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Wstęp 
 

Pomysł tematu pracy dyplomowej, kończącej moje studia w Akademii Muzycznej, 

w Gdańsku, pojawił się dwa lata temu, kiedy po raz trzeci odwiedziłam w Kielcach 

pracownię mistrza Eugeniusza Szoły. 

 Dlaczego taki pomysł? Otóż, jako uczennica podstawowej szkoły muzycznej byłam 

z zespołem kameralnym na festiwalu w Kielcach. Wtedy pokazano nam pracownię 

lutniczą Eugeniusza Szoły, która była pewną osobliwością miasta. Ta wizyta zrobiła na 

mnie ogromne wrażenie i kiedy dorosłam do własnego instrumentu pojechałam do Pana 

Eugeniusza. Wtedy poznałam bliżej tego człowieka, jego pasje i osiągnięcia. W jego 

pracowni przeniosłam się do innej epoki. Zrozumiałam dlaczego w Kielcach nazywają go 

człowiekiem renesansu. Zrozumiałam też, dlaczego wielu sławnych muzyków interesuje 

się pracą lutnika, wspiera jego działania w różnych kierunkach sztuki. We wstępie 

wymienię chociażby dwa nazwiska: prof. Wandy Wiłkomirskiej, czy prof. Konstantego 

Andrzeja Kulki. Więcej na ten temat można znaleźć w księdze pamiątkowej, którą lutnik 

prowadzi od 1969r. Jest już w niej ponad dwieście wpisów, wśród nich wielkie nazwiska 

artystów z całego świata. 

 Z Panem Szołą znamy się już dwanaście lat. W tym roku lutnik kończy 

siedemdziesiąt cztery lata. Do tej pory nikt nie podjął się napisania Jego biografii. 

Uważam, że taki człowiek zasłużył sobie na monografię. Pisanie tej pracy jest dla mnie 

źródłem radości oraz interesujących przemyśleń. 

 W tym miejscu chciałam podziękować Panu Eugeniuszowi Szole za udostępnienie 

materiałów, dokumentów, które skrzętnie gromadzi w swojej pracowni. Dziękuję mu za 

ciekawe rozmowy nagrane na kilku taśmach. Kielecki lipiec 2007 pozostanie na długo      

w mojej pamięci. Nie przypuszczałam, że tak szybko będą mijały godziny, kiedy 

rozmawialiśmy o przeszłości. Widziałam też, że dla Pana Eugeniusza nasze rozmowy         

i układanie dokumentacji było przeżyciem i wzruszeniem. Powtarzał często: „dopiero teraz 

widzę ile się tego wszystkiego nazbierało”. Bez wątpienia mogę powiedzieć, po tym co 

zobaczyłam, że sztuka to jego pasja, jego życie. Jest szczęśliwy, że może robić, tworzyć to 

co tak bardzo kocha. 

 Szczególne podziękowania składam prof. Wandzie Wiłkomirskiej i prof. 

Konstantemu Andrzejowi Kulce, z którymi przeprowadziłam wywiady w czerwcu 2007, 

kiedy byli w Gdańsku. Te wydarzenia opisałam w rozdziale Wywiady. 

 Dziękuję też kierowniczce Księgarni im. Stefana Żeromskiego w Kielcach, 

mieszczącej się przy ul. Sienkiewicza, Pani Krystynie Wróbel, za przypadkowe spotkanie   
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i długą, serdeczną rozmowę na temat działalności Pana Eugeniusza w Kielcach. 

  Mam nadzieję, że moją pracą uda się ocalić od zapomnienia historię życia 

człowieka, który mimo tragicznych losów młodości, nie zmarnował swoich uzdolnień        

i całe życie poświęcił sztuce. Życie tego człowieka jest namacalnym przykładem prawdy, 

którą przedstawia Paulo Coelho w Alchemiku:  

 „Spełnienie własnej Legendy jest jedyną powinnością 

człowieka. Kiedy czegoś gorąco pragniesz to cały Wszechświat 

sprzyja potajemnie twojemu pragnieniu”
1
. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 P. Coelho: Alchemik Warszawa 1988, s. 32 
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1. Jak należy rozumieć wyrażenie „człowiek renesansu”? 
 

 Chciałabym się jeszcze zatrzymać nad wyrażeniem „człowiek renesansu”. 

Wykorzystując różne źródła encyklopedyczne chcę przybliżyć to wyrażenie czytelnikowi 

pracy. 

 Renesans, okres rozwoju kultury europejskiej, swój początek miał we Włoszech,     

w XIV w. i trwał do początku XVII w. W tym okresie dążono do ideału człowieka. 

Starano się wykorzystywać w pełni możliwości ludzkie. Człowiek renesansu posiadał inny 

stosunek do świata niż dotychczas. Powszechne stało się przekonanie, że swoim losem 

można kierować. Ludzie stali się bardziej odważni w wygłaszaniu własnych poglądów. 

Człowiek chciał rozwijać się kulturowo, czerpać z życia korzyści i przyjemności.  

 Ideał „człowieka renesansu”, nazwanego też „człowiekiem uniwersalnym”, powstał 

we Włoszech z pojęcia wyrażonego przez jednego z najbardziej utalentowanych 

przedstawicieli tego okresu, architekta, malarza, poetę, naukowca i matematyka Leona 

Battista Albertiego, który powiedział: „człowiek może robić wszystko jeśli tylko chce”. 

Pojęcie to opierało się na renesansowym humanizmie, który głosił, że człowiek powinien 

próbować przyjmować wiedzę i rozwijać swoje zdolności tak bardzo jak jest to tylko 

możliwe.  

 Tu powstaje pytanie – czy w dzisiejszych czasach wąskiej specjalizacji                    

i profesjonalizmu, w czasach komercji i wyścigu w różnych dziedzinach życia, można 

jeszcze do kogokolwiek odnieść określenie jakim nazwano wielkich twórców wieków 

minionych? Okazuje się, że tak. Można przyjąć, że teraz jest to ktoś, kto nie ogranicza się 

ściśle do jednej dziedziny działalności twórczej, ktoś, kogo cechuje wielokrotność 

odrębnych poczynań artystycznych, w obrębie różnych dziedzin sztuki. To ktoś, kto 

udziela się na polu nauki bądź wynalazczości
2
.  

 W naszym polskim społeczeństwie można znaleźć wiele osób odpowiadających 

wymogom o których mówiłam wyżej. Ludzie sceny, kompozytorzy, znane postacie ze 

świata sztuki piszą autobiografie i odkrywają swoje rozległe zainteresowania plastyczne, 

kolekcjonerskie, projektowania domów, wnętrz czy ogrodów. Okazuje się, że mają 

rozległą wiedzę w różnych dziedzinach sztuki.  

 

 

 Mogę wymienić tu chociażby światowej sławy śpiewaka Wiesława Ochmana. 
                                                 
2 1. Delumeau J. Odrodzenie (W:) Encyklopedia szkolna. Historia. Warszawa 1993, s. 347-350 
 2. The New Encyclopedia Britannica Online: www.search.eb.com/eb/article-9063162 
 3. www.pl.wikipedia.org/wiki/Cz%C5%82owiek_renesansu 

http://www.search.eb.com/eb/article-9063162
http://www.pl.wikipedia.org/wiki/Człowiek_renesansu
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Urodził się dwa lata przed wybuchem II Wojny Światowej, w Warszawie. Po wojnie,       

na Śląsku, uczęszczał do średniej szkoły plastycznej. Próbował gry na akordeonie               

i perkusji. Po reorganizacji szkolnictwa znalazł się w technikum ceramicznym                   

w Szczawnie-Zdroju. Ze śpiewem nie miał nic wspólnego. Pisał teksty na szkolne 

wieczorki artystyczne. Studiował na wydziale ceramicznym Akademii Górniczo-Hutniczej 

w Krakowie. Tu zwrócono uwagę na jego głos. Rozpoczęło się kształcenie głosu w 

ognisku muzycznym, gdzie trafił do profesora Gustawa Serafina i jego żony Ewy.         

Miał szczęście, bo ci wspaniali ludzie nie zmarnowali jego talentu. Ukończył studia         

na AG-H, proponowano mu pozostanie na uczelni, jednak los zdecydował inaczej. 

Pozostała miłość do malowania. Ochman maluje, znajomi robią wystawy jego obrazów
3
.  

 Zauważyłam też, że Polaka końca XX w. i początku XXI w. zaczyna pasjonować 

historia Polski od średniowiecza do II Wojny Światowej. Współcześni mężczyźni zbierają 

się w bractwach rycerskich, odbywają turnieje rycerskie a przygląda się temu liczna rzesza 

ciekawych. To piękne, że przybywa, każdego roku, żywych obrazów z naszej historii,    

tych dobrych obrazów. Powtórki bitwy pod Grunwaldem, czy sceny Powstania 

Warszawskiego na ulicach współczesnej Warszawy robią wrażenie. Tak przekazana 

historia narodu pozostanie na dłużej w pamięci. Wielkie rzesze ludzi, które obserwują 

pokazy, świadczą o tym, że to jest potrzebne, że jeszcze nie wszystko stracone.  

 Ja również mam satysfakcję, że odkryłam w Kielcach współczesnego „człowieka 

renesansu”, zapraszam na spotkanie z nim. 

  

 

                                                 
3 W. Panek: Wiesław Ochman Warszawa 1980, s. 5-16, 69-76 
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2. Spacerkiem przez lata. 
 

 2.1 Lata 1934 – 1949 

 
Na południowym wschodzie Wyżyny Lubelskiej rozciąga się Roztocze – wyżynny 

wał z silnie zróżnicowaną rzeźbą terenu. To kraina dziewiczej przyrody, pięknych lasów, 

zielonych wzgórz. W niewielkich miasteczkach gości urzekają ślady dawnej świetności
4
.    

I właśnie tu, przy trasie między Zamościem a Tomaszowem Lubelskim, we wsi Budy 

Dzierążyńskie, gmina Krynice, urodził się Eugeniusz Szoła. Było to 3 stycznia 1934 roku. 

Jest ze znaku Koziorożca. Pan Eugeniusz mówi, że: „ma dobry znak”, z uśmiechem 

dodaje, że: „nie narzeka na niego. Jak do tej pory szczęśliwie mu się układa, chociaż nie 

jest przesądny i nie uzależnia wszystkiego od gwiazd.” 

 Jego rodzice, Polacy, byli rolnikami, utrzymywali się z małego gospodarstwa 

rolnego. Dopiero po wojnie, kiedy była reforma rolna, gospodarstwo powiększono. Dzięki 

temu, że ojciec był człowiekiem wszechstronnie uzdolnionym pod względem rzemiosła, 

dorabiał na utrzymanie rodziny. Pan Eugeniusz pamięta, że pod oknem w mieszkaniu stał 

warsztat i pamięta ojca, który robił przy nim buty – oficerki. Wzory dostarczał mu 

zamawiający, a prawidła i całość wykonywał ojciec. Była to piękna robota. Dwa kilometry 

od Bud Dzierążyńskich, w Krynicach, był duży majątek ziemski Lipczyńskich i zapewne 

stamtąd przychodziły zamówienia na oficerki.  

 Ojciec był też znany w okolicy jako ekspert od naprawiania maszyn rolniczych. 

Cechowała go duża cierpliwość i dociekliwość. Te cechy pomagały poznać maszynę           

i znaleźć usterkę.  

 Wszechstronne uzdolnienia ojca to nie tylko rzemiosło. To też uzdolnienia 

muzyczne. Miał bardzo dobry słuch muzyczny, lubił śpiewać. Grał świetnie na harmonijce 

ustnej. Śpiewał też w chórze kościelnym. To był taki samorodny talent. Pan Eugeniusz    

nie ma wątpliwości, że wszystkie swoje uzdolnienia i zamiłowania otrzymała od ojca,     

tak wspomina: „muzyczne zdolności mojego ojca, ukochanie śpiewu, były mi pierwszą 

szkołą uwrażliwienia na piękno pieśni i muzyki. Śpiewanie kolęd w czasie Bożego 

Narodzenia należało do rytuału świąt, a tzw. chodzenie z gwiazdą, od domu do domu, było 

wielką przyjemnością.” 

 

                                                 
4 Skorska K., Faliszek K., Kucharski K. Lubelskie (W:) Ilustrowany Atlas Polski. Nasza ojczyzna, mapy, 

informacje, krajobrazy. Warszawa 2002, s. 150-155 
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 A przyjemności po wybuchu II wojny światowej trudno było znaleźć. Pan 

Eugeniusz miał pięć lat, kiedy zaczęła się ta straszna zawierucha wojenna. Przeżywał 

wszystko razem z młodszym o dwa lata bratem Janem. Rodzice z synami, w czasie wojny, 

byli w Budach Dzierżąńskich. Wspomnienia z dzieciństwa to też wspomnienia czysto 

wojenne. Mówi, że pamięta naloty samolotów rosyjskich na okolice, gdzie mieszkali.      

W pobliżu była duża cegielnia, w której Niemcy zrobili magazyny z bronią. Rosjanie 

chcieli to zniszczyć. Pamięta też kawę w kostkach, z cukrem, którą znajdowali w rozbitych 

przy drodze samochodach wojskowych. Działania wojenne przechodziły dalej, a dzieci 

bawiły się tym co zostało. Pamięta zabawę do której wykorzystywali metalowe kołpaki, 

które chroniły koła w wojskowych samochodach ciężarowych. Razem z bratem i innymi 

dziećmi kręcili się w tych „misach” jak „bąki”, lub ślizgiem zjeżdżali z wzniesień. 

 Lubili też z bratem rysować, czym się dało, samoloty, czołgi. Z gliny lepili różne 

zabawki. Innym dzieciom podobały się te rysunki. Już wtedy uwidaczniały się ich 

uzdolnienia plastyczne. W domu były też skrzypce i one interesowały Pana Eugeniusza. 

Próbował grać. Wspomina, że okres świąt Bożego Narodzenia dopingował do grania 

kolęd. Kiedy chodził z kolędnikami od domu do domu przygrywał na skrzypcach.           

Tak minęło pierwsze dziesięć lat życia Pana Eugeniusza.  

 Mimo wojny próbowano też uczyć dzieci. W majątku w Krynicach była 

nauczycielka. Starała się, w miarę możliwości, organizować nauczanie na poziomie szkoły 

podstawowej.  

 Dziesięcioletniego chłopca spotyka wielka tragedia. W kwietniu 1944 roku umiera 

matka. Teraz dopiero okazało się jak ważną rolę spełniała w rodzinie. Dom stał się pusty. 

Po śmierci matki obaj chłopcy byli otoczeni szczególną opieką i serdecznością przez Marię 

Karczewską, nauczycielkę, a później kierowniczkę szkoły w Krynicach. Po zakończeniu 

wojny, w majątku powstała szkoła podstawowa i tam bracia dokończyli naukę. Pani Maria 

Karczewska starała się pomóc chłopcom, robiła wszystko, aby złagodzić smutek              

po śmierci matki. Pan Eugeniusz wspomina tę kobietę ze wzruszeniem i wdzięcznością. 

Nauczycielka widziała zapewne uzdolnienia, wrażliwość, umiejętności chłopców.           

Nie pozwoliła na to, aby się zmarnowały. Takich obcych ludzi, którzy starali się pomóc 

zdolnym braciom, będzie jeszcze wielu.  

 Pamięta, że przed ukończeniem szkoły podstawowej w Krynicach, wyrzeźbił dla 

miejscowego kościoła szopkę. Sprawił tym wielką radość dzieciom i parafianom. Była to 

pamiątka pozostawiona w rodzinnych stronach. Miał piętnaście lat. Zostawiał dzieciństwo, 

teraz mógł liczyć tylko na siebie. 
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2.2 Lata 1949 – 1955 

 
 W pobliżu był renesansowy Zamość. Powstał jako skończone dzieło jednego 

artysty – Bernarda Moranda, któremu Jan Zamojski zlecił zaprojektowanie całego miasta. 

Piękne miasto, nazwane Padwą Północy, w 1992 roku zostało wpisane na Listę 

Światowego Dziedzictwa Kulturalnego i Przyrodniczego UNESCO
5
.  

 Tu Eugeniusz Szoła w 1949 roku rozpoczął naukę w Państwowym Liceum Sztuk 

Plastycznych. Na początku zamieszkał na przedmieściu Zamościa, u ciotki. Kiedy pokazał 

jakim jest solidnym i zdolnym uczniem otrzymał miejsce w internacie i stypendium. 

Szkołę wspomina z przyjemnością. Uczył się tego co kochał. Pedagodzy wspierali jego 

poczynania. Wspomina wspaniałą panią dyrektor Halinę Rogińską. Uczyła języka 

polskiego. Zapewne odkrywała jego uzdolnienia literackie. Sama pisała wiersze, więc 

znalazł w niej swojego mistrza.  

 Pan Eugeniusz czuł ciągły niedosyt wiedzy. Miał ze sobą skrzypce. Wpadł na 

pomysł, aby choć trochę pouczyć się u profesjonalisty. W Zamościu miał taką okazję.      

W ostatnich klasach liceum, w latach 1953 – 54, zgłosił się do ogniska muzycznego. 

Dyrektor ogniska, pan Bochniak przyjął go na skrzypce. W liceum miał też lekcje muzyki. 

Przez pięć lat uczył tego przedmiotu Tadeusz Bryk. Był bardzo dobrym muzykiem, 

wszechstronnie wykształconym człowiekiem. Na lekcjach Pan Eugeniusz poznawał 

elementy zasad muzyki. Później ta wiedza zaowocuje nowymi pomysłami. 

 Liceum plastyczne kończył specjalizując się w rzeźbie. Pedagodzy byli przekonani, 

że pójdzie na studia plastyczne, tak jak zrobił to później jego młodszy brat Jan. Szedł tą 

samą drogą. Po liceum plastycznym studiował w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie.  

 O wyborze dalszej drogi życiowej Pana Eugeniusza zadecydował przypadek            

i fortepian. Miał w liceum sympatycznego kolegę z Krasnegostawu. Było to powiatowe 

miasteczko, powiatu sąsiadującego z Zamościem. Kolega przekazał mu wiadomość,          

że w Domu Kultury w Krasnymstawie poszukują instruktora plastycznego i chętnie 

zatrudniliby absolwenta liceum plastycznego. Prócz tego w domu kultury był jeszcze 

fortepian. Był to oczywiście instrument właściciela majątku ziemskiego, marki Steinway.  

 Po zakończeniu działań wojennych nowa władza wprowadzała swoje porządki. 

Zaczęło się wszystko od PKWN, od Lublina. W zabudowaniach dworskich zakładano 

szkoły, domy kultury, miały tam swoje miejsca urzędowania komitety partyjne, władze 

gminy, czy dyrekcje PGR lub Spółdzielni produkcyjnych. Myślę, że nie będę dalej 

                                                 
5 Skorska K., Faliszek K., Kucharski K. Lubelskie (W:) Ilustrowany Atlas Polski. Nasza ojczyzna, mapy, 

informacje, krajobrazy. Warszawa 2002, s. 150-155 
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rozwijać tematu. Uważam, że każdy Polak powinien znać prawdziwą historię Polski. 

Szczególnie nam, młodym, jest to bardzo potrzebne.  

 Kiedy Pan Eugeniusz usłyszał taką propozycję pracy nie zastanawiał się długo. 

Kolejne marzenie życia miało się spełnić. Mógł dotykać klawiszy, mógł grać                    

na fortepianie. Pierwszy raz w życiu miał dostęp do świetnego instrumentu. Fortepian 

spowodował, że do Krasnegostawu przyjeżdżali pianiści, laureaci IV Konkursu 

Chopinowskiego z 1949 roku, m. in. Halina Czerny-Stefańska, czy przygotowujący się do 

konkursu w 1955 roku. Pan Eugeniusz miał okazję poznać muzykę fortepianową               

w najlepszym, polskim wykonaniu.  

 Z możliwości grania korzystał też kolega Mariusz Czarnecki, student KUL. 

Studiował historię sztuki. Uczył się też gry na fortepianie. Kiedy miał wolny czas, 

przyjeżdżał z Lublina do rodzinnego domu i ćwiczył. Pan Szoła, kiedy tylko mógł, słuchał 

jego grania. Tak teraz wspomina:  

„Pewnego razu Mariusz ćwiczył i w przerwie zagrał mi cz.I Adagio Sonaty 

fortepianowej nr 14 cis-moll, op. 27 nr 2, Ludwiga van Beethovena. Teraz 

już wiem, że jest to najbardziej znana sonata fortepianowa tego 

kompozytora. Nazwana później księżycową. Wtedy usłyszałem Adagio 

pierwszy raz w życiu, oczarowało mnie zupełnie. Pożyczyłem od Mariusza 

nuty, przepisałem ręcznie i powoli, mozolnie, zacząłem czytać na 

fortepianie, takt po takcie. Po pewnym czasie ośmieliłem się zagrać 

Mariuszowi. Byłem szczęśliwy, kiedy zobaczyłem jego zdumienie, nie 

chciał wierzyć, że to był mój pierwszy kontakt z fortepianem”.   

 Zakiełkowała myśl, aby iść do szkoły muzycznej, na fortepian. Za radą przyjaciela, napisał 

list do Ministra Kultury i Sztuki. Opisał swoją sytuację i prosił o wskazanie miejsca w 

Polsce, gdzie mógłby uczyć się gry na fortepianie. Z ministerstwa otrzymał informację    i 

skierowanie do szkoły muzycznej w Kielcach, na wydział pedagogiczny. Był tam też 

internat. Pojechał na egzamin. Grał oczywiście Adagio z Sonaty fortepianowej cis-moll    

L. van Beethovena. Przyjęto Pana Eugeniusza do klasy prof. Jacka Jarońskiego.  

  Dom kultury w Krasnymstawie nie cieszył się długo fortepianem. Filharmonia w 

Lublinie nie miała tego typu instrumentu, więc decyzją władz, zabrano Steinwaya do 

Lublina.  
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2.3 Lata 1955 – 1960  

 
  Kielce to stolica regionu Gór Świętokrzyskich. Niezwykłe pejzaże ziemi kieleckiej 

od wieków były natchnieniem dla artystów. Niemal wszędzie można tu spotkać 

świadectwa ważnych dla Polski wydarzeń, zabytki kultury i architektury, ślady obecności 

wielkich, sławnych ludzi. Stąd wywodziły się najświetniejsze polskie rody. Nie sposób 

zliczyć znajdujących się w województwie zabytkowych zespołów pałacowych                    

i dworskich
6
. Nic dziwnego, że Eugeniusz Szoła tu zapuścił życiowe korzenie. Szybko 

przekonał się jak dużo pracy czeka w tym miejscu po wojnie na człowieka, który kochał 

piękne dzieła sztuki, który potrafił przywracać im dawną świetność. Dlatego po trzech 

latach przerwał naukę w szkole muzycznej. Muzykę traktował jako hobby a z plastyki 

mógł żyć, jak mówi, względnie dostatnio. Powrócił do prac plastycznych, 

konserwatorskich. Łatwiej było podjąć taką decyzję kiedy otrzymał bardzo ciekawą 

propozycję pracy. Poznał Lecha Musitowskiego, absolwenta wydziału konserwacji 

zabytków, toruńskiego uniwersytetu, który przyjął zlecenie generalnej konserwacji 

kościoła w Chęcinach u podnóża zamku. Poszukiwał pomocnika do tej pracy. Pan Szoła z 

wielką chęcią przyjął propozycję. Tym bardziej, że Lech Musitowski zapewnił, wszystkie 

wiadomości, które zdobył na studiach, będzie przekazywał w czasie prac, aby Pan 

Eugeniusz miał z tego pożytek. To była wielka szkoła dla bohatera mojej pracy.  

  Chęciny, położone blisko Kielc, słyną z ruin zamku. Zamek rozbudowany przez 

Władysława Łokietka i Kazimierza Wielkiego długo uchodził za najpotężniejszą polską 

warownię. Do dziś zachowały się ruiny poddawane częściowej rekonstrukcji. Pod 

zamkiem zachował się stary zespół klasztorny Franciszkanów. W należącym doń kościele 

odbywały się prace konserwatorskie
7
. Po ich zakończeniu Pan Szoła już samodzielnie 

przyjmował zlecenia na prace konserwatorskie, renowacyjne, złocenia, rzeźby na terenie 

całego województwa. 

2.4 Lata 1960 – 1965 

 
  Kolejny ważny etap w życiu Eugeniusza Szoły zaczyna się od 1960 roku. W 

czerwcu tego roku żeni się z kielczanką Mirosławą Michałowską. Żona była pielęgniarką, 

pracowała w szpitalu. Obecnie jest już na emeryturze. W 1964 roku urodził się syn 

                                                 
6 Skorska K., Faliszek K., Kucharski K. Świętokrzyskie (W:) Ilustrowany Atlas Polski. Nasza ojczyzna, 

mapy, informacje, krajobrazy. Warszawa 2002, s. 218-223 
7 Ibidem, s. 218-223. 
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Krzysztof, jedyne dziecko Państwa Szołów.  

 

  Pan Eugeniusz podjął pracę w Wydziale Kultury, na stanowisku referenta do spraw 

plastyki i sztuki ludowej. Wspólnie z profesorem Janem Aleksandrem Zarębą 

zorganizowali stałą wystawę sztuki ludowej woj. kieleckiego. Obejmowała ceramikę, 

tkactwo, rzeźbę, kowalstwo. Po nagłej śmierci profesora Zaręby objął po nim stanowisko 

kierownika artystycznego Spółdzielni Rękodzieła Artystycznego w Iłży. Tu także 

zorganizował, według własnych projektów, wzorcownie ceramiki pod kątem stałej 

ekspozycji. Na wystawę w Iłży wykonał też rzeźbę głowy znanego artysty ludowego 

Stanisława Pastuszkiewicza.  

  W tym czasie powstała jeszcze jedna rzeźba, drewniana figura Chrystusa do 

kościoła w Iłży. W kościele przeprowadzano konserwację, uzupełniano brakujące elementy 

i dlatego Pan Szoła otrzymał zamówienie na rzeźbę.  
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2.5 Lata 1965 – 2007 

 
  Pan Eugeniusz myślał o założeniu pracowni rzeźbiarskiej i konserwatorskiej. 

Chciał pracować w swojej własnej pracowni. Nie stać go było na kupno lokalu, więc 

wynajął od miasta. Kupił narzędzia, potrzebny sprzęt. Od 1965 roku zaczął pracę na 

własny rachunek. Na początku miasto zaproponowało na pracownię piwnicę. Warunki 

były fatalne. W końcu po pięciu latach i pomocy dziennikarzy z kieleckiej gazety, Rada 

Miasta przyznała lokal    o powierzchni 30m² przy ulicy Kilińskiego 2. Warunki pracy 

polepszyły się, jednak pracownia miała słabe oświetlenie i ogrzewanie. Była za to w 

dobrym punkcie, w samym centrum miasta. Tu pracował ponad dwadzieścia lat. W tym 

lokalu wykonał wiele znaczących prac plastycznych, konserwatorskich, rzeźbiarskich i 

lutniczych.  

  W tej pracowni poznał przypadkowo swoją artystyczną muzę, kobietę, która 

inspirowała go do pracy, była pierwszą osobą, która widziała jego działania twórcze.        

W chwilach zwątpienia i rezygnacji potrafiła przekonać, że trzeba iść do przodu. Znała się 

świetnie na sztuce. Potrafiła obiektywnie ocenić prace, powiedzieć co odczuwa i na jakim 

jest to poziomie. Potrafiła wspaniale zachęcić nie tylko do prac plastycznych, ale też do 

tworzenia, w późniejszym etapie, utworów muzycznych czy poezji. Była cierpliwym 

słuchaczem. Jak się poznali?  

  Otóż, pewnego dnia, w 1971 roku, przyszła do pracowni z dziennikarzem 

Polskiego Radia z Warszawy. On szukał nowych tematów na reportaże. Przechodzili ulicą                  

i zainteresowało ich okno, przez które widać było pracownie i wystawione prace, także 

oryginalny szyld. Weszli, potoczyła się rozmowa. Dziennikarz znalazł ciekawy temat 

reportażu radiowego, wpisali się do kroniki a kobieta, pani Róża, zostawiła zdjęcie 

legitymacyjne aby posłużyło do wykonania jej portretu. Rysunek ucieszył adresatkę, a Pan 

Eugeniusz zachęcony opinią, że ma talent i że powinien rysować, zabrał się do pracy. 

Wykonał ponad dwadzieścia rysunków portretowych różnych znanych osób ze świata 

sztuki. A swoją piękną muzę zatrzymał dla siebie w rzeźbie. Kilka portretów zamieściłam 

w aneksie pracy.  

  Pani Róża jest znanym kieleckim prawnikiem, prowadzi teraz biuro adwokackie, 

które przejęła po ojcu. Chciałam przeprowadzić z nią wywiad. Nie udało się. Kiedy ja 

byłam w Kielcach, ona była na urlopie.  

  W 1974 roku Pan Eugeniusz przedstawia swoje prace, między innymi portrety,     

na pierwszej wystawie w kieleckim Empiku. Ten sam zestaw wystawowy eksponowany 
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był w domu kultury w Piszu, dzięki harcerskiej inicjatywie, tj. gościom Kieleckiego 

Festiwalu Młodości, który istnieje do dnia dzisiejszego.  

  Ale wróćmy do pracowni. Lata żmudnej pracy zrobiły swoje. Pan Szoła stawał się 

znaną postacią nie tylko w Kielcach. Ryszard Wróblewski z Polskiej Kroniki Filmowej 

nakręcił kolorowy film pokazujący pracownię i jej właściciela. Krzysztof Zamojski spisał 

teksty poezji Szoły. Są one dostępne na CD, a ich lista obejmuje ponad tysiąc tytułów. 

Znaleźć tu można bajki dla dzieci, felietony muzyczne, cykl satyryczny i wiele innych.     

W fonotece Filharmonii Kieleckiej można znaleźć nagrania utworów Pana Eugeniusza. 

Jego pracą zaczęły interesować się władze miasta Kielc i pod koniec XX stulecia otrzymał 

pracownię z prawdziwego zdarzenia, przy ulicy Paderewskiego 11, lokal o powierzchni   

45 m². Adaptacja pomieszczeń i przeprowadzka trwała siedem miesięcy. Pracownia została 

uroczyście otwarta przez jej patrona prof. Konstantego Andrzeja Kulkę i władze miasta, 

reprezentowane przez wiceprezydenta Alojzego Soburę. W miejscowej prasie i TV ukazały 

się informacje o nowej pracowni. Rada miasta zwolniła też Pana Eugeniusza z opłaty 

podatku za lokal na okres pięciu lat.  

  Znałam poprzednią pracownię i po raz drugi byłam w nowej. Pan Eugeniusz, 

bardzo zadowolony, pokazywał mi nowy lokal. Teraz może eksponować wszystkie prace 

jakie wykonuje. Myślę, że zamieszczone zdjęcia w pełni oddają atmosferę tego miejsca. 

Zachęca ono do tworzenia.  
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3. O tym jak Eugeniusz Szoła został lutnikiem. 
  

 To był czysty przypadek. Przypadek, który stał się inspiracją twórczą. Kiedy Pan  

Eugeniusz malował, potrzebował blejtramy do obrazów. Chodził do stolarza,                     

w sąsiedztwie, aby je zamówić. To było jeszcze w czasach pracowni przy Kilińskiego. 

Pewnego razu, u stolarza, zobaczył na warsztacie skrzypce, które ktoś przyniósł               

do reperacji. Był to stary instrument uszkodzony przy efach. Odpadł kawałek płyty górnej. 

Stolarz naprawił to niedbale, nie znając sztuki lutniczej. Wmontował deskę ze słojami 

ukośnymi i zasmarował lakierem. Przy pięknym, ciemnobrązowym instrumencie ta 

wstawiona deska wyglądała koszmarnie. Pan Szoła nie mógł tego przeboleć. Tu 

powiedział mądre zdanie: „Ludzie, którzy podchodzą do dzieł sztuki, do starych 

instrumentów i naprawiają je tak jak ów stolarz, to uśmiercają instrumenty, uśmiercają 

sztukę.”  

 Kiedy wyszedł ze stolarni, postanowił zająć się korektą i naprawą instrumentów. 

Miał maleńkie doświadczenie, własny instrument lutniczy, dobrej niemieckiej firmy. 

Tylko raz był naprawiany przez obcą osobę. Ta naprawa nie zadowoliła Pana Eugeniusza. 

Od tej pory sam zajmował się swoim instrumentem. Widziałam go i grałam na nim, kiedy 

byłam w Kielcach. Rzeczywiście, skrzypce świetnie utrzymane i pięknie brzmiały. Była w 

nie włożona cała dusza artysty, wrażliwa na piękno, szlachetna, bardzo inteligentna, 

cierpliwa w dążeniu do celu.  

 Tak zaczynały się lata siedemdziesiąte. Pan Eugeniusz zajął się korektą i naprawą 

instrumentów. Wiedział, że lutnik to wyjątkowo trudny, wymagający ogromnej wiedzy, 

precyzji, wieloletniego doświadczenia zawód. Nie bał się nowych wyzwań. Zawsze lubił 

się uczyć. Fachowa literatura i praktyka, dążenie do doskonałości, solidna praca, dawały 

gwarancję sukcesu.  

 Pierwszymi klientami byli muzycy z Filharmonii Kieleckiej. Naprawił jeden 

instrument i zdobywał następnych zainteresowanych. Niektóre naprawy pamięta do dziś. 

Chociażby tę, gdy skrzypek filharmonii przyniósł instrument w kawałkach, w torbie.     

Pech chciał, że pożyczył swoje skrzypce koledze, muzykowi, który miał grać z zespołem 

na balu sylwestrowym. Kolega do północy grał, a po powitaniu Nowego Roku poszedł do 

bufetu. Skrzypce położył pod choinką. Był pewien, że tam im nic nie grozi. Niestety, obok 

choinki przechodził mężczyzna. Zatoczył się tak mocno, że nogą nadepnął na instrument. 

Skrzypce wyglądały fatalnie. Pan Eugeniusz mówi teraz, że to był dar losu, wielkie 
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wyzwanie i doskonała praktyka, która mogła przydać się później. Około miesiąca 

cierpliwie składał, kleił instrument. Kiedy właściciel w końcu zagrał, stwierdził: „Panie 

Eugeniuszu, instrument jest Panu bardzo wdzięczny za uratowanie.”  

 Jednym z ciekawszych eksponatów, które trafiły do naprawy w pracowni, był 

osiemnastowieczny kontrabas. Jego właściciel, kontrabasista z Lublina, miał szansę zagrać 

w berlińskiej orkiestrze symfonicznej Herberta von Karajana. Karajan miał ogromne 

wymagania co do jakości instrumentów, na których grali muzycy. Pan Eugeniusz starał się 

przywrócić kontrabasowi dawną świetność. Był to wyjątkowy instrument, miał ogromną 

siłę dźwięku. Odwiedzający pracownię muzycy chętnie próbowali grać na nim                    

i zachwycali się jego brzmieniem. A właściciel dostał się do wymarzonej orkiestry. 

 Jak już wspominałam, Pan Szoła spotykał na swojej życiowej drodze wielu 

życzliwych mu ludzi, którzy szanowali jego talent i starali się otoczyć go wielką 

serdecznością i przyjaźnią. Na takie osoby trafił w Filharmonii Świętokrzyskiej, która swą 

działalność rozpoczęła w 1968 roku. Wtedy Wojewódzka Orkiestra Symfoniczna 

otrzymała status Filharmonii. Trzeba przyznać, że jest to prężnie działająca instytucja. 

Wystarczy prześledzić listę solistów, dyrygentów, którzy występowali w Kielcach.          

To artyści z najwyższych półek polskiej i światowej instrumentalistyki. Filharmonia 

posiada też chór. Organizuje festiwal Świętokrzyskie Dni Muzyki. Orkiestra dokonuje 

nagrań płytowych i radiowych, prowadzi edukację muzyczną w cyklicznych koncertach 

„Akademia Melomana”. Eugeniusz Szoła współpracował z orkiestrą. Znajdował tam 

wsparcie, kontakt ze światem sztuki. Podporą dla niego był dyrektor naczelny i artystyczny 

Szymon Kawalla, czy Jacek Rogala, który obecnie kieruje filharmonią
8
.  

 Pracownię zaczęli odwiedzać muzycy koncertujący w Kielcach. Między innymi 

sławni skrzypkowie. Chociażby prof. Wanda Wiłkomirska, która namawiała Pana 

Eugeniusza aby zaczął budować własne instrumenty. Pojawił się też młody człowiek, 

Bogdan Łakomiec, bardzo zdolny, wykształcony stolarz artysta, który pracował głównie 

przy rekonstrukcji i budowie mebli stylowych. Jak się okazało, od dawna obserwował 

poczynania Pana Szoły, próbował też swych sił w lutnictwie. W końcu zdobył się na 

odwagę. Przyszedł ze swoim instrumentem, rozpoczynając tym samym wymianę 

doświadczeń i współpracę. Efekty i postępy były zdumiewające. Okazało się, że trzeba 

było około dwudziestu lat praktyki w naprawianiu, rekonstrukcji instrumentów, by podjąć 

decyzję o konstruowaniu własnych. Od tego czasu w pracowni powstało ponad 

czterdzieści instrumentów: oprócz skrzypiec, kontrabasy, wiolonczele i altówki. Teraz 

oddam głos Panu Eugeniuszowi, który tak opowiada o swojej pracy lutniczej:  

                                                 
8 www.filharmonia.kielce.com.pl/filharmonia.html  
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 „Przy budowie instrumentów, oprócz fachowej wiedzy, ogromną 

rolę odgrywa intuicja. Niewątpliwie trzeba mieć dobry słuch muzyczny, 

żeby zestroić płyty skrzypiec. Niezwykle ważny jest materiał, 

odpowiednio wysuszone drewno. Potrzebny jest co najmniej siedmioletni 

okres suszenia w warunkach naturalnych. Budową skrzypiec rządzą 

ścisłe kanony, wypracowane przez setki lat tradycji. Górna płyta 

wykonywana jest z drewna świerkowego. Im drewno starsze tym lepsze. 

Dno skrzypiec powinno być twardsze, dlatego dolną płytę instrumentu 

wykonuje się najczęściej z jaworu. Używa się także akacji czy różowca 

indyjskiego,    z którego Hiszpanie konstruują najdroższe gitary. Do 

wykonania podbródka, kołków, strunnika i podstrunnicy używa się 

najtwardszego drzewa na świecie – hebanu. Dowodem największego 

kunsztu lutniczego jest wykonanie idealnego ślimaka, stanowiącego 

zakończenie główki instrumentu. Wzorem do niego jest spirala 

Archimedesa. Do budowy swoich instrumentów sięgnąłem też po jodłę 

świętokrzyską. Jest to materiał ze wszech miar godny uznania.”  

 

  Pomysł na zastosowanie innego budulca, zamiast tradycyjnego świerku i jaworu, 

zaczerpnął z historycznych opracowań. Okazało się, że już w XVIII wieku Włosi 

wykorzystywali jodłę świętokrzyską do konstrukcji masztów żaglowych. Właściwości 

naszego drewna docenili też tamtejsi lutnicy. Pan Eugeniusz kupuje jodłę w okolicach 

Kielc. Jeździ do Bielin. Tam mieszkają ludzie, którzy zajmują się przygotowaniem 

odpowiedniego drewna do budownictwa, stolarki okiennej i meblowej. Mają odpowiednie 

szopy, stodoły, w których drewno wysycha w naturalnych warunkach. Jodłę przywożą 

spod Cisowa. Jodła świętokrzyska jest trudniejszym materiałem w obróbce niż świerk. 

Wymaga bardzo ostrych narzędzi. Jednak takie trudności nie zniechęcają mistrza. 

Wykonał instrumenty z tego drewna do klasycznego kwartetu smyczkowego (dwoje 

skrzypiec, altówkę i wiolonczelę). Teraz myśli już o koncercie, o utworach na kwartet 

smyczkowy, wykonanych na jego instrumentach. Chciałby usłyszeć jak to będzie 

brzmiało. Kiedy tego słucham, nie mogę wyjść z podziwu. To są pasje 

siedemdziesięciotrzyletniego człowieka. Widzę przed sobą skromnego mężczyznę, który 

ma doskonałą pamięć, mówi pięknym językiem polskim. Znamy się od dwunastu lat. Od 

ostatniego naszego spotkania minęły trzy lata, a tu ciągle nowe pomysły, nowe plany. 
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Ciągły rozwój. W tym przypadku potwierdza się powiedzenie Albertiego o człowieku 

renesansu - „może robić wszystko, jeśli tylko chce”. 

  Kiedy odwiedziłam Pana Szołę w sierpniu 2004 roku, zastałam Go bardzo 

zadowolonego faktem otrzymania pierwszej propozycji pokazania swoich instrumentów na 

wystawie zagranicznej. Pokazywał mi skrzypce przygotowane już na wystawę. To były 

prawdziwe dzieła sztuki – lekkie, delikatne, wykonane z maestrią. Jeden instrument, 

ciemnobrązowy, prawie czarny został nazwany Cygan. Strunnik miał ozdobiony 

miniaturowymi kwiatkami z masy perłowej. Był też skrzypce w kolorze jasnego złota,     

ze strunnikiem z kości słoniowej, inkrustowanym masą perłową. Inne miały kolor purpury. 

Pan Eugeniusz był też dumny z wykonanej przez siebie wiolonczeli. Zastosował w niej 

zapożyczone z architektury ożebrowanie i okazało się, że instrument pięknie brzmi.       

Był poza tym zdobiony miedzią, mosiądzem i masą perłową. Strunniki zdobione masą 

perłową stały się hitem pracowni mistrza Szoły. Oferta była duża. Każdy strunnik inaczej 

zdobiony, z wielkim smakiem, bez przesady.  

  To wszystko widziałam trzy lata temu. Teraz usłyszałam o zagranicznych wojażach 

z instrumentami po Europie. Była to wielka nagroda podsumowująca lata pracy. 

Satysfakcja zainteresowaniem oglądających i satysfakcja finansowa. Wiele instrumentów 

zostało u nowych właścicieli. Warto szerzej omówić minione trzy lata.  

 

 3.1 Wystawy instrumentów lutniczych. 

 

NNiieemmccyy  ––  GGootthhaa    

  Pierwszy pomysł wystawy wyszedł z Kieleckiej Izby Rzemieśliników. 

Przedstawiono Radzie Miasta propozycję zorganizowania wystawy w Gotha. Kielce 

utrzymują z tym niemieckim miastem bliskie kontakty. Prowadzą między sobą wymianę 

gospodarczą, kulturalna, turystyczną. Izba Rzemieślnicza wystosowała odpowiednie pismo 

do Prezydenta Miasta, w którym możemy przeczytać m. in., że Pan Eugeniusz Szoła jest 

znaną postacią w środowisku rzemieślniczym Kielc. Dał się poznać jako zaangażowany 

fachowiec i społecznik. W sierpniu 2005 roku do lutnika dotarł list Prezydenta Wojciecha 

Lubawskiego z informacją, że ten z przyjemnością obejmuje patronat nad wystawą 

instrumentów lutniczych, która odbędzie się w grudniu 2005 roku w Gotha (omówione 

dokumenty zamieściłam w aneksie). 

  Przed świętami Bożego Narodzenia wyprawiono się do Niemiec. Wystawa miała 
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miejsce w zabytkowym budynku, specjalnie przystosowanym do wystaw rzemiosła. Kiedy 

ukazał się artykuł w miejscowej gazecie, reklamujący wystawę, odwiedził ją koncertmistrz 

miejscowej filharmonii. Akurat Pan Eugeniusz stroił jeden z instrumentów. Koncertmistrz 

wziął skrzypce i z miejsca zagrał część koncertu skrzypcowego Mieczysława Karłowicza. 

Wszyscy obecni na wystawie byli zachwyceni. Grał pięknie a później stwierdził,               

że instrument dobrze brzmi i można na nim grać koncerty z orkiestrą. Taka opinia była 

bardzo cenna. Rosło zainteresowanie wystawą i zakupem skrzypiec.  

 

FFrraannccjjaa  ––  PPaarryyżż  

  To kolejna wystawa. Wszystko zaczęło się jak w bajce. Pewnego dnia do pracowni 

przyszła pani z dziewczynkami w wieku szkoły podstawowej. Chciała kupić dla 

dziewczynek skrzypce ¾. Po wybraniu instrumentów i obejrzeniu wszystkich ciekawostek  

w pracowni, tuż przed wyjściem, kobieta zapytała, czy Pan Eugeniusz chciałby mieć 

wystawę swoich instrumentów w Paryżu. Ta propozycja w pierwszej chwili została 

przyjęta jako żart. Jednak lutnik usłyszał, że jego klientka była na kongresie Polonii 

francuskiej i tam padła propozycja aby organizować w Paryżu wystawy polskich artystów 

rzemieślników. Okazało się, że mieszka z rodziną w Paryżu a pod Kielcami aktualnie 

budują dom. Po dwóch miesiącach zadzwoniła do pracowni z konkretnymi 

wiadomościami. Ustalono dogodny termin. Eugeniusz Szoła mógł swobodnie przygotować 

się do wystawy. Transport samochodem zapewnił małżonek tej pani. Przyjechał na 

budowę swojego domu i zabrał w powrotną drogę odpowiednio zapakowane instrumenty i 

Pana Szołę. Poznana rodzina zapewniła lutnikowi pobyt w swoim mieszkaniu na czas 

wystawy. Odbyła się ona w Salonie Muzyki Klasycznej „Musicora” w „Le Carrusel du 

Louvre”,  przy ulicy Rivoli. Był to marzec 2006 roku. Kielecką kolekcję skrzypiec oglądali 

Paryżanie i goście z całego świata. To była wielka radość i uznanie dla Pana Eugeniusza. 

Kiedy, po kilku dniach wystawa dobiegła końca, nasz bohater nie wrócił do Kielc.            

Z Paryża udał się do Barcelony w Hiszpanii. Nie mogło być inaczej, był tak blisko swoich 

najbliższych.  

 

HHiisszzppaanniiaa  ––  BBaarrcceelloonnaa  

  Tu wypada wyjaśnić jakich najbliższych miałam na myśli. Otóż, jak pisałam w 

drugim rozdziale, Państwo Szoła mieli jednego syna, Krzysztofa. Otrzymał w darze od 

ojca uzdolnienia plastyczne, ale tylko plastyczne, jak mówi Pan Eugeniusz. Przysposabiał 

się do zawodu stolarza artysty, pracował z ojcem przy konserwacji i odnowie mebli.        
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W połowie lat osiemdziesiątych skorzystał z zaproszenia kolegi, który wyjechał do 

Hiszpanii i zajął się budowaniem domów. Koledze był potrzebny przy wykańczaniu domu 

drewnem, przy budowie mebli. Wyjazd okazał się bardzo udany. Krzysztof postanowił 

osiedlić się w Barcelonie i założyć własną firmę. Przyjechał do Polski aby zabrać żonę, 

kielczankę. Minęło już dwadzieścia lat. Eugeniusz Szoła ma trójkę wnucząt, które 

odwiedzają dziadka w Kielcach. Jego żona kilkakrotnie wyjeżdżała do dzieci, do 

Barcelony, on zostawał na gospodarstwie. Teraz nadarzyła się świetna okazja aby nadrobić 

zaległości. 

  Kiedy wystawa w Paryżu kończyła się, syn przyjechał samochodem i zabrał ojca     

i instrumenty do Barcelony. Tu nie wyszły plany dużej wystawy. Odbyło się wszystko 

kameralnie. Ale to nie miało wielkiego znaczenia. Pan Eugeniusz był i tak pełen wrażeń po 

minionych dniach. Był szczęśliwy, że mógł cieszyć się synem i jego rodziną.  

 

WWłłoocchhyy  ––  CCrreemmoonnaa  

  Kiedy lutnik wrócił do domu, po trzech miesiącach nieobecności, czekały na niego 

nowe informacje. Listy z Francji, z Włoch. Dowiedział się, że jego nazwisko znalazło się 

w światowym katalogu lutników. Na stronie 107 figuruje notka o kieleckiej pracowni. 

Dzięki temu dotarło kolejne zaproszenie. Tym razem na konkurs lutniczy do Cremony.   

To bardzo ceniona impreza na świecie. Odbyła się na przełomie września i października 

2006 roku. Mistrz zaprezentował tam przede wszystkim instrumenty wykonane z jodły 

świętokrzyskiej, która okazała się dobrym materiałem, gwarantującym ciekawe brzmienie. 

Pokazał też swój klasyczny kwartet: dwoje skrzypiec, altówkę i wiolonczelę. Oprócz 

instrumentów z jodły świętokrzyskiej, zabrał jako ciekawostkę skrzypce pomalowane 

bursztynowym lakierem, według receptury lutnika Bogdana Łakomca, o którym już 

wspominałam w tym rozdziale. Pan Szoła jechał do Cremony pierwszy raz, nie liczył na 

nagrody, cieszył się samą myślą, że może być na tym konkursie. W Kielcach, na szczęście, 

znalazł się sponsor, który opłacił wydatki związane z wyjazdem. To było niezapomniane 

przeżycie, nowe doświadczenie, pewna satysfakcja, wzrost popularności w swoim 

kieleckim środowisku. Gazety szybko zauważyły wyjazdy na wystawy. Dziennikarze 

odwiedzali pracownie lutniczą i pisali artykuły z tytułami zachęcającymi do czytania. 

Codzienna gazeta kielecka „Słowo” - artykuł „Dusza skrzypiec”, „Gazeta Wyborcza” - 

„Kielecki lutnik zaproszony do Cremony”. Eugeniusz Szoła cieszy się z zainteresowania 

prasy jego pracownią. W aneksie zamieściłam kserokopie artykułów poświęconych 

lutnikowi.  

  O kolejnych wystawach poinformował mnie plakat, który wisiał w pracowni, oto 
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jego treść: 

 

„Pod patronatem prof. Konstantego Andrzeja Kulki odbędzie się 

promocyjna wystawa 30 instrumentów lutniczych, z pracowni lutniczej 

E. Szoły z Kielc. 

W sali Akademii Muzycznej im. Fryderyka Chopina w Warszawie, przy 

ul. Okólnik 2, w dniu 11 czerwca 2007 r., w godz.: 10:00 – 18:00. 

Zainteresowanych serdecznie zapraszają organizatorzy wystawy. 

Cykl prezentacji: Gotha – Paryż – Barcelona – Cremona.  

Zamknięcie cyklu w miesiącu wrześniu 2007 r. W Kielcach i Zamościu.  

Organizatorzy” 

  Cykl wystaw kończy się w Zamościu, ukochanym Zamościu, gdzie zaczęło się 

spotkanie ze sztuką. Czas zatoczył koło, ale to koło jest w ciągłym ruchu. Ono nie zwalnia, 

ciągle podąża do przodu. I to jest piękne. Więc i ja podążam za nim.  

 

 3.2 Wynalazki Mistrza Szoły. 

 
  W swojej pracy przedstawiam współczesnego człowieka Renesansu. Do pełnego 

obrazu dorzucę jeszcze kilka detali. Jak pisałam w pierwszym rozdziale, człowiek 

renesansu to ktoś, kto udziela się na polu nauki i sztuki, wynalazczości. Eugeniusz Szoła  

w pracowni realizuje też nowatorskie pomysły.  

  Wszystko zaczęło się od teorbanu. To nazwa instrumentu i tytuł sztuki Christiana 

Simeona, którą w maju 2005 roku wystawił Teatr im. Stefana Żeromskiego w Kielcach,    

w reżyserii Michała Glocka.  

  Akcja przedstawienia rozgrywa się w Nowym Jorku, w dniu tragedii 11 września 

2001 roku. Zatrzaśnięta we własnym mieszkaniu bohaterka próbuje się wydostać,             

by zdążyć na ważne przesłuchanie. Od lat gra na teorbanie – popularnej w XVII wieku 

lutni basowej. Spotkanie to jest ważnym punktem w jej karierze muzycznej. Zatrzasnęła 

się w mieszkaniu, szuka pomocy dzwoniąc do rodziny i znajomych. Niestety, większość 

tego dnia jest akurat w wieżach WTC.  

  Głównym rekwizytem w spektaklu jest zabytkowy instrument. Scenariusz zakłada, 

że aktorka ma na nim grać. Kielecki reżyser miał problem skąd wziąć teorban.                 

Na szczęście z pomocą teatrowi przyszedł Pan Eugeniusz. W ciągu kilkunastu dni w jego 

pracowni powstał nowiutki teorban – ośmiostrunowa lutnia basowa. Instrument zgodnie    
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z historycznymi opisami ma dwa gryfy, które celowo miały przypominać symbolicznie 

dwie nowojorskie wieże. To był najtrudniejszy element do zrobienia, jak wspomina lutnik, 

ponieważ lewy gryf musiał być wyższy od prawego. Były problemy z kupnem 

odpowiednich strun. W końcu wykorzystano struny ze starej cytry. Nie brzmiały idealnie, 

ale na potrzeby spektaklu wystarczyły. Instrument trafił do teatru, spotkał się                      

z prawdziwym zachwytem ekipy przygotowującej przedstawienie.  

  Lutnik zrobił też batutę Guatambu. Dyrygent Marek Pijarowski, który prowadził 

orkiestrę Filharmonii Świętokrzyskiej, korzystając z pobytu w Kielcach, zamówił u Pana 

Eugeniusza nową batutę, która została wykonana z brazylijskiego drzewa Guatambu, 

mocno usłojonego gatunku, nazwanego też drewnem kości słoniowej. To było prawdziwe 

cacko. Zachwycony dyrygent zapewniał, że batuta będzie mu służyła tylko                        

w wyjątkowych koncertach
9
.  

  Ciekawa historia towarzyszyła powstaniu kontrabasu gitarowego. Pewnego dnia 

przyszedł pracownik filharmonii i przyniósł długą szyjkę z progami, ślimakiem i kołkami. 

Opowiedział, że robią porządki w magazynie z instrumentami i on uratował szyjkę od 

kontrabasu, bo reszta była zniszczona i poszła do pieca. Na zakończenie dodał, wierzy      

w to, że Pan Eugeniusz, jak będzie miał czas, zrobi resztę i będzie instrument. 

Przyniesiona szyjka była wykonana przez Niemców albo Czechów, w latach 

pięćdziesiątych. Była wtedy moda na zespoły mandolinowe. Pan Szoła, jak zawsze, 

wnikliwie zbadał źródła i historię instrumentu, nim przystąpił do pracy. Otóż w Polsce 

były zespoły mandolinowe, bardzo znany z Łodzi. Również w Kielcach powstał zespół 

mandolinistów. Związki zawodowe kupowały instrumenty i zaczynało się granie. Po tym 

zespole pozostał zapewne kontrabas gitarowy, którego szyjka trafiła do pracowni. Pan 

Eugeniusz wykonał dalsze części instrumentu. Kontrabas gitarowy gra i to nieźle. Prawie 

dwadzieścia sekund wybrzmiewa jego dźwięk. W zespole jazzowym spisuje się bardzo 

dobrze. Gra się na nim tylko palcami. Prezentuje się również ciekawie, o tym można się 

przekonać patrząc na zdjęcie.  

  Dalsze pomysły nowatorskie przyniosło samo doświadczenie życiowe. Obserwacja 

klasycznych skrzypiec w użytkowaniu podpowiedziała pomysł na asymetryczne skrzypce. 

W instrumencie klasycznym wycięcie z lewej i prawej strony, tzw. C, ma narożnik.        

Ten narożnik często przeszkadza w grze, jest obijany, zaczepia się kciukiem albo 

smyczkiem. Potwierdzam to spostrzeżenie. Obserwowałam instrumenty kolegów, mają ten 

sam problem. Eugeniusz Szoła podjął próbę zlikwidowania narożnika. Ale żeby              

nie zagubić formy skrzypiec dał narożniki po przekątnej, wtedy już nie przeszkadzają       

                                                 
9 Paweł Słupski, Gazeta Wyborcza Kielce – 7 maj 2005, www.bi.gazeta.pl/im/3/2687/z2687133G.jpg  

http://www.bi.gazeta.pl/im/3/2687/z2687133G.jpg
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w grze. Pudło rezonansowe i pojemność powietrza w nim, wszystko pozostało zachowane 

tak, jak w tradycyjnym instrumencie. Prototyp skrzypiec asymetrycznych wypadł bardzo 

dobrze. Wartości dodał mu materiał, z którego został wykonany. Otóż, syn Krzysztof 

przysyła ojcu z Hiszpanii cenne drewno z całego świata, które służy lutnikom. Tym razem 

był to różowiec indyjski, doskonały materiał na budowę instrumentów. Kiedy byłam         

w Lipcu u Pana Szoły pracował nad trzema instrumentami asymetrycznymi, miał takie 

zamówienie. Budował je z drewna pochodzącego z Brazylii, pięknego w kolorze                 

i brzmieniu. Tu mistrz zdradził mi swoje dalsze plany. Będzie próbował zbudować 

instrument, w którym klucze w komorze kołkowej będą z jednej strony. Przedstawił 

projekt rysunku.  

  Najnowszy, zrealizowany w 2007 roku pomysł, to święcąca batuta. To jedyna taka 

batuta na świecie. Pomysł zrodził się podczas spektaklu opery „Aida” w Teatrze Wielkim, 

w Warszawie, kilka lat temu. Ta opera wymaga dużej obsady artystów. W czasie 

przedstawienia kierowanie chórem, baletem, solistami, przy ciągłym ruchu wykonawców, 

na przygaszonych światłach i towarzyszącą orkiestrą, jest bardzo trudnym zadaniem dla 

dyrygenta. Tradycyjna batuta jest mało widoczna dla wszystkich wykonawców.               

Pan Eugeniusz zauważył w czasie przedstawienia tzw. „ogony” - śpiewacy nie kończyli 

fraz równo z orkiestrą. Wtedy to pomyślał o batucie z punktem świetlnym. Taka batuta 

będzie bardziej zauważalna dla muzyków i śpiewaków, dzięki czemu zwiększy się 

precyzja wykonania. Jest wykonana z twardego, brazylijskiego drewna – guatambu. 

Zakończona z jednej strony świecącą diodą, a z drugiej rączką z ukrytymi mini 

bateryjkami. Cały mechanizm umieszczony jest w rączce batuty. Wystarczy minimalne 

przekręcenie w prawo, aby na jej czubku zapaliła się niewielka dioda w kolorze zielono-

żółtym. Etui na batutę zostało wykonane z drewna lipowego, inkrustowanego masą 

perłową. Batutę i etui wykonał Eugeniusz Szoła, instalację świetlną Wacław Cieślikiewicz. 

Niezwykłą batutą interesują się dyrygenci polscy i zagraniczni. W najbliższym czasie       

ma być testowana podczas koncertu w Warszawie. Pierwsze zamówienie, na wykonanie 

dziesięciu sztuk, napłynęło z Helsinek. W jego realizacji pomaga Bronisław Milcarz, 

prezes polsko – fińskiej firmy Polmil w Kielcach.  

  Tyle nowatorskich pomysłów zrealizował bohater pracy do lipca 2007 roku. Myślę, 

że jeszcze niejeden pomysł zrealizuje. Serdecznie mu tego życzę. 
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4. Poeta i kompozytor. 

  

 Wiedziałam od dawna, że Eugeniusz Szoła maluje, rysuje, rzeźbi. Jest lutnikiem. 

Przeprowadza renowacje mebli, instrumentów. Sądziłam, że niczym mnie już nie 

zaskoczy. Myliłam się. Kiedy zobaczyłam teczki, w których były ułożone kartki z różnymi 

formami literackimi, oniemiałam. Czego tam nie było: fraszki, wiersze, cykle – bajki, 

publicystyka, pieśni, satyra, pastisze. Usłyszałam, że jestem wyróżniona, bo nie każdy ma 

dostęp do tych teczek. To bardzo osobista sprawa. Zapytałam więc: Od kiedy zaczął pisać? 

Dlaczego czuje potrzebę pisania? Oto co usłyszałam na ten temat: „Sięgając do praźródła, 

trzeba sięgnąć do czasów szkoły podstawowej.” 

 Pani ucząca języka polskiego zadała wypracowanie, na przełomie marca i kwietnia, 

kiedy budzi się wiosna, aby opisać jakie zmiany w przyrodzie zauważyły dzieci, kiedy szły 

do szkoły. Pan Eugeniusz szedł do szkoły dwa kilometry, więc wiele rzeczy 

zaobserwował. Wszystko opisał barwnie i radośnie. Nauczycielce podobało się to 

wypracowanie. Przeczytała je wszystkim dzieciom w szkole jako wzór do naśladowania. 

Ten fakt podbudował Pana Eugeniusza, uwierzył w siebie, w swoją wrażliwość i 

wyobraźnię. Uwierzył, że to co pisze podoba się innym. 

 Po śmierci matki próbował swoje przeżycia, tęsknoty przelać na papier. To nie była 

jeszcze zamierzona poezja, ale notatki, szkice. To były rozmowy z nieżyjącą matką.          

O wrażliwości dziesięcioletniego chłopca świadczy też fakt częstego odwiedzania grobu 

matki. Kiedy szedł do szkoły przechodził przez kwitnące łąki, zrywał kwiatki, które akurat 

rozkwitły i zanosił bukiecik na grób. Cmentarz był w Krynicach, tam była też szkoła.  

 Pierwszy wiersz zatytułowany „28 kwietnia” był poświęcony zmarłej matce. 

Odeszła w tym dniu, w 1944 roku. Wiersz zaczynał się tak: „Wiosna już była w rozkwicie 

gdy zgasło życie mej matki...”.  

 Pan Eugeniusz doskonale pamięta swoje pierwsze próby pisania poezji. Silnym 

przeżyciem inspirującym do pisania był wyjazd na koncert do Filharmonii Lubelskiej. 

Wtedy był już dorosłym człowiekiem, pracował w Krasnymstawie. Na koncercie usłyszał 

Poloneza Fryderyka Chopina w instrumentacji Grzegorza Fitelberga. Wrażenia z koncertu 

przekazał w wierszu. 

 Kiedy był w szkole muzycznej w Kielcach pisał teksty piosenek. Zachwycał się 

utworami w wykonaniu orkiestry Glena Millera. Podziwiał jego instrumentację.             

Pod wpływem jego utworów napisał piosenkę „Casablanca”. 

 

 Formą fraszki zainteresował się, kiedy usłyszał przypadkowo twórczość swojego 
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kolegi, z którym później, w trakcie towarzyskich spotkań prześcigał się w pomysłach.       

Z bogatego zbioru fraszek wybrałam dwanaście, myślę, że będą podobały się czytelnikom 

pracy.  

 Ciekawe pomysły twórcze przychodziły Panu Eugeniuszowi w czasie wypoczynku. 

W miesiącach wakacyjnych wyjeżdżał z rodziną i znajomymi do Wólki Gołębskiej,          

w pobliżu Puław. Mieszkali w domkach letniskowych nad Wisłą, w ośrodku 

wypoczynkowym zaprzyjaźnionej firmy z Lublina. Tam napisał wiersz „Wisło – Polonio”          

i wiele fraszek. Wybrane przykłady twórczości zamieściłam w aneksie.  

 Do pisania bajek zachęcił Go syn Krzysztof. Kiedy miał cztery lata, lubił słuchać 

czytania książeczek dla dzieci. Pan Eugeniusz wspomina czasy kiedy to mały Krzyś,        

po przebudzeniu, rano, wskakiwał do łóżka rodziców i prosił, aby mu czytano. W końcu 

ojciec wpadł na pomysł pisania bajek dla syna. Kiedy Krzysio zasypiał, Pan Eugeniusz 

zaczynał pisać bajkę. Rano czytał synkowi to co stworzył. Dalszy ciąg był następnego 

ranka. Tak powstała bajka „Kaczuszka wędrowniczka”. Sam tytuł wskazuje, że była to 

długa bajka. Krzysio chodził wtedy do przedszkola. Pochwalił się swojej pani, że tato 

pisze dla niego bajki. I tak „Kaczuszka wędrowniczka” trafiła do dzieci przedszkolnych. 

Pan Eugeniusz dopisał jeszcze do bajki odpowiednią piosenkę. Panie z przedszkola 

zauważyły, że dzieci były bardzo zainteresowane treścią, z uwagą słuchały i w 

odpowiednich miejscach śpiewały piosenkę. A syn Krzysztof był dumny ze swojego ojca.  

 Eugeniusz Szoła pisał też felietony po koncertach muzycznych. Napisał około 

sześćdziesięciu recenzji. Część trafiła „do szuflady”, ale były też takie, które znalazły się  

w miejscowych gazetach. Kieleckie gazety Echo i Słowo drukowały jego sprawozdania     

z ciekawszych koncertów, czy różnych wydarzeń muzycznych w Filharmonii.  

 Możność wypowiedzenia się słowem to sposób na odreagowanie rzeczywistości. 

Pan Eugeniusz mówi, że tekst musi być ciekawy, ma zachwycać muzyką słowa. Wzory 

czerpie z twórczości ulubionych poetów: Tuwima, Leśmiana, Gałczyńskiego, Brzechwy. 

Zachwyca się interpretacją wiersza „Ptasie radio” w wykonaniu Ireny Kwiatkowskiej.    

Dla niego to mistrzostwo najwyższej klasy.  

 Przed naszym spotkaniem w lipcu 2007 roku Panu Eugeniuszowi zaczęło 

szwankować zdrowie. Wyniki wstępnych badań były niezadawalające. Trzeba było   

wybrać się do szpitala. Trafił tam w maju. Smutna rzeczywistość dla czynnego, 

zaangażowanego człowieka. Właśnie poezja pomogła przetrwać. Każdego ranka słuchał 

ptasich koncertów, kiedy okno sali było otwarte. Napisał też wiersz „Zamojska starówka”. 

Otrzymałam go jeszcze w rękopisie. Wiersz wskazuje   na sentyment autora do Zamościa. 

To było oderwanie się od szpitalnej rzeczywistości, na szczęście krótkotrwałej.  
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 Pan Eugeniusz doczekał się też słowa o sobie, o swojej pasji. Kielecki poeta 

Romuald Bielenda napisał wiersz „Pasja” z dedykacją: „Eugeniuszowi Szole po 

pierwszym spotkaniu”. Ciekawy, z pięknym zakończeniem: 

 

Głos jego dźwięczał 

gdy opowiadał o chorych duszach którym codziennie 

do północy 

zbijał gorączkę łykami malinowej herbaty. 

Tu rodzi się nadzieja 

i „Świętokrzyski Stradivari”! 

 

  Poezja i muzyka są bardzo blisko siebie. Słowo i dźwięk przenikają się wzajemnie. 

Nie każdy człowiek to czuje. To są wybrańcy losu. Wypełnieni muzyką, wypełnieni 

słowem. Nasyceni energią twórczą, rozjaśniają szarą rzeczywistość. Dają nadzieję 

współczesnemu człowiekowi, który jeszcze czuje, który nie zapomniał, że do pełnego 

życia potrzebny jest zarówno pokarm dla ciała jak i dla ducha. Obcowanie z takimi ludźmi         

to przyjemność. Przyjemnością była dla mnie rozmowa z Panem Szołą. Zobaczyłam 

szczęśliwego, spełnionego człowieka, który wyraża swoją radość słowem i dźwiękiem,    

bo komponuje też utwory muzyczne. Tu ponownie należy cofnąć się w czasie.                 

Do pierwszej pracy Pana Eugeniusza w Domu Kultury w Krasnymstawie. Do zachwytu 

Sonatą księżycową L. van Beethovena.  

  Muzyka fortepianowa, z którą spotkał się w tym czasie, otworzyła w nim kolejną 

szufladkę wszechstronnego talentu jakim został obdarzony. Poczuł potrzebę pisania 

muzyki. Przekonał się, że posiada łatwość pisania. Tworzył utwory muzyczne od 1955 

roku. 

  Pod koniec 1999 roku przypadkowo spotykał życzliwego sponsora z Warszawy, 

który zachęcił go do zebrania i wydania części pierwszej muzycznych kompozycji               

i tekstów, jako materiału sondażowego, adresowanego do muzyków w kraju i za granicą.       

I tak pod patronatem Towarzystwa Przyjaciół Muzyki F. Chopina w Kielcach wydano 

Chronologiczne Faksymile ze zbioru kompozycji muzycznych i tekstów Eugeniusza Szoły. 

W części pierwszej znajduje się dwadzieścia jeden utworów. Pierwszy to impresja na temat 

Sonaty księżycowej na fortepian. Są też utwory na trąbkę, obój, klarnet i na skrzypce solo. 

Występuje też muzyka wokalna, między innymi: Hymn świętokrzyski na tenor                   

z fortepianem, pisany dla miasta Kielc. W sierpniu 2000 roku wydano Faksymile,        

część drugą, obejmującą lata 1964 – 2000. W tym wydaniu zamieszczono siedemdziesiąt 
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dwie pozycje. Obejmuje ono głównie utwory instrumentalne. Jest tu jedenaście utworów  

na skrzypce solo. 

  Podobnie jak pierwsza i druga część zbioru kompozycji, skatalogowana została 

część trzecia i czwarta. Obejmująca utwory instrumentalne i wokalne na chór mieszany 

a'capella. W tym zbiorze znajduje się pięćdziesiąt utworów, powstałych w latach           

1996 – 2001. Wydanie dalszych części zostało zrealizowane dzięki sponsorowi z Krakowa. 

Otrzymałam w prezencie wszystkie części zbioru kompozycji Pana Eugeniusza.                

W ostatniej części znalazłam ciekawą pieśń, na chór mieszany „Refleksja 

Bożonarodzeniowa”. Autor zadedykował ją wszystkim przyjaciołom w wigilijny wieczór. 

Zarówno tekst jak i muzykę napisał Pan Szoła. Oto początek pieśni: 

 

„Nie byłoby po co żyć na tym świecie gdyby się nie narodziło 

Betlejemskie Dziecie. Bóg dał nam Syna dla zbawienia świata.             

Oto i przyczyna, w której ludzki ród trud ziemskiego bytu widzi              

w opatrzności, pod opieką Stwórcy i jego Miłości...” 

 

  Pan Eugeniusz twierdzi, że najchętniej pisze drobne formy instrumentalne. 

Instrumentów jest dużo i mają wiele możliwości wykonawczych. Chociażby klarnet, obój, 

czy fagot. Na dęte instrumenty blaszane napisał między innymi utwór na tubę – Asocjacje 

na temat Arii na strunie G  J. S. Bacha. Utworem zainteresował się Zdzisław Piernik, 

znany polski tubista. Obiecał, że włączy ją do swego repertuaru i będzie propagował. Na  

jedną    z rocznic pontyfikatu Papieża Jana Pawła II Eugeniusz Szoła napisał tekst i 

muzykę, którą zinstrumentował profesor Rosiński i tak powstał piękny utwór na chór 

mieszany, tercet żeński i organy. Wykonano go na koncercie w Bazylice Katedralnej, w 

Kielcach. Utwór został też nagrany i wysłany do Watykanu. Stamtąd przyszedł list z 

podziękowaniem dla kompozytora. Z Papieżem wiąże się jeszcze jeden radosny moment. 

Po wizycie Jana Pawła II w Kielcach zrobiono duży album „Człowiek – Bóg – Przyroda”. 

Kiedy zbierano materiały do albumu, pan Karski, artysta plastyk, który kierował praca,  

zwrócił się do Pana Eugeniusza o odpowiednie wiersze. Otrzymał siedem tekstów, między 

innymi wiersz „Kapłan Pokoju”. Tego nie sposób opisać, jaka była wielka radość autora 

wiersza, kiedy zobaczył swój tekst na pierwszej stronie albumu. Miał też wątpliwości, czy 

to nie jest za wielkie wyróżnienie, przy innych, znanych nazwiskach poetów polskich. 

Usłyszał od autorów albumu, że szanują jego skromność, ale wiersz jest bardzo dobry,     

na czasie i doskonale otwiera album o Papieżu. 

 Jak już pisałam w poprzednim rozdziale, Filharmonia Kielecka i Centrum Kultury 
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organizują każdego roku Dni Muzyki. Wrześniowe Dni Muzyki 2001 były poświęcone 

twórczości Eugeniusza Szoły. Zorganizowano Mini Festiwal „Współczesny człowiek 

renesansu”. W Kieleckim Centrum Kultury urządzono wystawę, w skład której wchodziła 

ekspozycja plastyczna. Zawierała ona dwanaście obrazów olejnych, kilka portretów 

wykonanych ołówkiem, płaskorzeźby i instrumenty po konserwacji. Była też ekspozycja 

literacka a w niej poezja dla dzieci z ilustracjami, fraszki, cykl felietonów i cykl pieśni.  

  Filharmonia zapraszała na koncerty. W programie pierwszego przedstawiono 

prawykonanie Koncertu skrzypcowego d-moll z orkiestrą symfoniczną i Poloneza A-dur   

na fortepian z towarzyszeniem orkiestry. Po przerwie wystąpił chór filharmonii z muzyką 

wokalną. Zaprezentowano między innymi „Małą suitę pieśni świętokrzyskich”, „Hymn 

świętokrzyski” i pieśń poświęconą Janowi Pawłowi II. 

  W kolejnym dniu festiwalu, na koncercie słuchacze usłyszeli piętnaście utworów 

instrumentalnych, solowych, na klarnet, rożek angielski, trąbkę, obój, skrzypce i fortepian. 

Głównymi wykonawcami części muzycznej festiwalu byli: Konstanty Andrzej Kulka – 

skrzypce i Andrzej Guz – fortepian. Trzeci koncert odbył się w Bazylice Katedralnej         

w Kielcach. Na organach grał Jakub Garbacz. Recital organowy rozpoczął się Preludium    

i Fugą G-dur J. S. Bacha. Następnie solista przedstawił utwory Eugeniusza Szoły. Z tego 

koncertu pozostało nagranie płytowe zarejestrowane przez Polskie Radio Kielce. Okładka 

płyty została zamieszczona w aneksie.  

  Czterodniowy festiwal był pięknym prezentem dla Pana Eugeniusza. Z wielką 

radością opowiadał mi o jego przebiegu. Cieszył się, że znalazł w Kielcach odbiorców 

swojej twórczości. Z wdzięcznością odnosił się do ludzi zajmujących się zawodowo 

kulturą w mieście. Był im wdzięczny za zainteresowanie i przyjaźń jaką mu okazują.        

Ja z kolei myślę, że nie muszę przekonywać jeszcze bardziej czytelnika pracy,                   

że Pan Szoła słusznie otrzymał nazwę „współczesny człowiek renesansu”. Wszak w pełni 

wykorzystuje swoje możliwości, swój talent do tworzenia. Posiada inny stosunek do świata 

niż większość współczesnych mu Polaków. Znalazł swój sposób na życie i pokazuje,        

że można kierować swoim losem. Ciągle rozwija umiejętności, czerpie z tego korzyści       

i przyjemności. Na każdym kroku potwierdza ideał renesansowego humanizmu, który 

głosił, że człowiek powinien przyjmować wiedzę i rozwijać swoje zdolności jak jest to 

tylko możliwe. Jest żywym przykładem powiedzenia, które znalazłam w zbiorze „złotych 

myśli”: „Rób w życiu to co lubisz, a nigdy nie będziesz musiał pracować”. 

 

W tym miejscu można byłoby zakończyć monografię o kieleckim lutniku. To co 

zostało już powiedziane wypełnia, moim zdaniem, temat pracy. Jednak czuję mały 
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niedosyt.  Do tej pory skupiłam się na naszych wspólnych rozmowach, na dokumentach. 

Teraz zajrzę do kroniki pracowni lutniczej i zakończę pracę wywiadami, aby przedstawić 

co inni mówią o Eugeniuszu Szole. 
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5. Kronika pracowni lutniczej i rzeźbiarskiej. 

  

 Minęło już trzydzieści osiem lat od dnia kiedy, Eugeniusz Szoła zaczął prowadzić 

kronikę swojej pracowni. Jest w niej około dwustu dedykacji gości, którzy poznali lutnika. 

W większości to wielkie nazwiska muzyków, gwiazd estrady. Przyjeżdżali do Kielc         

na koncerty i dzięki życzliwej współpracy Pana Szoły z Filharmonią Kielecką 

nawiązywała się znajomość, często serdeczna i bliska. Wybrałam z tego grona kilka osób. 

Część zdjęć wpisów zamieściłam w tym rozdziale, część znajduje się w aneksie.  

 Wszystko zaczęło się 22 lutego 1969 roku. Do Kielc przyjechał z koncertem Zespół 

Pieśni i Tańca Mazowsze. Podczas próby okazało się, że kilka instrumentów z kwintetu 

orkiestry miało małe usterki, które powstały w czasie transportu. Muzykom polecono 

pracownię Eugeniusza Szoły. Oczywiście, wizyta w pracowni nie mogła odbyć się bez 

Pani Dyrektor. Zawsze musiała wszystkiego dopilnować. Pan Eugeniusz nie wierzył 

własnym oczom. Myślał, że to sen, kiedy w drzwiach swojej małej pracowni zobaczył 

Mirę Zimińską – Sygietyńską w towarzystwie muzyków. Pani Mira interesowała się 

wszystkim, cieszyła się, że poznała taką pracownię i jej właściciela. Instrumenty zostały 

naprawione. Na zakończenie wizyty wpisała na pierwszej stronie dużego zeszytu, który na 

szczęście był w pracowni, dedykację z podziękowaniem. Tak zaczęła powstawać kronika. 

Wpis trochę wyblakł, jest w tej chwili mało czytelny, ale podpis pozostał. Pani Miry 

Zimińskiej – Sygietyńskiej nie ma już wśród nas. Zmarła w styczniu 1997 roku, w wieku 

dziewięćdziesięciu sześciu lat.  

 Dziesięć lat później na jej stronie dopisał się świetny choreograf i tancerz 

Mazowsza, Pan Zapała. Kiedy w 1979 roku Zespół ponownie przyjechał do Kielc,           

do pracowni zawitały panie z baletu z choreografem. Tyle ciepłych słów usłyszeli od Pani 

Dyrektor o tym miejscu, że musieli je odwiedzić. Pierwsza wizyta pozostawiła wiele 

miłych wspomnień, wrażeń. Czas nie zatarł tego w pamięci.  

 W grudniu 1970 roku podziękowanie wpisał Zbigniew Kurtycz, artysta, który 

śpiewał i grał na gitarze. Właśnie dziękował Panu Eugeniuszowi za wspaniałe wykonanie 

gitary klasycznej, z której jest bardzo zadowolony. Pisze, że będzie polecał lutnika 

wszystkim znajomym. Dziękuje za fachowość i znajomość techniki.  

 We wrześniu 1971 roku odwiedził pracownię Krzysztof Jakowicz z zespołem.       

A w październiku 1972 roku wpisało się w kronice Trio Barokowe –  

z Elżbietą Stefańską – Łukowicz na czele. Wpis zakończono serdecznie: „do miłego           

i szybkiego zobaczenia”. Kolejne spotkanie rzeczywiście nastąpiło szybko. Już w maju 

1973 roku dopisała się do życzeń – mama – Halina Czerny – Stefańska. W tym samym 
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roku dziękował za miłą gościnę Jerzy Ofierski.  

 W maju 1975 roku Panu Eugeniuszowi Szole z wyrazami szczerej sympatii wpisał 

się Witold Małcużyński. Bardzo serdeczną dedykację pozostawił też Krystian 

Zimmerman: „Mało jest takich miejsc na świecie gdzie Sztuka jest 'u siebie w domu'. 

Jestem szczęśliwy, że mogłem takie miejsce poznać”. 

 W zdumienie wprawiła mnie dedykacja brata lutnika, Jana Szoły. Jest podobno 

mistrzem w pisaniu techniką odbicia lustrzanego. W ten sposób pisał w kronice, a ja 

przeczytałam to przy pomocy lusterka. Tekst jest następujący: „Bratu Eugeniuszowi 

ciekawych pomysłów muzycznych i plastycznych oraz osiągnięć w pracy nad 

instrumentami, wyczucia i odczucia dusz wiolinowych i basowych. Ku zadowoleniu 

współczesnych i potomnych – przytomnych. Jan Szoła” 

 Piękny wpis pozostawił Wadim Brodski: „Odniosłem wrażenie, że trafiłem do 

bajki – szkoda jednak, że było to tak krótko. Jestem zachwycony Pańską sztuką i 

szczęśliwy,    że udało mi się zobaczyć kawałeczek zupełnie bajkowego świata. Mam 

nadzieję zostać zaproszony przez Pana w przyszłości do tej wspaniałej pracowni.” 

 Przytoczone przeze mnie dedykacje z kroniki to tylko maleńki, wybrany fragment 

tego ciekawego zbioru. Przedstawiłam wrażenia bardzo znanych osób, tych, co to sławni 

na cały świat, nie jedną atrakcyjną rzecz widzieli. Kielecka pracownia i jej właściciel      

nie byli im obojętni. To dobre świadectwo dla Pana Eugeniusza. To radość, satysfakcja,   

że nie marnuje swojego dzieła. Do kroniki może się wpisać każdy gość pracowni. Możemy 

przeczytać tu podziękowania klientów, którzy kupowali instrumenty i powracali ze 

znajomymi, którzy też chcieli kupić coś dobrego. Wiele wpisów jest od dzieci, młodzieży  

i ich rodziców. Podziękowania za życzliwość i pomoc uczących się w szkołach 

muzycznych. Eugeniusz Szoła pożycza instrumenty wyjeżdżającym na konkursy 

muzyczne. Jeżeli uczeń ma słaby instrument może szukać pomocy w pracowni. W tym 

wypadku obowiązuje zasada, którą powtarza lutnik - „wszystkie dzieci nasze są”. 

 Wrażliwość na sztukę, wrażliwość na drugiego człowieka, wrażliwość na wszystko 

co nas otacza – to wszystko znajdziemy w Panu Eugeniuszu. Przebywanie z nim, 

rozmowa, to świetna terapia na trudny, bezwzględny, komercyjny, interesowny 

współczesny świat. 
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  6. Wywiady... 

  

  PPrrooffeessoorr  WWaannddaa  WWiiłłkkoommiirrsskkaa  

 W kwietniu odbywa się w Gdańsku Festiwal Muzyczna Gdańska Wiosna. 

Koncerty, spotkania z artystami, międzynarodowe skrzypcowe warsztaty muzyczne           

w Akademii Muzycznej. Przyjeżdżają na nie studenci i wyróżniający się uczniowie 

średnich szkół muzycznych, aby doskonalić swój warsztat instrumentalny pod okiem 

wybitnych muzyków. W kwietniu 2007 roku przyjechała do Gdańska i prowadziła zajęcia 

profesor Wanda Wiłkomirska. Z lekkim onieśmieleniem zapukałam do sali uczelni gdzie 

pracowała Pani Profesor. Poprosiłam o spotkanie i rozmowę o Panu Eugeniuszu Szole. 

Byłam szczęśliwa kiedy zobaczyłam przyjazny uśmiech i wielkie zdziwienie faktem,        

że znam Pana Eugeniusza. Kiedy opowiedziałam o znajomości, o decyzji napisania 

monografii, sprawiłam, że Pani Profesor natychmiast zainteresowała się sprawą. Wzięła 

ode mnie numer telefonu i obiecała, że kiedy wykroi sobie trochę wolego czasu, zadzwoni. 

Nie musiałam długo czekać. Na drugi dzień, dokładnie 12.IV.07 Pani Profesor zaprosiła 

mnie na godzinę 21:00 na rozmowę do pokoju w Hotelu Królewskim na Ołowiance,   

gdzie mieszkała w czasie pobytu w Gdańsku.  

 Szczęśliwa, wzruszona, z bukietem kwiatów pojechałam na spotkanie z wielką 

skrzypaczką, którą znają melomani na całym świecie. Urodziła się w 1920 roku,                

w Warszawie. Gry na skrzypcach uczył ją najpierw ojciec Alfred a potem profesor 

Eugenia Umińska oraz profesor Irena Dubiska. U niej zrobiła dyplom w Państwowej 

Wyższej Szkole Muzycznej w Łodzi. Jest laureatką II Międzynarodowego Konkursu 

Skrzypcowego im. Henryka Wieniawskiego. Przez dwadzieścia dwa lata była solistką 

Filharmonii Narodowej. Koncertowała na całym świecie. Wyjechała z Polski po 

ogłoszeniu stanu wojennego 1982 roku. Została profesorem klasy skrzypiec Hochschule 

fur Musik w Mannheim, w RFN. Od 1990 roku mieszka w Australii i uczy w Sydney w 

Conservatorium of Music.
10

 

 Na dobry wieczór uścisnęła mnie. Przeprosiła za domowy strój. Od początku 

zaczęła mi mówić kochanie, moje dziecko. Prawdopodobnie dlatego, że wie,              

im szybciej skróci się dystans, tym prędzej zacznie się normalnie, szczerze, serdecznie 

rozmawiać. Nie traci czasu na kurtuazję. Pani Profesor jest otwarta do ludzi. 

Drobniutka, malutka, szybka. Nie chce się wierzyć, że ma siedemdziesiąt osiem lat. 

Jestem szczęśliwa, zachwycona, że wielka skrzypaczka traktuje mnie jak kogoś 

bliskiego.  Pytam o pozwolenie na włączenie dyktafonu i zaczynamy rozmawiać. 

                                                 
10 T. Torańska Są. Rozmowy o dobrych uczuciach. Warszawa 2007, s. 171 
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 Na początku muszę ci powiedzieć, moje dziecko, że wczoraj, wieczorem 

zadzwoniłam do Eugeniusza, do Kielc. Nie wyobrażasz sobie jaką radość sprawiłam mu. 

Dawno nie rozmawialiśmy ze sobą. Człowiek taki zalatany, dosłownie zalatany, odkąd 

mieszkam w Australii jedynie samolot pozwala mi utrzymywać kontakty z Polską. Teraz 

pochłonęła mnie edukacja skrzypków. Nie myślałam, że tak bardzo polubię pracę               

z młodymi ludźmi. A z Eugeniuszem rozmawiałam ponad dwadzieścia minut. Usilnie 

przypominaliśmy sobie, kiedy to spotkaliśmy się i gdzie po raz pierwszy. Na zakończenie 

rozmowy mnie i jemu głos łamał się ze wzruszenia. To była bardzo wzruszająca rozmowa. 

Ale powiedz, co chciałabyś wiedzieć o naszej znajomości. 

 Właśnie chciałabym wiedzieć w jakich okolicznościach poznała Pani Profesor 

Pana Szołę? 

 Wczoraj zastanawialiśmy się nad tym. Dokładnej daty nie ustalę teraz, ale było to 

na pewno wtedy, kiedy mieszkałam w Polsce i koncertowałam. To było ponad trzydzieści 

lat temu. Od młodości grałam dużo w Lublinie, Zamościu, Kielcach. Każdego roku           

w jednym z tych miast grałam recital. Eugeniusz po jednym z koncertów zaprosił mnie    

do swojej pracowni. Pamiętam, że byłam kilkakrotnie w jego pracowni. Było tam wiele 

ciekawych rzeczy, nie tylko instrumenty. Zobaczyłam obrazy. Był to zaskakujący 

człowiek. Opowiadał mi, że nie buduje nowych instrumentów. Wolał kupować stare, 

zniszczone i przywracać im dawną świetność. Wiem też, że komponuje, ale nie miałam już 

możliwości poznania jego utworów. Ty zapewne miałaś taką możliwość.  

 Tak, dostałam dwa wydane zeszyty jego utworów instrumentalnych. 

Pokazywał mi, kiedy byłam w Kielcach nową Kantatę, którą pisał na chór i orkiestrę. 

Rękopis rozłożył na fortepianie. Śpiewał mi tematy poszczególnych wykonawców.  

Był bardzo zaangażowany w swojej twórczej pracy. 

 Tak, właśnie, Pan Eugeniusz to jest (tak się u nas mówiło) nawiedzony. Żyje         

w jakimś zupełnie innym świecie. On jest normalnym mężczyzną, lubi towarzystwo,    

może w kompanii zjeść, wypić, ale jednocześnie ma swój świat.  

 W Kielcach nazywają Pana Szołę człowiekiem renesansu... 

 Tak, bo On uprawia wiele specjalności. Rozumiesz, On komponuje, buduje 

instrumenty, rysuje, maluje. Jest bardzo wielostronny. Istnieje tu niebezpieczeństwo tego, 

że w żadnej dziedzinie twórczości nie osiąga się szczytu. Oczywiście, rozumiem tego typu 

ludzi, bo dla nich jest to za mało, żeby zająć się jedną dziedziną. Jeżeli człowiek ma wiele 

talentów, to trudno mu wybrać jeden kierunek, w którym będzie się doskonalił. 
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 Rzeczywiście, Pan Eugeniusz poświęca się wielu rzeczom z taką samą pasją      

i energią.  

 Tak, ale najważniejsze, On jest człowiekiem spełnionym, On nie będzie miał nigdy 

niedosytów. On najwyżej będzie miał takie problemy, że nie może ukończyć tego utworu, 

bo obiecał komuś np. renowację obrazu. Ja go bardzo dobrze rozumiem, bo też robiłam 

wiele różnych rzeczy, miałam rodzinę, dzieci. Więc nie tylko skrzypce, nie tylko granie. 

Ale nie byłam tak twórcza jak Eugeniusz. On ma wielką energię, musi mieć jakiś 

porządek, musi mieć swój system działania. A ile lat znasz się dziecko z Eugeniuszem? 

 Poznałam go dwanaście lat temu. Przez ten czas kilka razy byłam w jego 

pracowni, dzień, dwa. Rozmawialiśmy, pokazywał mi swoje dzieła. Rodzina mojego 

ojca mieszka w okolicach Kielc, więc to było po drodze.  

 Moje dziecko, to ty już poznałaś Pana Szołę. Ty nie potrzebujesz od innych ludzi 

opinii o nim. Widzę przed sobą inteligentną młodą osobę, więc zapewne wyrobiłaś sobie 

zdanie o Eugeniuszu. On ma tyle energii, że to wystarczyłoby na pięciu ludzi.  

 Ma też wielką życzliwość dla ludzi... 

 Właśnie, spotykałam go często na różnych konkursach skrzypcowych dla dzieci, 

młodzieży. Organizatorzy zabezpieczali pomoc lutnika, gdyby zdarzył się komuś 

niespodziewany problem z instrumentem. Ja byłam zapraszana do jury. Obserwowałam 

jego kontakty z młodymi ludźmi. Każdego wysłuchał, pomógł, obojętnie jaka była pora 

dnia, zawsze na posterunku. Mam też portret narysowany przez Eugeniusza. To miła 

pamiątka. Muszę ci powiedzieć kotku, że jest mi przyjemnie, że mogłam z tobą 

porozmawiać o tak odległych czasach, że postanowiłaś napisać pracę dyplomową               

o Eugeniuszu. Chciałabym, jeśli będzie to tylko możliwe, zobaczyć efekt końcowy.  

 Godzina rozmowy minęła błyskawicznie. Serdecznie podziękowałam za miłe 

spotkanie. Zapewniłam Panią Profesor, że przygotuję dla Niej, na pamiątkę, 

monografię o Panu Szolę. Wierzę, że los pozwoli mi wręczyć osobiście moją pracę 

przy następnym spotkaniu w Gdańsku. 
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PPrrooffeessoorr  KKoonnssttaannttyy  AAnnddrrzzeejj  KKuullkkaa  

 Wielki autorytet, przyjazny patron pracowni Pana Szoły. Wszelkie nowe pomysły 

są konsultowane i opiniowane przez Pana Profesora. Od bardzo dawna odwiedza Kielce     

i znajduje czas na rozmowę z lutnikiem.  

 Urodził się 5 marca 1947 roku w Gdańsku. Od 1960 roku studiował grę na 

skrzypcach w Liceum Muzycznym i PWSM w Gdańsku, pod kierunkiem S. Hermana. 

Studia ukończył w 1971 roku z wyróżnieniem. W czasie nauki został laureatem 

Międzynarodowego Konkursu Skrzypcowego w Monachium. To otworzyło Mu drogę     

do światowej kariery. Koncertował na całym świecie, na wszystkich kontynentach. Jest 

stałym solistą Filharmonii Narodowej w Warszawie. Działa także jako kameralista. Nagrał 

wiele płyt.
11

 Zajmuje się też kształceniem młodych skrzypków. Organizuje dla nich 

warsztaty mistrzowskie. Często gra i pracuje z młodymi ludźmi w Gdańsku. Byłam pewna, 

że przeprowadzenie wywiadu z Panem Profesorem będzie bardzo łatwe. Niestety, 

rzeczywistość okazała się inna. Po różnych próbach nawiązania kontaktu, udało mi się 

poprosić o krótki wywiad po koncercie w Akademii Muzycznej. Pan Profesor grał recital 

na uczelni z okazji Roku Szymanowskiego. Zgodził się na rozmowę po koncercie.        

Miał garderobę przy gabinecie Rektora. Tam spokojnie mieliśmy porozmawiać. 

Zaczęliśmy rozmowę schodząc po schodach z sali koncertowej. To było niesamowite. 

Schodziliśmy do garderoby i słyszałam – Tak, znam Pana Szołę bardzo długo. Nie 

pamiętam kiedy poznaliśmy się ale było to bardzo dawno. W tym miejscu następowała 

przerwa. Pan Profesor odbierał gratulacje od słuchaczy koncertu. Schodziliśmy dalej          

i następowała kontynuacja – Ale on nie robi tylko skrzypiec, pracuje w różnych 

dziedzinach sztuki. Komponuje też. Napisał dla mnie koncert skrzypcowy, grałem go          

z fortepianem. Miałem zagrać z orkiestrą, ale mam masę zajęć. Ciągle brak czasu.  

 Doszliśmy do garderoby, myślałam, że teraz będzie można porozmawiać chociaż 

kwadrans. Siadamy i słyszę – Eugeniusz przeprowadza też renowację i konserwację mebli. 

Robi to świetnie, bardzo dokładnie. Od Pana Szoły wiem, że odnawiał meble gdańskie, 

które Pan Profesor kupił do swojej posiadłości w okolicach Łodzi. 

 Pytam profesora co sądzi o określeniu człowiek renesansu, jakie otrzymał Pan 

Eugeniusz. - Oczywiście, bardzo trafne określenie. To rzeczywiście współczesny człowiek 

renesansu. Jedyny w swoim rodzaju... W tym momencie ktoś puka do drzwi. Staje w nich 

prowadzący koncerty w Akademii i ponagla Profesora, aby się szybko przebierał, bo już   

                                                 
11 Pawlicki Z., Kulka Konstanty Andrzej (W:) Encyklopedia Muzyczna PWM. Część biograficzna. Kraków 

1997, s. 232 
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na niego czekają. Pan Profesor przeprasza za brak czasu, mówi, że jest ciągle bardzo 

zajęty. Ma masę pracy. Życzy mi wszystkiego dobrego, życzy udanej pracy dyplomowej. 

To wszystko w drodze do drzwi. Dopiero w samochodzie ochłonęłam z wrażenia                

i wróciłam do swojej rzeczywistości. No trudno... Takie jest życie artysty.  

 

  RRoozzmmoowwaa  kkoońńcczząąccaa  wwaakkaaccyyjjnnee  ssppoottkkaanniiee    

zz  PPaanneemm  EEuuggeenniiuusszzeemm  SSzzoołłąą..  

  

 Na zakończenie naszego wakacyjnego spotkania zadałam jeszcze kilka pytań. 

Odpowiedzi na nie dają pełniejszy obraz sylwetki Pana Eugeniusza. Odpowiedzi były 

spontaniczne.  

 Czy uważa się Pan za człowieka towarzyskiego? 

 Jak najbardziej, tak. Lubię towarzystwo, mądre towarzystwo.  

 Co najbardziej przeszkadza Panu w kontaktach z ludźmi? 

 Irytować może głupota ludzi. To jest bardzo nieznośne. Żeby wytrzymać trzeba 

mieć albo miłosierdzie dla tych ludzi, albo cierpliwie przeczekać kontakt z tego typu 

osobami. Nawet przysłowie mówi, że lepiej z mądrym zgubić, niż z głupim znaleźć.  

 Czego konkretnie boi się Pan w naszym współczesnym świecie? 

 Myślę, że tak jak wszyscy i ja boję się siły atomu. Mam wspaniałe wnuki, więc 

jako dziadek troszczę się o ich przyszłość. Nie wyobrażam sobie tragedii, jaka spotkałaby 

świat, po wybuchu atomu. Bądźmy optymistami. Ja nie wierzę, że znajdzie się ktoś, kto 

będzie chciał zniszczyć Ziemię.  

 Czy uważa Pan, że nowe technologie i odkrycia naukowe mają skutki 

negatywne dla rozwoju ducha? Jaki jest Pana stosunek do wiary? 

 Mój Boże, kto uczestniczył w pogrzebie Jana Pawła II miał okazję zobaczyć 

namacalnie ducha. To odwracanie kartek Ewangeliarza na trumnie Papieża i zamknięcie 

księgi. To nie podlega żadnej wątpliwości. Kto do tej pory miał wątpliwości to zobaczył 

dokument. Pamiętam, że do Ducha Świętego modliliśmy się, przed lekcjami, w Liceum 

plastycznym, w Zamościu. To ciekawe, nie wszystkie klasy to robiły. Zależało                  

od wychowawcy. Moja klasa mówiła do matury modlitwę: Duchu Święty oświeć serca            

i umysły nasze, aby ta nauka była dla nas z pożytkiem doczesnym i wiecznym, przez 

Chrystusa Pana Naszego, Amen. Chodziliśmy też do kościoła. Msza o godzinie dziesiątej, 

w Kolegiacie Zamojskiej gromadziła młodzież całego Zamościa, z wszystkich szkół.  

Kiedy na ambonę wychodził ksiądz Zawisza, który przeżył Oświęcim, wszyscy z uwaga 

słuchali. Był doskonałym mówcą, umiał nawiązać kontakt z młodymi ludźmi. Dla nas 



38 
 

Msza z księdzem Zawiszą była wielkim świętem. Widzieliśmy w szkole, że ci koledzy, 

którzy byli niewierzący, ukradkiem słuchali rozmów, kiedy opowiadaliśmy co było           

w kościele. Mieli miny takie, jakby stracili coś ważnego. Uważam, że człowiek mający 

wewnętrzną siłę w wierze i przekonanie, że nie jest sam, że jest z nim Duch Święty,        

nie ulegnie bezmyślnie różnym negatywnym wpływom współczesnego świata. Tylko 

człowiek pusty wewnętrznie, żyjący bez wiary, poddaje się wszelkim pokusom jakie niesie 

współczesna rzeczywistość. Wiara pomaga w duchowym rozwoju człowieka.  

 Jaką rolę pełni w Pana życiu kobieta? 

 O, to temat dla filozofów. Taką sama rolę jak dla większości mężczyzn. Żyć 

samotnie mężczyźnie nie przystoi. Najistotniejsza sprawa to rodzina. Kontynuacja życia    

w rodzinie. Ja mam syna. Mój syn ma troje dzieci, dwie córki i syna. Kontynuację rodu 

zachowaliśmy... 

 A jak żona akceptuje Pana zainteresowania, czy znalazł Pan w niej partnera  

w swoich artystycznych poczynaniach? 

 Na początku naszego małżeństwa trudno było się dogadać. Nie zawsze 

znajdowaliśmy wspólny język. Pomagał trochę zawód żony, była pielęgniarką. Po dyżurze 

odpowiadał jej spokój w domu. Syn był w przedszkolu, następnie w szkole. Dużo czasu 

spędzał ze mną w pracowni. Z czasem wszystko dotarło się. Teraz żona (ma na imię 

Mirosława) mówi nawet, że życie z artystą jest ciekawe. Sama zainteresowała się 

malarstwem. Pomagam jej w sprawach technicznych. Cieszy mnie to bardzo, że znajduje  

w swojej pracy wielką przyjemność. Robi piękne gobeliny i od wielu lat wykonuje prace 

szydełkiem. Podziwiam jej piękne rękodzieło. Kiedy przeszła na emeryturę należy           

do klubu seniorów, ma dużo pracy, bierze udział w wystawach. Teraz rozumiemy się 

doskonale.  

 Miło się tego słucha. Dziękuję za niezapomniane spotkanie kieleckie. Życzę 

dużo zdrowia i radości w tworzeniu sztuki Panu i Żonie.  
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