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StaqislawaGór,eckiego
6ysunekl muzykaistnie]a pbók"siebie,. niejednokrotnie
,id'aw par~e: tak tez ie~t w zyciw.itwórczosci'
.
StalJisl~V\(aGóreckiego",górala ze Sromowiec" gazdy,
fUsals.~,:grafikai orga'isty-w je~neJ osobie. ...Caly swiat
widzi'oezami t slyszYlJ~;zami.Pi~yrQda gra i rysuje
.

.

sciele - mówi. Rysuje wiec zima;jI,
zaczyna po'swietach Bozego Na-""
-rodzenia.
Rysunki
powstaja'
naraty, najczesciej - do marca. ~~
~ W:minionym [oku, odpocza~~:

ku czerwca do konca pazdzierni~
ka, pan Stanislaw mial wYstaw~
duszai.rekc};artysty.:!~ówipiim~Stanislaw, czlowiek'
w pawilonie ekspozycyjnym Piez ~ysza wra.zJjw:ana piekno i muzvl<e.' .
ninskiego ParKu Narodowego"",
fach pomyslaJem, ze mQzna by Marza mu. sie równiez wystawy."
w koncu l}'sowac na powazrue. w takich miejscach, gdzie jego~
Nie ukl}'wam, ze mam senty- twórczosc bedzie jeszcze bar~'
ment do tuszu: biaJegoi czarnego dziej widoczna i przyciagnie-'
- dodaje. .
. Poczatków

tego melanzu:

r1'-

?wiedzajacych..
Wielkie wsparcie

nia w roazb.<,

sunlm z muzyka nalezy szukac. nie. -. Zona Anna jest moja muza, .
~w Krakowie.

StanislawGóre.ckiprzYpracy

Tam,

wlatach

80.

podobnie jak piatka chlopaków.

JP}.Wieku, pan Stanislaw skon- Wojtek, najstarszy, konczy stu~,;qyl 4:...letnia'
nauke W Instytucie diowachistoriena PAI: o~dwala~.
.biturgicznym;studiowal muzyke ta mlodszy Andrzej jest na trze!<oscielna,klasyczna, organowa. cim roku informatyki AGlf, MaWlasnieten czas, poswiecony-lla- ciel i Jas w liceum, a najmlodszy
uce muzyki i geodezji,owspomi- Jacek uczy sie w gim!lazjum"
na jako lliljpiekniejszelata. - Cho- - wyznaje.z duma Stanislaw Gó~
dzilo sie po wystawach przesia- refki. Zaciecia ,do rysunku nie
dywaJo w galeriach.Pr,zez.ogla- maja, predzej do muzyki. Wszydanie, czytapie ksiazek o sztuce, scy prz.eszlipodstawowa szkole
sluchanie muzyki ksztaltowalo gry na pianinie w warunkach ,dosie gusta ismj1k:i.Wzasadzie me rnowyqh.Cosz tr~dycjirodzinnej
'fJ.ylemstudentem"ASP, ale moz- jednak pozostanie. - Dziadek
na p@wie~iec, :te stD.{Jjowa!em gral, bylorganista,po nim, jak sie
na wlasna reke, ,~"'"inspiracje~. to.!J1Ów1,"ja fajkedostiJr - pod-

. Nie rysuje~piórkiem czy olów~
kiem lub ,.wegl.eni,. nie Ipaluje.
pedzlem, ~a rapitografem.W .,rysunku ,preferuje male"Iormy" nllniatury - pochlcmiajace jednak ty~
le'samo cZae,u,co~aJ.owanie obrazu. Na taka miniature schodzi
dzien, dwa, a czasami nawet kilka. ,Grafiki ni~dy .nie ,powstaja
. :q pler:ws~.J:azem.parr
.~lafn~~
sta:wisiKicuje, zQstaWia, a potem
wraca.ip2prawia
",'
Gclyma~sie przed oczamijego
rys~,
tematycznie ~azane

Wówczas ~pochlapiaI mnie .syni-O kresla Górecki. - To i chlopcom
bolizm i realizm.,~Lpbie peWna muzyka ni?bedzie obca.
<I
kreskei szczególy. v,rtedy I11°yP ... .,cW jego., glosie, wyczmya sie~

l111glI:Zl!1~fjyH1JhikaWshP
miil~ ~~,~ó~~dla~oFg~st~i
Alan RZepka,~ól}'

wsposól] nie- ~ perspektyw,

'nie

i

ma' zaq;nych \ '

zwykly maluje. detale i rzeczy - szczególnie w takich malycp ,
proste. Ró~ca byla taka, ze on parafiach. Z samego grania nikt
malowal,aja'l}'sqje;on w duzym sie nie utI;:?;yD.la,
'dlatego jes:z:cz~
fomiacie,Ja WInii1iaturze.
gazduje J !lawet tr.zymaw s-tajni
,7. pt~nmska rzeczy-wi§toseia, .naTematyka T~ysunkówStani- pare zwierzaków... .
suwa sie ,pytaIlie ci geneze jego
pasj!, -- Szc:?erze mówia'1:,to kar~' $lawGóreckinie odbiegaod swo-§~, Moze dlategmtakrealistyczne
dzodawno, jeszc;:ze"w latatfl s[e-' jej wsi, .Pienin! 'kra.jobrazów sa jego rysunki -;:i te male, i te

GrafikiStanislawa

Góreckieg'Q

demdziesiatych Byly to czasy liceum i mprzen o studiach
na ASP. Pr6bowalem rysunku,
szkicu, akwareli,rysowalem pejzaze. Z ASP nic nie wyszlo, wiec
zaczalem -nauke w-innej-dziedzi"

i miejscowych ,zabytków. To sa

. elementy
architektury i scenki rodzajowe, cos, .co minelo lub po-

wieksze? - Rapitografy manJ rózne:. -cienkie, grubsze. Pierwszy
plan robie. tymi grubsZ)1l11i,a dal.

woli zatraca sie, czesto jest to sze plany - cienkimi. Dlugo myswiat, który pamieta. z dziecm- sle nad kompozycja. Kiedxs
. stwa. - Nie ukrywam, ze zalezy
w moich rysunkach bylo duio
nie -: geodezji - wspori1ina Stani- mi na tYln by utrwalici-pokazac symbóliki, stanowily one swoiSta I..

slaw Górecki.
to, co' przemija. Scenki rysowane
powiesc z moralem; nawiazywaprzeze~JI1nie:sa moze naiwne, ale
lem do Beksinskiego.
Mozna pr)Skonczyl dwuletnie studium
geodezyjne w Krakowie, a wiado- zawsze osadzone w pieIiinskim wiedziec: takie - niedokonczolie
sobiepra- requiem.
mo w geodezji jednym z podsta- . pejzazu. Upodobalem
wowych narzedzi- jest... .rapito- ce gospodarskie.w polu czx .za,Tak ja~ w zyciu, tak i w twórgraLJ<reslenia bylo duzo, zwlaszgrodzie. Staram sie je pokazac. czosci pan Stanislaw siega po
cza tuszem; piórkiem - i wlasnie
w poszczególnych miesiacach- róznorodne sposoby artystyczrapitografem.. - Tego .mojego ry- j w zaleznosci od-pory roku. Po- nego Wyrazu: byl coUag~,abssowania poza zawodem nie trak- mysly-utrwalamna zdjeciach po- trakcja, formy biologiczne. Nie
towci1em powaznie. Kiedy zalo- tem moge do nich wrócic w kaz- 'wyzbyl ~siejednego: przywiaza~
zylem -rodzine i-pojawily sie dzie~ dej chwili. W lecie niE!ma czasu nia do czerni i bieli.
ci, rysowalem synom rózne we- na rysowanie, trzebazajac siego- Tekst i fot:
sole obrazki. Dopiero po paru la- - spodarka, flisactwem, gra w ko-'
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