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Fryderyk Chopin 





Wybitny polski pianista i kompozytor. Przedsta-

wiciel romantyzmu, często nazywany poetą fortepianu. 

Chopin czerpał z wzorców stylistycznych polskiej muzyki 

ludowej. Jego utwory wyróżnia pogłębiona ekspresja. 

Znana na całym świecie muzyka polskiego kompozytora 

wciąż inspiruje nowe pokolenia artystów. Co pięć lat 

organizowany jest w Polsce słynny Międzynarodowy 

Konkurs Pianistyczny im. Fryderyka Chopina.         .

Fryderyk Chopin 

22 II 1810 – 17 X 1849



Gwar rozmów powoli cichł. Przy fortepianie usiadł 

ulubieniec towarzystwa, Fryderyk Chopin. Palce na chwi-

lę zawisły nad klawiaturą, potęgując skupienie i napięcie. 

Nagle z furią zaatakowały! Biegały po klawiszach jak 

szalone. Zawracały! Uderzały z mocą. Nikt już nie za-

uważał, że przy instrumencie siedzi człowiek niewielkiej 

postury i delikatnego zdrowia. Muzyka pochłonęła wszy-

stkich bez reszty. Zarówno towarzystwo, jak i pianistę. 

Płynęli na wzburzonych falach Etiudy rewolucyjnej, kiedy 

nagle dźwięki zamilkły. Fryderyk wpatrywał się szeroko 

rozwartymi oczyma za skrzydło fortepianu. Wyłaniała się 

zza niego biała, półprzezroczysta zjawa. Szeptała:       

– Już niedługo, już niedługo przyjdę po ciebie… 

Szykuj się…

Fryderyk zerwał się na równe nogi i gwałtownie 

wybiegł z salonu. Na ganku oparł się o ścianę i ciężko 

oddychał. Zamknął oczy. 

– Spokojnie, tylko spokojnie. Oddychaj – szeptał do 

siebie. To już trzeci raz, gdy widzisz tę postać – pod-

powiadała głowa – to nie może być przypadek. Jesteś 

chory, wiesz, że jesteś...  

 .
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Zagadkowe melodie



– To tylko przeziębienie – mówił do siebie – tylko 

chwilowa niedyspozycja. Od dziecka byłem chorowity, to 

przejdzie.   

Cicho uniosła się firanka oddzielająca wnętrze od 

ogrodu i na ganek wyszła Delfina Potocka. Położyła rękę 

na ramieniu Fryderyka i zajrzała mu w oczy.

– Co się stało? Źle się poczułeś?  

– Nie, nie… To nic, tak tylko…

– Tak tylko byś nie wybiegał. Pewnie się nie wyspa-

łeś? Poczciwa George ostatnio skarżyła się, że wróciłeś ze 

spaceru pospiesznie i zamknąłeś się w swoim pokoju na 

kilka dni, by bez końca udoskonalać to, co przyszło ci do 

głowy podczas wspólnej przechadzki. Pewnie mało jadłeś  

i nie spałeś. George mówiła, że koniec końców to przera-

bianie i tak zdało się na nic, bo zostałeś przy pierwszej 

wersji. Czy tak?

– Tak, Delfino, rzeczywiście tak było. Wydawało mi 

się, że muszę ulepszyć to, co wymyśliłem pod wpływem 

chwili. Szukałem odpowiednich dźwięków, ale osta-

tecznie zostałem przy pierwszej wersji.            

– Więc jaki był sens takiej morderczej pracy? Tylko 

się osłabiłeś!

– Oj, sama pomyśl, skąd miałem wiedzieć, jak 

 .
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będzie najlepiej? Gdybym nie spróbował, cały czas bym 

się zadręczał, że mogłem to ulepszyć, a nie uczyniłem tego 

jedynie z lenistwa. W rezultacie byłbym jeszcze bardziej 

zmęczony i sfrustrowany niż teraz. 

– Może chcesz wracać do domu? Zawołam dorożkę.

– O co to, to nie! Już mi lepiej. Wracajmy do środka   

i bawmy się. Życie jest tak krótkie, że szkoda każdej chwi-

li, zarówno jeśli chodzi o pracę, jak i zabawę. – Fryderyk 

uśmiechnął się i pociągnął hrabinę za rękę do środka. 

Prawie wbiegli z powrotem, a on szybko dopadł klawia-

tury. Nic nie wyjaśniając, siadł i dokończył utwór, a po 

brawach, które dostał, zawołał: 

– To teraz zagadki! Uważajcie! 

Poprawił się na krześle, strzepnął palcami i kierując 

do wszystkich szelmowski uśmiech, zagrał swój utwór,  

ale inaczej. Co chwila zawadiacko patrzył na zebranych, 

którzy zaczęli wołać. 

– Liszt, Liszt jak żywy! Fryderyku, to kto teraz?  

Zabawa w naśladowanie sposobu gry innych pia-

nistów trwała przez czas jakiś, aż pianista się znudził.  

Miał ochotę na coś więcej, więc zapytał:

– A jak myślicie, czy da się grać czym innym niż 

palce? 
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– No jak to? Oczywiście, że się nie da! – sala była 

zgodna. Czymże innym można grać na klawiszach for-

tepianu jak nie palcami?   

– To ja wam coś pokażę!  – zawołał Fryderyk. Zdjął 

krępujący ruchy surdut i pochylił się nad instrumentem 

dużo niżej niż normalnie. A po chwili już grał… łokciami! 

Rozległy się salwy śmiechu, ale i podziwu, bo choć 

niecodzienny był to sposób, to muzyka dalej była muzyką, 

która płynie zgrabnie i gładko.  

– Kiedyś się tego nauczył? 

Fryderyk tylko mrugnął okiem. Zagrał znowu, ina-

czej. I tak bawiono się do samego rana. Znów zarwana 

noc, którą trzeba odespać, ale tak miło z ludźmi, tak 

wesoło. Nie samą pracą człowiek żyje, nawet jeśli jego 

praca to życie. Trzeba je cisnąć jak cytrynę, nie zwalniając, 

bo zwalnianie to śmierć. Póki jeszcze oddech w piersi, 

trzeba tworzyć, spotykać się z ludźmi, żyć. Odeśpi się           

w trumnie.  





Henryk Jordan 





Wybitny lekarz i pionier postępowego wychowania 

fizycznego w Polsce. Profesor ginekologii i położnictwa 

Uniwersytetu Jagiellońskiego. Inicjator wprowadzenia do 

szkół obowiązkowych lekcji gimnastyki oraz kursów 

wychowania fizycznego dla nauczycieli. Z jego inicjatywy 

w Krakowie powstał pierwszy publiczny ogród służący 

rekreacji dzieci i młodzieży. Redaktor czasopisma „Prze-

gląd Higieniczny”. Członek Najwyższej Rady Sanitarnej   

w Wiedniu.

Henryk Jordan 

23 VII 1842 – 18 V 1907



Doktor Henryk był bardzo lubiany i szanowany nie 

tylko przez personel szpitala, który założył, ale też wszy-

stkich ludzi, i bogatych, i biednych, mieszkających          

w Krakowie i jego okolicach. Powszechnie znano smukłą 

sylwetkę doktora w okularach. Nic dziwnego, bowiem 

wszędzie go było pełno. Po pracy w szpitalu biegł doglą-

dać założonego przez siebie chóru, chodził z wizytami 

domowymi do najuboższych i zawsze starał się im po-

móc  nie tylko w chorobie, lecz także w ich niedoli. Uczył 

higieny, aby jego podopieczni nie zapadali tak często na 

różne choroby, które obciążały dodatkowo budżet 

rodzinny. Łatwiej chyba wymienić, czego doktor nie ro-

bił, niż to, co robił i w jakie sprawy się angażował. Aż dziw, 

że miał czas spojrzeć w stronę Marii Gebhartowej. Lecz 

kiedy spojrzał w jej oczy, tak go zauroczyły, że zaraz udał 

się do jej rodziców i poprosił o rękę dziewczyny.  

Tego dnia mieszkańcy Krakowa mogli zauważyć 

zaaferowanego jegomościa w binoklach, jak zmierzał 

szybkim krokiem do najlepszej kwiaciarni w mieście.  

– Dzień dobry, chciałbym zamówić bukiet na 

dzisiejsze popołudnie.
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Dzieło życia



– Dzień dobry – miła kwiaciarka z uśmiechem 

zajęła się klientem. – Jaki ma być ten bukiet? 

– Ładny – odparł z prostotą.

– Tak, na pewno powinien być ładny – przytaknęła 

kobieta. – A na jaką uroczystość? Czy to czyjeś imieniny, 

urodziny? Może ślub? 

– Nie, jeszcze nie na ślub – odparł klient. – Na 

oświadczyny. Dla rodziców wybranki. 

– Rozumiem. A zatem już wiem, jaki bukiet przy-

gotować. Bazą będą herbaciane róże, które symbolizują 

miłość rodzinną. Kilka żółtych dodam jako symbol siły      

i mądrości przyszłych teściów. Wplotę też – dla lekkości   

– kilka białych goździków, które powiedzą rodzicom 

wybranki o pańskich czystych intencjach. Środek bu-

kietu będzie stanowić różowa gerbera będąca wyra-     

zem szacunku i podziwu, a otoczę go irysami, które są   

pięknym symbolem ufności i będą odzwierciedlać 

pańskie zaufanie do przychylnej decyzji dla oświad-  

czyn.

– Zdaję się całkowicie na panią – odparł doktor 

Jordan. – Pani wiedza jest ogromna i wierzę, że bukiet 

będzie nie tylko wspaniały, ale i stosowny do okoliczności. 

Zgłoszę się po niego o czwartej po południu.  
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Po tych słowach wyszedł z kwiaciarni i, wróciwszy 

do domu, zaparzył sobie mocną herbatę dla uspokojenia 

nerwów.  

Wreszcie nadszedł czas, by odebrać bukiet i udać 

się do domu Marii. Kiedy doktorowi otworzono drzwi, 

wszedł do salonu, po czym przyklęknął przed rodzicami 

ukochanej i wyciągnął w ich kierunku piękny, pełen 

symboliki bukiet. Nieco zdenerwowany poprosił o rękę 

wybranki. 

– Wstań, młody człowieku. Porozmawiajmy – rzekł 

ojciec Marii, a matka zaprosiła gościa do stołu.      

Nielekka to była rozmowa, bo przyszły teść 

dokładnie wypytywał o perspektywy na przyszłość,  

stan majątku, a nawet zdrowie Henryka, aby upewnić 

się, czy zapewni córce życie na odpowiednim pozio- 

mie. Jednak pozycja Henryka Jordana w społeczeńst- 

wie i na uczelni była na tyle dobra i ugruntowana, że 

wreszcie, po formalnym spytaniu córki, czy też chce 

tego związku, ojciec wyraził zgodę. Można było myśleć          

o ślubie. 

Jak to zwykle bywa, po pewnym czasie małżeństwo 

doczekało się potomka, syna Jerzego. Czekali na niego    

aż sześć lat, toteż szczęście z narodzin dziecka było 

 .
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przeogromne. Henryk czułością i troską otaczał żonę        

i dziecko, ale nie zaniedbywał też swojej działalności 

lekarskiej i edukacyjnej. Podchwytywał nowinki wpro-

wadzane na świecie dotyczące zarówno leczenia, jak         

i ochrony zdrowia. Zdobytą wiedzę przeszczepiał na 

grunt Polski znajdującej się wówczas pod zaborami. 

Uważał, że zdrowe społeczeństwo wzrośnie w siłę i kie-

dyś uwolni się wreszcie od jarzma najeźdźców.      

Nikt by się nie spodziewał, że temu zaangażo-

wanemu w ochronę zdrowia lekarzowi przytrafi się taka 

tragedia w życiu osobistym. Kiedy Jerzy miał 6 lat, ciężko 

zachorował i nawet ojciec, jeden z największych autory-

tetów tamtych czasów w dziedzinie zdrowia, nie zdołał 

uratować własnego dziecka. Mały Jerzy, jedyna radość 

rodziców,  zmarł.  

Po opłakaniu kochanego synka Henryk ze zdwo-

joną siłą rzucił się w wir zajęć i skupił się przede wszy-

stkim na zdrowiu dzieci. Zauważył pewną interesującą 

prawidłowość. Dzieci, które częściej przebywają i bawią 

się na świeżym powietrzu, o ile są dobrze odżywione, są 

zdrowsze od innych. To naprowadziło go na pomysł 

zbudowania pięknego ogrodu otwartego dla wszystkich 

mieszkańców Krakowa i okolic. Ogrodu, w którym będzie 

.
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bezpieczna przestrzeń do biegania, wspinania się oraz 

place gier i zabaw.                                

Żona wspierała jego pomysły i dbała o to, by Henryk 

właściwie się odżywiał i odpoczywał, a on działał. Kupił  

od miasta kawał terenu pozostały po zorganizowanej  

dwa lata wcześniej wystawie rolniczo-przemysłowej          

i tam zaczął realizować swój pomysł. Często mawiał: 

– Żaden człowiek nie może być cały czas poważny. 

Nie da się nieustannie pracować, bo to prowadzi do 

przemęczenia. Zmęczone ciało wymaga odpoczynku,      

a umysł wytchnienia, oderwania od obowiązków także    

w myślach. Nasza dusza potrzebuje radości, która      

czyni życie milszym. Gdy to mamy, jesteśmy zdrowsi         

i  silniejsi. 

Ogromny, 22-hektarowy teren, ogrodzono i zasa-

dzono na nim krzewy i drzewa. Do parku prowadziła bra-

ma obok mleczarni pani Eweliny Dobrzyńskiej, w której 

można było napić się mleka. Za nią wznosił się pawilon 

gimnastyczny, w którym ćwiczenia sportowe odbywały 

się latem, zimą przenoszono się do cieplejszej sali w klasz-

torze Franciszkanów. Henryk, chcąc zachęcić dzieci do 

ćwiczeń, raz w roku wyróżniającym się gimnastykom za-

kładał i wręczał książeczki oszczędnościowe z wstępnym 

  . 
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wkładem 5 guldenów. Nie była to duża kwota, ale za-

chęcająca do własnych oszczędności.                   

W parku uformowano labirynt, zwany wtedy 

ślimakiem. Z czasem zbudowano też basen, korty teni-

sowe, wiatę na sprzęt sportowy i gry planszowe, które 

można było pożyczać i bawić się, ile kto chciał.        

Henryk co jakiś czas organizował pogadanki pat-

riotyczne i higieniczne, które prowadził osobiście. 

Zamówił też do ogrodu rzeźby słynnych Polaków, które 

stopniowo uzupełniały zadrzewioną przestrzeń. 

.

 .
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Z radością patrzył, jak wspaniale przyjęła się jego 

idea, jak z roku na rok rośnie liczba dzieci i młodzieży 

korzystających z ogrodów, a także w jak w wielu innych 

miastach powstają takie parki. Dumą napawało go to, że 

wszystkie były nazywane na jego cześć „Ogrodami dok-

tora Jordana”. Zwłaszcza że w żadnym innym miejscu        

w Europie takie inicjatywy się nie zrodziły. Ogrody Jor-

danowskie były jedyne i niepowtarzalne. Żona Henryka 

zmarła po 26 latach małżeństwa, zmarł i on, przeżywając 

ukochaną o siedem lat, a idea parków pozostała do dziś.    

W Białymstoku na ulicy Mickiewicza mamy pozostałości 

po ogródku Jordanowskim, a doktorowi Jordanowi za-

wdzięczamy wszystkie osiedlowe i parkowe place zabaw.
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Mikołaj Kopernik





Wielki astronom, matematyk, prawnik i filozof. 

Jedna z najbardziej fascynujących postaci renesansu. 

Najsłynniejszym dziełem Mikołaja Kopernika jest praca  

O obrotach sfer niebieskich, opublikowana w 1543 roku. 

Przedstawił w niej teorię heliocentrycznego modelu 

Układu Słonecznego, dowodząc, że to Ziemia i inne 

planety krążą wokół Słońca. Jego odkrycia położyły kres 

średniowiecznym teoriom astronomicznym.          .

Mikołaj Kopernik

19 II 1473 – 21 V 1543



Mikołaj Kopernik patrzył w niebo usiane gwiaz-

dami. Noc zawsze go fascynowała. Od dziecka wpatrywał 

się w te świecące punkciki, przyciągały go. Potrafił wy-

chodzić nawet zimą, choć matka wołała:

– Mikołaj, wracaj! Znowu bez szuby w ten mróz 

wyszedł basałyk jeden! – chwytała kożuch i wybiegała za 

nim, sama nie pamiętając się okryć, byle otulić syna 

ciepłym kożuszkiem.

Mikołaj uśmiechnął się do wspomnień. Tak, aż do 

zsinienia nosa potrafił zimą pozostawać na mrozie i pat-

rzeć. 

Nic dziwnego, że szybko zauważył, jak różne są te 

światełka. Jedne przesuwały się zawsze tak samo po 

nieboskłonie, niezależnie od pory roku, z taką samą 

prędkością. Oczywiście pory roku miały własne układy      

i skupiska gwiazd, ale te sunęły niezmiennie po swoich 

torach. 

Jednak chłopak parę razy zauważył inny ruch        

na niebie. Niektóre z jasnych punkcików nie mrugały, 

tylko świeciły cały czas tym samym, stałym światłem         

i przemieszczały się, jakby niedopasowane do stałych     
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skupisk mrugających obiektów. Dowiedział się, że są to 

planety.

Ale czym one tak naprawdę są? To pytanie za-

prowadziło Mikołaja do dalekich szkół poza granicami 

Polski. Do Włoch, do słynnej Padwy i Bolonii. To były 

czasy! 

Studenci zwani żakami był to ludek bardzo chłon-

ny wiedzy, ale i ogromnie psotny, więc niejeden miesz-

czanin czasem na nich narzekał. Jak to u młodych chłop-

ców, figle im były w głowie, a energia rozpierała po go-

dzinach spędzonych w ławkach na słuchaniu wykładów. 

Czas wyciszenia i uspokojenia zaczął się w życiu 

Mikołaja wraz z wdzianiem habitu. Postanowił zostać 

duchownym, ale nie porzucał swoich zainteresowań. 

Wiedział, że człowiek zdeterminowany zawsze znajdzie 

sposób, by robić to, co kocha, a on kochał niebo.

Teraz stał pod niebem Fromborka i rozmyślał, 

otuliwszy się ciepłą, futrzaną szubą. Nie zapominał jej 

wdziać teraz, gdy był dorosły, o nie. Nawet potrafił, jak 

teraz, szczelniej osłonić się kołnierzem, gdy zimny pod-

much znalazł szparę i wdarł się pod spód.   

Patrzył na migotliwe gwiazdy i równym światłem 

płonące planety. Akurat widoczny był Merkury ze swym 
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czerwonym okiem i Uran tak inny w barwie, chłodny         

i daleki. Intensywnie myślał, co zrobić. Nadarzyła się 

bowiem okazja zakupienia domu poprzedniego przeora, 

który właśnie zmarł i nikt z mieszkających we from-

borskich murach braci go nie chciał. A nie chciał go dla-

tego, że dom mocno oddalony był od murów klasztoru,     

a to niestety była duża niedogodność ze względu na 

przepisy zgromadzenia.  

Toteż Mikołaj bił się z myślami. Jeśli kupi dom, 

może się zdarzyć, że nie usłyszy z niego dzwonu wo-

łającego do przybycia w klasztorne mury. A to groziło 

grzywną. Był to bowiem bardzo rygorystycznie prze-

strzegany nakaz, aby na wołanie dzwonu jak najszybciej 

stawić się w klasztornym budynku. Strata pieniędzy nigdy 

nie jest miła. Tym bardziej, gdy myśli się o kupnie domu. 

Westchnął i zawrócił do swojej komnaty. 

Jednak myśl o kupnie domostwa nie dawała mu 

spokoju. W jednej z wolnych chwil dnia poszedł tam          

i zapatrzył się na budynek z ogrodem i na otoczenie. Nie 

podziwiał widoku, który ze skarpy roztaczał się na leżące 

w dole miasteczko, choć był urokliwy. On patrzył na nie-

bo. Tu nic go nie przysłaniało. Żadna wieża, żaden mur. 

Niebo ciągnęło się po horyzont. Jakiś czas temu z tego 
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powodu prowadził tu obserwacje zaćmienia księżyca. 

To wspomnienie zadecydowało. O tak. Kupię ten dom      

– postanowił. 

Jak postanowił, tak zrobił i po zakupie w przydo-

mowym ogrodzie zaczął tajemniczą budowę. Braciszko-

wie stawali czasami, by popatrzeć przez niewysoki mur, 

co też ten Mikołaj tu buduje. Czy kurnik jaki, by jajka mieć 

świeże do śniadania? Wcale niegłupi to pomysł. 

Jednak Mikołaj budował brukowany, okrągły pla-

cyk. Po cóż mu coś takiego? Dziwili się. Mikołaj na szepty 

nie zważał, tylko mierzył i pokazywał robotnikom, jak 

mają kłaść kamienie. 

Wreszcie wszystko było gotowe. Mikołaj wytasz-

czył astrolabium, lunetę i inne swoje przyrządy do obser-

wacji ciał niebieskich i co wieczór, o ile brak chmur na     

to pozwalał, spoglądał w niebo i robił notatki.  

W tym samym czasie nowy papież Grzegorz zau-

ważył, że rok kalendarzowy nie pokrywa się dokładnie      

z astronomicznym. Zima nie kończyła się, jak powinna, 

wiosna nie nadchodziła o czasie. A przecież święta 

kościelne są zależne od precyzyjnego ustalenia daty. Co 

robić? Ano trzeba stworzyć nowy, lepszy kalendarz! 

Papież rozesłał wieści po całym świecie, do wszystkich 
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duchownych i uczonych przy dworach, że priorytetem 

papieskim jest ustalenie nowego, lepszego kalendarza. 

Nakazał porzucić wszelkie inne projekty i skupić się na 

tym, najważniejszym. 

Do niektórych uczonych wysłano z kancelarii pa-

pieskiej osobne zaproszenia i takie dostał także Mikołaj 

Kopernik. Czytając pismo, z uśmiechem kiwał głową.      

O toto, to ciekawe wyzwanie! Gdyby przyszło kilka lat 

wcześniej, trudno by mu było dołączyć do badaczy, ale 

teraz… teraz ma przyzwoity placyk do obserwacji nieba!  

Mikołaj raźno zabrał się do pracy. Najpierw na tyle, 

na ile pozwalały obowiązki, później skorzystał nawet        

z papieskiego zwolnienia i działał cały czas. Ograniczała 

go tylko widoczność nieba. Gdy było zachmurzone,          

z oczywistych powodów musiał przerywać obserwacje, 

więc włączał się wtedy do porzuconych na chwilę obo-

wiązków. Nie próżnował! Nie miał „wolnego”. Mikołaj 

należał do tych szczególnie sumiennych i pracowitych, 

tak że swoje obliczenia dla papieża Grzegorza ukończył 

przed upływem ustalonego w Rzymie, trzyletniego ter-

minu zwolnienia z innych obowiązków. Mikołaj wysłał 

obliczenia, ale się tym nie chwalił, by móc pracować nad 

swoimi teoriami nieba. Miał podejrzenie, że powszechnie 
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panująca teoria heliocentryczna jest błędna. Nie on jeden 

zresztą, a to już dawało do myślenia. Jednak tajemnica nie 

utrzymała się długo. Konfratrzy dowiedzieli się o ukoń-

czonych obliczeniach, z racji których Mikołaj był zwol-

niony z obowiązków na rzecz braci zakonnych, więc 

uznali, że reszta czasu pozostająca Mikołajowi z nadania 

papieża, jest zbędna. 

Pewnego dnia przeor wezwał Mikołaja do siebie. 

– Musisz wybrać się w podróż do Olsztyna w spra-

wach bractwa. Wyruszysz jutro z rana.  

– Czy na długo, wielebny? – spytał Mikołaj.  

– Nie wiem dokładnie. Myślę, że na kilka miesięcy.  

Spędzisz tam tyle czasu, ile będzie potrzeba. 

– Pójdę zatem się spakować, by być gotowym.  

– Przyjdź, Mikołaju, po wieczerzy po listy. Wtedy 

też dokładnie wyjaśnię, co będzie należało do twoich 

obowiązków. 

Mikołaj skłonił się i zasmucony ruszył do swoich 

komnat. Do pakowania na szczęście nie miał dużo, żył 

skromnie.  

Prace nad teorią heliocentryczną diabli, tfu...  

wzięli. Nie byłby jednak sobą, gdyby po pierwszym 

rozczarowaniu nie pomyślał, że zawsze można coś 
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zdziałać. Gdyby wiedział, jakie to będzie trudne, może 

borykałby się z frustrującymi myślami dłużej, ale wolał 

nie zaprzątać sobie nimi głowy. Nie ma co martwić się 

na zapas. Trzeba zająć się tym, co tu i teraz.  

Olsztyn powitał go gwarem na dziedzińcu. Co 

chwila ktoś wjeżdżał. A to gońcy z Fromborka, Pieniężna, 

Lidzbarka, a to szlachta z pobliskich włości, a to służba      

i straże biegnący w swoich sprawach, dostawcy żywności, 

opału i innych niezbędnych rzeczy. 

Hałasował żuraw przy studni wykopanej w samym 

centrum dziedzińca, głębokiej niezmiernie, więc wy-

dobycie jednego wiadra trwało niemałą chwilę, a tych 

przecież potrzeba bardzo wiele w takim zaludnionym 

mieście. Do tego kołowrót niemożliwie piszczał! Oj, we 

Fromborku było dużo spokojniej.   

Mikołaj niemal od pierwszej chwili szukał miejsca 

na swoje badania. W pierwszej kolejności przyjrzał się 

murom. Były wysokie i mało światła wpadało na dziedzi-

niec, i tak w dużej mierze uniemożliwiający badania ze 

względu na ową ruchliwość. Słońce na dziedzińcu też 

gościło krótko, a on potrzebował go nie tylko dłużej, ale    

o określonej porze, aby dokonywać swoich obliczeń.        

A czas naglił. Musiał znaleźć miejsce przed nastaniem 
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mrozów! Na dodatek obecne obowiązki zmuszały go do 

ciągłych wyjazdów w okolice. 

Czy nasz bohater zaprzestał swoich działań? Nie! 

Szukał tak długo, aż znalazł. 

Tym miejscem obserwacji były nieużywane schody, 

tak strome, że dla wygody pobudowano drugie, którymi 

się poruszano, te zostawiając w spokoju. Na ścianę, przy 

której znajdowały się stopnie, słońce padało tak, jak 

potrzebował Mikołaj. Toteż na nim wyznaczył przestrzeń 

do pomiarów. Nie myślcie, że ściana była równa, gładka      

i pusta. Krużganek był po pierwsze osłonięty od góry 

dachem, jak to krużganki mają w zwyczaju, a w ścianie 

osadzone były drzwi komnat. Ponadto trzeba było ją 

otynkować, by wyrównać powierzchnię. Jedna para drzwi 

na krużganku prowadziła do jego kwatery. Tu więc zaczął 

kreślić po ścianie. Aby właściwie prowadzić obserwacje, 

musiał się jeszcze uciec do wykorzystania luster, które 

ustawiał pod odpowiednim kątem. Za każdym razem, 

gdyż wzbudzały ciekawość, bo był to jedyny element, 

widoczny z innych miejsc, skrywał je za płachtą. Oj, 

namęczył się doktor Mikołaj, namęczył. Samo stworze-

nie tego miejsca pomiarów było wyzwaniem, przecież 

najpierw trzeba było je znaleźć, wymyślić, jak wyko-
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rzystać, bo gdyby nie pomysł z lustrem, owo miejsce też by 

się nie nadawało. Pilnował zwierciadła jak oka w głowie. 

Dziś uszkodzone łatwo zastąpić, wtedy – był to niemały 

problem. Nie dosyć, że były bardzo drogie, to jeszcze 

wcale niewielu fachowców umiało tworzyć lustra, jakiego 

potrzebował uczony. Gładkiego, nie zniekształcającego 

obrazu. Toteż dbał, by się nie porysowało. Drżał o nie. A to 

wszystko w nawale obowiązków, jakie na niego spadły! To 

naprawdę imponujące! Czasem zastanawiam się, czy 

dzisiaj mamy podobnie zdeterminowanych ludzi. Czy 

jest ich mniej, czy tyle samo? Zostawiam to waszej 

czytelniczej ciekawości. 

Mikołaj wiedział, kiedy ma przeprowadzać obser-

wacje, więc starał się tak zaplanować swoje wyjazdy, aby  

w ów dzień móc poświęcić się obliczeniom. Nie zawsze 

było to jednak możliwe. Wtedy Mikołaj starał się wrócić 

na czas i biegł do swojego miejsca badań. Tu brał 

trzymetrową drabinę, wchodził prawie na sam czubek,            

i kreślił, potem schodził, przesuwał drabinę i pono-    

wnie wchodził, kreślił i tak aż do końca obserwacji.       

Nie zważał na wysokość! A przecież może się od niej 

zakręcić w głowie, kiedy doda się te trzy metry do 

wysokości krużganka.                        .
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Gdy nadszedł jeden z takich dni pomiaru, wspiął  

się Mikołaj na drabinę, w futrzanej, ciężkiej szubie. Obli-

czenia trzeba wykonać od stycznia do kwietnia, czyli       

w najzimniejszym okresie. Ciężka szuba krępuje ruchy, 

ręce marzną. Kreda czasem się wymyka z palców, więc 

chucha w zziębnięte dłonie, ale krótko, króciutko! 

„Zajączek” nie próżnuje. Sunie po ścianie bez ustanku. 

Ani chwili, by ogrzać ręce. Służba nawet przyniosła 

wielmożnemu doktorowi gorące piwo, ale jeden, dwa 

pospieszne łyki, gdy Mikołaj jest akurat na dole, bo 

służący przesuwa drabinę, a potem czym prędzej wraca  

na górę. W brzuchu na chwilę robi się ciepło po tych dwu 

łykach, ale następne nie są gorące. Napój szybko stygnie  

w tej temperaturze. Jednak w tej chwili to nieważne, 

ważne, by nadążyć z pomiarem. Sine palce rozgrzeje 

potem, kiedy wstąpi do komnaty, podejdzie do komin-  

ka. Teraz marznie. Aby tylko utrzymać w dłoni kredę.  

Dane, które w ten sposób zebrał za pomocą 

„zajączka” z lusterka, mogły posłużyć do udoskonalenia 

poprzednich obliczeń związanych z kalendarzem, ale 

były też bardzo potrzebne do jego własnej, rodzącej się 

teorii, choć nie wiedział nawet, czy będzie mógł ją 

opublikować.  

41



Wiele wody w klepsydrze czasu upłynie, nim 

Mikołaj Kopernik wyda swoje obliczenia, które zrewo-

lucjonizują świat nauki. Tak wiele, że dziś nie wiadomo, 

czy widział je w druku, ale mimo tego nie zaprzestał 

działań. Kierowała nim ogromna pasja, a ona nie zważa  

na laury, na ludzkie uznanie. Po prostu pcha do działania, 

które staje się musem i radością. Pasja nie zawsze pro-

wadzi do sukcesu, ale ubarwia życie. Nie szuka poklasku, 

choć to dzięki niej te wielkie odkrycia są możliwe.



Miłosz Kotarbiński





Polski malarz, rysownik i kompozytor. Malował 

pejzaże, sceny historyczne, religijne i  fantastyczne. Jako 

rysownik współpracował z wieloma warszawskimi 

redakcjami. Był kierownikiem artystycznym „Tygodnika 

Ilustrowanego”. Do pasji malarza należała również praca 

pedagogiczna. Artysta założył Szkołę Rysunku i Malar-

stwa dla Kobiet, był profesorem w Warszawskiej Szkole 

Sztuk Pięknych. Odznaczony Krzyżem Komandorskim 

Orderu Odrodzenia Polski oraz Krzyżem Oficerskim 

Orderu Odrodzenia Polski.  

Miłosz Kotarbiński

25 I 1854 – 27 X 1944



Czemu sercu smutno, czemu pełno znów i niespeł-

nionych marzeń, niewyśnionych snów – profesor Kotar-

biński podśpiewywał słowa, które ułożył do Preludium  

A-dur op. 28 nr 7 Chopina, przechadzając się między roz-

stawionymi sztalugami swoich studentów.                

Tu coś szepnął, tam coś poprawił, maznąwszy 

pędzlem. Studenci w skupieniu pracowali nad zadanym 

tematem. 

– Panie Alfonsie bardzo dobrze, tak. Jestem pod 

wrażeniem pańskiego talentu i pracy. Pan coś wspominał 

o lekcjach rysunku wcześniej, tak? 

– Tak, panie profesorze – Alfons Karny z szacun-

kiem się ukłonił, zrywając się na równe nogi i omal nie wy-

wracając sztalug. – W moim rodzinnym mieście, Białym-

stoku, chodziłem po pracy na lekcje rysunku do pałacu. 

– Widać, widać. Podchodzi pan poważnie do te-

matu.

– Tak, panie profesorze, to prawda. Chcę zostać 

artystą, jak pan. 

– Dobrze, dobrze. Zobaczymy, co się z tym da   

zrobić – profesor podchodził już do kolejnego studenta.  

.
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– Ha ha ha! – rozległ się po chwili jego gromki 

okrzyk. 

– Tak? – spłoszona studentka poderwała wzrok 

znad sztalug. 

– Ha ha ha – powtórzył Miłosz Kotarbiński znaczą-

cym tonem. Sala zamarła zaciekawiona. Pędzle przestały 

szurać po paletach i płótnach. Wszystkie oczy zwróciły się 

ku Irenie Lorentowiczównie i pochylonej ku jej sztalu-

gom sylwetce nauczyciela. 

– Co to znaczy, panie profesorze? – zapytała dziew-

czyna nieśmiało. 

– A to się proszę zastanowić, a ja to wyjaśnię później 

– i nauczyciel wznowił swój spacer pomiędzy studentami. 

W pewnym momencie przystanął wzburzony, od-

wrócił się frontem do całej grupy i zawołał:

– Czy wiecie, jakie trzy błędy popełniają począt-

kujący malarze? Niemal wszyscy jak jeden mąż robią 

bezsensownie  to  samo.

– Nie wiemy – odparli chórem uczniowie przy 

sztalugach i z zaciekawieniem nadstawiali uszu, co też   

za mądrość wyjdzie z profesorskich ust.

– Otóż wyobraźcie sobie, że wszyscy początkują-  

cy malarze malują niebo na niebiesko, białka oczu na    
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biało, a liście na drzewach i trawy na zielono! Szok          

po  prostu!   

– Ale jak to? Przecież widzimy, że trawa jest zielona, 

a niebo niebieskie. Wprawdzie mają różne odcienie, ale 

jednak tak jest – zaszemrała zgodnie sala.            

– No to zapamiętajcie! Ani trawa nie jest zielona,  

ani niebo niebieskie, a białka oczu nie są białe! Macie 

zadanie domowe. Przyjrzeć się uważniej. I jutro chcę 

wiedzieć, jakie kolory ujrzeliście. Jasne? – profesor aż 

pochylił się do przodu, kierując na studentów świdrujące 

spojrzenie. 

– A moje „Ha”? – zapytała Irenka. – Nic mi nie przy-

chodzi do głowy, co to mogłoby znaczyć. 

– No, skoro pani nalega. Oto właściwa interpreta-

cja. Pierwsze „Ha”, oznaczało, że przyszła pani jako jedna 

z pierwszych. Już o dziewiątej siedziała pani na swoim 

miejscu. 

Irenka bezwiednie wyprostowała się na krześle, 

odczytując słowa profesora jako pochwałę pilności.  

– Drugie „Ha” – kontynuował – znaczyło, że od razu 

zabrała się pani do roboty. 

Teraz Irenka jeszcze bardziej rosła w dumę pod 

wpływem tych nauczycielskich pochwał, a niejedno lekko 

  

 .
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zazdrosne spojrzenie omiotło ją z sali. Dziewczyna znio-

sła je dumnie wyprostowana.  

– Trzecie „Ha” – kontynuował profesor – oznaczało, 

że pani już tak dużo… i tak źle narysowała – zakończył 

profesor, a postawa Irenki skurczyła się. Takiej końcówki 

zdania się nie spodziewała. – No dobrze – zatarł ręce 

Miłosz Kotarbiński – na dzisiaj koniec. Jutro widzimy się  

o godzinie dziewiątej. Dziękuję państwu.               

Zaszurało, zaszumiało, kiedy studenci odsuwali 

swoje krzesła i wstawali od sztalug, wycierając pędzle        

i mocząc je w terpentynie, której zapach królował w sali. 

Profesor zabrał z katedry swoją teczkę i ruszył do wyj- 

ścia. W drzwiach dogonił go jeden ze studentów. Alfons 

Karny.  

– Przepraszam profesorze, czy mogę z panem 

chwilę porozmawiać? Mam pewien kłopot i chciałem się 

poradzić. 

– Zapraszam więc na zaplecze – życzliwie odparł 

profesor, spoglądając z zaciekawieniem na tego zdol- 

nego studenta, którego zresztą dziś przy wszystkich 

pochwalił. Coś mu chodziło po głowie, że jest biedny, 

może trzeba pomóc przy stypendium? Udali się do 

malutkiej sali będącej zapleczem pracowni malarskiej, 

 .
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gdzie stało biurko, kuchenka i czajnik z wodą na herbatę. 

Zrobił dwie herbaty, nawet nie pytając, i postawił na biur-

ku, wskazawszy studentowi miejsce naprzeciwko siebie. 

– No dobrze, to w czym mogę pomóc? – zapytał, 

ujmując filiżankę z parującym naparem i zachęcając do 

tego samego swojego ucznia.

Karny obracał filiżankę w dłoniach i przez chwilę 

milczał. Miłosz nie ponaglał. Wiedział, że cisza otwiera 

ludzi. Czekał... 

– No bo pan wie, że malowanie to moje życie. Nie 

chcę, nie umiem inaczej. Muszę tworzyć. Muszę! – zaczął 

gorączkowo student. – Chcę być artystą.

– I z całą pewnością pan będzie, widzę pański talent 

i pracowitość, to musi zaowocować – podtrzymał temat 

profesor.  

– Nie, to znaczy tak… – plątał się uczeń.

– To nie, czy tak, panie Alfonsie? – Miłosz upił łyk    

z filiżanki, a student bezwiednie zrobił to samo, po czym 

westchnął.

– Nie wiem, co ze mną będzie. 

– W jakim sensie? Czy nie ma pan środków na 

opłacenie czesnego? Potrzebuje pan pomocy przy dos-

taniu stypendium? Chętnie pomogę.  
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– Nie, nie. Daję sobie jakoś radę. Zatrudniłem się 

jako palacz w redakcji „Iskier”, więc mam pieniądze,          

a jeszcze redaktorzy zauważyli moje rysunki i teraz pła-  

cą dodatkowo za projekty okładek. 

– To w czym problem? – filiżanka znowu skierowała 

się w stronę ust, a baczny wzrok dyrektora Szkoły Sztuk 

Pięknych na studenta. 

– Byłem u lekarza – nieoczekiwanie wyznał Alfons 

Karny. 

– Tak?  

– I powiedział mi, że jeśli dalej będę ślęczał nad 

grafikami i szczegółami kompozycji w rysunku, to stracę 

wzrok. No ale jak nie ślęczeć, kiedy to wszystko trzeba 

dokładnie? I poprawiać, przecież się jeszcze uczę… To nie 

wychodzi, ot tak, od razu. I co ja teraz zrobię? – bezradnie 

popatrzył na swego nauczyciela.

– Hmm… – zamyślił się ten, spoglądając z troską.     

– Faktycznie spory problem. Czego pan oczekuje ode 

mnie?   

– Rady, rady, bo może jest jakieś wyjście z tej 

sytuacji. Pan żyje długo, zna wiele różnych historii, może 

jest jakieś rozwiązanie, którego ja nie widzę.  

Miłosz Kotarbiński zamyślił się. Uczeń był bar-   
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dzo zdolny. Pamiętał, że do tego stopnia go urzekł, że 

zgodził się przyjąć go bez matury, o ile ją zda w później-

szym terminie. A teraz tenże uczeń mówi, że jeśli będzie 

się uczył, straci wzrok. Rzeczywiście twardy orzech do 

zgryzienia. Siedzieli obaj w ciszy, popijając herbatę. 

Student wpatrzony z nadzieją i on, szef placówki 

artystycznej. Szkoda by było pozbywać się tak zdolnego 

ucznia. Wzrok, wzrok, myślał profesor, do malowania       

i rysowania jak nic potrzebny, do czego może być 

potrzebny mniej? I nagle z głębi umysłu wychynęło 

rozwiązanie.

– Panie Alfonsie, a co by pan powiedział, gdybyśmy 

przenieśli pana na wydział rzeźby? Wie pan, nawet ze 

słabym wzrokiem tam można tworzyć dzieła sztuki, bo 

przecież nasze palce ten wzrok nam potrafią zastąpić. 

Tylko nie wiem, jak pan to widzi. Jednak rzeźba to nie 

malarstwo. 

Alfons skoczył na równe nogi, rozchlapując her-

batę, którą w popłochu usiłował wycierać z biurka 

rąbkiem  koszuli. 

– Chcę, bardzo chcę! Oto nadzieja, po którą 

przyszedłem i nie zawiodłem się. Dziękuję, dziękuję! 

– Podziękuje pan, jak rozmówię się z profesorem 
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Breyerem. Musi zaakceptować pańską kandydaturę, bo  

to on przejmie nad panem edukację. 

– Wierzę, ach wierzę, że jest w stanie go pan prze-

konać. Będę pilnie zgłębiał tajniki nowej sztuki. Będę 

pracował, nie przyniosę wstydu.

– Dobrze, już dobrze. Jestem przekonany, że to 

przeniesienie na wydział rzeźby się uda. Proszę być dobrej 

myśli – profesor wstał i wyciągnął dłoń do ucznia, który 

skwapliwie ją uścisnął, a potem umknął z gabinetu, lecąc 

przez korytarz jak szalony i wykrzykując emocjonalnie do 

kolegów i koleżanek jakieś słowa, po których otoczyli go 

na korytarzu w wesołym korowodzie. Miłosz Kotarbiński 

zamknął drzwi. Uśmiechnął się, bo wiedział, że właśnie 

narodził się artysta. 





Jan Łukasiewicz





Polski naukowiec i polityk. Autor nowatorskich 

prac z dziedziny logiki trójwartościowej. Minister oświaty, 

profesor Uniwersytetu Warszawskiego i Lwowskiego.     

W swojej pracy opierał się na podstawach logiczno             

-filozoficznych. Jego największym osiągnięciem było 

opracowanie tzw. logiki wielowartościowej, która przy-

niosła mu sławę na całym świecie. Prace naukowe Jana 

Łukasiewicza przyczyniły się do upowszechniania    

logiki.  

Jan Łukasiewicz 

21 XII 1878 – 13 II 1956



Czarna otchłań nieba, a w niej krążące na orbicie 

między Jowiszem a Marsem asteroidy. Tajemnicza 

przestrzeń, w której spodziewamy się zobaczyć planetę,   

a zamiast niej widzimy tu chaotyczny śmietnik mniej-

szych i większych głazów, otaczających pierścieniem 

Słońce. Wśród nich krąży sobie z tysiącami sióstr pla-

netoida Łukasiewicz (27144) (1998 WG2). Duch wybit-

nego matematyka wędruje wokół i patrzy na Ziemię. 

Wspomina swoje życie i tę drogę, która zaprowadziła go 

tutaj, na planetoidę jego imienia. Zawsze drobny, o wy-

razistych, wielkich, ciemnych oczach, niemal eteryczny 

jak teraz, bo i duchem obecny przede wszystkim w świecie 

umysłu, bywał roztargniony jak prawdziwy naukowiec. 

Z kolegami ze Lwowa założył klub wybitnych 

umysłów. Po seminariach na uczelni chodzili do kawiar-

ni „Szkockiej” i tam oddawali się gorącym dyskusjom         

o badaniach i problemach, jakie napotykają w nauko-

wych dociekaniach. Rozwiązywali problemy, pisali wzo-

ry, niejedno odkrycie powstało właśnie w tej kawiarni.  

Ale wiele obliczeń zagubili też bezpowrotnie, właśnie       

z powodu owego roztargnienia. Otóż podczas rozmów 
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wszyscy zgromadzeni przy stole naukowcy tak zapalali  

się do swoich pomysłów, że… zapisywali je na blacie   

stołu! Nietrudno się domyślić, że kiedy szli do domów,      

pracownicy kawiarni nie byli zadowoleni, widząc tak 

pomazany stół. 

Panowie zaś nie raz, nie dwa z zaskoczeniem 

szukali owych obliczeń, nie mogąc ich znaleźć z oczy-

wistych powodów. Gdy wreszcie przypominali sobie, 

gdzie zostały, obiecywali sobie solennie, że następnym 

razem poszukają kartki. Gdy jednak przyszło co do czego, 

zapominali i pisali po stole. A spotykały się tam wtedy 

bardzo wybitne umysły i powstawały idee, które finalnie 

zmieniły świat. 

O tym, jak żywiołowo panowie tam dyskutowali      

i jak poważnie traktowali swoje dysputy, świadczy pewne 

zdarzenie. Jeden z nich ogłosił, że ten, kto znajdzie 

rozwiązanie jego problemu, dostanie żywą gęś. Choć 

wszyscy uczciwie się głowili, dopiero po 36 latach jeden    

z zagranicznych profesorów, który także bywał na tych 

spotkaniach w czasie pobytów w Polsce, słynącej wówczas 

jako potęga matematyki i logiki, znalazł rozwiązanie. 

Widzicie, tak to bywa z nauką. Niewiele dzieje się 

szybko, a znalezienie właściwych tropów i rozwiązań 
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wymaga czasu. Kiedy więc ów profesor przyjechał znów 

do Polski z rozwiązaniem, naukowiec, który zadał za-

gadkę, wręczył mu obiecaną żywą gęś na dworcu podczas 

powitania. Pracując z zapałem, bawili się zarazem w takie 

wyzwania i konkursy. 

Pewnego dnia żona jednego z naukowców kupiła 

wreszcie zeszyt i zostawiła kelnerowi, aby położył go na 

stole, kiedy panowie znów się zjawią. W ten sposób 

uratowała wiele myśli logiczno-matematycznych od za-

pomnienia. 

Duch Jana Łukasiewicza aż zakołysał się na to 

wspomnienie. To były czasy! Potem, pamięta to jak dziś, 

zaproponowano mu przejście na Uniwersytet Warszaws-

ki. Skorzystał z tego z wielką radością. W międzyczasie 

przyjął też stanowisko w rządzie Ignacego Paderewskie-

go. Kiedy zaś wrócił na uczelnię, zajął się logiką zdań. 

Szukając jak najprostszych form zapisu do badań i opisu 

problemów, które rozwiązywał, wynalazł taki, który 

nazwano notacją polską. Tak nazywa się go do dziś.          

A odwrotna notacja polska umożliwiła ogromny skok 

rozwoju technologii. Aż zadrżał. Jakże dumnym można 

być, że to, co się stworzyło, dało podwalinę pod powsta-

nie pierwszych komputerów! A teraz?                 .
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Wystarczy spojrzeć z góry na Ziemię, jak on w tej 

chwili. Mając magiczną lunetę, można zajrzeć do do-

mów, i co się wtedy zobaczy? No co?                  

Komputery! 

A na każdym stoliku nocnym, jeśli oczywiście bę-

dziemy spoglądać na śpiących w swoich łóżkach ludzi, 

dostrzeżemy telefon komórkowy. Przedmiot, bez którego 

współczesny człowiek nie rusza się z domu. A do jego 

opracowania także była potrzebna notacja Jana Łu-

kasiewicza, zwana notacją polską. Tak, tak. Nic się         

nie zmieniło, choć minęły lata. Komputery i komórki 

wyglądają inaczej, zminiaturyzowały się. Powstały 

laptopy, tablety, czytniki e-booków. A wszędzie tam          

jego notacja jest potrzebna! Gdyby nie to odkrycie, to    

kto wie, czy mielibyśmy dzisiaj wszystkie te nowinki 

techniki.                        

Duch Jana Łukasiewicza zatańczył wokół swojej 

asteroidy. Mieć taki kawałek wszechświata na własność to 

nie byle co! To istotnie godna podzięka za dokonania      

na polu nauki. Matematyka Królową Nauk! Czy nie jest   

to prawda? Duch przysiadł na swoim kawałku gwiazdy. 

Miło by było, gdyby jeszcze nie tylko świat, ale i je-           

go ojczyzna, Polska, znała jego nazwisko i wagę jego 

 .

. 
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dokonań. Na razie nie jest z tym najlepiej. Znany i wspo-

minany jest wszędzie, tylko nie w ojczyźnie.

– Ale to się zmieni – powiedział jakiś głos.  

– Kim jesteś? Nie widzę cię – szepnął duch.  

– Jestem pisarką. Widziałam twoją rzeźbę w Muze-

um Rzeźby Alfonsa Karnego…

– Tak, tak – przerwał duch – pamiętam, że Karny 

mnie wyrzeźbił, pamiętam. Ale z tego, co wiem, i tak 

jestem mało znany.

– Ja to zmienię. Napiszę o tobie historyjkę. Za mną 

pójdą inni, trafisz do akademii bohaterów. I tak, najpierw 

poznają Cię dzieci, a gdy wyrosną, opowiedzą o tobie swo-

im rodzinom.                                     

– Hmm, obiecująca perspektywa. Pisz pani! 

– Piszę. 

.
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Ignacy Jan Paderewski  





Wybitny polski pianista, kompozytor, a także poli-

tyk. Twórczość kompozytorska i działalność koncertowa 

zapewniły mu światową sławę – grał w głównych ośrod-

kach europejskich m.in. w Londynie oraz odbył tournée 

po Stanach Zjednoczonych. Działał też społecznie – był 

współzałożycielem powstałego w Szwajcarii po wybuchu  

I wojny światowej Komitetu Generalnego Pomocy Ofia-

rom Wojny w Polsce. Był nie tylko wielkim artystą, ale 

również mężem stanu i ojcem polskiej niepodległości. 

Pełnił funkcję premiera oraz ministra spraw zagranicz-

nych w rządzie II Rzeczpospolitej.

Ignacy Jan Paderewski  

6 XI 1860 – 29 VI 1941 



Był rok 1921. Salon w warszawskiej kamienicy 

zapełniał się towarzystwem, które z niemałym trudem 

zdobyło zaproszenie na przyjęcie. Przybywających wiod-

ła tu chęć poznania i zobaczenia sławnego pianisty, a od 

dwu lat ministra w rządzie wreszcie niepodległej Polski, 

Jana Ignacego Paderewskiego. Wraz z innymi przybyła 

Maria, wdowa po Józefie Lutosławskim, który za życia był 

aktywnym działaczem Centralnego Komitetu Obywatel-

skiego, co otworzyło jej wstęp na dzisiejsze spotkanie. Nie 

mając z kim zostawić swego syna, prawie ośmioletniego 

Witolda, wzięła go ze sobą, co chłopiec przyjął z wielkim 

entuzjazmem, bo mistrz Paderewski  był jego idolem, od-

kąd w wieku siedmiu lat rozpoczął naukę gry na pianinie. 

Korzystając z chwili, kiedy premier nie był akurat zajęty 

powitaniami, a towarzystwo jeszcze nie zebrało się ofic-

jalnie przy stole, Witek podszedł do mistrza.

– Mistrzu, jak znajduje pan czas na przygoto-

wywanie się do koncertów, będąc premierem? Czy nie 

potrzebuje już pan ćwiczeń? 

– Nie jest łatwo znaleźć czas, to prawda, i może na 

występy towarzyskie nie potrzebowałbym już ćwiczeń, 
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ale jednak aby być profesjonalistą, trzeba się nieustannie 

doskonalić. Palce pianisty też zapominają i ciągle trzeba 

im przypominać przynajmniej układy na klawiszach. 

Teraz jednak nie koncertuję. Nie pozwala na to duża   

ilość obowiązków, ale nie zapominam o ćwiczeniach, 

gdyż na pewno nadejdzie czas koncertów.             

– To jak pan to robi? – Witek był zdumiony, że 

komuś chce się doskonalić, jeśli nie ma w planach 

koncertu.  

– Po pierwsze, ciągle ćwiczę pasaże. 

– To nudne! Mój nauczyciel chce, abym poświęcał 

im więcej czasu, a ja chcę już grać melodie. Podobno 

całkiem nieźle gram, więc po co jeszcze te pasaże?      

– Jeśli uczeń jest zdolny, można zacząć nawet od 

grywania melodii. To na pewno bardzo motywujące – po-

kiwał głową mistrz Paderewski – jednak to nie wystarczy. 

Wiele melodii składa się z układów opartych na tych 

pasażach, więc ćwicząc je, ćwiczysz biegłość palców, aby 

mięśnie nie zwiotczały. Pianista uruchamia takie ich 

partie, które normalnie nie są mocno aktywne i jeśli nie 

będzie systematycznie ćwiczył, cóż, dłoń zacznie się 

męczyć. A wtedy i o precyzję trafiania w klawisze, i o od-

powiednią szybkość, trudno.  

.

.
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– Ech, czyli co, konieczne? – westchnął Witek.

– Ano chłopcze, jeśli chcesz grać, konieczne. Poza 

tym według mnie dobry artysta czy rzemieślnik cały czas 

się doskonali, stara się być lepszym od siebie z wczoraj.  

Na tym polega mistrzostwo.  

– To jak pan to ćwiczy przy tylu zajęciach w ciągu 

dnia?  

Paderewski uśmiechnął się, a potem zawołał swo-

jego ordynansa. Wydał mu po cichu jakieś polecenie, a ten 

wyszedł z mieszkania i pomknął na dół po schodach.  

Witek zerknął przez okno. Ordynans skierował    

się do samochodu ministra i wziął z tylnego siedzenia 

jakiś przedmiot, następnie wrócił i podał go pianiście. 

Ignacy Paderewski z pieczołowitością otworzył pokro-

wiec, a wtedy oczom chłopca ukazała się drewniana 

fortepianowa klawiatura. Wybałuszył oczy. Klawisze 

umocowane były ruchomo. Mistrz postawił klawiaturę  

na stole i przeciągnął po niej palcami w skomplikowa-

nym pasażu. Witold ze zdziwieniem zauważył, że chociaż 

niczego nie słychać, to rozpoznaje melodię. Jego oczy 

zrobiły się jeszcze większe, o ile to możliwe. Widząc to, 

mistrz roześmiał się:

– Poznajesz, prawda?  
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– Tak – szepnął chłopiec.

– Widzisz więc, jak działa nasz mózg? Nie tylko 

ćwiczysz palce i całą dłoń, ćwiczysz też melodię. My, 

pianiści, słyszymy muzykę w głowie, taka jej moc! 

Wystarczy, że widzisz, jakie klawisze naciskam i z jaką 

szybkością, jakie przerwy robię między dźwiękami,          

a twój umysł przetwarza doznanie wzrokowe na dozna-

nie słuchowe. Magia, prawda?

– Magia, mistrzu – szepnął Witek. – To przecież 

Polonez As-dur op. 53 Chopina. Ale grany dużo wolniej. 

Mnie nauczyciel tak nie pozwala. 

– Mnie też kiedyś nie pozwalał. Jednak kiedy 

dochodzisz do mistrzostwa, synku, o wiele więcej ci 

wolno. Możesz wtedy pokazać światu własne wizje 

muzyczne, własne interpretacje. Choćby dlatego warto 

iść ku szczytom. A wracając do twego pytania, jak wi-

dzisz, ćwiczę w aucie, kiedy szofer zajęty jest prowadze-

niem. I ty wykorzystuj każdą chwilę. Talent to jedno,         

a praca to drugie. Nie istnieje mistrzostwo bez nich obu. 

Wybacz mi, młody człowieku, ale widzę, że czekają już   

na mnie i muszę cię opuścić.

Minister oddalił się ku towarzystwu, które z nie-

cierpliwością już spoglądało na ich rozmowę i wdał        
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się w dyskusje na tematy polityczne, a Witold stał za-

myślony. Patrzył na niemą klawiaturę, wykonaną z og-

romną dbałością o szczegóły, i przypomniał sobie kuzyn-

kę, która aby grać w miejscu bez dostępu do instrumen-

tu, narysowała sobie klawisze na parapecie okiennym. 

Wtedy się z niej śmiał i jej dokuczał. Teraz policzki paliły 

go ze wstydu na to wspomnienie. To ona miała rację. Musi 

jej opowiedzieć o tym dzisiejszym spotkaniu z mistrzem       

i oddać sprawiedliwość jej poczynaniom. Przeprosić.         

I nieważne, że było to tak dawno temu, że ona już może 

nie pamięta. On już wie, że nie miał racji, że mogło być jej 

przykro i ten okruch przykrości mógł położyć się długim 

cieniem na wrażliwą duszę. Poczuł, że jego obowiązkiem 

jest przyznać się do błędu.     



Wacław Sieroszewski





Polski pisarz, podróżnik, badacz, etnograf i zesła-

niec na Syberię. Za działalność w ruchu socjalistycznym 

został w młodości uwięziony w warszawskiej Cytadeli,      

a za bunt w więzieniu zesłany na Sybir. Autor wielu nowel   

i powieści opisujących egzotyczne kultury i krajobrazy 

Syberii, Kaukazu i Dalekiego Wschodu, na przykład         

w utworach Na kresach lasów czy Zamorski diabeł. 

Ważnym dziełem badacza była praca etnograficzna 

Dwanaście lat w kraju Jakutów. Prezes Polskiej Akademii 

Literatury, odznaczony Krzyżem Virtuti Militari.

Wacław Sieroszewski 

24 VIII 1858 – 20 IV 1945



Piękny kwietniowy dzień 1880 roku nie nastrajał 

pozytywnie Wacława Sieroszewskiego. Sanie zatrzymały 

się na szklistej oblodzonej drodze. Konie parsknęły, zdy-

szane spuściły łby. Siarczysty mróz uświadomił przyby-

szowi, że dotarli na miejsce zesłania. Pawilon X Cytadeli  

w porównaniu z tym miejscem wydawać się mógł nag-

rodą. Jak mam wytrzymać na tej obcej ziemi aż osiem lat! 

– pomyślał. Do oczu napłynęły mu perliste łzy. Boże chroń 

mnie przed tym zimnem, głodem i tęsknotą za moją ko-

chaną Ojczyzną. Może gdyby wówczas nie zaatakował 

wyrwaną ramą okienną naczelnika więzienia, wyrok 

byłby łagodniejszy? Chociaż i tak miał dużo szczęścia. 

Młody wiek wpłynął na zmianę wyroku katorgi na przy-

musowe osiedlenie w Jakucji. Wacław Sieroszewski w a-

syście kozackiej straży doprowadzony został do osady, 

gdzie przydzielono mu starą chatę.

Jakucja – kraj bez granic. Czy możliwe jest zgłębie-

nie chociaż części jego tajemnic? Muszę przecież coś 

robić, pomyślał, i nagle jego twarz spochmurniała. Wy-

glądał bardzo dziwnie. Ciało owinięte skórami, ogromne 

buty, a w nich wełniane owijki i jeszcze te palczatki 
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deformujące dłonie. Kiedy otwierał usta, kłęby pary uno-

siły się wysoko do góry. Było to konieczne. Sieroszewski 

dobrze wiedział, że dzięki temu strojowi może przetrwać 

niemiłosierny chłód. Nigdy wcześniej nie doświadczył tak 

niskich temperatur. Jak można żyć w takich warunkach? 

Wydaje się to niemożliwe… A jeśli nie przetrwa tej zimy?  

– pomyślał i z całej siły zaczął tupać i podskakiwać. Nie, 

nie poddam się, będę walczył, dopóki sił wystarczy. Czy 

plan Stwórcy mógł założyć jego przedwczesną śmierć?

– Mój Boże, pomóż mi! Proszę! – dodał szeptem. 

Życie Wacława toczyło się torem, który wyznaczały 

jakuckie pory roku. W kilkanaście miesięcy nauczył się 

polować, łowić ryby i dobrze opanował rzemiosło ślu-

sarskie. Przez cały czas w głowie zesłańca narastała nie-

odparta chęć ucieczki do Polski. W tym celu, w tajemnicy 

przed bliskimi, zbudował łódź, która miała mu posłużyć 

do spłynięcia Janą do morza. Jego próby ucieczki zawsze 

jednak udaremniane były przez Kozaków. Kolejne wyroki 

i kary przygasiły młodzieńczy zapał. Wacław stracił wiarę 

w powrót do ojczyzny. 

Z ogromną pasją zainteresował się życiem Jakutów, 

ich zwyczajami, tradycjami i wierzeniami. To wyzwanie 

poznania tubylców pochłonęło bez reszty młodego ska-
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zańca. Wszystko zaczęło się na Kołymie, tutaj Wacław za-

czął robić pierwsze notatki opisujące życie na zesłaniu. 

Trudne warunki zmusiły początkującego pisarza do wielu 

niezwyczajnych rozwiązań. Zapiski robił na korze dębo-

wej, gęsim piórem moczonym w atramencie sporządzo-

nym z sadzy i rdzy. Pisarz nawiązał wśród syberyjskiego 

ludu liczne przyjaźnie, zawarł wiele znajomości, udało 

mu się zyskać ich zaufanie i zostać przyjętym do jakuckiej 

społeczności.

W osadzie poznał piękną Jakutkę Anuszkę, którą 

pokochał i  wkrótce poślubił. Po kilku latach  przyszła na 

świat ich jedyna córka Maria. Żaden podróżnik nie prze-

mierzył Jakucji tak dokładnie jak Wacław. Na grzbiecie 

konia zjeździł wzdłuż i wszerz cały kraj. Dla jego badań 

etnograficznych niezwykle cenną okazała się być wypra-

wa z Jakucka do Wierchojańska. Sieroszewski jako jeden  

z pierwszych badaczy opisał całą dolinę Jeny. Wijąca się 

wśród górzystej krainy rzeka wywarła na badaczu trudne 

do opisania wrażenie.

Kotliny i wyrastające nad nimi góry porośnięte były 

florą, której Sieroszewski nigdy wcześniej nie widział. Ja-

kucka roślinność rozkwitała w początkach lipca i niczym 

zielone kobierce wypełniała zbocza i doliny. Górskie 
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grzbiety porośnięte żółtym jagielem zachwycały każdego 

wędrowca. Obszarem zainteresowań Sieroszewskiego 

stały  się lasy i ich nieprzebrane zasoby. Badał i opisywał 

modrzewiowe połacie oraz niezwykle okazałe bory jod-

łowo-sosnowe. Dorodne borówki, maliny i ciemnobor-

dowe jeżyny często bywały jedynym pożywieniem Wac-

ława w czasie wycieczek poznawczych. Swoje prace ba-

dawcze rozciągnął na wiele innych gałęzi jakuckiej 

egzystencji.

Sieroszewski traktował Jakutów po przyjacielsku. 

Dobre stosunki otworzyły Wacławowi drzwi do serca tych 

ludzi. Badacz stał się ich doradcą, powiernikiem i bratnią 

duszą. Dzięki tak bliskim kontaktom mógł poznać i spi-

sać ich najbardziej osobiste i magiczne życiowe historie,  

a także zbadać i obszernie opisać ich szamańskie wierze-

nia i wróżby. 

Wiara szamańska była wszechobecna w Jakucji        

i stanowiła odbicie poglądów rodowych w przyrodzie. 

Większość Jakutów nie wyobraża sobie życia pozagrobo-

wego, dla części z nich jest to podróż niezmierzoną       

pustynią na ofiarnym zwierzęciu. Inni twierdzą, że istnie-

je rajski świat podziemny, w którym panuje szczęśliwe 

życie. Według Jakutów człowiek zabiera swój los ze sobą, 
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stąd zwyczaj pochówku zmarłego z jego ziemskim dobyt-

kiem. Śmierć naturalna ich nie przeraża. Z uporem 

wierzą, że samobójcy, ofiary mordów i wypadków nie 

wypełnili zadań, jakie były im w życiu zlecone. Takie 

osoby zamieniają się w postać duchów szkodliwych. 

Jakucka śmierć jest spokojnym przemijaniem duszy, 

spowitym gęstą siecią mistycznych uniesień.  

Jakucki Szaman jest niczym mityczny pasterz, 

opiekun i przewodnik w świecie duchów. Szamanem nie 

można zostać z nominacji ludu. Szamanem staje się 

człowiek obdarzony niezwykłym darem. Chociaż Jakuci 

dobrze wiedzą, że kontakt z siłami nadprzyrodzonymi 

jest grzechem, to jednak często korzystają z szamańskich 

wróżb i rytuałów. Wzywają szamana przeważnie do ule-

czenia chorych. Cały proces leczenia przybiera formę 

spektaklu, w którym miotany duchami Szaman wygłasza 

zaklęcia i toczy walkę z siłami nie z tej ziemi. 

Wacław często obserwował mistyczne szamańskie 

rytuały, ogromne wrażenie robiła na nim siła i odwaga 

uzdrowiciela. Przecież doskonale zdawał sobie sprawę     

z tego, jak bardzo niebezpieczny był kontakt z materią 

duchową. W trakcie uzdrowienia szaman wpadał w kon-

wulsje, krzyczał, jęczał, śpiewał pieśni i rytmicznie ude-
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rzał w bębny. Wypędzonym z ciała chorego demonom 

nakazywał wejść w ciała zwierząt. Ten niebezpieczny 

rytuał ratowania życia ludzi często kończył się śmiercią 

opiekuna duchowego. Wśród ludu często krążyły podania 

o porwaniu mistrzów przez rozzłoszczone duchy.

Po kilkunastu latach życia na Syberii Wacław zdo-

był status mieszczanina Irkucka, co pozwoliło mu na 

opracowanie zebranych obserwacji i zapisków. W 1896 

wydał w Petersburgu, a potem w Warszawie fundamen-

talną pracę etnograficzną o Jakutach – ,,Dwanaście lat     

w kraju Jakutów”. Jakuci uważają Sieroszewskiego za 

bohatera, który pierwszy pokazał ich światu.     

 





Maria 

Skłodowska–Curie  





Polska uczona, dwukrotna laureatka Nagrody 

Nobla. Razem z mężem odkryła dwa pierwiastki – polon    

i rad. Za badania zjawiska promieniotwórczości małżon-

kowie otrzymali Nagrodę Nobla z fizyki. Drugą Nagrodą 

Nobla Maria Skłodowska została uhonorowana w dzie-

dzinie chemii. Była kierownikiem katedry fizyki na 

Sorbonie. Zainicjowała budowę Instytutu Radowego        

w Paryżu, a podczas I wojny światowej zorganizowała 

służbę radiologiczną na potrzeby szpitali wojskowych       

i sama była w niej zaangażowana razem z córką Ireną.

Maria Skłodowska–Curie  

7 XI 1867 – 4 VII 1934



Pociąg zatrzymał się na stacji w Paryżu. Maria się-

gnęła po niewielką torbę ze swoim skromnym dobytkiem 

i obróciła się w stronę drzwi. Usłużny młody mężczyzna 

otworzył je przed nią. Podziękowała uśmiechem, scho-

dząc po stopniach. Postawiła torbę na ziemi i rozejrzała 

się. Długo nie musiała szukać. Przez tłum biegła ku niej 

smukła kobieta. Po chwili Maria wpadła w ramiona 

siostry. 

– Jesteś, udało nam się!   

– Udało, udało! – śmiała się z siostrą Maria, a jej oczy 

błyszczały radością i podnieceniem na rozpoczynającą  

się przygodę. Przygodę, na którą czekała długie cztery  la-

ta i nieraz zmęczona, wątpiła. Otrząsała się potem z po-

nurych myśli, ale dopiero teraz wiedziała, że wszystko 

poszło zgodnie z planem. Jej radość była przeogromna. 

– Masz nowe buty – zauważyła Brońcia.  

– Tak, pomyślałam przed wyjazdem o mamie. Zaw-

sze szyła nam buciki, nauczyła się szewstwa, by zaosz-

czędzić i trochę zarobić. I wiesz… pomyślałam, że chcia-

łaby, abym w nową przygodę weszła w nowych butach. 

Zresztą tamte i tak już się rozpadały.                  .
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– Niepotrzebny ten wydatek – zauważyła siostra.  

– Masz może rację, ale to ostatni i jedyny taki mój 

wybryk. Jak już powiedziałam, za jakiś czas i tak musia-

łabym kupić nowe, bo tamte bardzo zdarte. Jeszcze w nich 

pochodzę, by przyoszczędzić te.   

– Tak, to słuszna decyzja, ale chodźmy już do domu. 

A wszystko zaczęło się wiele lat temu, w nieistnie-

jącej na mapie świata Polsce. Tata zaszczepił w córkach 

wielką miłość do nauki. Sam będąc nauczycielem, kochał 

tę pracę i w nauce widział przyszłość. Zarówno Maria, jak  

i starsza Bronka marzyły o studiach, ale w Polsce kobiety 

nie mogły studiować. Droga naukowej kariery była dla 

nich zamknięta. Na szczęście okazało się, że na paryskiej 

Sorbonie przyjmują panie. Radość z tej informacji 

przyćmił im koszt studiów. Rodzinie nie powodziło się 

dobrze. Skąd wziąć pieniądze? I to jeszcze na dwie? 

Zwłaszcza że zmarła mama, która dzięki swojej pracy 

wspierała finansowo rodzinę. Umilkł stukot szewskiego 

młotka, przy którym dziewczynki często zasypiały. 

Pewnej nocy siostry długo ze sobą rozmawiały. 

Szeptały niemal do rana, a gdy wstawał świt, zasnęły ze 

szczęśliwymi uśmiechami na ustach ciasno przytulone 

do siebie. Znalazły rozwiązanie!  
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Najpierw pojedzie Bronka, jako starsza. Rozpocz-

nie studia, a Maria będzie pracować na jej czesne. Zajmie 

się nauczaniem dzieci jak ojciec. Zostanie guwernantką. 

Wszystkie pieniądze słać będzie do Paryża dla siostry.      

A kiedy ta już ukończy uczelnię, pójdzie do pracy i wtedy 

to ona będzie pracować, aby Maria mogła studiować.

Nieraz było im obu ciężko, nieraz omal się nie    

poddały, ale zaciskały zęby i trwały w swoich rolach,   

które same sobie ustaliły. I dziś jest dzień, w którym 

zamieniają się tymi rolami! Maria nie posiadała się            

z  radości! 

Uczelnia przywitała ją gwarem i zdziwionymi spoj-

rzeniami męskiej części studentów. Oj, nieczęsto w ich 

szeregach zdarzała się kobieta! Nieważne. Zagra im na 

nosie. Jeszcze zobaczą, co potrafi! Maria uniosła dumnie 

brodę i nie dała się nikomu speszyć. 

Pewnego dnia poznała starszego od siebie Piotra. 

Przegadali całą noc, jak kiedyś z siostrą. I zakochawszy  

się w sobie, postanowili się pobrać. Piotr prowadził już 

badania, ona miała stypendium naukowe i też zaczynała 

swoje. W świat eksperymentów ruszyli ręka w rękę. 

Pewnego dnia Piotr przyszedł do domu roześmiany, 

chwycił Marię w talii i okręcił z impetem! 
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– Przestań, przestań – śmiała się – co tak wpadłeś     

i jak wicher mną kręcisz? 

– Kochanie, mam cudowną nowinę. Mamy wspa-

niałe miejsce na eksperymenty. Poza uczelnią. Tylko dla 

siebie. Będziemy na swoim! Czy to nie cudowne? 

– Niemożliwe?! Naprawdę? Gdzie, gdzie to jest?  

– Ubieraj się, pokażę ci. To za miastem.   

Maria szybko narzuciła lichy paltocik, aby osłonić 

się przed jesiennym wiatrem i trzymając męża za rękę, 

zbiegła po schodach na dół.  

Stuk, stuk, stuk, obcasiki uderzały o kamienne sto-

pnie. Stuk, stuk, odpowiadało echo na klatce schodowej. 

Ale zostało tam, podczas gdy małżeństwo Curie wybiegło 

na ulicę. Piotr przywołał gestem dorożkę i po chwili sie-

dzieli unoszeni konnym pojazdem ku rogatkom Paryża. 

Dotarli na miejsce. Maria od razu dostrzegła roz-

walającą się szopę. Piotr zapłacił dorożkarzowi i z psot-

nym uśmiechem wyjął z kieszeni klucz, którym otworzył 

solidną kłódkę. 

– Voila! – powiedział z dumą, jakby wprowadzał ją 

co najmniej do złotego pałacu. Jednak dla niej to rzeczy-

wiście był pałac. Nic nie mogło sprawić większej radości 

niż własna pracownia. Nieważne, że przez nieszczelne 
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ściany przeciskał się wiatr. Nieważne, że dach był w opła-

kanym stanie i na pewno przeciekał. Nieważne, że szopę 

trudno będzie ogrzać i na pewno zimą nie będzie tu zbyt 

ciepło. Ważne, że mogą teraz prowadzić badania, kiedy 

chcą, jak długo  chcą. 

Stała oniemiała i szczęśliwa, tuląc się do męża. 

– Nie mogę uwierzyć w to szczęście, kochanie          

– szepnęła.  

Piotr mocniej ją przytulił, po czym zaczął biegać po 

szopie i pokazywać, gdzie staną stoły, jak urządzą pra-

cownię, a ona widziała to wszystko oczyma wyobraźni.  

Pewnej nocy, w tej właśnie pracowni, spojrzeli na 

siebie z ożywieniem i niedowierzaniem zarazem. Zgra-

białymi z zimna rękami, okrytymi cienkimi mitenkami, 

Maria pokazała Piotrowi niezwykłe wyniki.  

– Nie mogę uwierzyć – szepnęła.  

– Powtórzmy to – z pasją naukowca odparł Piotr.     

– Może to pomyłka?  

Jednak kolejne i następne powtórzenia ekspe-

rymentu przyniosły ten sam wynik. Odkrycie nowego 

pierwiastka! To kolejny sukces na koncie małżeństwa. 

Poprzednio udowodnili, a właściwie było to odkrycie 

Marii, że poza znanym wtedy nauce uranem także tor 
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emituje promieniowanie. Teraz odkryła nowy pierwias-

tek! Byli tacy, którzy uważali, że to wcale nie ona. Kobie-

ta? Niemożliwe, co kobiety potrafią! Na pewno mąż wszy-

stko podał jej na tacy. Piotr nigdy jednak nie przypisywał 

sobie sukcesów żony, a ona też zawsze podkreślała jego 

wkład. Komisja przyznająca nagrody Nobla także uznała, 

że to kobieta dokonała tego przełomowego odkrycia, i tak 

Maria Curie-Skłodowska otrzymała pierwszą nagrodę 

Nobla, którą przeznaczyła na rozwój laboratorium. Życie 

jak w bajce, choć skromne. Bajki jednak nie toczą się 

drogami usłanymi różami. Wie to dobrze ten, kto je 

uważnie czyta. Ukochany Piotr wpadł pod koła powozu 

tak nieszczęśliwie, że zmarł, osierociwszy żonę i dwie 

córeczki. Maria długo nie mogła pozbierać się z żałoby. Na 

szczęście dla potomnych oddała się wytężonej pracy, 

odczytom i kształceniu dzieci według własnej, nowator-

skiej koncepcji. A uczyły się one między innymi w… 

muzeach. 

I tak historia zatacza koło. Stańmy przed kamienną 

rzeźbą Marii Curie-Skłodowskiej w Muzeum Rzeźby 

Alfonsa Karnego, posłuchajmy gwaru dzieci, które uczą 

się w nim wielu ciekawych i ważnych rzeczy. Maria byłaby 

chyba szczęśliwa, prawda?
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Ludwik Solski   





Wybitny aktor i reżyser. Zasłynął jako mistrz cha-

rakteryzacji. Już za życia był legendą polskiego teatru. 

Artysta kreował bardzo wyraziste postaci, posługując się 

charakterystycznym grymasem twarzy i ruchem ciała.  

Dyrektor i reżyser m.in. Teatru Miejskiego w Krakowie       

i Teatru Narodowego w Warszawie. W historii polskiego 

teatru zapisały się jego znakomite role, m.in. Chudogęby 

w Wieczorze Trzech Króli Williama Szekspira, czy Pana 

Jowialskiego w sztuce Aleksandra Fredry.

Ludwik Solski   

20 I 1855 – 19 XII 1954 



– Ludwiku! Ludwisiu! Gdzie jesteś?! – wołała 

mama. – Czyste utrapienie z tym chłopakiem, zawsze     

go gdzieś niesie. Tyle pracy w ogrodzie, a jemu tylko 

zabawa w głowie.                              

Ludwik nie słyszał głosu matki, nie interesował go 

otaczający rzeczywisty świat. W tej chwili był bogatym 

królem, kłaniali się przed nim poddani, zabawiali go ku-

glarze, piękne kobiety tańczyły tylko dla niego. Wszystko 

dookoła wirowało. Przepych i bogactwo dworu podsycała 

dźwięczna muzyka. 

Jak tu jest pięknie – pomyślał chłopak. Zamknął 

oczy, aby jeszcze głębiej przeżywać tę chwilę. Pieścił swój 

umysł i duszę doznaniami, które mogły się zdarzyć tylko 

w jego wyobraźni. Trwaj chwilo, trwaj! 

Chłopiec objął głowę rękoma bardzo mocno, wy-

dobył z siebie tyle siły, że aż poczuł żar korony okalającej  

jego skroń. Nagły, przeszywający ból, uświadomił mu, że 

bal się już skończył. Blask komnat w jednej chwili zmienił 

się w zaciemniony strych, a piękne żyrandole stały się 

utkanymi przez pająki sieciami. 

Krzyk matki i piekące od targania ucho obudziły 

.
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Ludwika z letargu. Nie był już Królem, nikt go nie podzi-

wiał. Czar prysł! Mydlana opera przeleciała za stosem 

szpargałów, gromadzonych latami na zakurzonym pod-

daszu. 

– Mamo! Mamusiu, przepraszam. Ja tylko…

– Co ty znowu wymyśliłeś, synu! Musisz mi poma-

gać, dziecko, w ogrodzie trzeba podlać warzywa. Całymi 

dniami tylko snujesz się i marzysz, sama nie daję rady ze 

wszystkim. Ludwiku, zejdź na ziemię! Miej litość, synu!  

Życie i tak jest już ciężkie, nie ma czasu na głupie fantazje.

– Mamo, ale ja tak bardzo to kocham – rzekł chło-

piec i pochylił w smutku głowę. – Proszę, nie zabraniaj mi 

marzyć! Chciałbym w przyszłości występować na świato-

wych scenach!... Mamo, chciałbym być aktorem! Kocham 

teatr, kocham scenę, kocham….

Ludwik łkał. Łzy, które napłynęły mu do oczu, 

niczym wodospad spadały na koszulę. W głowie szumiała 

mu tylko jedna myśl: Chcę być aktorem… Aktorem… 

Muszę być aktorem, mamo, ja muszę!

Mama spojrzała na syna, dobrze wiedziała, że 

wszystkie okoliczności sprzeciwiały się temu dążeniu.   

Jej ukochany synek… Ten niewysoki chudzina o brzydkiej 

twarzy, małych oczkach i garbatym nosku… Nie mogę go 
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zranić – pomyślała i mocno przytuliła do siebie. Chłopak 

wtulił się w pierś matki, jego ciało wciąż drżało. 

– Ludwiczku, dziecko, już dobrze, wszystko będzie 

dobrze!

Dzisiaj, kiedy jest mistrzem światowej sceny, często 

powraca myślami do swojego dzieciństwa. Teraz właśnie 

jest ta chwila! Teraz nie musi marzyć! Jest człowiekiem 

spełnionym, życie dało więcej, niż chciał otrzymać. Jest 

znanym i docenianym aktorem, reżyserem, wielkim czło-

wiekiem świata sztuki. Wykreował wspaniałe role teat-

ralne, rozpoznają go na ulicach największych miast Pols-

ki. Wszyscy przecież znają wielkiego aktora i reżysera       

– Ludwika Solskiego. Kto by pomyślał?  Tyle lat minęło,  

aż trudno uwierzyć. Jak ten czas leci, pomyślał i głośno 

chrząknął. 

W jednej chwili stanęły mu przed oczyma jego 

aktorskie wcielenia. Był przecież uczniem Stanisława 

Koźmiana, twórcy słynnej „szkoły krakowskiej”. Aktor-

stwo postrzegał zawsze jako pracę zespołową. Nigdy nie 

popierał pustych scenicznych popisów. Potrafił z nie-

zrównaną siłą i intensywnością przedstawić postać. Bu-

dował ją, posługując się grymasem, wyrazistą postawą      

i ruchem. Starał się grać plastycznie i ekspresyjnie, posłu-
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gując się głosem, zmieniał jego intonację, barwę, natęże-

nie. Nagle przypomniał sobie jedną ze swoich najważniej-

szych aktorskich kreacji – postać Chudogębego w Wie-

czorze Trzech Króli Szekspira. Groteskowa postać, pomy-

ślał i uśmiechnął się sam do siebie. Co jeszcze zasługuje na 

wspomnienia? Zadumał się. Myślami powrócił do 1908 

roku, kiedy będąc dyrektorem Teatru Miejskiego w Kra-

kowie jako pierwszy pokazał na scenie dramat Cypriana 

Norwida. Nigdy przecież nie bał się nowości insceniza-

cyjnych. Osobiście zatrudnił wybitnych scenografów, a do 

repertuaru wprowadził współczesną polską dramaturgię.

Tamte lata, tamte dni, ach, jak piękne były te 

chwile, pomyślał i westchnął. Dla takich chwil warto żyć! 

Na twarzy Ludwika zagościł promienny uśmiech. Wyob-

raził sobie, że jest na scenie, pełna widownia i te oklaski… 

Czy można pragnąć więcej? Nagle rozległ się krzyk, który 

wyprowadził Solskiego z głębokiego letargu.

– Panie reżyserze, zapraszamy na próbę, wszyscy 

czekają!  

Ludwik natychmiast zerwał się z fotela i zdecydo-

wanym krokiem skierował się w stronę widowni. Zawsze 

zasiadał tam podczas prób generalnych, tak też stało się 

dzisiaj.  
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Solski dobrze wiedział, ile wysiłku kosztowało 

przygotowanie spektaklu. Nierzadko to wielogodzinne 

próby aktorów, opracowanie scenografii, projektowanie 

afiszów. W końcu to praca dzielnych krawcowych w poś-

piechu szyjących kostiumy teatralne. Wystawienie sztuki 

wymaga intensywnych przygotowań na wszystkich  

płaszczyznach i we wszystkich obszarach. Ciężka praca 

zespołowa, którą tak cenił, właśnie dobiegła końca.          

Z premedytacją spóźnił się trzynaście minut, tak jak miał 

w zwyczaju i co miało wróżyć powodzenie spektaklu. 

Zawsze był przesądny, jednak z wiekiem coraz bardziej. 

Teraz tylko jedna myśl! Żeby wszystko się udało, niech  

ten dzień przyniesie powodzenie. Jeszcze tylko kilka dni   

i premiera, nareszcie!

– Panie reżyserze – odezwała się stojąca obok 

Małgorzata – czy podać Panu kawę?

– Tak, poproszę. 

Wierna Małgorzata, prawdziwy przyjaciel na całe 

życie. Dzielna kobieta, na chwilę jego twarz przyjęła 

poważny wyraz. Przypomniał sobie o tragedii, jaka ją 

spotkała. Ile siły jest w tej filigranowej istocie, że zdołała 

podnieść się do życia po śmierci jedynej córki. Marianna 

została zamordowana przez Niemców w czasie II wojny 
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światowej. Ogromna trauma matki po stracie jedynego 

dziecka, westchnął i pochylił czoło. Kiedy podniósł głowę, 

ujrzał Małgorzatę. Stała w pozie bogini, a piękny uśmiech 

rozjaśniał jej piękną twarz. Mimo upływu lat wciąż była 

piękna, a może jeszcze piękniejsza, niż sądził wcześniej. 

– Panie Ludwiku, oto kawa i Pana ulubiona szar-

lotka. Małgorzata jak zwykle gestem damy wskazała ręką 

na tacę i ukłoniła się nisko.

– Moje ulubione ciasto! Dziękuję, Małgorzato! – 

wykrzyknął Ludwik. 

Szarlotka zawsze kojarzyła mu się z domem rodzin-

nym, z matką i ciepłem jej serca. Nigdy nie zapomniał 

tych jesiennych wieczorów, kiedy całą rodziną zasiadali   

w salonie i delektowali się aromatycznym ciastem. Do-

kładnie pamięta ten zapach cynamonu unoszący się        

w całym domu. Uwielbiał te chwile, utkwiły mu w pamięci 

na zawsze. Kiedy pierwszy kęs jabłecznika znalazł się       

w jego ustach, Ludwik poczuł słodko-kwaśny smak szarej 

renety. 

– Pyszności, zawsze wiesz, jak mnie uszczęśliwić, 

droga Małgorzato! – Poezja smaku, niebiańska rozkosz.   

Ludwik nie był w stanie wyrazić sowami, co się z nim teraz 

działo. Nagle wszystko wokół zawirowało i rzeczywistość 
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całkiem się zmieniła. Zanim Solski uświadomił sobie, co 

się dzieje, na scenę wbiegły tancerki ubrane w niezwykle 

okazałe stroje, wykonane z kolorowych piór. To już? Już 

się zaczęło. Pospiesznie wytarł usta i odstawił ciastko.    

W tej samej chwili teatr wypełniła głośna muzyka, 

przygasły światła, a długie promienie reflektorów skie-

rowały się w stronę sceny.                            

Za tancerkami na scenie pojawili się główni boha-

terowie sztuki teatralnej. Zapadła cisza. Solski w skupie-

niu odbierał wszystkie artystyczne doznania. Jego twarz 

promieniała radością, co oznaczać mogło tylko jedno       

– sukces. Aktorzy wspaniale wykonywali swoją pracę, nie 

było powodu do narzekań. A swoją drogą, przecież zawsze 

pracował z najlepszymi. 

Znowu oddał się sile wspomnień, która przeniosła 

go w przeszłość. Wielkie przygotowania do premiery 

sztuki Uciekła mi przepióreczka, komedii w 3 aktach 

Stefana Żeromskiego w reżyserii Juliusza Osterwy, z nim 

w roli Przełęckiego. Straszny mróz na dworze, a w teatrze 

temperatura sięgała niebotycznych wartości.

Ludwik Solski reprezentował wówczas nestorskie 

grono profesorów. Nigdy nie ukrywał dumy z obsady,        

z jaką mógł dzielić los. Najlepsi z najlepszych, tytani pra-

 .
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cy, niezawodni mistrzowie sceny. Premiera Przepióreczki 

przygotowywana nowatorską wówczas metodą zespo-

łową, była najgłośniejszą prezentacją w całym dwu-

dziestoleciu  międzywojennym.   

Solski dokładnie pamiętał tłumy ludzi i owacje     

na stojąco podczas premiery spektaklu. Na takie niezwyk-

łe chwile czeka każdy aktor. Ludwik zdawał sobie sprawę  

z tego, jakim był szczęściarzem. Przecież zagraliśmy 60 

przedstawień, to świadczyło o randze wydarzenia. Na 

scenie wciąż toczył się dialog. Ludwik znał na pamięć 

kwestie aktorów. Zawsze dokładnie analizował scenar-

iusz. Nic nie mogło go zaskoczyć. Oddawał się pracy nad 

sztuką teatralną bez granic.

Solski kontemplował dzieło, jego oczy stały się 

szklane, usta otworzyły się lekko. Nie, absolutnie nie 

chciał niczego powiedzieć. Czas na komentarze będzie 

później. Chociaż dzisiaj będą tylko pochwały, pomyślał      

i uniósł brwi. 

– Brawo, brawo!

Na widowni oprócz Solskiego byli też inni pracow-

nicy. Wszyscy, dzięki którym powstał spektakl. 

Ludwik wstał i głośno bił brawa. Zawsze doceniał 

pracę i ogromny wysiłek aktorów.
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Z drugiej strony rozległy się brawa dla Solskiego.   

To wyraz szacunku obsady dla reżysera.

– Dziękuję, kochani! Dziękuję wam wszystkim. 

Niech wasze życie pełne będzie spełnień. Dokładnie tak, 

jak moje – uśmiechnął się i przypomniał sobie mamę, 

która nie do końca wierzyła w jego sukces.
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