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Jan M. Stuchly 
narozen 21.5.1944 v Chalupkách 

Horní Slezsko - Moravská brána. 

1962-1967 Studoval na právnické fakultě 

Vratislavské univerzity ve 

Vratislavi v Polsku. Magisterský akademický titul v 

oboru práva  Justiční čekatel 1967-1969. 

Soudcovská zkouška. Justiční čekatel u soudu 1970-

1971. Advokátní koncipient 1971-1975. Advokátní 

zkouška. Advokát. Překladatel z němčiny, češtiny, 

slovenštiny, ruštiny. 

1991-1995 studium na Soukromé vyšší odborné 

výtvarné škole * Kresba * Grafika * Malba * 

International Poland Zyhdiho Çakolliho. 

Čestný titul Studenta Zyhdiho zvěčněn Diplomní výstavou v roce 1995 v Městské veřejné knihovně 

Konstantina Pruse v Rybniku. 

1995-1997 postgraduální studium v Soukromé vyšší odborné škole postgraduálního vzdělávání a 

specializace INTERNATIONAL ZYHDI ÇAKOLLI * Kresba * Grafika * Malba * Sochařství * ul. 

Chelmonského 6, 47-400 Ratiboř P O L S K O. 

1997-1998 ukončení SPECIALIZACE v této vyšší odborné škole v oboru kresby a malířství. Výstavy v 

Polsku a zahraničí. 1995 - spoluiniciátor a organizátor se Zyhdim Çakollim organizace Bienále 

mezinárodních výstav * Kresby * Grafiky * Malby * Exlibris * v Ratiboři. Generální komisař ve 

čtyřech edicích Bienále Ratiboř 1996, 1998, 2000 a Ratiboř–Štětín 2002. 

1998 první sbírka básní BÝVÁVÁNÍ. Stále tvoří jako výtvarný umělec a básník. 

V oboru poezie – spolupracuje s Marií Wojtczak rozenou Zobolewicz, známou básnířkou sdruženou v 

Hornoslezském literárním sdružení (sdružení spisovatelů v Katovicích), jejíž básně jsou publikovány v 

Polsku a v zahraničí. Mariiny básně považuje za malá veledíla. Moderátor „od vždy“ a u křtu 21 sbírek 

její poezie v Muzeu v Ratiboři,  

s Kristýnou Ługowskou rozenou Prochaska z okolí Ratiboře - básnířkou a nadějí múz Kalliopé, Erató, 

Euterpé,  

Georgem Mikou z Norimberku, ratibořským básníkem, který tvoří básně v němčině a také s 

vynikajícími albánskými básníky jako Ismail Kadare, Ali Podrimja, Mazllum Saneja, Fatos Arapi, Agim 

Gjakova, Visar Zhiti, Julia Gjika, Naime Beqiraj, Eqrem Basha, Martin Camaj 

2001 druhá sbírka básní BÝVÁVÁNÍ 2 hledání cesty do země… KALLIOPÉ ve kterém, se souhlasem 

přátel a známých výtvarných umělců a básníků z Polska a ze zahraničí, zdobí tuto sbírku jejich díly. 

2009 třetí sbírka básní BÝVÁVÁNÍ 3 přesýpací hodiny života neodvolatelně ztrácí zrnka písku 

ozdoben básněmi básníků z Polska a ze zahraničí a také svými kresbami z cyklu Hudba, olejomalbami, 

malbami akrylem a obrazy výtvarného umělce Zdzisława Stanisława Nowaka „ZRZAVÉHO” 
2010 čtvrtá sbírka básní La grande reportage, vydaná ve čtyřech jazycích, a to polském, albánském, 

německém a anglickém. 

Díla Jana M. Stuchlého najdeme v soukromých sbírkách v Polsku a v zahraničí, zřídka v muzeích. 

 Žije a bydlí s manželkou Joanou v Ratiboři, v letním období v Pogrzebieni v Polsku, kde je obklopen 

kouzly překrásného světa přírody. Neustále tvoří. 

 

Translation Magdalena Domaradzka Warszawa 


