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„Długo chodziłem do tej szkoły, 7 lat, od 1971 roku, powtarzałem klasy. Szkołę skończyłem w 1978 roku, to był 

ostatni rok na Grodzkiej, wtedy chodziliśmy na tzw. czyny społeczne do pracy przy budowaniu nowej szkoły 

przy ulicy Muzycznej. Młodzież sprzątała swoją szkołę. Maturę poprawkową zdałem w 1979 roku, nawet na 

niezłym poziomie. 

 

• Jesteś absolwentem Liceum Sztuk Plastycznych w Lublinie. Czego szukałeś w tej szkole? Potwierdzenia czy 

chciałeś rozwijać zdolności artystyczne ? 

 

Szkoła Plastyczna to był mój wybór. Szukałem inności, 

tak to nazwę, niż ta, która była zawarta w znanym 

wierszu Władysława Broniewskiego „Zabrze” 

Prędzej, górniku, głębiej, górniku, 

węgla pokłady rąb, 

w twojej kopalni, na twym chodniku 

staje ojczyzny zrąb.[…] 

Już od szkoły podstawowej interesowałem się muzyką. 

Blues, rock, głównie muzyka psychodeliczna. 

Zbuntowana młodzież lat 60. słuchała jej w celu 

osiągnięcia odmiennych stanów świadomości. Rock 

psychodeliczny przyczynił się jednocześnie do powstania 

takich gatunków muzyki rockowej, jak hard rock, rock 

progresywny czy nawet heavy metal. Za prekursora 

rocka psychodelicznego uważa się amerykański zespół 

The Charlatans, utworzony w 1964 w San Francisco. Na 1-go Maja przy kinie „Robotnik” pan miał wytwórnię 

płyt pocztówkowych. Pamiętam pocztówki Led Zeppelin, angielskiej grupy założonej w Londynie, będącej 

jednym z pionierów hard rocka. To jeden z najbardziej znaczących zespołów muzycznych w historii. Jej muzyka 

stanowi połączenie rocka, folku i bluesa. W tym okresie wybudowano hale MOSiR, chodziłem na wszystkie 

koncerty, m.in. Romualda i Romana, Niebiesko-Czarnych, Czesława Niemena. Szkoła Plastyczna dała mi 

całkowitą swobodę i wolność. W Lublinie działała grupa poetycko-graficzna 

,”Ogród,”. Działał Teatr Jurka Leszczyńskiego „Wizji i ruchu”, to były wspaniałe 

czasy dla mnie.  

 

• Pamiętam, że w latach siedemdziesiątych młodzież z „plastyka” była silnie 

zbuntowana. Jak wspominasz tamten okres? Kierunki alienacji artystycznej i nie 

tylko – choćby hipisowanie?  

 

Rock psychodeliczny silnie związany był zwłaszcza z ruchem hippisowskim, 

stanowiąc główny środek artystycznego wyrazu ideologii "Dzieci kwiatów". 

Chcieliśmy to naśladować. Ja już od pierwszej klasy liceum plastycznego 

utożsamiałem się z tym ruchem. Do naszej szkoły przyjechał chłopak z Podkowy 

Leśnej, gdzie powstała jedna z pierwszych komun hipisowskich. Tam powstała 

pierwsza msza bitowa, mam nawet tę płytę. To był kuzyn profesora Baranowskiego 

wspaniałego człowieka. Przywiózł płyty i tak się to zaczęło. Moim pierwszym wspaniałym profesorem i 

człowiekiem od historii sztuki była pani Wanda Taczanowska. To była wielka osobowość. Egzamin wstępny z 

języka polskiego zdawałem u pani Dziewulskiej „Flory”, która uczyła także francuskiego”. 
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