, a ja a? usiad?em z wra?enia na obitych 
zielon? tkanin? eleganckich meblach w stylu Ludwika Filipa.

? Stasiu, przyniesiesz wody? ? zapyta?a ciocia.

Staszek w podskokach chwyci? wiaderko i pogwizduj?c, zjecha? po 
por?czy schodów. Pomogli?my mu zaczerpn?? wod? ze znajduj?cej si? 
na podwórzu studni. B?dzie pyszna herbata!

Trzymaj?c w d?oniach gor?ce fili?anki, d?ugo przys?uchiwali?my si? 
prowadzonym w salonie rozmowom. Dzi?ki wujowi Kazimierzowi, 
który by? m?drym i wykszta?conym cz?owiekiem, Zacisze oprócz 
Matejki odwiedzali tak?e inni znamienici go?cie: Opie?scy, Mehof- 
ferowie i rodzina Rydlów.  Cho? kubek d?ugo by? ju? pusty, nie mog?em 
oderwa? si? od prowadzonych w salonie rozmów ? inteligentnych 
i pe?nych b?yskotliwego humoru.
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Ma?y St aszek, a pó?niej  dor os?y St anis?aw , zdobi? r ysunkam i w szyst ko, co w pad?o m u w  r ?ce. Nie t ylko szkicow a? na gazet ach w ujka, ale ju? jako pow a?ny, dor os?y d?ent elm en, b?d?c w  go?ciach, w yci?ga? o?ów ek lub w ?giel z kieszeni i gr yzm oli? po obr usie!

Gdy go?cie wyszli, Staszek zaprowadzi? nas do znajduj?cej si? 
w domu biblioteki. Jego wuj kocha? ksi??ki ? uwielbia? je czyta? 
i kupowa?. Jedna z nich le?a?a otwarta na stoliczku.

? To Boska komedia, jedna z moich ulubionych lektur ? 
wyja?ni? Wyspiander.

Tu? obok le?a?a gazeta wuja udekorowana przez Staszka jego 
szkicami.

? Ach, ciocia znów b?dzie krzycze?, ?e bazgrz? po wszystkim 
i ?e wuj mi na to pozwala! ? W tonie g?osu s?ycha? by?o jednak 
czu?o?? i mi?o??, jakimi ch?opiec darzy? swoich nowych opie- 
kunów. Stworzyli mu przecie? dom, w którym czu? si? kochany, 
bezpieczny.

? A czy odrobi?e? lekcje, Stasiu? ? zapyta?a ciocia z trosk?.

Trosk?, której tak bardzo brakowa?o mu po ?mierci mamy...

Lekcje na szcz??cie by?y odrobione, mogli?my wi?c pobuszo- 
wa? po bibliotece. Gdy wyszli?my na zewn?trz, dochodzi?o ju? 
pó?ne popo?udnie. Szli?my chodnikiem w stron? Plant, 
rozmawiaj?c o ksi??kach. U?wiadomi?em sobie, ?e Staszek nigdy 
nie pozna zabawnych przygód dzieci z Bullerbyn, Stasia i Nel, 
Pippi Langstrumpf i Pch?y Szachrajki oraz wielu innych bohaterów, 
których ukryte w kartach ksi??ek losy le?? na mojej pó?ce.

4 3



4 4

? Wyspiander! ? Us?yszeli?my nagle wo?anie za plecami.

? Junek!

Obaj koledzy wpadli sobie w ramiona.

? To jest mój szkolny kolega, Józef Mehoffer. ? Staszek 
nas sobie przedstawi?. Wkrótce do??czyli równie? Henryk 
Opie?ski i Stanis?aw Estreicher. Ch?opcy szepn?li sobie co? 
na ucho i ra?no ruszyli w kierunku Wawelu, tak ?e ledwo 
z Ulk? mogli?my za nimi nad??y?. 

Jakie ksi??ki m óg? zna? m a?y St aszek Wyspia?ski? W czasach jego m ?odo?ci popular no?ci? w ?r ód m ?odych czyt eln ików  cieszy?y si? bajki z ,,Ksi?gi t ysi?ca i jednej nocy? -   o cudow nej lam pie Alladyna i Sindbadzie ? eglar zu. Dzieciom  czyt ano t ak?e ,,Pr zygody Guliw er a? i ba?nie  Ander sena, t akie jak: ?Br zydkie kacz?t ko?, ?Kr ólow a ?niegu?, ?Ksi??niczka na ziar nku gr ochu? czy ??w iniopas?, a kilka  lat  pr zed nar odzinam i St aszka pojaw i?a si? ?Alicja w  Kr ain ie Czar ów ?.
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Niezauwa?eni prze?lizgn?li?my si? i weszli?my na góruj?c? nad 
miastem wie?? wawelskiej katedry. Zadar?em wysoko g?ow? ? nad 
sob? widzia?em du?e, przyczepione do czarnej otch?ani serce dzwonu 
Zygmunta. Bije ono tylko podczas wa?nych dla kraju momentów.

? Jest wielki! ? przyzna? Junek.

? My?licie, ?e zdo?amy go rozhu?ta?? ? pow?tpiewa? Henryk.

? No pewnie! ? Staszek szybko zgasi? nasze obawy i z ca?? sw? 
ch?opi?c? si?? poci?gn?? za lin?. Pomagali?my wszyscy. D?wi?k 
dzwonu by? pot??ny. Zatkali?my uszy, a serca bi?y nam równie 
g?o?no, jak on sam.

? W nogi! ? krzykn?? jeden z nas i rzucili?my si? do ucieczki. 
Jednak ju? na schodach z?apa? nas ko?cielny i zaprowadzi? 

do zaniepokojonego d?wi?kiem dzwonu biskupa.

? To ja ich namówi?em... ? Staszek przyzna? si?, cho? chcieli?my 
go kry?.

Jednak zamiast srogiej kary biskup tylko pogrozi? mu palcem:

? Musisz sobie zas?u?y? na to, by Zygmunt dla ciebie zadzwoni?, 
ch?opcze... ? powiedzia?.

Ju? chcia?em co? odpowiedzie?, ale wtedy Ula zas?oni?a mi usta 
r?k?. A w zasadzie nie usta, tylko nos! Jak to?
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? Mamo, bo Staszek chrapie! ? Us?ysza?em nad sob? jej g?os. ? Ach, wszystko przespa?e?! ? zgani?a mnie  
? I opowie?ci taty o dawnym Krakowie, i o wujostwie Stankiewiczach, u których wychowywa? si? Sta?, 
i nawet o tym, jak pewnego dnia rozhu?ta? z kolegami dzwon Zygmunta...

? Czy z tym dzwonem to by?a prawda? ? zapyta?em tat?.

? Podobno tak, cho? w?a?ciwie nie wiadomo, jak to by?o ? odpar?.

? A czy na pogrzebie Stanis?awa Wyspia?skiego...

? Tak, ?egna? go d?wi?k królewskiego dzwonu. A teraz wracajmy, bo robi si? pó?no i pora do ?ó?ek, cho? 
dla niektórych drewniane ?awki na Plantach s? wygodniejsze ni? domowa po?ciel. ? Tata u?miechn?? si? do 
mnie, a ja pot??nie ziewn??em, gdy? nie ca?kiem si? jeszcze obudzi?em.

***

Nast?pnego dnia wsta?em wcze?niej ni? zwykle. I nawet ?niadanie jako? mi nie smakowa?o... Mo?e 
dlatego, ?e co? ci??y?o mi na sumieniu?

? Tato, mówi?e?, ?e Junek i Wyspiander, mieszkaj?c razem ze sob? w Pary?u, cz?sto si? k?ócili, a potem 
zupe?nie przestali ze sob? rozmawia?. Czy pó?niej uda?o im si? naprawi? przyja??? ? zapyta?em, siadaj?c 
obok taty na dywanie.

? Niestety nie... ? odpar?.

? Wiesz, bo ja niedawno pok?óci?em si? z Ank?... Pisali?my wypracowanie na szkolny konkurs i cho? 
bardzo si? stara?em, to jej praca zdoby?a g?ówn? nagrod?... W z?o?ci powiedzia?em jej, ?e to na pewno nie ona 
j? napisa?a, tylko jej tata, który jest dziennikarzem... Ale ja wiem, ?e to nieprawda... Anka si? teraz do mnie 
nie odzywa, a mnie jest strasznie g?upio i... przykro... ? wyzna?em.
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? Czasem pora?ki ucz? nas wi?cej 
ni? sukcesy. ? S?owa taty by?y bardzo 
m?dre.

Si?gn??em po le??cy na stoliku 
telefon. Po drugiej stronie s?uchawki 
us?ysza?em dziewcz?cy g?os, a chwil? 
pó?niej w tarasowych oknach mign??y 
mi dwa czarne warkoczyki  i kolorowa 
czapka z daszkiem. Podbieg?em, by 
otworzy? drzwi.

? Cze?? ? przywita?a mnie weso?o 
Anka, wchodz?c do ?rodka.

? Jeszcze raz bardzo ci? przepra- 
szam... ? Na ?ywo znacznie trudniej 
by?o mi wypowiedzie? te s?owa...

4 7



Anka jednak szeroko si? 
u?miechn??a.

? E, tam! ? Machn??a r?k?. ? 
To tylko szkolny konkurs! A sa- 
mej smutno si? siedzi w ?awce 
i bawi na podwórku.

Usadowili?my si? przy ku- 
chennym stole, a mama poda?a 
nam kakao i upieczone wczoraj 
dro?d?ówki ze ?liwkami. Anka 
to ?wietna kole?anka! Dobrze, 
?e w domu woli trzyma? kota, 
a nie koz?!
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1. c; 2. b (Józef Mehoffer ? przyjaciel, Kazimierz Stankiewicz ? wuj); 3. c; 4. b; 5. a; 6. c (Podchwytliwa jest odpowied? b ? Stanis?aw 
Wyspia?ski projektowa? jedynie witra?e do ko?cio?a Mariackiego, polichromie s? autorstwa Jana Matejki.)

Dom Józefa Mehoffera ? to miejsce, w którym urodzi? 
si? Stanis?aw Wyspia?ski. Dom by? w?asno?ci? dziadka. 
Stanis?aw sp?dzi? tu 4 lata. Potem wraz z rodzicami 
i m?odszym bratem Tadeuszem przeprowadzi? si? do 
zabytkowego Domu D?ugosza.

Dom D?ugosza, ulica Kanonicza 25 ? to tu zmarli 
m?odszy brat Stanis?awa, Tadeusz, i mama, która 
zachorowa?a na gru?lic?. Ma?y Sta? przesiadywa? 
wtedy cz?sto samotnie w pracowni swojego taty, który 
by? rze?biarzem i który po ?mierci ?ony i m?odszego 
syna za?ama? si? i popad? w alkoholizm. Z okien 
pracowni roztacza? si? widok na Wawel.

Hotel Wyspia?ski przy ulicy Kopernika ? w tej 
kamienicy zamieszka? Staszek wraz z cioci? Joann? 
Stankiewicz (siostr? mamy) i jej m??em. Wkrótce 
jednak wujostwo Stankiewiczowie wraz z ch?opcem 
przeprowadzili si? do mieszkania w kamienicy przy 
ulicy Zacisze.

Na ulicy Poselskiej 10 ? w nieistniej?cej 
dzi? kamienicy ? wynajmowa? 
pracowni?. W tym czasie pozna? swoj? 
przysz?? ?on?, ch?opk? Teofil?.

Plac Mariacki 9 ? znajdowa?a si? tu kolejna 
wynajmowana przez artyst? pracownia.                    
Rozpocz?? w niej pisanie ?Wesela?.

Ulica Krowoderska 79 ? Nadszed? moment, gdy Stanis?awa sta? 
by?o na wynaj?cie du?ego, siedmiopokojowego mieszkania. 
Przeprowadzi? si? do niego wraz z ?on?, dzie?mi... i koz?. 
To w?a?nie tam znajdowa?a si? s?ynna b??kitna pracownia. 
Na drzwiach do mieszkania wisia?a kartka: ?Tu mieszka 
Stanis?aw Wyspia?ski i prosi, aby go nie odwiedza??.

1. W jakich czasach ?y? Stanis?aw 
Wyspia?ski?

a) mi?dzy I a II wojn? ?wiatow?

b) w czasie II wojny ?wiatowej

c) przed I wojn? ?wiatow?, 

gdy Polska by?a pod zaborami

Dom w podkrakowskiej wsi W?grzce ?  Wyspia?ski kupi? go 
za nagrod? za cykl pejza?y z Kopcem. Zdo?a? prze?y? w nim 
zaledwie 15 miesi?cy. Zmar? w lecznicy przy ulicy 
Siemiradzkiego 1.

Ulica Zacisze ? by? tu wtedy tylko jeden, naro?ny dom. Niestety nie ma ju? po nim 
?ladu. Wraz z domem znikn??y drewniane por?cze, po których uwielbia? zje?d?a? 
m?ody artysta, i studnia, z której konewk? czerpa? wod?. Mieszkaj?c tu, nastoletni 
Stanis?aw rozpocz?? studia w Szkole Sztuk Pi?knych, st?d tak?e wyjecha? do Pary?a, 
a w kuchni s?siedniego mieszkania utworzy? sw? pierwsz? pracowni?.

2. Nauczycielem m?odego 
Staszka by? jeden ze 
s?ynnych krakowskich 
malarzy:

a) Józef Mehoffer

b) Jan Matejko

c) Kazimierz Stankiewicz

Kim by?y pozosta?e osoby?
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Co w iem  o St anis?aw ie 

Wyspia?skim ?
3. Kim by? tata Staszka?

a) malarzem 

b) pisarzem

c) rze?biarzem

5. Co to s? polichromie?

a) wielobarwne ozdoby 
malarskie
b) projekty witra?y

c) no?yki do ci?cia szk?a

6. W którym z krakowskich 
ko?cio?ów mo?emy zobaczy? 
Staszkowe polichromie 
i witra?e?

a)  w ko?ciele ?w. Wojciecha

b)  w ko?ciele Mariackim

c) w ko?ciele ojców 
Franciszkanów

Która z tych odpowiedzi jest 
podchwytliwa i dlaczego? 

4. Czym najcz??ciej malowa? obrazy?

a) farbami olejnymi b) pastelami c) akwarelami

Pami?tasz, co by?o jednym z powodów wyboru tej techniki?




