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- Janusz Laska, sucham...

- Mówi Sławek. Niestety, nie mam dla cie-

bie dobrej wiadomości. Andrzej Beker nie żyje... 

Wracał z konferencji... Zasłabł...

- Andrzej nie żyje... 

A ndrzeju...
Zabrali Cię już do Nieba... Pewnie anioły or-

ganizują tam jakąś konferencję anielskich dy-
rektorów i potrzebny był im ktoś, kto bezstron-
nie, sprawnie i dobrze to zrobi, więc zabrali nam 
fachowca z Ziemi. Wszak niejedną konferencję 
już organizowałeś tu na Ziemi, więc i tam w nie-
biesiech dasz sobie radę...

A może trzeba coś w tych zaświatach zre-
formować, przeorganizować, zrestrukturyzo-
wać i dlatego posłaniec śmierci tak pospiesz-
nie Ciebie zabrał? No bo Ty ciągle coś refor-
mowałeś, reorganizowałeś, restrukturyzowa-
łeś, czy to w szkołach, czy w kuratorium, czy w 
DODN-ie, czy we wrocławskim Urzędzie Miej-

skim. Z tym także dasz sobie świetnie radę w 
niebiesiech...

Nie wykluczone też, że spodobała się w za-
światach Twoja robota redakcyjna i dziennikar-
ska w Dolnośląskiej Gazecie Szkolnej i dlate-
go w ekspresowym tempie przeniesiono Cię na 
redakcyjne stanowisko jako naczelnego wśród 
aniołów. Nie wiem jak Ci się będzie z tymi du-
chami współpracowało, ale wierzę, że co naj-
mniej tak dobrze i bezkonfl iktowo jak z nami, 
ludźmi z krwi, kości i nerwów...

Hmmm... Czyż jednak nie chodziło także go-
ściom z zaświatów po prostu o Twoje rady, mą-
drość, rozmowy, życiowe doświadczenie, któ-
rymi tak chętnie się dzieliłeś z nami na ziem-
skim padole? Tam przecież też docenią Two-
ją przyjaźń, delikatność, wrażliwość, kompeten-
cję... Tam docenią - a my - póki co - nie będzie-
my mieli okazji ich doceniać...

Do zobaczenia, Andrzeju...
Janusz Laska

R   
 omantycy twierdzili, że prawdziwym czło-
wiekiem jest ten, kto idzie w życiu na ca-

łość, nie zna letnich uczuć, kto potrafi  kochać i 
nienawidzić, nie boi się przeciwności losu, mie-
rzy siły na zamiary. Tacy ludzie żyją intensyw-
nie, ale i opuszczają ten świat nagle, bez po-
żegnania i jakiejkolwiek racji. Może  dlatego 
Andrzej zostawił nas nieprzygotowanych na 
to swoje odejście, pełnych żalu, zdziwienia, w 
poczuciu pustki.

Był przyjacielem, jakich mało. Takim, który 
zawsze jest wtedy, kiedy Go potrzebujemy. 

Był mądrym człowiekiem, który w życiu wie-
le widział, doświadczył, rozumiał więc innych 
ludzi, ich słabości i zalety, małość i wielkość. 
Potrafi ł pocieszyć, poradzić, podprowadzić, po-
móc dostrzec drugą stronę lustra.

Był matematykiem, więc prawdziwym huma-
nistą – rozwiązywał logiczne łamigłówki, ale i 
nie gubił się w meandrach składni, pisał lapi-
darne felietony i wnikliwe reportaże, ożywiał 
szczyptą ironii urzędowe sprawozdania; śpie-
wał piosenki i rozumiał sztukę.

A    
bije tak raptownie, w pełnym życia bie-
gu... Jak zrozumieć srogą wymowę fak-

tów ostatecznych? Dlaczego tak się stało? Cze-
mu już teraz? Dlaczego właśnie Ty? 

Zabrakło Cię tak nagle, a byłeś przecież od 
zawsze. 

I wtedy kiedy trzeba było koniecznie być po 
dobrej stronie zdarzeń, gdy tego chciała Pol-
ska  i potem kiedy należało w niej tak wiele na-
prawiać. 

Wiele potrafi łeś odczuć i uczucia Cię wiodły, 
nie zobojętnienie. 

Dlatego wiem na pewno, że teraz się z Nim 
spotkasz i zagrasz Mu pięknie na starej swej gi-
tarze, te wszystkie nasze prześpiewne standardy 
wraz z Jackiem, Cześkiem i Twoim Stachurą. 

Zbyszek Paśko

N   
 ie mogę, jak piszący obok, szczycić się 
tym, że Józef Andrzej Beker był moim 

przyjacielem. Był moim szefem w DODN we 
Wrocławiu. Zwierzchnikiem energicznym i 
konkretnym, nielubiącym bicia piany. Za dobre 
wynagradzał, za złe nie zawsze karał... Był w 
odczuciu niektórych zbyt szorstki w obejściu, a 
może po prostu konkretny, nietolerujący „nawi-
jania makaronu na uszy”.

Dane mi było poznać też innego, mniej ofi -
cjalnego Pana Andrzeja. Podczas wyjazdu 
studyjnego w 2002 roku do Brukseli był czas 
na kontakty mniej służbowe i ofi cjalne. Wte-
dy poznałem człowieka ujmującego, mające-
go specyfi czne poczucie humoru, wspaniałe-
go towarzysza podróży. A przede wszystkim 
dowiedziałem się, że łączy nas wspólna pasja 
do muzyki. Nie tej przez te duże M z wielkich 
i dostojnych sal koncertowych, ale tej gitaro-
wej, niekiedy znaczonej nutką zadumy i do-
brym tekstem.

Kiedy więc w sobotę dotarła do mnie wiado-
mość o nagłej i niespodziewanej śmierci tego 
Człowieka, przyczepił się do mnie kawałek 
muzyczny. Stara i może mniej znana piosenka 
Budki Sufl era, której słowami staram się zagłu-
szyć przygnębienie po tej bolesnej stracie dla 
wrocławskiego środowiska oświatowego. Wte-

dy gdy się najmniej spodziewasz, nagła wia-

domość... tnie bezlitośnie. W moim wieku do-
świadczenia z autopsji powodują tępy, znajo-

my ból, i znów stare blizny się otwierają. A z 
trudem dopuszczając do świadomości nieod-
wracalność tego, co się stało, ogarnia człowie-
ka dziwny stan odrętwienia. I... mróz  pokąsał 

mózg i dłonie, sprawił, że wiem już, jak się to-

nie... Trudno pisać, dobierać słowa, bo one nie 
opiszą stanu pustki i przygnębienia. Wydaje się, 
że litery pojawiające się na ekranie kompute-
ra podczas prób napisania czegoś sensowne-
go po tej śmierci są niestosowne małe, na na-
szych oczach karleją i stają się pretensjonalne. 
Ciężko, bardzo ciężko się pogodzić z tą smutną 
wiadomością. A za oknem realnie w niedzielne 
wczesne popołudnie claptonowe: Tears of he-
aven..., bo pada deszcz. Życie to cienki lód, kru-

che szkło.... Na usta nieodparcie cisną się jesz-
cze słowa: Słuchaj... tak się nie mówi „do wi-

dzenia”, Nie można wyjść ot, tak w połowie 

snu i w pół marzenia... A jednak można... tyl-
ko jak ciężko żyć tym, co zostali... 

Idź śmiało Andrzeju po zeppelinowskich 
Schodach do nieba i po dylanowsku Zapukaj 

do nieba bram. A nam jeszcze... cienki lód, kru-

che szkło.
Włodek Lamek

W   
szystko, co teraz trzeba by powiedzieć, 
żeby było prawdziwe – o życiu, które 

zmienia się w momencie, o kruchości życia, o 
bezsilności wobec faktów – jest patetyczne i w 
ogóle do Andrzeja nie pasuje.

Chcę go pamiętać sprzed lat jako kolegę i 
przyjaciela, z którym, jak mało z kim, można było 
twardo rozmawiać o planach i sensie pracy.

Dzisiaj, kiedy to wszystko wymknęło się z rąk, 
mogę tylko powiedzieć: Odpoczywaj w pokoju.

Jerzy Pietraszek

P   
odobno nie ma ludzi niezastąpionych, ale 
ja w to nie wierzę. 

Na 25-lecie „Solidarności” Andrzej z dumą 
odbierał najwyższe odznaczenie związko-
we – Złotą Odznakę Sekcji Krajowej Oświa-
ty i Wychowania NSZZ „Solidarność”. Nale-
żała mu się nie tylko za lata, kiedy był działa-
czem Związku, ale przede wszystkim za wraż-
liwość, jaką miał wobec ludzi. Prowadziliśmy 
niekończące się rozmowy, gdzie zawsze ujaw-
niał swoją troskę o ludzkie sprawy. Cierpiał w 
dwójnasób. Nie tylko doświadczony przez oso-
biste troski, ale i bóle tego świata. Po każdej 
rozmowie umawialiśmy się na kolejną, ale na-
stępnej już nie będzie...

Niedawno kasowałem w pełnej skrzynce 
dziesiątki sms-ów, ale kilka z nich zostawi-
łem. Jeden był od Andrzeja: „W piątek o 21.37 
zgaś światła. Niech cała Polska zgaśnie na pięć 
minut. Wyślij do przyjaciół.” 

Przestało bić i Twoje serce, Andrzeju. Je-
śli Tam w zaświatach słyszysz nas bolejących, 
Twoją Rodzinę, przyjaciół, pociesz nas.

Ty już nie będziesz się wiecznie smucił i za-
pracowywał na śmierć. Ja będę Cię zawsze no-
sił w swojej pamięci i niech nikt nie mówi mi, 
że nie ma ludzi niezastąpionych!

Janusz Wolniak

Solo:
Ta nasza młodość z kości i krwi
Ta nasza młodość co z czasu kpi
Co nie ustoi w miejscu zbyt długo
Ona co pierwszą jest potem drugą
Ta nasza młodość ten szczęsny czas
Ta para skrzydeł zwiniętych w nas

Chór:
Ona jest wśród kamieni 
Rwącym światłem strumyka 
Wiewiórkami po drzewach 
Po gałęziach pomyka

Ona iskrą w kamieniu
Ona mlekiem w orzeszku 
Ona świata ciekawa 
Jak miedziany grosik w mieszku

Ona kwiatem we włosach
Octem w jabłkach jest pierwszych
Gorzką pianą na piwie 
W świata gwarnej oberży

Buntem jest niespełnionym
Co na serce umiera 
Ona tylko to daje 
Co innemu zabiera 
Ta nasza młodość, piosenka Piwnicy pod 
Baranami
Słowa: Tadeusz Śliwiak 
Muzyka: Zygmunt Konieczny 

Był cenionym szefem, który wiedział, cze-
go oczekuje od podwładnych, potrafi ł jasno wy-
tyczyć cel, zmotywować do pracy, docenić jej 
efekty, ale i ostro wytknąć błędy, poddać miaż-
dżącej krytyce poronione pomysły.

Był ciekawy świata i ludzi. Podróżowaliśmy 
wspólnie do Paryża, Brukseli… i kopalni mie-
dzi, słuchałam jego opowieści o podróżach w 
góry i nad morze, na Wschód, Zachód i Połu-
dnie. Był nietuzinkowym współtowarzyszem i 
wciągającym gawędziarzem.

Umiał się śmiać z siebie i innych. Jego ri-
posty, niekonwencjonalne reakcje krążą teraz 
w imiennej i bezimiennej anegdocie. Potrafi ł 
też zapłakać, dając upust bezsilności, poczu-
ciu niesprawiedliwości losu.

Znał słowa ciepłe, czułe, pełne szlachet-
nej pasji i miłości świata, ale i raniące, draż-
niące, obraźliwe. Jednych lubił, innych nie 
znosił i dawał temu wyraz. Często  reagował 
emocjonalnie, zdarzało mu się odwrócić ty-
łem do rozmówcy, przerwać rozmowę w po-
łowie zdania, podrzeć pismo, rzucić słuchaw-
ką telefonu. Zazwyczaj jednak dzwonił jesz-
cze raz. Dlatego mam naiwną nadzieję, że 
przecież zadzwoni i powie – Nie płacz, Alka, 

nie bądź głupia!

 Alicja Badowska

Tak się nie mówi do widzenia

Dyrektorzy wrocławskich szkół zamówili 

Mszę św. za duszę ś.p. Andrzeja Bekera. 

Odprawiona zostanie we czwartek, 13 kwietnia 

o godz. 18.00 w kościele pw. Bożego Ciała 

we Wrocławiu przy ul. Świdnickiej.


