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Ludwik Misky, autoportret (?), olej na płótnie, 150 x 100 cm, 1917 r., wł.
prywatna, dr Kasem Bahloul, Poznań

Podpis Ludwika Misky’iego na portrecie
Ludwik Misky właśc. Ludwik de Delney Misky, polski malarz i grafik, urodził się
16 stycznia 1884 r. w Nowym Sączu, zmarł 1 lutego 1938 r. w Krakowie.
Pochodził ze spolonizowanej rodziny węgierskiej, osiadłej w Małopolsce. Był
synem Ludwika i Wiktorii z Polityńskich. W latach 1902-1910 studiował malarstwo
w Krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych. Uczył się pod kierunkiem m.in. Leona
Wyczółkowskiego, Józefa Mehoffera, Józefa Pankiewicza i Floriana Cynka.
Równocześnie studiował na Wydziale Filozofii i Historii Sztuki na Uniwersytecie
Jagiellońskim. Studiował też muzealnictwo w Paryżu, Berlinie, Dreźnie, Lipsku i
Wiedniu. W 1907 roku wrócił do Krakowa, aby zacząć pracować w szkolnictwie –
początkowo jako nauczyciel rysunku, później inspektor i wizytator, a od 1927 jako
naczelnik wydziału szkół zawodowych w Kuratorium Krakowskiego Okręgu
Szkolnego. Był też autorem artykułów i podręczników z dziedziny nauczania
rysunku i organizacji szkolnictwa. Należał do Cechu Artystów Plastyków
„Jednoróg”. Brał też czynny udział w życiu artystycznym, miał wiele wystaw.
Malował portrety, pejzaże i martwą naturę. Zajmował się też grafiką, uprawiał
wszystkie techniki w metalu oraz drzeworyt. Był autorem wielu exlibrisów i
kilimów. Największy zbiór prac artysty znajduje się w Dworku Emila Zegadłowicza
w Gorzeniu Górnym.

Dworek – Muzeum Emila Zegadłowicza w Gorzeniu Górnym
W 1917 r. Ludwik Misky ożenił się z Olgą Łodzia-Michalską (1893-1964). Łodzia
to herb, którym pieczętowała się m.in. rodzina Michalskich. Prawdopodobnie
przodek Olgi Michalskiej, Jan Michalski otrzymał nobilitację i herb Łodzia w 1768
r. Jego synowie legitymowali się szlachectwem z Galicji Zachodniej.
Z tego samego roku, co zawarcie małżeństwa Ludwika Misky’ego pochodzi
autoportret w kontuszu. Można zatem domniemywać, że skoro malarz ożenił się z
osobą stanu szlacheckiego, chciał mieć portret, który przedstwiałaby go jako
szlachcica. Wówczs osoby stanu szlacheckiego dość często brały ślub w kontuszu.
Czyżby portret, który wisi w domu dr Kasema Bahloula, lekarza, pochodzącego z
Palestyny i jego żony w Poznaniu, był obrazem artysty, który powstał na pamiątkę
zawarcia małżeństwa?

Ludwik Misky, autoportret, ok. 1920 r., fot. domena publiczna
Dr Kasem Bahloul
Dom, który kupiliśmy z żoną 15 lat temu został zbudowany ok. 100 lat wcześniej.
Należał do bogatej rodziny kupców poznańskich – Zofii i Edwarda Michaelisów.
Niestety nie mamy kontaktu z ich rodziną i nie wiemy jak ten obraz trafił do ich
domu.
Jestem Palestyńczykiem z pochodzenia, a Polakiem z wyboru. Kiedyś podczas
spotkania z moją rodziną w Gazie, rozmwiałem z moją żoną Polką po polsku. Mój
ojciec usłyszał naszą rozmowę i nagle po ok. 40 latach zaskoczył nas pytaniem –
czy wy rozmawiacie w języku ludzi z obozu polskiego w Palestynie? Powiedział
przy tym kilka słów – chleb, winogrona i papierosy!!! Z otwartymi ustami
patrzyliśmy na ojca. Zapytałem – skąd znasz te słowa? Wtedy ojciec opowiedział
nam historię obozu polskich rodzin i żołnierzy armii generała Władysława

Andersa, którzy trafili do Palestyny, z Rosji przez Iran.
Ojciec był rolnikiem, mieszkał w wiosce Yibna (niedaleko Yaffa), gdzie miał dom i
ziemię, w pobliżu obozu. Codzienne sprzedawał swoje produkty – świeże figi,
winogrona, pomarańcze, cytryny, banany… rodzinom polskim w tym obozie.
Czasami był to handel wymienny np. za papierosy. Mój wujek również pracował w
polskim obozie jako cieśla, wykonywał tam drobne prace stolarskie. To właśnie
Polacy nauczyli go jak zbudować drewniany pług oraz inne rolnicze narzędzia.
Wcześniej kierowca Pogotowia Ratunkowego z Gorzowa Wielkopolskiego, gdzie
pracowałem jako lekarz medycyny, opowiadał, że jako młody chłopak, mieszkał w
tym obozie. Obóz znajdował się między naszą wioską Yibna (Yavne) a Maghar, w
okresie 1940-1945 r.
Historia lubi się powtarzać, trzy lata później Palestyńczycy też trafili do obozów i
żyją w nich do dnia dzisiejszego. Zaczęła się też tułaczka naszego narodu od Chile
do Pekinu. Mam nadzieję że kiedyś to się skończy i ludzie będą żyć razem w
pokoju jak kiedyś: bez względu na religię, rasę i pochodzenie, a miasta takie jak
Nazaret, Hebron, Betlejem, Jerozolima czy rzeka Jordan staną się dostępne dla
wszystkich wiernych z całego świata.
W Polsce znalazłem się jako stypendysta rządu polskiego, za co będę
dozgonnie wdzięczny. W Poznaniu ukończyłem studia na Wydziale Lekarskim
Akademii Medycznej, a później jako anestezjolog pracowałem w polskich
szpitalach uzyskując stopień doktora nauk medycznych na tej samej uczelni.
W 1991 roku sytuacja lekarzy anestezjologów w Polsce była bardzo ciężka, nie
dało się żyć z pensji mojej oraz żony, byłem więc zmuszony działać
niestandardowo. Otworzyłem przedsiębiorstwo importu i dystrybucji artykułów
spożywczych, a z czasem zająłem się też produkcją spożywczą, Aktualnie mamy
trzy zakłady produkcyjne w Wielkopolsce, w których pracuje ok. 200 osób,
(LEVANT FOODS Sp. z o.o.).
Nasze produkty są eksportowane do różnych krajów świata promując polski
przemysł spożywczy. Tak więc mam podwójną działalność – lekarską i biznesową.
Nazywam to schizofrenią kontrolowaną, wymuszoną przez realia okresu
transformacji ustrojowej w Polsce.
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