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Wstęp

Pojęcie „małe centrum świata”, które pojawiło się w tytule książki 
w odniesieniu do Bielska-Białej, zaczerpnąłem od Krzysztofa Czyżewskiego 
– aktora, pedagoga i animatora kultury, dyrektora Ośrodka „Pogranicze – 
sztuk, kultur, narodów” działającego od początku lat dziewięćdziesiątych 
XX wieku w Sejnach i Krasnogrudzie. Miejscowości te leżą nieopodal byłej 
granicy polsko-litewskiej, na terenach zamieszkiwanych przed wybuchem  
II wojny światowej przez Polaków, Litwinów, Białorusinów, Żydów i Rosjan. 
Ta mozaika narodowościowa i wyznaniowa bliska jest klimatowi naszego 
miasta, które na przestrzeni wieków współtworzyli przedstawiciele kilku na-
cji: Polacy, Niemcy, Żydzi, Czesi, Słowacy i Węgrzy (a ostatnio także Ukraiń-
cy). W książce Małe centrum świata Krzysztof Czyżewski napisał:

Sztuką, którą szczególnie pielęgnuje się w małym centrum świata, 
jest przyjmowanie darów. Mówi ona o tym, że nie jesteśmy samo-
wystarczalni, że życie jest obcowaniem ustanowionym na powinności 
oddawania daru. Świat zwraca się ku nam poprzez dary. Możemy ich 
nie przyjąć, nie oddać albo wykorzystać wbrew intencjom ich ofia-
rowania. Ale małe centrum świata nie jest „pępkiem świata”; jest 
współzależne i wolne dzięki odpowiedzialności za współistnienie. 
Małe centrum świata istnieje w tej mierze, w jakiej inni mogą skła-
dać w nim swoje dary1 .

Bielsko-Biała to moje miasto rodzinne. W nim się urodziłem i spędziłem 
kilkanaście pierwszych lat życia. W Bielsku ukończyłem szkolę podstawową 
i liceum ogólnokształcące, zdałem maturę. A później na długich dwanaście 
lat wyjechałem do Krakowa z myślą, że zostanę w tym królewskim mieście 
na zawsze. Los jednak sprawił inaczej: w 1996 roku powróciłem do moje-
go „małego centrum świata”. A ono – czego nie przewidziałem wcześniej 

1 Krzysztof Czyżewski, Małe centrum świata. Zapiski praktyka idei, Sejny/Kra-
snogruda 2017, s. 208.
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– obdarowało mnie obficie: możliwością realizowania pasji polonistycznej 
i pracy naukowej, a także odkrywania niezwykłych walorów rodzinnej ziemi 
– historycznych, kulturowych-artystycznych, geograficznych. 

Życie w swym najgłębszym wymiarze jest sztuką przyjmowania darów 
i powinnością obdarowywania innych. Za to, co otrzymałem od mojej ma-
łej ojczyzny, chciałbym podziękować tą książką. Wszystkiego, o czym piszę, 
doświadczyłem tutaj – w moim małym centrum świata. Przyjąłem to jako 
dar – do przemyślenia, opisania, przetworzenia. Tym darem chciałbym się 
podzielić z innymi, dając świadectwo wspólnej wędrówki w ofiarowanym 
nam przez Boga krótkim odcinku czasu – historii spełniającej się w nie-
powtarzalnej przestrzeni naszego ukochanego Miasta i pięknego Regionu.



Eseje autobiograficzno-wspomnieniowe

I 
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1.1. moje małe centrum świata

Urodziłem się o godz. 1.00 w nocy 5 maja 1965 roku w szpitalu miej-
skim w Białej. Dzień wcześniej późnym popołudniem moi rodzice odbyli ro-
mantyczny spacer wzdłuż potoku starobielskiego, który był wówczas czysty 
i można w nim było złowić rybę czy namierzyć raka. Dzień był wiosenny 
i ciepły. Rozmawiając, doszli aż do stacji kolejowej w Wapienicy, po czym 
wrócili pociągiem linii Cieszyn–Bielsko, wysiadając na przystanku Bielsko-
-Biała Górne. 

W pierwszych latach mego życia po ulicach polskich miast jeździły „sta-
re” i „nowe” warszawy oraz czarne rosyjskie wołgi i kanciaste moskwicze. 
W moim rodzinnym mieście funkcjonowała komunikacja autobusowa (pa-
miętam dobrze te ciężkie, prychające ikarusy, we wnętrzu których pach-
niało olejem spalinowym) – na początku były tylko dwie linie: A i B, do-
piero później wprowadzono numerację: „jedynka” jechała do Cygańskiego, 
„dwójka” do Stalownika, „trójka” do Komorowic, „czwórka” na Złote Łany, 
„piątka” na Leszczyny, „szóstka” do Hałcnowa, „siódemka” do Kamienicy, 
a „ósemka” pod Szyndzielnię. Do 1971 roku były też dwie linie tramwajowe. 
Jedna z nich, ta starsza, pamiętająca jeszcze wiek XIX, prowadziła z dworca 
kolejowego do Cygańskiego Lasu. Druga zaś wiodła od dworca wzdłuż ul. 
Piastowskiej, z przystankami i mijankami przy kolejnych osiedlach mieszka-
niowych. Kończyła się pętlą na Hulance. W czasach Gomułkowskiej małej 
stabilizacji polscy chłopi składali socjalistycznemu państwu daninę w posta-
ci obowiązkowego kontyngentu, a towarzysz Wiesław wygłaszał płomienne 
przemówienia, z których mój ojciec wyśmiewał się po kryjomu, gasząc z im-
petem telewizor marki Ametyst (robił to za pomocą plastikowej „gruszki” 
podłączonej do długiego kabla – poprzedniczki bezprzewodowego pilota).

Pierwsze cztery miesiące życia przemieszkałem z rodzicami w Starym Biel-
sku, w poniemieckim domu z ogrodem. Mój dziadek Adam Bernacki dotarł do 
Bielska w kwietniu 1945 roku. Przybył tu wraz z żoną Janiną i siedmioletnim 
wówczas synem Jędrkiem, czyli moim przyszłym ojcem (jego siostra, a moja 
ciotka Teresa przyszła na świat w Bielsku w listopadzie tego roku).
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Przed wybuchem wojny dziadkowie Bernaccy zamieszkiwali kresy II Rze-
czypospolitej, nauczając z poświęceniem dzieci w polsko-białoruskiej wiosce 
Mniszany, położonej niedaleko powiatowego miasta Wołożyn (to tam 26 
czerwca 1938 roku przyszedł na świat mój ojciec). Przed wybuchem wojny 
Adam i Janina administrowali we dwoje tzw. szkołą marszałkowską. Szkoły 
tego typu były to budynki drewniane, stawiane na polecenie Józefa Piłsud-
skiego na przygranicznych obszarach zaniedbanych pod względem gospo-
darczym i społecznym. W nieliczne wolne dni odwiedzali położony niedaleko 
szlachecki dworek w Lucynce, gdzie mieszkali państwo Krzyżańscy. Anna, 
matka chrzestna Jędrka, typowa kresowa szlachcianka, jako siedemnasto-
latka poślubiła sporo starszego od niej Mirosława Krzyżańskiego, profesora 
Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie, niezwykle uzdolnionego mate-
matyka, który od 1945 roku objął katedrę matematyki na Uniwersytecie 
Jagiellońskim.

Dziadkowie Bernaccy po licznych wojennych perturbacjach, takich jak 
pacyfikacja wsi i spalenie przez Niemców szkoły w Mniszanach, półroczny 
pobyt w obozie jenieckim pod Mińskiem, głód, choroby i tułaczka – wiosną 
1945 roku jako repatrianci znaleźli się w Białymstoku, gdzie zaczął się kolejny 
etap ich wojennej odysei. 

Towarowy pociąg, którym jechali na południe Polski, składał się z od-
krytych wagonów-platform. Na jednym z nich rozłożyli cały swój skromny 
dobytek: drewniany owalny stół pokryty politurą, cztery krzesła i tobołki 
z odzieżą. Kiedy padał deszcz, chowali się pod stołem i okrywali kocami 
w kratę. Któregoś dnia pociąg przejeżdżał przez spaloną po powstaniu war-
szawskim stolicę. Obraz całkowicie zrujnowanego miasta, jaki wtedy zoba-
czył mój ojciec, towarzyszył mu do końca życia. Po kilku dniach jazdy, po 
licznych postojach na stacjach przesiadkowych i rozładunkowych, dojechali 
w końcu do Bielska. Parę chwil przed końcem podróży, kiedy pociąg ruszył 
ze stacji w Czechowicach-Dziedzicach, mój ojciec po raz pierwszy w życiu zo-
baczył na horyzoncie góry. Nie mógł oderwać wzroku. „To Beskidy, pod nimi 
położone jest Bielsko. Tam będziemy mieszkać” – usłyszał od swego ojca. 

Dziadek Adam jako 18-letni mieszkaniec Galicji został wcielony na począt-
ku pierwszej wojny światowej do armii austro-węgierskiej i zanim trafił do 
Legionów Polskich Piłsudskiego, stacjonował jakiś czas w bielskich koszarach. 
Zapamiętał, że Bielsko jest miastem schludnym, nowoczesnym i zamożnym. 
Już wtedy miał zamiar tu kiedyś zamieszkać. Urodzony pod Nowym Sączem, 
po wojennej tułaczce nie chciał wracać nad ukochany Dunajec, wybrał mia-
sto nad Białą. W kwietniu 1945 roku Bielsko i Biała były już w rękach Armii 
Czerwonej i powstawały zalążki polskiej administracji cywilnej. Dziadek Adam 
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dostał zatrudnienie w PUR-ze, czyli Państwowym Urzędzie Repatriacyjnym, 
którego siedziba mieściła się w narożnej kamienicy u styku dzisiejszych ulic 
Batorego i Michałowicza. Dawało mu to skromną pensję, a przede wszystkim 
przydział na obiady w stołówce dla całej rodziny – rzecz niebagatelna, zwa-
żywszy że musiał utrzymać i wykarmić niepracującą (i ciężarną wówczas) żonę 
oraz kilkuletniego syna. Zaraz po przyjeździe do Bielska Bernaccy zamieszkali 
w przydzielonym przez PUR poniemieckim mieszkaniu na pierwszym piętrze 
eleganckiej, narożnej kamienicy przy ul. Grunwaldzkiej i Wyspiańskiego, która 
sąsiadowała z budynkiem bielskiej Straży Pożarnej. To właśnie w tym oka- 
załym budynku, górującym nad całym śródmieściem, krasnoarmiejcy zorga-
nizowali swój sztab. Rankiem 9 maja na ulicach miasta wybuchła ni stąd, ni 
zowąd potężna strzelanina. Dziadek i babcia w pierwszej chwili pomyśleli, że 
wrócili Niemcy, którzy chcą odbić miasto z rąk Rosjan. Okazało się jednak 
szybko, że to rosyjscy sołdaci fetują moment zakończenia wojny i podpisania 
aktu kapitulacji przez Trzecią Rzeszę! W nocy z 9 na 10 maja Rosjanie rozpalili 
na podwórku za budynkiem sztabu ogromne ognisko, smażyli mięso, popijali 
samogon i wiwatowali: „Za pobiedu!”1 . 

Wojna się skończyła, zaczęły się problemy nowej, powojennej rzeczywi-
stości. Mój ojciec któregoś dnia dostał wysoką gorączkę i trząsł się jak gala-
reta. Nieopodal, w starej willi przy ul. Wyspiańskiego, znalazł się stary lekarz 
(prawdopodobnie pochodzenia żydowskiego), który zdiagnozował u Jędrka... 
malarię tropikalną! Na szczęście młody i silny organizm poradził sobie z tą 
egzotyczną chorobą, która nie wiadomo skąd się przyszwendała. Z tamtych 
czasów mój tata zapamiętał jeszcze dramatyczną próbę pozyskania żeliwnego 
łóżka, które dziadek i babcia próbowali wyciągnąć z opuszczonej kamienicy 
na rogu dzisiejszych ulic Grunwaldzkiej i Słowackiego (przydziałowe mieszka-
nie było co prawda przestronne i nowoczesne, ale całkowicie wyczyszczone 
z mebli). Nagle na ich drodze stanął radziecki żandarm i mierząc pepeszą, 
wypowiedział wolno dwa słowa: „Nie lzja”2. Bez słowa odnieśli łóżko i wrócili 
do siebie. Ojciec zapamiętał też, że na znalezionej gdzieś bezpańskiej hulajno-
dze śmigał po okolicznych ulicach (jego ulubiona trasa prowadziła od szpitala 
przy Wyspiańskiego do obecnego ronda przy Książnicy Beskidzkiej), a kiedy 
zapuszczał się dalej, w stronę obecnej ul. Piastowskiej, mijał wojskowy lazaret 
urządzony przez Sowietów w przedwojennym budynku szkoły Towarzystwa 
Macierzy Szkolnej (dzisiaj Szkoła Podstawowa nr 3). Na podwórku kręcili się 
kuśtykający młodzi mężczyźni – o kulach, z połamanymi kończynami, z rękami 

1 Za zwycięstwo!
2 Nie wolno!
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w gipsie i na temblakach. W otwartych oknach Jędrek widział opalających się 
w wiosennym słońcu lub palących machorkę rannych sołdatów z obandażo-
wanymi głowami czy opatrunkami pozakładanymi na oczy… 

Moi dziadkowie mieszkali w trzypokojowym mieszkaniu przy ul. Grun-
waldzkiej ledwie dwa miesiące. Dziadek Adam bał się, że ze skromnej urzędni-
czej pensji nie utrzyma tak luksusowego domu i nie wykarmi rodziny, dlatego 
szukał innego rozwiązania. W końcu otrzymał nowe przydziałowe lokum. Od 
czerwca 1945 roku rodzina Bernackich zamieszkała w połówce murowanego 
domu przy ul. Sobieskiego w Starym Bielsku – wówczas samodzielnej jeszcze 
gminie, na terenie której po 1945 roku osiedlali się repatrianci „zza Buga” 
(tak się wówczas o nich mówiło), przejmując najczęściej duże, bauerowskie 
gospodarstwa. Od 1 września 1946 roku dziadek Adam i babcia Janina podjęli 
pracę jako nauczyciele w starobielskiej szkole powszechnej, której dyrektorem 
był Paweł Wapiennik. 

Ich nowy, niewielki, ale solidny dom, pokryty dachówką i charaktery- 
stycznym żółto-ceglastym tynkiem, znajdował się tuż za dziewiętnasto-
wiecznym wiaduktem, przy nasypie kolejowym trasy prowadzącej z Bielska 
do Cieszyna (via Grodziec i Skoczów). Na zapleczu znajdowało się polet-
ko uprawne, wzdłuż którego dziadek Adam wznosił w kolejnych trudnych 
latach siermiężnego polskiego socjalizmu kolejne stodółki, szopki i klatki 
dla królików. Po obejściu szybko zaczęły kręcić się kury, gęsi oraz indyki; 
był pies (Aza) i koza, a jakiś czas po niej nawet krowa, którą babcia doiła 
z narażeniem życia (krasula była charakterna i lubiła dźgnąć rogami). Za 
domem rozciągał się spory sad owocowy z licznymi odmianami grusz, śliw, 
jabłoni, wiśni i czereśni; rosły w nim też liczne krzaki agrestu i porzeczek 
(czerwonych, czarnych i białych). Najwidoczniej przedwojenni właściciele 
musieli dobrze znać się na ogrodnictwie. Tuż za płotem przepływał potok, 
w jego krystalicznej wodzie kotłowały się pstrągi i okonie, które można 
było złapać na „podbierak”, czyli do cynowej poobijanej miednicy lub me-
talowego garnka. 

Starobielska posesja, której właścicielem do 1945 roku był Franz Mi-
chalik (ten autochton w trakcie okupacji podpisał volkslistę, jego syn służył 
w SS, a córka Ewa należała do Hitlerjugend), na przełomie lat czterdziestych 
i pięćdziesiątych stała się prawdziwym rajem dla kilkuletniego, a później 
nastoletniego chłopaka. Kiedy pytałem tatę o byłego właścicielu domu, 
wspominał, że widział go tylko raz. Stary Michalik przyszedł któregoś dnia, 
by po raz ostatni ogarnąć wzrokiem swój Heimat. Stał przy nasypie kolejo-
wym i ze smutkiem w oczach patrzył na utracony dom. Podobno zamienił 
kilka słów z moimi dziadkami, odszedł i nigdy więcej się tu nie pojawił. 
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Mówiono, że zmarł w obozie w Łambinowicach. W latach osiemdziesiątych, 
kiedy sprzątaliśmy z ojcem piwnicę w domu dziadków, natknęliśmy się na 
dużą drewnianą skrzynię z podnoszonym wiekiem i metalowymi okuciami. 
Zamierzaliśmy wsypać do niej dwa metry ziemniaków na zimę. Kiedy ojciec 
przetarł kurz pokrywający skrzynię, na jej przedniej ścianie zobaczyliśmy 
ciąg liter pociągniętych nierówno czarną farbą: „Franz Michalik. Alt Bielitz 
N0 306”. 

Ponieważ w starobielskim domu panowały spartańskie warunki (nie było 
tam bieżącej wody ani gazu, po sieni i podwórku biegały indyki i kury), 
a ojciec dostał powołanie do wojska, moja mama podjęła decyzję o wy-
jeździe ze mną do Rzeszowa, gdzie mieszkali jej rodzice. Mój ojciec, świe-
żo upieczony magister inżynier geodeta po AGH pozostał w Bielsku-Białej, 
rozglądając się za stałą posadą i jakimś własnym kątem. Odwiedzał nas re-
gularnie w weekendy, podróżując pociągami z przesiadką w Czechowicach, 
Trzebini i Krakowie. Wyruszał w sobotę po południu, by późnym wieczorem 
przyjechać do Rzeszowa. Spędzał z nami niedzielę i tego samego dnia, po 
zjedzeniu smacznego obiadu przygotowanego przez teściów, wracał późnym 
wieczorem do Bielska. Nie pamiętam tych cotygodniowych spotkań – znam 
je z zachowanych zdjęć i opowieści rodzinnych. Natomiast w mojej pamię-
ci doskonałe utkwiła pierwsza podróż z rodzicami z Rzeszowa do Bielska, 
w maju 1968 roku. Choć miałem wtedy trzy lata, doskonałe zapamiętałem 
przesiadkę na dworcu w Krakowie, a później jazdę pociągiem podgórską 
trasą przez Kalwarię Zebrzydowską, Wadowice, Andrychów i Kozy. Jeździły 
jeszcze wtedy stare wagony klasy trzeciej z drewnianymi ławkami, prowa-
dzone przez parowóz. Bardzo mi się ta podróż podobała: dym buchający 
z komina lokomotywy, iskry, chrzęst buforów i pisk hamulców na stacyjkach, 
no i te malownicze widoki za oknem. A w końcu doznanie archetypowe – 
pierwszy kontakt z naszym mieszkaniem. Wchodzimy do klatki w bloku, na 
drugie piętro, ojciec otwiera drzwi i mówi: „Mareczku, tu zamieszkamy”. 
Wyprzedzam rodziców i pędem obiegam całe trzypokojowe mieszkanie, 
później (w „moim” pokoju) siadam na zielonym linoleum, którym wyłożo-
ne były podłogi wymarzonego przez rodziców M-4, i rozpoczynam zabawę 
klockami, buduję dom...

Niedługa ulica Ignacego Krasickiego, przy której stał nasz blok, leżała 
w tamtych czasach na obrzeżach miasta. Zaczynała się przy ul. Żywieckiej, 
przez ludową władzę przemianowanej na ul. Gen. Andrieja Greczki – ra-
dzieckiego generała, który wyzwalał w 1945 roku nasze miasto. Wyjeżdżało 
się nią z Bielska-Białej na południowy wschód, ku miejscowościom Beski-
du Żywieckiego. Natomiast nasza boczna ulica Krasickiego kończyła się pod 
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„górkami”, jak mówiliśmy o rozległym i pofałdowanym terytorium nazywa-
nym z niemiecka Sztajnbrochami (czyli kamieniołomami). Na początku lat 
siedemdziesiątych ubiegłego wieku ruszyła na tym terenie budowa osiedla 
mieszkaniowego Złote Łany, sztandarowej inwestycji dekady gierkowskiej. 
Przez następne dwadzieścia lat pełniło ono funkcję wielkiej sypialni dla ty-
sięcy ludzi przyjeżdżających do Bielska-Białej z całej Polski w poszukiwaniu 
pracy. W tamtym czasie było to jeszcze „miasto stu fabryk”, a przybysze bez 
trudu znajdowali zatrudnienie w przemyśle samochodowym, włókienniczym 
czy elektronicznym. 

Kiedy sprowadziliśmy się do mieszkania przy ul. Krasickiego 3/22, Sztajn-
brochy były prawdziwie oazą spokoju, niemal idylliczną przestrzenią zachę-
cającą do wypoczynku i rekreacji. Latem jeździło się tam z kolegami na 
rowerach, paliło ogniska, grało w piłkę i bawiło w Indian. Moja mama też 
bardzo lubiła tam chodzić. Zabierała ze sobą koc, jakąś wałówkę do koszy-
ka i czasopisma, które namiętnie czytała („Kobietę i Życie”, „Przyjaciółkę”, 
„Przekrój”). W ciepłe letnie dni spędzałem tam z nią kilka godzin dziennie. 
Pamiętam, że nasze ulubione miejsce położone było na wysokim wzgórzu 
porośniętym krzakami głogu (jego cierpkie i palące owoce, zwane „eci-pe-
ci”, rozcierało się w palcach i wrzucało koledze lub koleżance za kołnierz). 
Z tego naszego wzgórza rozpościerał się widok na miasto leżące w pokrytej 
dymami fabryk niecce: „Największy nocnik Europy Środkowej” – mawiała 
z przekąsem nasza ulubiona pani doktor Markowicz, pediatra przyjmująca 
w przychodni przy ul. Żywieckiej, zalecając mamie co najmniej trzytygodnio-
wy pobyt z nami nad Bałtykiem w okresie letnich wakacji. 

Zimą (a zimy były wtedy surowe i mroźne) przychodziłem tu z ojcem, 
który na niewielkich pagórkach nauczył mnie jeździć na nartach. Nie byłem 
wdzięcznym uczniem: przy każdym upadku wściekałem się i darłem wniebo-
głosy, jakby mnie ze skóry obdzierano. Nie wiem, jak tata to wytrzymywał 
– na otrzeźwienie dostawałem co jakiś czas klapsa w tyłek, tak że w końcu 
udało się przełamać mój upór i zniechęcenie. Od tej pory stawałem się ma-
łym mężczyzną i kompanem ojcowskich pasji: najpierw białego szaleństwa, 
a później także pływania, piłki nożnej i wypraw rowerowych. Za te męskie 
inicjacje będę ojcu wdzięczny do końca mych dni!

Szczęśliwe lata spędzone przy ul. Krasickiego to także doznanie uczest-
nictwa we wspólnocie, przede wszystkim rodzinnej. To tu mieszkały ze mną 
dwie moje młodsze siostry – Ania (urodzona 3 kwietnia 1968 roku w Rzeszo-
wie) i Marysia (urodzona 18 czerwca 1977 roku w Bielsku-Białej, dokładnie 
w dniu moich imienin!). Tu też przyjeżdżali w odwiedziny nasi ukochani 
rzeszowscy dziadziowie, którym odstępowaliśmy na czas pobytu najmniejszy 
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pokoik w całości niemal wypełniony ogromnym i wygodnym tapczanem. 
Babcia Lala i dziadziu Mieciu spali na nim, siedzieli i grali z nami w szachy, 
karty, w „państwa i miasta” czy w inteligencję. Od czasu do czasu przy-
chodziła też do nas babcia Jana – emerytowana nauczycielka mieszkająca 
w Starym Bielsku, która zazwyczaj przynosiła ze sobą paczkę mieszanki we-
dlowskiej. A kiedy miała więcej czasu, zabierała mnie na przejażdżki bielski-
mi autobusami – od pętli do pętli. Bardzo lubiłem te wyprawy i marzyłem, 
by w przyszłości zostać kierowcą.

Życie pięcioosobowej rodziny toczyło się na niewielkiej przestrzeni 
czterdziestu pięciu metrów kwadratowych (trzy pokoje – jeden mniejszy 
od drugiego, łazienka, kuchenka i wąziutki przedpokój). Te siermiężne wa-
runki zawdzięczaliśmy Władysławowi Gomułce, który nie dopuszczał myśli 
o tym, aby rodzina żyjąca w państwie podążającym „polską drogą socjali-
zmu” mogła pozwolić sobie na luksus większego, bardziej komfortowego 
mieszkania. Pamiętam, że często i chętnie przedrzeźniałem przemówienia 
Pierwszego Sekretarza, podpatrywane wieczorami w telewizji, ku uciesze 
wszystkich domowników. Stawałem na krześle i, dobierając stosowny ak-
cent, perorowałem: „Każda dodatkowa fura gnoja to jeszcze jeden cios 
wymierzony w imperializm” (nie pamiętam już, od kogo nauczyłem się tej 
parodystycznej frazy)... Gomułka Gomułką, ale dla nas to skromne M-4 było 
azylem i kiedy wracam pamięcią do tych „ciasnych ale własnych” czterech 
kątów, wspominam je z nostalgią, bo przeżyłem tam przecież najpiękniejsze 
chwile mego życia.

Przy Krasickiego wytworzyła się specyficzna wspólnota mieszkańców. 
Blok był pięciokondygnacyjny (parter i cztery piętra), niski i długi. Obejmo-
wał pięć klatek, w których mieszkało po piętnaście rodzin (po trzy na każdej 
kondygnacji). W naszym bloku, przyjmując za średnią tzw. gierkowski model 
rodziny z lat siedemdziesiątych XX wieku (2 + 2), mieszkało około trzystu 
osób. Nigdy wcześniej się nad tym nie zastanawiałem, dopiero teraz, po wie-
lu latach podpieram się tą amatorską statystyką. Czynię tak, by opisać cieka-
we zjawisko. Otóż nie było tam anonimowości panującej dziś powszechnie 
w miejskich blokowiskach. Wszyscy się znali, w myśl porzekadła „Wiedzą 
sąsiedzi, jak kto siedzi”. Tak, każdy wiedział, kto kim jest, gdzie pracuje, ile 
mniej więcej zarabia, czy chodzi do kościoła, czy nie, czy należy do partii, czy 
nie itd., itp. Po wielu latach bez większego trudu potrafię wymienić nazwiska 
niemal wszystkich rodzin mieszkających w naszej klatce. Idąc od parteru do 
czwartego piętra: państwo Ponikwiowie, Juraszkowie, Orłowscy, Raszkowie, 
Zającowie, my, czyli Bernaccy, państwo Drągowie, Czarneccy, Semikowie, 
Honkiszowie, Drabkowie, Sadorowie, Brykowiczowie... 
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W tamtych czasach realnego socjalizmu, kiedy „Polska rosła w siłę, a lu-
dziom żyło się dostatniej” (czy aby dziwnym trafem ten dawny partyjny 
slogan nie został zaanektowany przez piewców „dobrej zmiany” u schyłku 
drugiej dekady XXI wieku?), wszyscy oglądali te same programy telewizyj-
ne (np. poniedziałkowy Monitor prowadzony przez Karola Małcużyńskiego, 
namiastkę dzisiejszych politycznych talk-shows) i seriale (Stawka większa 
niż życie, Czterej pancerni i pies, a nieco później Polskie drogi, Noce i dnie 
w reż. Jerzego Antczaka czy sprowadzony z Wielkiej Brytanii serial Saga rodu 
Palliserów – ten ostatni puszczano we wtorki wieczorem, nigdy z mamą nie 
przegapiliśmy żadnego odcinka). Z kolei latem oglądaliśmy festiwale piosen-
ki w Kołobrzegu, Opolu i Sopocie. Emocjonowaliśmy się też historycznymi 
sukcesami naszych sportowców. Wszyscy widzieli, jak w 1972 roku Wojciech 
Fortuna pofrunął na 111 metr skoczni olimpijskiej w Sapporo. Jak w 1973 
roku Jan Domarski („cudowny chłopak z Mielca”) dość przypadkowo strzelił 
na Wembley gola na miarę historycznego awansu do piłkarskich mistrzostw 
świata w 1974 roku. Jak dwa lata później nasi hokeiści niesieni patriotycz-
nym dopingiem pokonali w katowickim „Spodku” niezwyciężoną sborną 
z ZSRR 6:4. Jak w 1976 roku na olimpiadzie w Montrealu Irena Szewińska 
wygrała finałowy bieg na 400 metrów, ustanawiając fantastyczny rekord 
świata, zaś ekstrawagancki, długowłosy osiemnastolatek Jacek Wszoła zdo-
był bezapelacyjnie złoty medal w skoku wzwyż. 

Wychodząc na podwórko, komentowaliśmy przeróżne telewizyjne wyda-
rzenia. Nie zdawaliśmy sobie wówczas sprawy z tego, że żyjąc w państwie 
permanentnego niedoboru wszystkich dóbr materialnych, posiadamy w za-
mian coś bezcennego, czego nie doświadczają obecnie konsumenci globalnej 
wioski – płaszczyznę porozumienia, wspólny kod, dzięki któremu rozumie-
liśmy się bez słów, nadając na tych samych falach. 

Nasz blok przy ul. Krasickiego 3, wzniesiony u schyłku „małej stabilizacji” 
lat sześćdziesiątych, był na swój sposób elitarny (choć to słowo nie bardzo 
pasuje do rzeczywistości socjalistycznej). Brało się to stąd, że pozostając 
w orbicie oddziaływania budującego się lata całe największego miejskie-
go osiedla, pozostawał jednocześnie niejako na jego uboczu. Był, jak to 
postrzegam teraz, odrębnie dostojny, bo wypełniony bardziej „bielską” niż 
„napływową” treścią... Ale ta jego inność była dla niektórych prowokująca. 

Jednym z najciemniejszych wspomnień dzieciństwa, które po wielu la-
tach miało powrócić przy lekturze demonicznej powieści Williama Goldinga 
Władca much („Człowiek wytwarza zło jak pszczoła miód”), było wspomnie-
nie corocznych dziecięcych wojen toczących się pomiędzy hordami „napły-
wowych” ze Złotych Łanów i tzw. miejscowych. My, dzieciaki z bloku przy 
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ul. Krasickiego 3, byliśmy na pierwszej linii frontu. Nie czuliśmy się „napły-
wowymi”, więc walczyliśmy po stronie „tubylców”, choć i nimi tak do końca 
przecież nie byliśmy. Nie pamiętam już, kto dawał sygnał do walki, w każ-
dym razie wieść o nadciągającej wojnie zbliżała się do nas lotem błyska-
wicy. Wyruszaliśmy wtedy gromadnie na pole bitwy (bo nie wyruszyć było 
ujmą na honorze, zdradą). Tamtego lata front przechodził przez pobliską 
ulicę Prusa. Wraz z kolegami zbudowaliśmy u jej wylotu okopy i schrony: 
z pustaków, desek, worków cementu rozrzuconych przez niechlujnych bu-
dowlańców. Wszystko mogło służyć za broń i ostrą amunicję: kawałki desek, 
cegły, nawet gwoździe i kawałki prętów do zbrojenia, ale my – pamiętam 
to dobrze – ulepiliśmy wówczas z gliny spore kule, które, po wyschnięciu 
na słońcu, były ciężkie i naprawdę niebezpieczne. Tymi kulami obrzuciliśmy 
tych, którzy nas zaatakowali. Starcie było prawdziwe. Polała się krew, a jed-
ną z ofiar karetka pogotowia zabrała do szpitala z raną głowy... 

Uczestniczyłem tylko w jednej z takich atawistycznych wojen między 
„napływowymi” i „tubylcami”, ale było to dla mnie doświadczenie trauma-
tyczne. I być może w nim upatrywać należy przyczynę mojej późniejszej 
awersji do armii i wszystkiego, co wiąże się z prawdziwą wojaczką...

Pamiętam, że w naszym bloku żyli zgodnie obok siebie zarówno przed-
stawiciele ówczesnej „klasy przodującej” (robotnicy, budowlańcy, kierowcy 
samochodowi), „inteligencji pracującej” (inżynierowie, lekarze, nauczyciele, 
prawnicy), jak i (choć nieliczne!) osoby pracujące na szczątkowo istniejącym 
wtedy wolnym rynku (rzemieślnicy, np. zegarmistrze, a także pogardzani 
przez władzę ludową „prywaciarze”, którzy w latach gierkowskiej liberalizacji 
próbowali uruchomić jakiś własny biznes, ot choćby napełnianie atramen-
tem wkładów do długopisów czy prowadzenie straganu z warzywami). Na 
podwórku jednak, bez względu na pochodzenie społeczne (dzisiaj ta kate-
goria, wpisywana niegdyś do urzędowych formularzy, nie ma już żadnego 
znaczenia), byliśmy równi! W PRL-u niż demograficzny był pojęciem niezna-
nym, dzieci rodziło się sporo. Po sąsiedzku żyło kilka rodzin wielodzietnych, 
które mimo warunków lokalowych, urągających czasem godności człowieka, 
decydowały się na troje, a nawet czworo dzieci. 

Moje „podwórkowe dzieciństwo” wspominam jak najlepiej. Po przyj-
ściu ze szkoły, zwłaszcza wiosną, latem czy wczesną jesienią, do późnych 
godzin, często do zapadnięcia zmroku, przesiadywaliśmy w koleżeńskim gro-
nie: najpierw w piaskownicy, później na zjeżdżalni, drabinkach i huśtawkach, 
a następnie – jak już trochę wydorośleliśmy – na ławkach. Nigdy też nie 
nudziliśmy się na naszym podwórku, organizując wspólnie przeróżne zaba-
wy. Dla mnie do najciekawszych należały zawody sportowe, podsycane – ma 
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się rozumieć – sukcesami naszych dzielnych sportowców. Tak więc, kiedy 
„Orły Górskiego” zrobiły w 1974 roku furorę na mundialu w Niemczech, 
przed blokiem i „za ulicą”3 zaczęliśmy namiętnie kopać z chłopakami w piłkę. 
Kiedy Wojciech Fibak odnosił sukcesy na turniejach wielkoszlemowych, my, 
chłopcy i dziewczynki z Krasickiego 3, chwyciliśmy za rakiety. Udało się nam 
nawet zbudować niewielki kort przed blokiem, na którym rozgrywaliśmy 
mecze tenisowe w singla, debla i miksta. Rozwiesiliśmy nawet prawdziwą 
siatkę, a linie kortu oznaczyliśmy piaskiem. Wczesnym latem organizowali-
śmy wyścigi rowerowe (motywowani zwycięstwami Szurkowskiego, Szozdy 
i Matusiaka w majowym Wyścigu Pokoju), a także podwórkowe mityngi 
lekkoatletyczne, w których prym wiodły takie konkurencje, jak: skok w dal 
do piaskownicy (z miejsca i z rozbiegu), bieg sprinterski na 60 metrów po 
chodniku (od klatki trzeciej do piątej – chodnik miał szczęśliwie akurat 
cztery „tory” wyłożone betonowymi płytami) oraz maraton, czyli bieg wo-
kół bloku (trzy okrążenia). Pamiętam, że w nogę najlepiej grali Arek Jasek 
i Włodek Zając (notabene, obaj trafili później do siatkarskiego klubu BBTS 
i grali w rozgrywkach ligowych); w tenisa – Tomek Drobny i Jacek Talik, 
najszybciej zaś biegał Krzysiek Matyszkiewicz (pseudonim „Matys”) – kiedy 
wybieraliśmy składy przed rozegraniem podwórkowego meczu w piłkę noż-
ną, każdy kapitan chciał mieć Krzyśka w swojej drużynie! Zimą urządzaliśmy 
przed blokiem małe lodowisko, a na stromych zjazdach do blokowych garaży 
i na chodnikach ślizgaliśmy się na dzińdziach4. Kiedy nasypał śnieg, a zimy 
w tamtych czasach były śnieżne i mroźne, jak choćby ta z 1979 roku, okrzyk-
nięta zimą stulecia, która na kilka dni sparaliżowała cały kraj, jeździliśmy na 
nartach (nasze „górki”), a przede wszystkim chodziliśmy na sanki. Najlepsza 
trasa zjazdowa zaczynała się niedaleko cmentarza w górnym odcinku ul. 
Krasickiego. Zjeżdżając w dół, po ostrym łuku wpadało się w ul. Akademii 
Umiejętności i – w zależności od rodzaju sanek i nośności płóz – dojeżdżało 
się czasem aż do skrzyżowania z ul. Gorkiego. Samochodów było wtedy 
jak na lekarstwo, więc nasze uliczne sanny były względnie bezpieczne, nie 
pamiętam, aby komuś wydarzyła się jakaś większa krzywda. Kiedy pod ko-
niec lat siedemdziesiątych „za ulicą” oddano do użytku sztuczne lodowisko, 

3 Termin „za ulicą” oznaczał plac zabaw, który powstał po drugiej stronie ul. 
Żywieckiej i obejmował kompleks boisk asfaltowych i terenu trawiastego, na którym 
zbudowano później pierwsze w Bielsku sztuczne lodowisko. Obecnie znajduje się 
tu stacja paliw Orlen.

4 Ta żargonowa nazwa ślizgawki wyszła już chyba z użycia, podobnie jak fraze-
ologizm chodzić na kroca oznaczający ekscytujący, choć raczej nieetyczny proceder 
wykradania owoców z cudzego ogrodu...



21

ferajna ruszyła do pobliskiego firmowego salonu „Polsportu” po łyżwy, po 
czym przeniosła się na lodową arenę, by ślizgać się w rytm przebojów Abby 
i Boney M., kultowych zespołów tamtych lat. Z nostalgią wspominam te 
mroźne sobotnio-niedzielne wieczory, które upływały mi na wypatrywaniu 
ciemnowłosej Bożenki M., mojej platonicznej miłości, która przychodziła na 
lodowisko ze swoimi koleżankami… 

Mieszkanie przy ul. Krasickiego 3/22 opuściliśmy późną jesienią 1980 
roku. Był to gorący czas pierwszej Solidarności, wielkich nadziei i niepoko-
jów społecznych, zakończony wprowadzeniem stanu wojennego. Kiedy 13 
grudnia 1981 gen. Wojciech Jaruzelski ogłaszał, że zamierza zrobić w kraju 
porządek, by ratować niewydolny socjalizm, my mieszkaliśmy już na swoim 
– w jednorodzinnym domu w Starym Bielsku.

Mieszkanie przy Krasickiego pozostaje dla mnie miejscem archetypicz-
nym, w którym czas się zatrzymał. Zawsze będę wiedział, że skręcając w uli-
cę Prusa, dochodzi się do Szkoły i do Kościoła. A podążając ulicą Akademii 
Umiejętności, dociera się po kilku minutach na ulicę Tuwima, skąd – jak 
mówiliśmy na podwórku – idzie się prosto „do miasta”. Kiedy natomiast 
wypuścić się w dół, ku Żywieckiej, przeciąć ją i wejść w ulicę Poniatowskie-
go, to natrafia się na Przestrzeń Nieznaną, terra incognita. W dzieciństwie 
przyśniło mi się to kiedyś. Opuszczam podwórko, przechodzę Żywiecką, idę 
w dół Poniatowskiego. Mijam przejazd kolejowy, dochodzę do skrzyżowania 
z ulicą Leszczyńską, a tam rozciąga się jakieś wielkie i niepojęte NIC. Takie 
ciemne morze, w którym pływa jakaś ogromna, niebezpieczna ryba... Sens 
tego dziecięcego koszmaru sennego po wielu latach objawił mi się nieocze-
kiwanie po lekturze wiersza Czesława Miłosza: 

Paszcza lewiatana 
Zamykała się na mnie.

Nagi leżałem na brzegach
Bezludnych wysp.

Porwał mnie w otchłań ze sobą
Biały wieloryb świata5 .

Któregoś dnia ten obcy świat, który czaił się za granicami naszej oswo-
jonej przestrzeni, pokazał swoje groźne oblicze. W sierpniowy poranek 1968 

5 Czesław Miłosz, Tak mało, [w:] tegoż, Wiersze, Wydawnictwo Literackie, Kra-
ków–Wrocław 1985, s. 213.
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roku mieszkańców Krasickiego 3 poraził dziwny dźwięk dochodzący od strony 
ulicy Żywieckiej. Był to chrzęst gąsienic czołgów, które wyjechawszy z koszar 
przy Leszczyńskiej, pięły się z mozołem, jeden za drugim, ulicą Poniatow-
skiego, a później, kierowane przez żołnierzy w furażerkach i z czerwonymi 
chorągiewkami w dłoniach, niezgrabnie wtaczały się w Żywiecką, miażdżąc 
na wąskim zakręcie krawędzie chodnika. Staliśmy z ojcem nieopodal, w ciszy 
obserwując te nieoczekiwane manewry. Jak się później dowiedziałem, był to 
początek niechlubnej „braterskiej pomocy”, czyli interwencji wojsk Układu 
Warszawskiego w Czechosłowacji, która próbowała wybić się wtedy podczas 
Praskiej Wiosny na niepodległość...

W miarę upływu czasu ta „otchłań”, rozciągająca się na obrzeżach po-
dwórka, wchłaniała nas coraz bardziej. Kusiła, odsłaniając przed chłopcami 
i dziewczynami z bloku przy ulicy Ignacego Krasickiego swe prawdziwe ob-
licze. Stawała się wyzwaniem, koniecznością podjęcia samodzielnego życia 
na własny rachunek i odpowiedzialność. 

Bywa, że po wielu latach, zanurzeni w conradowskiej „smudze cienia”, 
spotykamy się – poranieni, podstarzali, schorowani, doświadczeni życiem – 
rozbitkowie losu. Wtedy przy kawie lub koniaku, przeglądając czarno-białe 
fotografie, ze wzruszeniem wspominamy Krasickiego 3. Bezpieczny port, 
z którego wyrwał nas „biały wieloryb świata”...



23

1.2. Wspomnienie o janinie i adamie bernackich

Do Wilna, zwanego niegdyś „Jerozolimą Północy” – miasta wielu na-
rodów, języków, kultur i wyznań – podróżowałem najpierw przez wiele lat 
w marzeniach, tworząc sobie jego wyidealizowany, wręcz mityczny obraz 
utkany z rozmów, wspomnień bliskich mi osób, fragmentów przeczytanych 
książek, obrazów starych map i albumów1. Wilno było dla mnie miastem 
Mickiewicza, tym z Pana Tadeusza i Dziadów cz. III, ale bardziej Miłosza-wy-
gnańca, którego Rodzinną Europę przeczytałem po raz pierwszy w wydaniu 
nielegalnym, tzw. bezdebitowym, w połowie lat osiemdziesiątych XX wieku, 
na początku studiów polonistycznych w Krakowie:

Czy istnieje wiele miast, co do nazwy których brak zgody? Polacy 
mówią Wilno, Litwini: Vilnius, Niemcy i Białorusini: Wilna. Również 
rzeka tamtejsza ma dwie nazwy: Wilia albo dźwięczniej, z przywoła-
niem ducha jakiejś Nereidy: Neris. Druga mała rzeczka wpada do niej 
koło stożkowatej góry z ruinami zamku książąt litewskich – jest to 
dawna stolica Wielkiego Księstwa. Jeżeli miasto zmieniało właścicieli, 
pierwszym zabiegiem zdobywców było zatknąć na resztkach baszty 
zamkowej swoją flagę2 .

To właśnie Miłosz był moim pierwszym przewodnikiem wprowadzają-
cym w niepowtarzalny klimat i charakter pluralistycznego międzywojennego 
Wilna:

W okręgu Wilna dominował rzymski katolicyzm, drugie miejsce zaj-
mował judaizm. Inne grupy, mało liczne, dodawały tylko tamtejszemu 
życiu malowniczości. W szkole kolegowałem się z Karaimami. Wywo-

1 Zob. np. Wilno. Przewodnik Krajoznawczy, oprac. Juliusz Kłos, prof. Uniw. 
Stef. Bat., Wilno 1923 [reprint wydany w latach 90. XX wieku w nakładzie 20 000 
egzemplarzy przez Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Almet w Białymstoku].

2 Czesław Miłosz, Miasto młodości, [w:] tegoż, Rodzinna Europa, Paryż 1985, 
s. 49–50.
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dzą się oni, jak sami twierdzą, z sekty Esseńczyków, których rękopi-
sy sprzed 2000 lat znaleziono nad Morzem Martwym. Ci przybysze 
z Południa, metalicznie czarnowłosi, bardzo arabscy, zajmowali się 
u nas głównie rolnictwem i ogrodnictwem. Ich świątynia nazywała 
się Kenessa. Po potężnym niegdyś zborze kalwińskim pozostała pewna 
ilość ewangelików. Wśród kolegów miałem też mahometan. Byli to 
potomkowie traktowanych tu na ogół dobrze jeńców tatarskich czy 
też Tatarów, którzy zaciągnęli się w służbę Książąt. Zawsze intrygowa-
ło mnie, co robi się w meczecie, choć nigdy nie mogłem się o tym 
przekonać. Długoletnie panowanie rosyjskie również zostawiło swoje 
ślady: złe bruki, niesłychaną trudność u obywateli w naginaniu się do 
przepisów higieny, oraz dwie olbrzymie cerkwie z baniastymi kopuła-
mi – znak troski rządu carskiego o zdrowie duchowe importowanych 
urzędników”3 .

Kiedy w latach dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku odwiedzałem moją 
babcię Janę4 w niedużym mieszkanku na warszawskim Ursynowie, chętnie 
rozmawiała ze mną o przeszłości. Mówiła o tym, co wydarzyło się dawno, 
dawno temu w jej ciekawym i długim życiu. Nie była typem babci-gaduły 
z powieści Jacka Dehnela, raczej skryta, małomówna, kiedy jednak zdecydo-
wała się na snucie opowieści, ważyła słowa, posługując się sienkiewiczow-
ską polszczyzną, jak przystało na absolwentkę przedwojennego gimnazjum 
i wieloletnią nauczycielkę. To właśnie ona była moją drugą przewodniczką 
po Wilnie. 

3 Tamże.
4 Janina Bernacka, nazywana przez nas „babcią Janą”, wraz z mężem Adamem 

(1896–1969) i synem Andrzejem (1938–2019) przyjechała w 1945 roku do Bielska. 
Przez wiele lat dziadek i babcia pracowali jako nauczyciele w szkole podstawowej 
w Starym Bielsku. W latach siedemdziesiątych, po śmierci męża, który spoczywa na 
cmentarzu przy kościele parafialnym św. Stanisława w Starym Bielsku, Janina Ber-
nacka wyjechała wraz z córką do rodzinnej Warszawy. Los tak sprawił, że ostatnie 
lata życia spędziła na południu Finlandii, w miasteczku Kuusankoski, gdzie zmarła 
w wieku 94 lat. Po jej śmierci urna z prochami została przewieziona do ojczystego 
kraju. Babcia Jana została pochowana w grobowcu rodzinnym przy kościele św. 
Katarzyny na warszawskim Mokotowie. Mój dziadek Adam Bernacki urodził się 
w Dąbrówce Niemieckiej (parafia Nowy Sącz) 5 grudnia 1896 r.. W latach trzydzie-
stych ubiegłego wieku przez jakiś czas związany był z Piwniczną Zdrojem, gdzie jego 
rodzeństwo wybudowało przy rynku kamienicę. Jako młodzieniec został wcielony 
do armii austriackiej, a następnie wstąpił do Legionów Józefa Piłsudskiego. W tym 
czasie poznał Bielsko i zapamiętał je jako miasto zamożne, nowoczesne i schludne. 
To pierwsze wrażenie zadecydowało o tym, że wiosną 1945 roku, przybywając z ro-
dziną do Bielska na fali repatriacyjnej, zdecydował się osiąść w tym mieście na stałe.
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Janina z Błaszkowskich Bernacka urodziła się 7 października 1911 roku 
w Warszawie, dzieciństwo spędziła w stolicy, ale na początku lat dwudzie-
stych wraz z rodzicami i rodzeństwem przeniosła się do Wilna, gdzie miesz-
kała przez następnych kilkanaście lat. Wszechstronnie uzdolniona, marzyła 
o studiach humanistycznych na Uniwersytecie im. Stefana Batorego, które 
zapewne ukończyłaby bez większych problemów, gdyby nie trudna sytuacja 
finansowa rodziny. W czasie kryzysu gospodarczego lat trzydziestych Janka 
jako najstarsza córka musiała wziąć na siebie ciężar opieki nad młodszym ro-
dzeństwem. Podjęła naukę w trzyletnim seminarium nauczycielskim, by jak 
najszybciej stać się samodzielną. Czas spędzony w Wilnie był najpiękniejszym 
okresem w jej życiu. W późnej starości babcia doskonale pamiętała nazwy 
ulic i wezwania kościołów, do których wstępowała codziennie w drodze ze 
szkoły do domu. Jej pamięć wędrowała malowniczymi wileńskimi zaułkami, 
a niekiedy przenosiła się poza Miasto, np. nad brzeg rwącego nurtu Wilejki, 
gdzie omal kiedyś nie utonęła, wciągnięta przez rzeczny wir. Relacji o tym 
wydarzeniu towarzyszyła zazwyczaj opowieść o niezwykłym śnie: „Fruwam 
nad Wilejką jak ptak, obserwując całe miasto z góry”. Z perspektywy czasu 
interpretuję ten babciny sen jako podświadomą próbę wyzwolenia się z sy-
tuacji, w jakiej znalazła się wiele lat później. Ograniczona czterema ścianami 
spółdzielczego M3 na Ursynowie, z widokiem na budujące się metro i dzie-
siątki innych szarych osiedlowych bloków z wielkiej betonowej płyty, w głębi 
duszy marzyła o powrocie do barokowego miasta nad Wilią i Wilejką, gdzie 
czuła się szczęśliwa i wolna jak ptak. 

Babcia Jana bardzo dobrze zapamiętała jedyne bodaj młodzieńcze wa-
kacje, które spędziła z koleżankami nad jeziorami w majątku państwa Zdzie-
chowskich (córka znanego profesora wykładała w seminarium nauczyciel-
skim, do którego uczęszczała babcia, i zaprosiła do siebie na wypoczynek 
kilka uczennic w nagrodę za bardzo dobre wyniki w nauce). To właśnie 
wtedy dwudziestoletnia Janka widziała z bliska prof. Mariana Zdziechowskie-
go, rektora Uniwersytetu Wileńskiego, który przyjechał na letni wypoczynek. 
„Miał długą siwą brodę, która powiewała na wietrze, kiedy pędził konnym 
powozem w stronę swojego majątku” – wspominała. Przypomniałem sobie 
tę opowieść wiele lat później, czytając wiersz Czesława Miłosza poświęcony 
prof. Zdziechowskiemu:

Widzę piaszczysty trakt wysadzany brzozami,
między Mińskiem i Wilnem, z krętą pośrodku koleiną.
Nie było wtedy aut ani asfaltowych dróg, na stację po gości
wysyłało się konie.
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Mógł przyjmować u siebie Władimira Sołowjowa, żeby słyszeć
od niego o pojednaniu katolicyzmu i prawosławia (…)
Widywano ciebie, jak przejeżdżałeś powozem, kopyta koni
stukały na nierównym bruku, nie uznawałeś samochodu ani
telefonu5 .

Często myślałem o tym, że moja babcia Janina stąpała krętymi uliczkami 
Wilna w tym samym czasie, kiedy chadzał po nich młody student prawa Uni-
wersytetu im. Stefana Batorego6. Czesław Miłosz w latach sześćdziesiątych 
ubiegłego stulecia napisał w Ameryce nostalgiczny wiersz, którego słowa 
zabrałem ze sobą do miasta nad Wilią i Wilejką:

Nigdy od ciebie, miasto, nie mogłem odjechać.
Długa była mila ale cofało mnie jak figurę w szachach.
Uciekałem po ziemi obracającej się coraz prędzej
A zawsze byłem tam: z książkami w płóciennej torbie,
Gapiący się na brązowe pagórki z wieżami Świętego Jakuba,
Gdzie rusza się drobny koń i drobny człowiek za pługiem,
Najoczywiściej od dawna nieżywi (...)7 .

Zanim wyruszyłem w końcu w prawdziwą podróż na Litwę tropem Mic-
kiewicza, Miłosza i mojej babci Janiny, przeniosłem się do Wilna we śnie. Był 
to sen naprawdę niezwykły. Taki, który pamięta się do końca życia. A wyglą-
dało to tak: nagle znalazłem się w centrum koszmarnego Miasta-Molocha 
przypominającego jeden z dolnych kręgów dantejskiego piekła: domy rozpu-
sty, narkotyki, pijaństwo, gangi napadające na bezbronnych ludzi, krajobraz 
apokaliptyczny... Zalękniony pragnąłem wyrwać się z tego piekielnego kręgu 
i wtedy właśnie spotkałem na ulicy Kobietę, której nie znałem, ale po głosie 
rozpoznałem w niej babcię Janę. Wywiodła mnie z centrum miasta i wypro-
wadziła w kierunku Góry Trzykrzyskiej górującej nad Wilnem. Pokazała mi 
ją i dała do zrozumienia, że jestem w połowie drogi do celu...

Do drugiego z moich mitycznych Miast (pierwszym jest Lwów, gdzie 
studiowała przed wojną moja druga babcia, Stefania) przyjechałem po raz 
pierwszy wiosną 2008 roku. Korzystając z zaproszenia Romualda Mieczkow-
skiego, redaktora naczelnego pisma „Znad Wilii”, wziąłem udział w XV edycji 

5 Czesław Miłosz, Zdziechowski, [w:] tegoż, To, Kraków 2000, s. 62.
6 Czesław Miłosz urodził się w tym samym roku, co moja babcia Janina.
7 Początkowy fragment wiersza Nigdy od ciebie, miasto napisanego przez Cze-

sława Miłosza w 1963, który wszedł do tomu poezji Gucio zaczarowany (1965). 
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Międzynarodowych Spotkań Poetyckich „Maj nad Wilią”. Tematem jubile-
uszowego spotkania było pytanie: „Co nam zostało z dziedzictwa Jagiello-
nów?”. Problematyka ta stała się punktem wyjścia dla rozważań i dyskusji 
podejmowanych przez pięć dni w gronie około trzydziestu poetów, krytyków 
literackich i literaturoznawców, którzy przybyli do stolicy Litwy z różnych 
miast Polski. Gośćmi honorowymi byli: Krzysztof Zanussi, który przygoto-
wuje film o Jadwidze Andegaweńskiej, królowej Polski i żonie Władysława 
Jagiełły, oraz Ewa Beynar-Czeczott, córka Pawła Jasienicy, autora Polski Ja-
giellonów, która wspominała wileńskie lata życia i działalności swego ojca. 

Jak przystało na konfraternię poetów, spotkanie rozpoczęło się w ma-
gicznych dla polskiej poezji miejscach. Najpierw zebraliśmy się pod po-
mnikiem Wieszcza usytuowanym niedaleko gotyckiego kościółka św. Anny, 
a następnie całą grupą przeszliśmy do Piwnicy Literackiej znajdującej się 
w podziemiach Muzeum Adama Mickiewicza w Wilnie. Tu, przy wykonanym 
z brązu popiersiu autora Ballad i romansów, w półmroku rozświetlanym 
zapalonymi lampkami, każdy z uczestników wypowiedział kilka słów na po-
witanie. Niektórzy czytali wiersze, inni dokonywali krótkiej autoprezentacji. 
Po moim wystąpieniu, w którym wspomniałem o wileńskich latach babci, 
poetka Marija Rutkauskiene podeszła, by wręczyć mi tomik swych wierszy 
z zaznaczonym utworem dedykowanym… Janinie Bernackiej8:

Dzisiaj napisać nic nie mogę
I oko łzawi, ręka drży.
W daleką drogę Ciebie błogosławi
Dziś dusza moja poprzez łzy.
I tylko jeden Pan Bóg wie, 
Co czeka Ciebie, a co mnie.
Dwadzieścia lat byłaś mi siostrą,
Na dobry los i na los zły,
Szłyśmy przez życie jedną drogą
Poprzez radości i przez łzy.
Dziś się żegnamy, czy nie na wieki,
Co dane dalej będzie nam?
A jesień życia już za pasem,
Zimę za progiem tuż, tuż mam.

8 Marija Rutkauskiene, Sztambuch wileński, Oficyna Konfraterni Poetów, Kra-
ków 2005, s. 47.
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Chodząc później po zaułkach i uliczkach Wilna, modląc się w kaplicy 
Matki Bożej Ostrobramskiej i obserwując Miasto z Góry Trzykrzyskiej, wspo-
minałem to niezwykłe wydarzenie. Bez względu na to, czy postać, której 
dedykowany był wiersz, mogła być tożsama z moją babcią, czy też miałem 
do czynienia z zadziwiającym zbiegiem okoliczności, jedno było dla mnie 
oczywiste – babcia Jana dała mi znak, że cieszy ją mój pobyt w Wilnie!

Po zakończeniu obrad, którym przysłuchiwali się dziennikarze radiowi 
z Polski i Litwy, w godzinach popołudniowych rozpoczęło się zwiedzanie 
Uniwersytetu Wileńskiego. Duże wrażenie na uczestnikach zrobiła zwłaszcza 
najstarsza, XVI-wieczna sala, pokryta malowidłami Franciszka Smuglewicza, 
w której znajduje się Biblioteka Uniwersytecka z czytelnią starodruków. Zgro-
madzono w niej bogatą kolekcję inkunabułów. W najwyższej części uczelni 
znajduje się Obserwatorium Astronomiczne (obecnie czytelnia profesorska) 
z cenną kolekcją przyrządów do obserwacji i pomiarów nieba. W central-
nym miejscu wisi tu portret króla Stefana Batorego, fundatora uniwersytetu 
(z podpisem w języku litewskim: „Steponas Batoras (1533–1586) Lenkijos 
karalius ir Lietuvos didysis kunigaikštis”), którego pierwszym rektorem był 
jezuita Piotr Skarga. Na przeciwległej ścianie zawieszono unikatową mapę 
Rzeczypospolitej Obojga Narodów z 1770 roku, gdzie idea „Polski od morza 
do morza” nabrała naprawdę realnych kształtów (cóż z tego, kiedy dwa 
lata później doszło do pierwszego rozbioru Najjaśniejszej Rzeczypospolitej). 
Ostatnim, a zarazem najwyższym punktem zwiedzania tej części wileńskiej 
Almae Matris była wieża obserwacyjna, na którą wciągano niegdyś na li-
nach ciężkie przyrządy służce do pomiaru nieba, a z której dzisiaj podziwiać 
można rozległą panoramę Wilna. 

Czy moja babcia Janina kiedykolwiek z tej perspektywy patrzyła na swoje 
ukochane Wilno? Myślałem o niej nie tylko w murach uniwersytetu, ale tak-
że podczas wycieczki do Jaszun i Soleczników, stolicy regionu solecznickiego 
znajdującego się na południe od Wilna (godzina drogi autobusem w stronę 
Lidy), niedaleko granicy z Białorusią. W tej części Litwy prawie 80 procent 
ludności przyznaje się do polskiego pochodzenia. Odwiedziliśmy dwie pol-
skie placówki oświatowe – Szkołę Średnią im. Michała Balińskiego w Jaszu-
nach (założoną w 1900 roku), a następnie Gimnazjum im. Jana Śniadeckiego 
w Solecznikach. Obie borykają się z trudnościami finansowymi i uprzykrzają-
cymi życie litewskimi przepisami edukacyjnymi, kultywują jednak, jak mogą, 
polską tradycję. Przekonaliśmy się o tym, zwiedzając najpierw szkolną izbę 
pamięci w Jaszunach, a następnie uczestnicząc w uroczystej akademii przy-
gotowanej na naszą cześć w gimnazjum solecznickim. Dyrektor pierwszej 
placówki z dumą pokazywał ocalone z bolszewickiej pożogi unikatowe książ-
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ki znajdujące się niegdyś w księgozbiorze pałacu Śniadeckich i Balińskich 
w Jaszunach (dzisiaj w ruinie): Początki chemii (1916) Jędrzeja Śniadeckiego 
oraz Pamiętnik o życiu Jana Śniadeckiego (1836) Michała Balińskiego. Na-
tomiast w Solecznikach młodzież śpiewną wileńską polszczyzną recytowała 
wiersze, odśpiewała także pieśń O ziemi rodzinnej, a prymus Staś Songin 
wyrecytował z pamięci ułożony przez siebie hymn. Ostatnim akordem naszej 
wizyty w Solecznikach było pamiątkowe zdjęcie na głównym placu miasta, 
gdzie w latach dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku postawiono pierwszy 
poza Wilnem pomnik Adama Mickiewicza. Postać wieszcza, przypominająca 
nieco „skrzypka na dachu” (Paganini poezji), usytuowana została na charak-
terystycznym kamiennym łuku przypominającym tęczę – znak pojednania 
między narodami litewskim i polskim; poniżej w obu bratnich językach wid-
nieje zdanie kończące balladę Romantyczność: „Miej serce i patrzaj w serce” 
(Žvelk širdimi į širdį). 

Pamiętam, że słowa te często wypowiadała babcia Jana, warszawianka 
z pochodzenia, ale sercem wilnianka. Zapewne kierowała się nimi podczas 
niełatwych kontaktów z młodzieżą na kresach polsko-białorusko-litewskich, 
gdzie w latach trzydziestych dwudziestego wieku, po ukończeniu semina-
rium nauczycielskiego w Wilnie, została skierowana na własną prośbę i gdzie 
pracowała aż do czerwca 1941 w tzw. szkole marszałkowskiej. Miała je też 
zapewne w pamięci, tworząc napis widniejący na nagrobku jej męża Adama, 
żołnierza Legionów Piłsudskiego, spoczywającego na cmentarzu w Starym 
Bielsku, który do 1939 roku uczył polską młodzież na Kresach, a po roku 
1945 znalazł się wraz z rodziną w Bielsku-Białej: 

Niech Ci lekką będzie ziemia
Którą kochałeś, której broniłeś
Której dziatwę uczyłeś. 

Babcia Jana, dożywszy sędziwego wieku, powtórzyła los emigracyjnych 
poetów, umierając daleko od rodzinnej Warszawy, ukochanego Wilna i Biel-
ska, w którym przemieszkała i przepracowała kilkadziesiąt lat. Jej życie zga-
sło na obcej ziemi. Jednak kilka miesięcy później, we wrześniu 2005 roku, 
prochy Janiny Bernackiej powróciły do ojczystego kraju i zostały złożone na 
jednym z warszawskich cmentarzy. 



30



31

1.3.  Prawie rodzinna szkoła.  
O stuleciu lO im. mikołaja kopernika 

Na pytanie: „Która ze szkół średnich jest w naszym mieście najbardziej 
znana i ceniona?” – większość bielszczan bez wahania odpowie, że chodzi 
o Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika. Tak, ta szkoła ma nie 
tylko swoją ciekawą historię (o czym za chwilę), ale może się też pochwa-
lić swoistym genius loci oraz marką najwyższej próby wypracowaną przez 
dziesięciolecia burzliwego istnienia. A co najważniejsze, uważam ją za szkołę 
niemalże rodzinną. 

W murach popularnego bielskiego „Gimpla”1 najpierw wykształcił się 
mój ojciec, Andrzej Bernacki. W 1957 roku zdał maturę i bez problemów 
dostał się na Akademię Górniczo-Hutniczą w Krakowie, gdzie przez kolejne 
pięć lat studiował geodezję. Jako druga tę prestiżową szkołę ukończyła sio-
stra Andrzeja, a moja ciotka, Teresa z Bernackich Toikander. Zdała maturę 
w 1963 roku, po czym kontynuowała naukę w warszawskiej Szkole Głównej 
Gospodarstwa Wiejskiego na kierunku technologia rolno-spożywcza, spe-
cjalność żywienie człowieka. Jako pierwsza w rodzinie, w roku 1979 Teresa 
uzyskała na macierzystej uczelni stopień naukowy doktora w dziedzinie nauk 
przyrodniczych. Trzecim absolwentem Kopernika byłem ja. 

Uczyłem się w tym prestiżowym liceum w latach 1980–1984, w kla-
sie o profilu matematyczno-fizycznym. Naszym wychowawcą był profesor 
Wincenty Chrobak, matematyk, a spośród grona nauczycielskiego wymienić 
muszę jeszcze co najmniej trzy osoby, które na zawsze pozostaną w mej 
wdzięcznej pamięci: profesor Albin Masztalerz – genialny matematyk, który 
w naszej klasie prowadził przez rok niezapomniane wykłady z astronomii; 
profesor Józef Waliczek – znakomity i szalony chemik, który większość na-
szej klasy doprowadzał swoimi niekonwencjonalnymi metodami nauczania 
do ciężkiej nerwicy, ale niewątpliwie przyczynił się do tego, że co najmniej 
pięcioro moich koleżanek i kolegów dostało się zaraz po maturze na medy-
cynę i po dziś dzień wykonuje zawód lekarza. I jeszcze profesor Wincenty 

1 „Gimpel” to żargonowa nazwa pierwszego Państwowego Gimnazjum Polskie-
go w Bielsku.
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Kufel – niezapomniany nauczyciel biologii, który zaraził mnie i wielu moich 
kolegów pasją turystyczną – chodzeniem po górach i spływami kajakowymi 
(organizowanymi na Pojezierzu Augustowskim). Osobną rolę w mojej szkol-
nej edukacji odegrali poloniści, ale o tym za chwilę. 

Wybór klasy o profilu matematyczno-fizycznym był dla mnie źródłem 
stresu. Ach, ta fizyka (bo z matematyką nie najgorzej sobie radziłem) i ta 
chemia! (to, że dwie godziny tego nielubianego przeze mnie przedmiotu 
mieliśmy we czwartki na trzeciej i czwartej lekcji, będę pamiętać do końca 
życia). Profil klasy nie przeszkodził mi jednak w rozwijaniu humanistycznych 
zainteresowań i wrodzonych polonistycznych umiejętności, które odziedzi-
czyłem po babci i mamie2 . 

W lipcu 1984 roku zdałem egzaminy wstępne i zostałem studentem 
polonistyki na Uniwersytecie Jagiellońskim w ukochanym Krakowie. Niewąt-
pliwie zawdzięczałem to czworgu znakomitym polonistom – każdy z nich 
nauczył mnie czegoś innego. W klasie pierwszej języka polskiego uczył nas dr 
Karol Kosek, charyzmatyczny nauczyciel starej daty, zakochany w literaturze 
staropolskiej, mówiący do nas frazami z podręczników Ignacego Chrzanow-
skiego i Juliana Krzyżanowskiego. Kochałem lekcje z nim i, nieskromnie się 
pochwalę, jako jedyny z chłopców w klasie 1b miałem u profesora Koska 
ocenę bardzo dobrą. Kiedy po roku pracy odszedł od nas, wietrzyliśmy 
w tej decyzji naciski polityczne (czas był niespokojny: festiwal Solidarności, 
strajki, wprowadzenie stanu wojennego, a później poczucie wypełniającej 
nas beznadziei, tak charakterystycznej dla dekady lat osiemdziesiątych ubie-
głego wieku). Napisałem wtedy wiersz dedykowany ukochanemu profeso-
rowi, który krążył po szkole w odpisach wraz z petycją podpisaną przez 
wszystkich uczniów naszej klasy. Doszło do spotkania z dyrekcją, ale decyzja 
o odejściu dra Koska była niestety ostateczna. W drugiej i trzeciej klasie 
języka polskiego uczyła nas profesor Renata Pyś-Okolus. Była to polonistka 
po Uniwersytecie Śląskim ze szkoły prof. Ireneusza Opackiego, posiadająca 
rozległą i usystematyzowaną wiedzę, ale narzucająca jedyną możliwą linię 

2 Moja babcia, Stefania Walkowska (z domu Horbówna), urodzona w 1912 
w Stanisławowie, studiowała w latach trzydziestych polonistykę na Uniwersytecie 
Jana Kazimierza we Lwowie. Jej profesorami byli m.in. Juliusz Kleiner oraz Witold 
Taszycki, współautor Słownika ortograficznego, który zaproponował jej asysten-
turę (Stefania z powodów rodzinnych odmówiła). Moja mama, Wanda Bernacka 
(z domu Walkowska), urodzona w 1937 w Stanisławowie, miała wrodzony talent 
humanistyczny i marzyła o podjęciu studiów dziennikarskich na Uniwersytecie Ja-
giellońskim. Niestety lata jej młodości przypadły na mroczny okres stalinizmu, co 
nie pozwoliło jej rozwinąć zdolności filologicznych.
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interpretacyjną omawianych lektur, co było powodem mojego boczenia się 
na nią i długotrwałej obopólnej niechęci. W klasie maturalnej (rok szkolny 
1983/1984) do egzaminu dojrzałości z języka polskiego przygotowywał nas 
prof. Edward Chrobak, do którego przylgnęła ksywa „Człowiek”, ponieważ 
w każdym zdaniu używał tego słowa, chcąc podkreślić swe humanistyczne 
podejście do literatury  . 

W tym samym roku łaskawy los zetknął mnie z jeszcze jednym, nietu-
zinkowym polonistą. Był nim Krzysztof Płatek, który bardzo szybko stał się 
ulubieńcem młodzieży. A to dzięki niekonwencjonalnemu sposobowi pro-
wadzenia zajęć i rozległej wiedzy humanistycznej (opowieści o literaturze 
łączył z pasją muzyczną, teatralną i wiedzą filozoficzną). W czwartej klasie 
zapisałem się na fakultet z języka polskiego prowadzony przez profesora 
Płatka i były to najbardziej twórcze i ciekawe zajęcia, jakie pamiętam z Ko-
pernika. Do końca życia zapamiętam wykład o poezji Leśmiana przetykany 
odniesieniami do filozofii Immanuela Kanta i fenomenologii… Z czworga wy-
mienionych polonistów troje już niestety nie żyje – byłem na ich pogrzebach 
i wspominam ich jako ludzi, którym bardzo dużo zawdzięczam. A z Krzysiem 
Płatkiem spotykam się od czasu do czasu i koresponduję, uważając go nadal 
za Mistrza czasów młodości. 

Po pięcioletnich studiach magisterskich na Wydziale Filologicznym UJ 
kontynuowałem edukację wyższą na stacjonarnych studiach doktoranckich, 
uzyskując w 1995 roku stopień doktora nauk humanistycznych w dziedzinie 
literaturoznawstwa. Szesnaście lat później, w czerwcu 2011 roku Wydział 
Polonistyki UJ nadał mi stopień doktora habilitowanego, co pozwoliło mi 
na zrobienie kariery naukowej w macierzystej Akademii Techniczno-Huma-
nistycznej w Bielsku-Białej. Rok po habilitacji zostałem profesorem uczel-
nianym, a następnie, w kwietniu 2012 roku, zostałem wybrany dziekanem 
Wydziału Humanistyczno-Społecznego, którą to funkcję pełniłem przez dwie 
kolejne kadencje (2012–2016 i 2016–2020). 

Jak widać, dziwnym trafem moje matematyczno-fizyczne przygotowanie 
w tzw. małym Koperniku, który w latach 1972–1990 sąsiadował przez ścianę 
z Filią Politechniki Łódzkiej w Bielsku-Białej (przekształconej w roku 2001 
w Akademię Techniczno-Humanistyczną), połączyło się z polonistyczną pa-
sją, by po latach zaowocować pracą badacza twórczości Czesława Miłosza, 
Zbigniewa Herberta i Wisławy Szymborskiej w murach bielskiej Alma Mater.

Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Bielsku-Białej koń-
czyły jeszcze trzy spokrewnione ze mną osoby. Pierwszą z nich była moja 
młodsza siostra Maria Bernacka, która opuściła mury naszego „rodzinne-
go” liceum w 1996 roku. Jako absolwentka klasy o profilu humanistycznym 
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(polski z profesorem Płatkiem!), dostała się na Wydział Prawa Uniwersytetu 
Jagiellońskiego w Krakowie. Marysia napisała pracę magisterską z prawa 
karnego u prof. Andrzeja Zolla, późniejszego rzecznika praw obywatelskich, 
który zachęcił ją do podjęcia pracy w biurze RPO i motywował do napisa-
nia doktoratu. Czynił to skutecznie, bo w roku 2019 moja siostra uzyskała 
stopień doktora nauk społecznych w dyscyplinie nauki prawne. Kolejną ab-
solwentką Kopernika była Magdalena Kamińska, córka mojej siostry Anny 
Kamińskiej (z domu Bernackiej). Moja siostrzenica ukończyła w roku 2013 
klasę o profilu biologiczno-chemicznym, po czym podjęła studia na Uniwer-
sytecie Rolniczym w Krakowie (kierunek technologia żywności i żywienia 
człowieka, specjalizacja jakość i bezpieczeństwo żywności). Jako ostatni, 
przynajmniej do tej pory, pobierał naukę w „Koperniku” mój starszy syn, 
Michał Bernacki – uczeń klasy o profilu matematyczno-informatyczno-geo-
graficznym z rozszerzonym językiem angielskim („mat-info-geo-ang”). Mi-
chał zdał maturę w roku 2016, by, wzorem swego dziadka Andrzeja Bernac-
kiego, zostać studentem Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Dostał 
się na kierunek automatyka-robotyka, zdobywając w maju 2020 roku tytuł 
inżyniera. Obecnie kontynuuje studia magisterskie na kierunku informatyka 
w AGH. Jak widać, rodzina Bernackich od kilkudziesięciu lat i od trzech 
pokoleń eksploatuje bogate złoża wiedzy przekazywanej młodym ludziom 
w murach bielskiego Kopernika. A jestem święcie przekonany o tym, że nie 
powiedzieliśmy jeszcze w tej kwestii ostatniego słowa…

W sobotę 23 listopada 2019 roku uroczyście obchodzono stulecie zało-
żenia pierwszego polskiego Państwowego Gimnazjum, które od 1958 roku 
nosi nazwę Liceum Ogólnokształcące nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Bielsku-
-Białej. Ta zasłużona szkoła, powołana do istnienia w 1919 roku na wniosek 
Polskiego Komitetu Obywatelskiego skierowany do Rady Narodowej Księ-
stwa Cieszyńskiego, pierwszą siedzibę miała w Skoczowie. Przyjęła wów-
czas nazwę Państwowego Gimnazjum Realnego. Przeprowadzka placówki 
do Bielska nastąpiła dwa lata później, latem 1921 roku. Od tej pory dzieje 
pierwszego Państwowego Gimnazjum, a następnie Państwowego Liceum 
nierozerwalnie związane były z miastem nad rzeką Białą. Początkowo sie-
dziba szkoły mieściła się w okazałym dziewiętnastowiecznym budynku 
przy obecnej ul. Słowackiego, gdzie w okresie międzywojennym mieściło 
się gimnazjum niemieckojęzyczne. Budowa nowego gmachu szkolnego ru-
szyła w 1925, a już dwa lata później nastąpiła inauguracja roku szkolnego 
w nowej siedzibie! Okazały budynek Liceum im. Mikołaja Kopernika, za-
projektowany przez wybitnego architekta Alfreda Wiedermanna, był jedną 
z najpiękniejszych i najlepiej wyposażonych szkół w II Rzeczypospolitej. Miał 



35

w swoich murach przestronne sale lekcyjne i nowoczesne laboratoria do 
nauczania przedmiotów ścisłych i przyrodniczych, okazałą bibliotekę, dobrze 
wyposażoną salę gimnastyczną, przestronną aulę, gabinet lekarski i denty-
styczny, niewielkich rozmiarów kryty basen pływacki oraz obserwatorium 
astronomiczne. 

Uroczystości jubileuszowe rozpoczęły się w sobotni poranek w kościele 
pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa, gdzie o godzinie dziewiątej odpra-
wiona została msza święta koncelebrowana przez biskupa Romana Pindla 
i kilkunastu kapłanów, absolwentów bielskiego liceum. W doskonale przygo-
towanym okolicznościowym kazaniu ordynariusz diecezji bielsko-żywieckiej 
przypomniał historię powstania szkoły. Podkreślił, że jej erygowanie było 
przedsięwzięciem nie tylko prestiżowym, ale bardzo istotnym dla Polaków 
zamieszkujących w latach dwudziestych ubiegłego wieku Bielsko, gdzie więk-
szość placówek szkolnych nadal była zdominowana przez żywioł niemiecki. 
Przyszłe Państwowe Gimnazjum, którego powstanie od samego początku 
wspierały władze województwa śląskiego z wojewodą Michałem Grażyńskim 
na czele3, miało być kuźnią polskich elit i przyczółkiem polskości w mieście 
postrzeganym jako niemiecka wyspa językowa na Śląsku Cieszyńskim. Biskup 
Pindel przypomniał także postać wybitnego kapłana, ks. Wilhelma Pluty – 
pierwszego katechety skierowanego do pracy w Gimnazjum Polskim, który 
w późniejszym czasie otrzymał sakrę biskupią i kierował ogromną diecezją 
gorzowską obejmującą w latach trzydziestych dwudziestego wieku rozległe 
obszary niełatwego pogranicza niemiecko-polskiego. 

Główne uroczystości jubileuszowe zorganizowano w gmachu szkoły przy 
ulicy Listopadowej (przed wojną noszącej nazwę Parkowa). Jako pierwszy 
głos zabrał obecny dyrektor liceum, Bogusław Głąbek – z wykształcenia fi-
zyk, z zamiłowania humanista dbający o krzewienie wśród uczniów wiedzy 
historycznej i filozoficznej. W długim i wzruszającym przemówieniu przypo-
mniał przełomowe momenty burzliwych dziejów liceum. Wspominał profe-
sorów, dzięki którym bielski „Gimpel” przez długie lata cieszył się renomą 
jednej z najlepszych szkół średnich w Polsce. 

Przemówienie dyrektora było przerywane burzliwymi oklaskami zgroma-
dzonych w auli absolwentów szkoły, wśród których znaleźli się także dwaj 
najstarsi abiturienci z maturą zdaną w roku 1949 roku. Wśród honorowych 
gości w auli liceum nie zabrakło przedstawicieli władz miasta z prezydentem 
Jarosławem Klimaszewskim na czele, posłów i senatorów, zasłużonych leka-

3 Wojewoda Michał Grażyński wziął udział w uroczystości poświęcenia gmachu 
Państwowego Gimnazjum Polskiego w Bielsku w dniu 17 listopada 1929 roku, wy-
głosił wtedy okolicznościowe przemówienie.
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rzy, prawników i przedstawicieli wielu innych szanowanych zawodów, którzy 
przed laty pobierali naukę w murach bielskiego liceum. Po części oficjalnej 
nastąpiła przygotowana przez uczniów część artystyczna. Program, obej-
mujący musical o tematyce historyczno-patriotycznej oraz występ szkolnej 
orkiestry, nagrodzony został owacją na stojąco. Dużo emocji wzbudził też 
dokument filmowy nakręcony w roku 1984 przez uczniów klasy 4b, oddający 
klimat „małego Kopernika” w latach osiemdziesiątych XX wieku4 . 

Nie był to jednak koniec świętowania. Z auli i sali gimnastycznej absol-
wenci rozchodzili się do klas przypisanych wcześniej przez organizatorów po-
szczególnym rocznikom. Przy kawie i cieście, w gronie koleżanek i kolegów 
z ławy szkolnej, prowadzono długie, serdeczne rozmowy. Pięknym podsu-
mowaniem świątecznego dnia był bal, który odbył się w hotelu Vienna. Do 
późnych godzin nocnych bawiło się tam kilkudziesięciu absolwentów liceum. 

Uroczystościom jubileuszowym towarzyszyło wydanie rzetelnie opraco-
wanej publikacji okolicznościowej pt. 100 lat Liceum Ogólnokształcącego im. 
Mikołaja Kopernika w Bielsku-Białej 1919–2019. Monografia autorstwa Sła-
womira Horowskiego (historyka, absolwenta szkoły)5. W książce znalazły się 
dokładne opisy poszczególnych etapów powstania i rozwoju Państwowego 
Gimnazjum i Liceum w Bielsku, któremu od 1936 roku patronował marszałek 
Józef Piłsudski, a od 1958 roku astronom Mikołaj Kopernik (choć niewiele 
brakowało, by patronem został działacz komunistyczny Paweł Finder). Autor 
w rzetelny sposób ukazał najtrudniejsze momenty w historii szkoły, takie jak 
okres okupacji hitlerowskiej w latach (1939–1945), trudne lata stalinowskiej 
indoktrynacji (1948–1956), czasy tzw. małego Kopernika (lata 1972–1990). 
W tym ostatnim okresie niemal cały gmach szkolny zajęła Filia Politechni-
ki Łódzkiej w Bielsku-Białej, co przez moment groziło nawet zamknięciem 
zasłużonego liceum! W książce znaleźć można wiele ciekawostek historycz-
nych i pasjonujące biogramy niepospolitych pedagogów, jak na przykład 
profesora Zygmunta Lubertowicza – charyzmatycznego polonisty; profesora 
Józefa Sułka – wymagającego nauczyciela fizyki, czy profesora Józefa Kurka 

4 Reżyserem filmu o prowokacyjnym tytule Pupa, nakręconego amatorską ka-
merą na taśmie 8 mm, był Bogdan Kmiecik, uczeń klasy 4b o profilu matematyczno-
-fizycznym, a obecnie lekarz radiolog pracujący w Szpitalu Wojewódzkim w Bielsku-
-Białej. To unikatowy dokument ukazujący w sposób zabawny i niekonwencjonalny 
życie w Koperniku w siermiężnych latach po stanie wojennym.

5 Sławomir Horowski, 100 lat Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Koperni-
ka w Bielsku-Białej 1919–2019. Monografia, red. Piotr Wysocki, spis absolwentów 
opr. Bogusław Głąbek, opr. graf., skład, proj. okł. Piotr Wisła, Stowarzyszenie Absol-
wentów i Przyjaciół Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Bielsku-
-Białej, Bielsko-Biała 2019, ss. 263.
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– żołnierza podziemia niepodległościowego, niewykrytego przez bezpiekę 
po 1945, a w cywilu niezwykłego nauczyciela gimnastyki organizującego 
obozy sportowe i wycieczki krajoznawcze6. Doskonałym uzupełnieniem hi-
storycznych partii książki, opartych na solidnej podstawie źródłowej (wykaz 
w Bibliografii), są zamieszczone w VI rozdziale wypowiedzi znanych bielsz-
czan – zasłużonych absolwentów szkoły, jak choćby wybitnych lekarzy Ol-
gierda Kossowskiego i Jacka Grzbieli czy Witolda Mazurkiewicza, dyrektora 
Teatru Polskiego w Bielsku-Białej. W monografii zamieszczono także liczne 
pamiątkowe zdjęcia i fotografie, w tym tabla kolejnych roczników matural-
nych w otoczeniu grona nauczycielskiego. Niezwykle cenną częścią książki 
jest, skrupulatnie przygotowany przez Bogusława Głąbka, spis absolwentów 
szkoły od 1927 do 2019 roku.

Rozmach i doskonała organizacja, z jakimi dyrekcja, grono pedagogiczne 
i uczniowie Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika zorganizo-
wali obchody stulecia szkoły, dobrze wróży tej zasłużonej i jakże potrzeb-
nej miastu oraz kolejnym generacjom bielszczan placówce oświatowej: Ad 
multos annos!

6 Mój ojciec, Andrzej Bernacki (1938–2019), który był uczniem Państwowego 
Polskiego Gimnazjum w Bielsku w latach 1953–1957, wielokrotnie wspominał zimo-
wy rajd narciarski zorganizowany przez prof. Kurka. W trakcie kilkudniowej eskapady 
wraz z kolegami zaliczył wówczas kilka beskidzkich szczytów (w tym Skrzyczne, Ba-
ranią Górę i Pilsko) oraz tras narciarskich. Wypad ten był dla niego jednym z naj-
wspanialszych przeżyć i doświadczeń młodości.
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2.1. czesław miłosz w beskidach

Panu Profesorowi Tomaszowi Stępniowi

Czesław Miłosz był typem podróżnika kosmopolity, którego pogmatwany 
los, a nade wszystko zachłanna ciekawość świata gnały, póki sił witalnych 
starczyło i zmysły nie odmawiały posłuszeństwa, po niemal wszystkich kon-
tynentach. Ślady tych wypraw, nierzadko odbytych w okresie zaawansowa-
nej starości, zachowały się w utworach poetyckich i eseistycznych Noblisty1 . 
W jednym z nich, napisanym w połowie lat osiemdziesiątych ubiegłego stu-
lecia, Miłosz zdawał relację z pobytu na Karaibach, łącząc zmysłowy opis 
egzotycznego miejsca z egzystencjalną refleksją, jaka towarzyszyła rozmo-
wom prowadzonym z byłą kochanką, Jeanne Hersch:

Nieprzetłumaczalny na słowa zamieszkałem w Teraz,
W rzeczach tego świata, które są i dlatego cieszą:
Nagość kobiet na plaży, mosiężne stożki ich piersi,
Hibiskus, alamanda, czerwona lilia, pochłanianie
Oczami, usta, język, sok agawy, sok prune de Cythère,
Rum z lodem i syropem, liany-orchidee
W mokrym lesie, gdzie drzewa stoją na szczudłach korzeni.
Śmierć, powiadasz, moja i twoja, coraz bliżej, blisko.
I cierpieliśmy, i nie wystarczała nam biedna ziemia.

Fioletowo-czarna ziemia warzywnych ogrodów
Będzie tutaj, widziana albo nie widziana.
Morze będzie jak dzisiaj oddychać głębinowo.
Malejący znikam w ogromie, coraz bardziej wolny2 .

1 Dobrym przykładem są „eseje podróżne” zawarte w książce Widzenia nad 
Zatoką San Francisco oraz „dziennik podróży” Rok myśliwego .

2 Czesław Miłosz, Rozmowa z Jeanne, [w:] tegoż, Dalsze okolice, Kraków 1991, 
s. 40. Wiersz powstał w grudniu 1984 roku, podczas pobytu poety na Gwadelupie.
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Miłosz globtroter jako docelowe miejsce swoich podróży wybierał 
najczęściej duże miasta3 lub kurorty nadmorskie; w późnej starości lubił 
pielgrzymować do mitycznych miejsc swej młodości – na Kowieńszczyznę, 
Wileńszczyznę oraz do ziemi sejneńskiej (celem wypraw stała się zwłaszcza 
Krasnogruda położona nad jeziorem Hołny)4. Można powiedzieć, że jako po-
dróżnik, autor Nieobjętej ziemi był raczej typem bedekerowego obieżyświa-
ta aniżeli samotnikiem odkrywającym „nowe lądy”, czy niezdobyte dotąd 
szczyty. Autor Doliny Issy, wychowany w krajobrazie polodowcowym, pagór-
kowatym i nizinnym, nie lubił najwyraźniej fizycznego wysiłku i ryzyka, jakie 
towarzyszy wyprawom wysokogórskim. Co prawda w latach pięćdziesiątych 
dwudziestego wieku kilkakrotnie peregrynował do podalpejskiej miejscowo-
ści La Combe, gdzie mieszkał jego przyjaciel Stanisław Vincenz, to jednak nie 
podzielał, jak się wydaje, turystycznych pasji autora Na wysokiej połoninie, 
który mógł wędrować po górach całymi godzinami5 . 

W powstających na przestrzeni ponad siedemdziesięciu lat wierszach 
Miłosza więcej znajdziemy motywów związanych z akwenami (morzami, 
rzekami, jeziorami) czy z nizinami aniżeli z pejzażem górskim. Innymi sło-
wy, Miłoszowa „bio-grafia” (w rozumieniu jakie nadał temu pojęciu Ryszard 
Nycz6) jest zdecydowanie bardziej, jeśli można się tak wyrazić, „przyziemna” 
(horyzontalna) aniżeli wertykalna… 

Tym bardziej intrygująca wydaje się relacja Miłosza z górskiej eskapady, 
jaka miała miejsce kilka miesięcy przed wybuchem drugiej wojny światowej. 
Co ciekawe, wiadomość o niej zawdzięczamy nie Czesławowi Miłoszowi, 
ale jego przyjacielowi Jerzemu Andrzejewskiemu7. W połowie lutego 1939 

3 Zob. Marek Bernacki, Czeski spleen (interpretacja „wiersza podróżnego” Moja 
podróż po Czechach), [w:] tegoż, Glosy do Miłosza. Artykuły i szkice krytycznolite-
rackie (2004–2011), Wydawnictwo Naukowe Akademii Techniczno-Humanistycznej, 
Bielsko-Biała 2012. 

4 Zob. Marek Bernacki Obrazy „małej ojczyzny” – Kowieńszczyzna, Wileńsz-
czyzna i Suwalszczyzna w późnej twórczości poetyckiej Czesława Miłosza, [w:] te-
goż, Hermeneutyka fenomenu istnienia. Studia o polskiej literaturze współczesnej 
(Vincenz, Miłosz, Wojtyła, Herbert, Szymborska), Wydawnictwo Naukowe Akademii 
Techniczno-Humanistycznej, Bielsko-Biała 2010.

5 O wyprawach Miłosza do La Combe zob. Marek Bernacki, Powinowactwa 
z wyboru: Stanisław Vincenz – Czesław Miłosz, [w:] dz. cyt.

6 Zob. Marek Bernacki, Tropienie Miłosza. Hermeneutyczna „bio-grafia” Poety, 
Kraków 2019.

7 Zob. Jerzy Andrzejewski, Nowe opowiadania, Czytelnik, Warszawa 1980, cyt. 
za: Jerzy Andrzejewski, Czesław Miłosz Listy 1944–1981, Biblioteka „Więzi”, War-
szawa 2011, ss. 289–294.
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roku, kiedy autor Ładu serca przebywał na wypoczynku zimowym w Wiśle, 
dołączył do niego Czesław Miłosz, w tamtych czasach pracujący w rozgło-
śni Polskiego Radia w Warszawie. Któregoś dnia, nie zważając na obfite 
opady śniegu, obaj przyjaciele postanowili wybrać się w góry, zabierając 
ze sobą o dziesięć lat starszego Stefana Napierskiego („Marka”), warszaw-
skiego literata mieszkającego w sąsiednim pensjonacie. Wchodząc na szczyt 
Baraniej Góry (1220 m n.p.m.), trzej wędrowcy minęli zapewne schronisko 
PTTK oddane do użytku 15 lipca 1925 roku. Na przełomie lat dwudziestych 
i trzydziestych ubiegłego wieku miejsce to stało się bardzo popularnym ce-
lem wypraw turystycznych. Jak pisze znawca turystyki pieszej w Beskidach, 
Edward Moskała:

Zaraz po otwarciu schronisko zapełniło się licznymi turystami, którzy 
przybywali tu zarówno w lecie, jak i w zimie. Księga zwiedzających 
świadczy dobitnie o zwiększającej się co roku frekwencji. Schronisko 
odwiedzali i nocowali w nim turyści z całej prawie Polski, a także 
z innych krajów. Najczęstszymi gośćmi byli turyści z Gdyni, Wilna, 
Lwowa, Warszawy, Krakowa i Poznania, a także z oswobodzonego pol-
skiego Śląska Górnego. Schronisko na Baraniej Górze było wówczas 
symbolem patriotyzmu polskiej młodzieży8 .

Wyprawa, o której zaświadczył Andrzejewski, miała zgoła inny charakter. 
Młodzi pisarze nie przyjechali w Beskidy, aby dać upust swoim uczuciom 
patriotycznym. Najnormalniej w świecie szukali w górach doraźnej rozrywki 
i wrażeń, rozkoszując się poczuciem wolności i młodzieńczego wigoru. O ile 
wejście na szczyt, na którym dość długo się opalali i z którego podziwiali 
zapewne piękny widok obejmujący nie tylko sąsiednie beskidzkie szczyty, ale 
także Tatry, Małą Fatrę, Kotlinę Żywiecką i Beskid Mały, był dla nich czczą 
formalnością – to zejście „na przełaj”, a nie wzdłuż wytyczonego szlaku 
turystycznego, które miało przyśpieszyć powrót do Wisły przed zmrokiem, 
dostarczyło im niezapomnianych wrażeń. Według relacji Andrzejewskiego, 
poważne problemy zaczęły się wówczas, kiedy przy zapadającym zmroku 
i spadającej temperaturze powietrza zasłabł mieszczuchowaty „Marek”, cią-
gnięty odtąd niemal bez przerwy przez sprawniejszych fizycznie kompanów:

Ponieważ wielokrotnie w instynktownym omacywaniu się łagodniej-
szych zejść zbaczaliśmy z drogi prostej, wcale nie można było wyklu-

8 Edward Moskała, Schroniska górskie PTTK w województwie bielskim, PTTK 
Wydawnictwo „Kraj”, Warszawa–Kraków 1983, s. 64–65.
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czyć, że zgubiliśmy kierunek właściwy i idziemy na oślep, w nieznane. 
[…] W miarę upływania czasu, gdy ciemne przestrzenie zbocza tej 
przeklętej Góry wciąż zdawały się nie mieć końca, a i my obaj, młodzi, 
poczęliśmy odczuwać zmęczenie oraz mróz, od którego zesztywniały 
twarze i dłonie, zaczęliśmy się naprawdę o Marka bać9 .

Brnąc przez prawie trzy godziny przez las i śnieżne zaspy, około siódmej 
wieczór trzej wędrowcy dotarli w końcu szczęśliwie, choć – jak pisze An-
drzejewski – „w stanie dość opłakanym” do schroniska na Kubalonce. Z tego 
miejsca, położonego przy drodze łączącej Wisłę z Istebną i Koniakowem, Ste-
fan Napierski po wypiciu gorącej herbaty udał się dorożką do wiślańskiego 
pensjonatu, zaś Miłosz i Andrzejewski postanowili pozostać w przytulnym 
miejscu dłużej, rozkoszując się regionalnymi przysmakami:

Natomiast my z Czesławem już co nieco dla rozgrzania wypiwszy 
i bynajmniej chęci powrotu nie odczuwając, dłuższy jeszcze czas po-
krzepialiśmy się gorącą śląską warzonką. Szybko stopniał w nas mróz, 
humory mieliśmy coraz lepsze, wzrastający zasób świeżych sił doma-
gał się działania. Postanowiliśmy zatem, gdy schronisko zamykano, 
wracać do Wisły piechotą. Noc była mroźna, niebo przyozdobione 
gwiazdami, prócz nas dwóch nikogo, pustka i cisza, tylko śnieg skrzy-
piał pod naszymi butami, schodziliśmy w dół środkiem szosy weseli, 
jak aniołowie w dzień Zmartwychwstania, choć nasze hosanny, zwy-
cięsko pobrzmiewając w klarownej ciszy, mało chóry anielskie przy-
pominały10 .

Po powrocie do Wisły obaj przyjaciele, upojeni młodością, szczęśliwym 
zakończeniem przygody i alkoholem buzującym w żyłach, postanowili na-
wiedzić jeszcze tej samej nocy nieszczęsnego „Marka”, który potraktował ich 
najście jak koszmar senny, ciąg dalszy niefortunnej wyprawy, która o mały 
włos nie zakończyła się dlań tragicznie. 

Na zakończenie tej historii, odtworzonej dzięki przywołaniu autobio-
graficznej prozy autora Idzie, skacząc po górach, wypada wspomnieć jesz-
cze o dwóch innych, odnotowanych w literaturze faktu pobytach Czesława 
Miłosza w miejscowościach sąsiadujących z Beskidem. W dniu 6 sierpnia 
1997 roku osiemdziesięciosześcioletni noblista odwiedził Cieszyn, będąc 

 9 Jerzy Andrzejewski, Czesław Miłosz, dz. cyt., s. 291–292.
10 Tamże, s. 292.
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gościem letniego kursu Szkoły Języka i Kultury Polskiej. W restauracji „Tar-
gowa” spotkał się wówczas z dziennikarzem radiowym Robertem Karpem, 
który zarejestrował na taśmie magnetofonowej rozmowę o młodzieńczym 
wierszu poety Wyznanie, które kończy niezapomniana fraza liryczna, jedna 
z najpiękniejszych we współczesnej poezji polskiej: „Miłości moja, gdzież 
są, dokąd idą / Błysk ręki, linia brzegu, szelest grud – / Nie z żalu pytam, 
ale z zamyślenia”. To niecodzienne spotkanie Robert Karp wspominał po 
kilkunastu latach w ten oto sposób:

Rozmowa, którą przeprowadzam tam w Cieszynie, kilkanaście dni po 
wielkiej powodzi, nie jest jednak sentymentalna. Miłosz żartuje i bawi 
się słowem, recytuje wiersze ks. Baki. Jest gorący dzień. Pachnie świe-
żym piwem i mrożoną wódką, za chwilę na stole będzie coś gorącego. 
W powietrzu unosi się zapach nadchodzących dobrych czasów11 .

Cztery lata później Czesław Miłosz, wtedy już dziewięćdziesięciolatek, 
kilkakrotnie wyjeżdżał z Krakowa w beskidzkie strony. Tym razem na zapro-
szenie przyjaciela Marka Skwarnickiego, który gościł leciwego poetę i jego 
drugą żonę Carol w swoim domku wypoczynkowym w Barwałdzie Górnym. 
Spotykali się w przysiółku „U św. Rozalii na Puszczy”, gdzie przebiegała nie-
gdyś dawna droga pielgrzymkowa do Kalwarii Zebrzydowskiej. Z miejsca 
tego roztacza się piękny widok na Beskidy, z Babią Górą na horyzoncie, 
który musiał dostarczać sędziwemu poecie wiele przyjemności. Wedle re-
lacji Skwarnickiego:

W ciągu 2001 roku Miłoszowie przyjeżdżali do Barwałdu wielokrotnie. 
Carol przywoziła otrzymane ze Stanów wspaniałe dwa fotele plażowo-
-turystyczne. Pan Czesław nieraz drzemał w którymś z nich. Za każdym 
razem przywoził mi coś do czytania. […] Zosia [żona Marka Skwar-
nickiego – przyp. M.B.] przed tymi wizytami kupowała w pobliskich 
Wadowicach „papieskie kremówki”, nazywane tak od czasu wizyty 
Jana Pawła II w rodzinnym mieście, kiedy to Papież wspominał, jak 
niegdyś, po zdaniu matury pałaszował je z kolegami12 .

W roku 2003 nosiłem się z zamiarem zaproszenia Czesława Miłosza do 
Bielska-Białej na sesję naukową poświęconą twórczości Karola Wojtyły – 

11 Robert Karp, Z Miłoszem w „Targowej”, „Kalendarz Beskidzki” 2012, s. 119.
12 Marek Skwarnicki, Mój Miłosz, Wydawnictwo Znak, Kraków 2004, s. 185. 

Relacji Skwarnickiego towarzyszą dwie kolorowe fotografie ilustrujące pobyty pań-
stwa Miłoszów w Barwałdzie Górnym.
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Jana Pawła II organizowaną wówczas przez Katedrę Polonistyki ATH wraz 
z Instytutem Teologicznym im. św. Jana Kantego w Bielsku-Białej. Napisałem 
wówczas list do autora Traktatu teologicznego, którego fragmenty pozwa-
lam sobie przytoczyć: 

Nasza uczelnia (ATH) jest stosunkowo młodą placówką oświatową. Po-
wstała trzy lata temu na bazie bielskiej filii Politechniki Łódzkiej, kiedy 
to Bielsko-Biała straciło status miasta wojewódzkiego, a w zamian za 
to powołano do życia (decyzją Sejmu RP) finansowaną przez budżet 
państwa pierwszą na Podbeskidziu uczelnię o charakterze humani-
stycznym. ATH ma nie najgorszą bazę lokalową, oryginalne położenie 
(u podnóża Beskidu Śląskiego). Ma też młodą i energiczną kadrę na-
ukową (rekrutującą się głównie z pracowników UJ i UŚ) oraz ambicje 
przekształcenia się w pierwszy na Podbeskidziu uniwersytet. Władze 
ATH, a zwłaszcza Wydziału Humanistyczno-Społecznego, współpracują 
także ze wspomnianym już bielskim Instytutem Teologicznym. Jest 
nawet pomysł, aby wzorem przedwojennych uniwersytetów utworzyć 
w Bielsku wydział teologiczny, i – jestem przekonany – wcześniej czy 
później do tego dojdzie. W lipcu br. ukazał się pierwszy numer pi-
sma „Świat i Słowo” poświęcony problematyce wartości. Na łamach 
pisma wystąpili obok siebie: inżynierowie, filozofowie, teologowie, 
etycy, poloniści i pedagodzy – oto dobry i praktyczny przykład uni-
wersalnego charakteru naszej Uczelni.

Piszę Panu o tym, bo mam ogromną nadzieję, że może mogliby-
śmy kiedyś zorganizować przyjazd Pana Profesora do Bielska – może 
w październiku albo w listopadzie tego roku (październik lepszy, bo 
w Beskidach zazwyczaj panuje wtedy słoneczne i ciepłe „babie lato” 
i jest tu naprawdę pięknie!) – przynajmniej na jeden dzień. 

Moim marzeniem jest zorganizowanie spotkania Pana z młodzieżą 
i pracownikami naukowymi naszej Uczelni. Byłby to wielki zaszczyt 
dla nas wszystkich i dla naszego miasta gościć tak wybitnego pisarza. 

Jeśli tylko zdrowie i czas Panu pozwolą, to serdecznie zapraszamy! 
Będę z niecierpliwością oczekiwał na Pańską odpowiedź w tej spra-
wie!”13

13 Marek Bernacki, fragment listu do Czesława Miłosza z dn. 15 lipca 2003 r. 
(w posiadaniu autora).
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Wedle wiarygodnego świadectwa Agnieszki Kosińskiej, sekretarki Nobli-
sty w latach 1996–2004, list dotarł do adresata mieszkającego w Krakowie 
przy ul. Bogusławskiego 6/22 i został mu odczytany, pozostał jednak bez 
odpowiedzi ze względu na pogarszający się stan zdrowia Czesława Miłosza14 .

14 Czesław Miłosz zmarł w swoim krakowskim mieszkaniu przy ul. Bogusław-
skiego 6/22 w sobotę 14 sierpnia 2004.
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2.2.  kazimiera alberti – zapomniana (i przywrócona) 
legenda

Na dużym ekranie umocowanym naprzeciwko widowni widoczna jest 
czarno-biała fotografia atrakcyjnej kobiety w modnej letniej sukience, two-
rząca dowcipnie pomyślany fotomontaż – Kazimiera Alberti, główna boha-
terka premierowego spotkania na Małej Scenie Teatru Polskiego w Bielsku-
-Białej, zamiast imprezy charytatywnej z lat trzydziestych ubiegłego wieku, 
reklamuje kolejną edycję „Fabryki Sensacji Jacka Proszyka i S-ki”1. Pośrodku 
sceny empirowy stolik i krzesło z oparciem, na blacie dwie lichtarzowe świe-
ce, które zapali gospodarz wieczoru, szklanka z wodą oraz kilka tomików 
wierszy i powieści wydanych w okresie międzywojennym. Projekt sceno-
graficzny dopełniają, zawieszone po obu stronach ekranu, podświetlone 
kopie pięciu portretów Kazimiery Alberti wykonanych w latach dwudzie-
stych i trzydziestych dwudziestego wieku przez „Mahatmę Witkaca”2. Ten 
ekscentryczny artysta kilkakrotnie przyjeżdżał do naszego miasta w latach 
międzywojennych. 

Punktualnie o godzinie 19.00 na scenę wychodzą młodzi artyści ze 
szkółki teatralnej prowadzonej przez Kubę Abrahamowicza przy Towarzy-
stwie Szkolnym im. Mikołaja Reja. Dwie dziewczyny i długowłosy mło-
dzieniec ubrani w młodopolskie stroje recytują fragmenty natchnionego 
poematu Kazimiery Alberti, w którym Miciński przeplata się z Przyby-
szewskim, a wszystko utrzymane jest w dość pretensjonalnej atmosferze 
młodopolskiego epigoństwa… Prawdziwy spektakl rozpoczyna pojawienie 
się na scenie maga Proszyka. Przez następne dwie godziny bielski histo-
ryk, ubrany w elegancki czarny garnitur, w barwny sposób będzie odsła-
niał przed zgromadzoną publicznością zapomniane epizody i wydarzenia 
z przeszłości Bielska i Białej. Jego gawędzie towarzyszą slajdy rzucane na 

1 Fabryka Sensacji – Jacek Proszyk i S-ka: Kazimiera Alberti, Mała Scena Teatru 
Polskiego w Bielsku-Białej, premiera 5 stycznia 2009 roku.

2 Kopie autorstwa Ewy Janoszek, Krzysztofa Wenglorza i Zbigniewa Popadiucha 
zostały namalowane na prośbę Jacka Proszyka i Katarzyny Patykiewicz.
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ekran oraz, od czasu do czasu, wybrane wiersze Kazimiery Alberti recyto-
wane przez aktorki Teatru Polskiego3 . 

Wydaje się to nieprawdopodobne, ale gdyby nie pasja i detektywistycz-
na dociekliwość Jacka Proszyka, postać Kazimiery Alberti – jednej z najbar-
dziej barwnych i wpływowych osób żyjących w latach trzydziestych dwu-
dziestego wieku w naszym mieście – uległaby zupełnemu zapomnieniu. 
Po autorce kilkunastu książek (w tym kilku tomików wierszy, poczytnych 
powieści i paru sztuk dramatycznych4) nie pozostał dosłownie żaden ślad 
w Książnicy Beskidzkiej, największej z bielskich bibliotek. No, może jeden 
Jan Picheta, niestrudzony propagator poezji i znawca historii miasta, mógł-
by coś o niej powiedzieć. A przecież pani Kazia (jak pieszczotliwie mówi 
o niej Jacek Proszyk) nie była tylko pisarką! Przez wiele lat, korzystając 
z gościnności różnych instytucji (szkół, teatrów, hoteli), wygłaszała odczyty 
i prelekcje poświęcone literaturze i sztuce, organizowała koncerty, wystawy 
i rewie mody, a zyski czerpane z tych przedsięwzięć przekazywała najczę-
ściej na cele charytatywne. Można śmiało powiedzieć, że życie towarzyskie 
i kulturalne Bielska i Białej w latach trzydziestych ubiegłego stulecia byłoby 
bez podejmowanych przez nią działań uboższe i mniej kolorowe. 

Kazimiera Alberti (z domu Szymańska) urodziła się w 1898 roku w Bole-
chowie koło Lwowa. Na Uniwersytecie Jana Kazimierza studiowała w latach 
dwudziestych polonistykę, ucząc się jednocześnie kilku języków obcych, któ-
rymi władała później perfekt, torując sobie drogę do opiniotwórczych, wpły-
wowych środowisk artystycznych i dyplomatycznych na świecie. Jako młoda 
kobieta poślubiła Stanisława Albertiego, legionistę Piłsudskiego, który na 
froncie pierwszej wojny światowej stracił prawą rękę. Jej mąż był nietuzinko-
wym człowiekiem, mógł się poszczycić aż trzema przedwojennymi doktora-
tami: z prawa, filozofii i historii sztuki, a jego pasją były języki obce. Stworzył 
Bibliotekę Słowiańską, w której wydawał książki we własnych przekładach 
(np. powieści Karola Čapka), tłumaczył też na język polski utwory Tomasza 
Manna. Od młodości Stanisław Alberti przyjaźnił się z ludźmi z wyższych sfer 
społecznych, m.in. z rodziną Bunschów (znany bielski malarz Adam Bunsch 
stanie się później jednym z najbliższych przyjaciół Kazimiery5); robił także 

3 Wiersze Kazimiery Alberti czytała na premierze Marta Gzowska-Sawicka, 
w dwóch kolejnych edycjach wystąpiły Barbara Guzińska i Maria Suprun.

4 Twórczość literacka Kazimiery Alberti dostępna jest w wersji elektronicznej na 
płytce CD przygotowanej przez Jacka Proszyka dla fanów „Fabryki Sensacji” (cyto-
wane w tekście dwa fragmenty wierszy pochodzą z tego właśnie źródła).

5 Na obrazie Adama Bunscha, zatytułowanym przez Jacka Proszyka Bielski Ikar 
(obraz ten zaginął w czasie wojny i jest znany tylko z przedwojennej reprodukcji, 
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karierę urzędniczą w II Rzeczypospolitej. Po roku 1918 państwo Alberti prze-
nosili się z miejsca na miejsce, najpierw mieszkali kątem u rodziny Kazimiery 
we Lwowie, później w rodzinnym mieszkaniu Stanisława, jakiś czas spędzili 
także w prowincjonalnej Dąbrowie Tarnowskiej, gdzie poznali warunki życia 
biedoty żydowskiej (owocem tych doświadczeń będzie powieść Kazimiery 
Alberti Ghetto potępione, której wydanie w roku 1931 sprawiło, że środo-
wiska endeckie oskarżyły autorkę o „żydowskość”). Na wiosnę 1930 roku 
Stanisław otrzymał propozycję objęcia urzędu starosty w Białej Krakowskiej 
(obecnie Biała, od 1951 r. część miasta Bielska-Białej) i od tej pory aż do 
wybuchu drugiej wojny światowej małżeństwo Albertich zamieszkało w ka-
mienicy znajdującej się po dziś dzień na rogu pl. Zwycięstwa i ul. Staszica.

Jacek Proszyk odkrył Kazimierę Alberti dzięki pamiętnikom, które pro-
wadziła od początku lat dwudziestych aż do wybuchu drugiej wojny świa-
towej. W archiwum Biblioteki Instytutu Badań Literackich PAN w Warsza-
wie zachowało się pięć zeszytów, w których pani Kazimiera skrupulatnie 
notowała najważniejsze fakty swego życia, wklejała też wycinki prasowe 
(w tym z wielu czasopism zagranicznych) dokumentujące jej wystąpienia 
czy reakcję krytyki na opublikowane książki. Te „kajety” (by posłużyć się 
określeniem Józefa Czapskiego) to prawdziwa kopalnia wiedzy o bialskiej 
poetce i gospodyni salonu literacko-artystycznego. Można się tylko domy-
ślać, że jej życie rodzinne nie było sielanką. Państwo Alberti nie mieli dzieci, 
często też rozstawali się na dłużej. On załatwiał sprawy urzędowe w całym 
powiecie, ona – dużo i często jeździła po całym kraju, podróżowała także 
po Europie. Sztuka i organizowanie rozmaitych imprez kulturalnych były jej 
życiową pasją.

Jako poetka zadebiutowała w 1927 r. tomem poezji Bunt lawin. Wiersze 
z tego okresu nawiązują do stylu i maniery młodopolskiej, trochę też do 
franciszkanizmu i noszą wyraźne piętno szkoły Jana Kasprowicza. Autorka 
wychwalała w nich piękno przyrody, zwłaszcza polskich gór Tatr i Beskidu. 
Kolejne tomiki są świadectwem doskonalenia warsztatu poetyckiego i choć 
autorka Mojego filmu z pewnością nie należała do najwybitniejszych po-
etek okresu dwudziestolecia międzywojennego, to jednak kilka utworów 
zaprezentowanych w styczniowy wieczór na Małej Scenie naprawdę mogło 
się podobać. 

Bodaj większy rozgłos Kazimiera Alberti zdobyła jako powieściopisar-
ka. Już w Ghetcie potępionym (z roku 1931) podjęła modną w literatu-

nie wiadomo też, jak się naprawdę nazywał) artysta ukazał „cztery Gracje” między-
wojennego Bielska i Białej: Kazimierę Alberti, Zofię Lipską, dr Stanisławę Tarżankę 
i Elżbietę Srebro.
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rze międzywojnia tematykę społeczno-obyczajową, którą kontynuowała 
w następnym dziele epickim zatytułowanym Ci, którzy przyjdą. Powieść 
mieszczańska. Utwór ten, wydany w roku 1934, zawierał, śmiałe jak na 
owe czasy, wątki i opisy erotyczne, w efekcie czego został skonfiskowany 
przez cenzurę! Sprawa była na tyle poważna, że mąż pisarki mógł stracić 
nawet urząd starosty bialskiego. Do najgorszego jednak nie doszło, a po-
wieść, ze stosownymi skrótami i poprawkami wniesionymi przez autorkę, 
ukazała się ponownie na rynku wydawniczym, ciesząc się dużą popular-
nością wśród czytelników6 . 

Na początek lat trzydziestych przypada owiany legendą pobyt Stani-
sława Ignacego Witkiewicza (Witkacego) w naszym mieście. Wiosną 1933 
roku Kazimiera Alberti, która znała go osobiście i bardzo mocno uległa jego 
osobistemu czarowi, przygotowała grunt pod wizytę mistrza Czystej Formy 
w Białej. Warto wspomnieć, że świadectwem ich wzajemnej przyjaźni jest 
obraz Portret ze świecami wykonany przez „Firmę Portretową St. Ignacego 
Witkiewicza” w 1926 roku7 oraz wiersz Kazimiery Alberti pod tym samym 
tytułem, który znalazł się w jej drugim tomiku poetyckim Mój film (1927):

Suknie w kolorze lśniącej, ciemnej terakoty,
a na ramionach płomień wąski, purpurowy:
szal w kwiaty o dzbanuszkach bronzowych, liljowych –
ze złotem

Czarna grzywka, co czoło aż po brwi zasłania
i oczy – podkreślone węglem – w bok patrzące
i usta – jak nicejski gwoździk płonące, gorące -
usta pełne – pąsowy znak pytania.

I dekolt – przypadkowo? – tak en coeur wycięty
i tylko te – nad głową – szeroko rozpięte,
ciemne jak sadza chmury.

6 Jak twierdzi Jacek Proszyk, który przebrnął przez obie kilkusetstronicowe 
powieści Kazimiery Alberti, pisarka w sposób bardzo wierny odtworzyła w nich 
warunki życia panujące w dzielnicach biedoty społecznej (głównie w dzielnicach 
żydowskich) w Dąbrowie Tarnowskiej i Białej Krakowskiej.

7 Według Jacka Proszyka Witkacy namalował nie mniej niż pięć portretów Kazi-
miery Alberti. Większość z nich zaginęła podczas zawieruchy wojennej (jeden z nich, 
tzw. Zielony, znajduje się w muzeum w Słupsku) i dało się je odtworzyć jedynie na 
podstawie czarno-białych reprodukcji. 
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Szyję, ramiona, głowę – złotym obwiodłeś konturem,
który od poszarpanych, skośnych chmur mnie dzieli.

Potem – tak – od niechcenia – dotknięciem żółtej pasteli
po obu stronach mojej zapaliłeś głowy
dwie świece puszyste, wysokie – 
i odsunąłeś na bok kredki kolorowe,
odeszłeś od sztalugi twardym, sztywnym krokiem.

A teraz za cieniutką, chłodną szkła ochroną
te świece w dzień i w nocy palą się i płoną.
I zdmuchnąć ich nie mogę – i zdmuchnąć się boję –
choć wspinam się na palcach i długo – tak stoję8 .

 
W maju 1933 roku Witkacy wysłał do Kazimiery Alberti list opatrzony 

purnonsensowym rysunkiem, który miał odzwierciedlać zły stan jego zdro-
wia. W tym czasie artysta faktycznie ciężko się rozchorował i jego wyjazd 
do Białej stanął pod znakiem zapytania. Kiedy jednak po kolejnych ekspe-
rymentach medyczno-narkotycznych poczuł się lepiej, postanowił skorzystać 
z zaproszenia swej przyjaciółki. Troskliwa Kazia prosto z dworca kolejowego 
zaprowadziła autora Szewców do najlepszego bialskiego dentysty i laryn-
gologa dra Maksymiliana Stattera (jego gabinet znajdował się tam, gdzie 
obecnie mieści się Biblioteka Dzielnicowa w Białej), a ten po kilku skompli-
kowanych zabiegach stomatologicznych wyleczył zaawansowane zapalenie 
okostnej, stawiając Witkacego na nogi. Może dzięki tej interwencji – żarto-
wał Jacek Proszyk – na nekrologu Stanisława Ignacego Witkiewicza widnieje 
tajemnicza data 17 września 1939 roku9 a nie np. maj 1933 r. z adnotacją 
„Ten wybitny artysta i pisarz zmarł w Białej Krakowskiej”. Notabene Witkace-
mu tak się spodobało w Białej, że postanowił zabawić tu aż do sierpnia 1933 
roku, robiąc przy okazji wypady do innych miejscowości Śląska. Wymiernym 
śladem jego pobytu w naszych stronach było namalowanie kilkunastu por-

8 Kazimiera Alberti, Portret ze świecami, [w:] tejże, Mój film, Nakładem Księ-
garni F. Hoesicka, Warszawa 1927, s. 31–32. W cytowanym wierszu zachowano 
pisownię zgodną z oryginałem, która w kilku miejscach odstaje od obowiązujących 
dzisiaj reguł ortograficznych.

9 Przez niektórych badaczy życia i twórczości Witkacego data jego samobójczej 
śmierci 17 września 1939 (czyli w dniu wkroczenia do Polski Armii Czerwonej) jest 
kwestionowana. Niektórzy twierdzą nawet, że autor Mątwy zamieszkał bez rozgłosu 
w Łodzi i dożył do lat sześćdziesiątych XX wieku.
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tretów miejscowych notabli i ludzi sztuki (niestety, większość z tych obrazów 
bezpowrotnie zaginęła podczas wojny10).

W latach 30. XX wieku Kazimiera Alberti zorganizowała w Bielsku cykl 
głośnych imprez artystyczno-kulturalnych: 18 kwietnia 1933 roku Kabaret Ar-
tystyczny, miesiąc później – rewię mody; 3 marca 1934 roku uświetnia swoją 
obecnością obrady Akademii Literatury, w której wziął udział znany poeta 
i pisarz Emil Zegadłowicz (notabene urodzony w Białej). W tym samym roku 
z inicjatywy pani Kazimiery w galerii bialskiego hotelu „Pod Orłem” podczas 
dwóch wystaw: Portret Pani oraz Pan i… jego dziecko zaprezentowano licz-
nie zgromadzonej publiczności dzieła prawdziwych malarskich sław: Jacka 
Malczewskiego, Józefa Mehoffera, Leona Wyczółkowskiego, Stanisława Igna-
cego Witkiewicza, Adama Bunscha czy Janiny Bobińskiej-Paszkowskiej, zna-
nej portrecistki z okresu dwudziestolecia międzywojennego11. Rok później, 
13 kwietnia 1935 roku niezmordowana Kazimiera Alberti wzięła udział w ko-
lejnym wieczorze literackim, występując obok sław polskiej literatury: Zofii 
Kossak-Szatkowskiej i Gustawa Morcinka, mieszkających wówczas na Śląsku 
Cieszyńskim12. Na takie spotkania przychodziła przede wszystkim młodzież 
gimnazjalna tudzież przedstawiciele polskiej inteligencji z Bielska i Białej. 

W drugiej połowie lat trzydziestych Kazimiera Alberti z powodzeniem 
próbowała swych sił jako dramatopisarka. Jej dwie sztuki My i oni (1935) 
oraz Wiosna w domu (1937) były grane (ta pierwsza także w języku niemiec-
kim) na deskach teatru w Bielsku13 i Poznaniu (w rolach głównych wystąpili 
m.in. Barbara Ludwiżanka i Władysław Hańcza), przynosząc autorce rozgłos. 

Wybuch drugiej wojny światowej stał się dla małżeństwa Albertich kre-
sem ich dotychczasowego rodzinnego życia. W pierwszych dniach września 
pan Stanisław jako rezerwista w stopniu kapitana WP został powołany 
do armii. Po przedostaniu się do Lwowa wpadł w ręce władzy sowiec-
kiej. Został wywieziony na wschód i słuch o nim zaginął. Dopiero wiele 

10 W Muzeum Historycznym w Bielsku-Białej na Zamku Sułkowskich znajduje 
się obecnie jeden portret malarza Juliusza Czechowicza wykonany przez Stanisława 
Ignacego Witkiewicza. 

11 Zachowały się do naszych czasów trzy portrety Kazimiery Alberti wykonane 
przez tę artystkę.

12 Autorka Krzyżowców mieszkała w majątku drugiego męża w Górkach Małych, 
wsi położonej przy drodze ze Skoczowa do Brennej, zaś Gustaw Morcinek w Skoczo-
wie nad Wisłą (notabene, autor Łyska z pokładu Idy w latach 1910–1914 kształcił 
się w Seminarium Nauczycielskim w Białej Krakowskiej).

13 Sztuka ta grana była pod niemieckim tytułem Xenia setzt sich durch (zob. 
Andrzej Linert, Teatr Polski w Bielsku-Białej 1945–2000, Urząd Miejski, Bielsko-Biała 
2001, s. 28).
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lat po wojnie okazało się, że został rozstrzelany przez NKWD. Nie wiado-
mo jednak, gdzie spoczywają jego szczątki14. Kazimiera okupację spędziła 
w Krakowie, po upadku powstania warszawskiego znalazła się w obozie 
przejściowym w Pruszkowie, skąd wiosną 1945 roku wróciła do Białej. 
Jako „burżujka” reprezentująca przedwojenny establishment była persona 
non grata w mieście zarządzanym już przez nową, komunistyczną władzę. 
Pozbawiona majątku i środków do życia niczym żebraczka udała się do 
miejscowego Komitetu Żydowskiego, którego przedstawiciele wystawili dla 
niej list polecający adresowany do środowisk żydowskich znajdujących się 
na całym świecie z prośbą o udzielenie pani Kazimierze Alberti wszelkiej 
pomocy: 

Niniejszym polecamy Wam znaną ze swych rzeczywiście demokratycz-
nych i filosemickich działań oraz przekonań jeszcze sprzed 1939 roku 
literatkę, p. Alberti Kazimierę. (...) Pani Alberti w swoich odczytach 
dodatnio wpływała swoim autorytetem na społeczeństwo polskie 
w kierunku tłumienia szalejącego wówczas antysemityzmu, co zresz-
tą znane było przed wojną każdemu, kto interesował się publicysty-
ką. (...) Podkreślamy, iż zależy nam bardzo na tem, ażebyście zrobili 
wszystko, co tylko jest w Waszej mocy dla oddawczyni niniejszego 
listu i ze względu na to, iż mąż p. Alberti był dla nas bardzo dobrym 
i nader rozumiejącym nas starostą15 . 

Ostatecznie autorka Ghetta potępionego wyjechała do Włoch, które 
dobrze poznała wcześniej podczas licznych podróży i sławiła w wydanym 
jeszcze przed wojną tomiku poezji pt. Usta Italii (1936)16:

Pod nogi me podpłyniesz –
prostą, rybacką barką,
a w Quisissanie, w parku – 
zieloną jaszczureczką w palce mi się wwiniesz.

14 Nazwisko Stanisława Alberti widnieje na tzw. liście katyńskiej ujawnionej 
przez stronę ukraińską dopiero 5 maja 1994 roku.

15 Ten fragment cytuję za łaskawą zgodą pana Jacka Proszyka.
16 We wstępie do tego tomu Kazimiera Alberti pisała: „Tomik ten jest owocem 

wielokrotnej włóczęgi po Italii. Co roku spędzałam we Włoszech parę miesięcy, co 
roku obierałam sobie inny kąt tego kraju. […] Im dłużej włóczyłam się po tym kraju, 
tym większe ogarniało mnie nienasycenie. Piłam tę ziemię do dna. («Piję Cię do 
dna, ziemio urodna» – wiersz Sycylia). Stąd tytuł tomiku Usta Italii, który się pewnie 
niektórym będzie wydawał dziwnym” (pisownia zmodernizowana).
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Gdy na szczycie odpocznę w cyprysa ramieniu,
gdy suchemi skrzydłami – wskos leżące – pinje
zwichrzą mi, zburzą włosy swawolnie i chytrze,
wtedy Castellamare słońcem mi je wytrzesz
i uczeszesz swym pięknym, rogowym grzebieniem17 .

Przebywając na emigracji, zamieszkała w miasteczku Bari, gdzie po raz 
drugi wyszła za mąż, wiążąc się z jedenaście lat młodszym od siebie kry-
tykiem literackim Alfonso Coccollim. Do końca życia zachowała nazwisko 
po pierwszym mężu i nosiła na palcu dwie obrączki, gdyż nie wiedziała, co 
tak naprawdę stało się ze Stanisławem. Ponoć nie lubiła Włoch, męczył ją 
nie tyle ciepły klimat tego śródziemnomorskiego kraju, co nadmierny gwar 
panujący na wąskich uliczkach i placach włoskich miast i miasteczek. Na 
wakacje chętnie wyjeżdżała z mężem do Tyrolu, którego krajobrazy przy-
pominały jej ukochane polskie góry. 

Poetka zmarła w Bari 28 maja 1962 roku, tam też została pochowana 
na miejscowym cmentarzu. W 2000 roku władze Bielska-Białej uczciły jej 
pamięć, nadając jednej z ulic na osiedlu Langiewicza nazwę Kazimiery Alber-
ti. Wieczorem 5 stycznia 2009 roku na deskach Małej Sceny Teatru Polskie-
go w Bielsku-Białej, mocą poruszającej gawędy Jacka Proszyka, pani Kazia 
powróciła triumfalnie do miasta, w którym tak barwnie żyła i dla którego 
uczyniła tyle dobrego. Miejmy nadzieję, że od tej pory pozostanie w naszej 
pamięci już na zawsze. 

17 Kazimiera Alberti, Castellamare, [w:] tejże, Usta Italii, projekt okładki Adam 
Bunsch, tłoczono w drukarni St. Kuśnierza, Biała, ul. św. Jana 14, Dom Książki Pol-
skiej, Warszawa 1936, s. 70. Według wyjaśnienia podanego przez autorkę Castel-
lamare to miasteczko słynące z wyrobu rogowych grzebieni. (W cytowanym wier-
szu zachowano pisownię zgodną z oryginałem, która w kilku miejscach odstaje od 
obowiązujących dzisiaj reguł ortograficznych).



57

2.3.  bielsko w powieści jana józefa Szczepańskiego 
Polska jesień 

Jan Józef Szczepański (1919–2003) – pisarz, publicysta, eseista, autor 
scenariuszy filmowych, tłumacz – to jedna z najciekawszych postaci pol-
skiej literatury dwudziestego wieku. W komunistycznych czasach pogardy 
i zakłamania uznawany był za niekwestionowany autorytet moralny1. Pisarz 
urodził się w Warszawie w rodzinie inteligenckiej. Należał do tego samego 
pokolenia, co Krzysztof Kamil Baczyński, Tadeusz Gajcy, Tadeusz Borowski 
i Tadeusz Różewicz. We wrześniu 1939 roku jako podchorąży artylerii wziął 
udział w wojnie obronnej Polski (losy powieściowego Pawła z Polskiej jesieni 
to de facto dzieje Szczepańskiego, który po latach w rozmowie z Jackiem 
Trznadlem przyznał: „to jest prawie że biograficzny zapis”2). 

Jan Józef Szczepański był autorem kilkunastu książek beletrystycznych 
oraz kilku tomów tłumaczeń (m.in. prozy Grahama Greena, Aldousa Hux-
leya i Josepha Conrada). Jego debiutem powieściowym stała się Polska je-
sień, wydana na fali odwilży w 1955 roku w krakowskim Wydawnictwie 
Literackim3. Pracę nad powieścią pisarz podjął już w okresie okupacji, ale 
w czasie powstania warszawskiego jej rękopis zaginął. Wzmiankowany utwór 
otrzymał w 1960 roku nagrodę Ernesta Hemingwaya za najlepsze dzieło 
prozatorskie poświęcone wojnie 1939 roku. Polska jesień została wysoko 
oceniona przez krytykę literacką, zyskała też duże uznanie wśród czytelni-
ków, dlatego wielokrotnie była wznawiana, przetłumaczono ją również na 
kilka języków obcych.

1 Warto wspomnieć, że w głośnej w latach osiemdziesiątych XX wieku książce 
Z dziejów honoru w Polsce Adam Michnik poświęcił Janowi Józefowi Szczepańskie-
mu rozdział zatytułowany Szlak Conrada.

2 Jan Józef Szczepański, Śnił mi się dyktator bez butów, [w:] Jacek Trznadel, 
Hańba domowa. Rozmowy z pisarzami, Niezależna Oficyna Wydawnicza, Warszawa 
1986 s. 218. 

3 Zob. Marek Bernacki, Mirosław Dąbrowski, [hasło:] Polska jesień, [w:] Leksy-
kon powieści polskich XX wieku, Bielsko-Biała 2002.
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Powieść Szczepańskiego jest utworem fabularnym, a zarazem dokumen-
tarnym. Według Marii Janion: 

Polska jesień to prawdziwy reportaż, jeśli przez reportaż będziemy 
rozumieć dążność do precyzyjnego zapisu wydarzeń, wiarygodną pró-
bę odtworzenia tego, „jak to właściwie było” – z punktu widzenia 
dociekliwie obserwującej jednostki. Ale zarazem oczywiście Szczepań-
ski nie rezygnuje z powieściowości – tylko że jest to powieściowość 
szczególnego rodzaju: reportażopodobna i pamiętnikopodobna4 . 

Autobiograficzny charakter dzieła podkreślił także Stanisław Burkot, za-
uważając, że „powieść ogranicza się świadomie do wspomnień narratora, 
staje się swego rodzaju pamiętnikiem żołnierza”5. W utworze dominuje 
narracja personalna, prowadzona przez Pawła Strączyńskiego, porte-parole 
autora. Od samego początku przyjmuje on funkcję wnikliwego obserwatora, 
notującego wydarzenia, w których uczestniczy: „Patrzę i staram się pamię-
tać; notuję zmienne, intensywnie kolorowe obrazki, które pewnie mało są 
ważne i zbledną jeszcze wobec kiełkujących w pogodnym niebie wydarzeń, 
ale które zachowają raz na zawsze prawo pierwszeństwa”6 . 

Akcja fabularna powieści zamyka się w okresie jednego miesiąca, obej-
mując okres od końcowych dni sierpnia 1939 roku do momentu kapitulacji 
oddziału, w którym walczy bohater, do końca września tegoż roku. Rozgrywa 
się w wielu miejscach, wyznaczonych najpierw przez szlak mobilizacyjny 
podchorążego Strączyńskiego (Bielsko), następnie szlak reorganizacji i od-
wrotu (Kalwaria, Kraków, Wieliczka, Puszcza Niepołomicka, Tarnów), szlak 
bojowy (Kolbuszowa, Nisko, Aleksandrów Lubelski, Janów Lubelski, Narol), 
a wreszcie szlak niewoli (Przeworsk, Łańcut, Rzeszów). Paweł Strączyński 
wraz z towarzyszami broni odchodzi w konwoju jenieckim w głąb kraju. Po 
kilku dniach pod eskortą niemieckich żandarmów jedzie pociągiem w kie-
runku Śląska, obserwując przez okna zmiany, jakie zaszły w zajętej przez 
hitlerowców Polsce. Podczas krótkiego postoju w Prokocimiu wraz z kolegą 
ucieka z transportu. Nazajutrz na ulicach Krakowa spotyka kolumnę cięża-
rówek wiozących niemieckich żołnierzy. Na pakach aut dostrzega ubliżające 
Polakom hasła i wierszyki w języku niemieckim, na ostatnim widnieje napis 
skreślony w kulawej polszczyźnie: „Polska nima”.

4 Maria Janion, Legenda i antylegenda wojny (3), „Literatura” 1975 nr 23–25.
5 Stanisław Burkot, Jan Józef Szczepański „Polska jesień”, [w:] tegoż: Proza po-

wojenna 1945–1987, Warszawa 1991, s. 223.
6 Jan Józef Szczepański, Polska Jesień, wstęp i opracowanie Stefan Zabierowski, 

Biblioteka Narodowa Nr 324 Seria I, Wrocław 2015.
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W Polskiej jesieni Szczepański w sposób obiektywny i wyważony ukazał 
dramat wojny obronnej we wrześniu 1939 roku. Bez osłonek pokazał słabe 
punkty międzywojennej Polski: zacofanie gospodarcze, brak infrastruktury, 
biedę ludności wiejskiej, chaos organizacyjny panujący na zapleczu polskiej 
armii w przeddzień wybuchu drugiej wojny światowej, złudną wiarę w pomoc 
zachodnich sojuszników, rozsadzające państwo polskie od wewnątrz konflikty 
narodowościowe (zwłaszcza we wschodniej Małopolsce). Jednocześnie potra-
fił dostrzec i wyeksponować zalety Polaków, swoich towarzyszy broni, wśród 
których znaleźli się reprezentanci niemal wszystkich środowisk społecznych 
i nacji wchodzących w skład II Rzeczpospolitej. Pokazał ich odwagę, upór 
i poświęcenie w walce prowadzonej do granic ludzkiej wytrzymałości. Także 
niezwykły patriotyzm i oddanie sprawie polskiej, godność i honor, który nie 
opuszczał polskich żołnierzy zarówno na polu bitwy, jak i w niewoli niemiec-
kiej. Krytyka dostrzegła w Polskiej jesieni narodziny postawy conradowskiej 
Szczepańskiego, tak charakterystycznej dla całej jego późniejszej twórczości 
i działalności publicznej. Według Włodzimierza Maciąga:

Przeczucie nieodwracalnej klęski, dezorientacja spowodowana panują-
cym chaosem, wreszcie udręczenie wysiłkiem i bezsennością – ukazane 
są jako podłoże narastającego zwątpienia i rozczarowania. Prawda o rze-
czywistości ujawnia się stopniowo, w miarę zdobywanych doświadczeń 
i napływających zewsząd wieści. Ale razem z tym procesem rozpozna-
wania prawdy toczy się proces równoległy: bohater dojrzewa wewnętrz-
nie w poszukiwaniu źródeł swego etycznego obowiązku. W ten sposób 
doświadczenie kampanii wrześniowej staje się jakby progiem dojrzałości 
duchowej, swego rodzaju „smugą cienia” w losie bohatera7 .

Akcja pierwszego, trzydziestostronicowego rozdziału debiutanckiej po-
wieści Jana Józefa Szczepańskiego rozgrywa się w Katowicach8 i w Bielsku9 . 

7 Włodzimierz Maciąg, [hasło:] Polska jesień, [w:] Literatura polska XX wieku. 
Przewodnik encyklopedyczny, t. 2, Warszawa 2000, s. 201.

8 Od roku 1930 rodzina Szczepańskich mieszkała w Katowicach, w willi przy ul. 
Zajączka 9. Ojciec pisarza Aleksander Szczepański (zm. w 1937) był dyrektorem kon-
cernu „Blacha Cynkowa”. Po przeprowadzce ze stolicy Jan Józef, były uczeń słynnego 
warszawskiego Gimnazjum im. Stefana Batorego, kontynuował naukę w katowickim 
Liceum im. Adama Mickiewicza (w klasie o profilu humanistycznym). Cyt. za: Jan 
Józef Szczepański, Polska jesień, wstęp i opracowanie Stefan Zabierowski, Biblioteka 
Narodowa Nr 324 Seria I, Ossolineum, Wrocław 2015, s. VI.

9 Przed podjęciem w roku 1938 studiów orientalistycznych na Uniwersyte-
cie Warszawskim Szczepański zaliczył jako ochotnik służbę wojskową, wstępując 
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Dwudziestoletni podchorąży rezerwy Paweł Strączyński, odebrawszy w śro-
dę 30 sierpnia 1939 kartę mobilizacyjną, tego samego dnia w godzinach 
popołudniowych żegna się czule na katowickim dworcu kolejowym z matką 
i siostrą, po czym odjeżdża pociągiem w stronę Bielska:

Przyjechałem do Bielska późnym wieczorem. Na pustej i ciemnej sta-
cji10 samotny żandarm odliczał leniwie ciężkie kroki. Ulice wyludnione, 
szerokie zapadały gdzieś w odległe perspektywy nocnej ciszy. Z daleka 
nadjechał maleńki, zapóźniony tramwaj11, w którego pustym wnę-
trzu słaniał się jak larwa w napełnionej niebieskim płynem probówce, 
senny konduktor. Nigdzie ani śladu owych imaginacyjnych tłumów. 
Wszystko zupełnie przeciwnie niż na moim obrazie.

Długo dzwoniłem do bramy, aż wreszcie z głębokiej nocy wyplątał 
się chrzęszczący i niemrawy wartownik. Przez chwilę przyglądał mi 
się poprzez żelazne sztachety, mrugając oczyma w flegmistym świetle 
zaciemnionej latarni. Potem furtka jęknęła boleśnie, brzęknęły mętnie 
kanonierskie ostrogi w ospałym ukłonie.

do Szkoły Podchorążych we Włodzimierzu Wołyńskim. Następnie odbył praktykę  
w 21 pułku artylerii lekkiej w Bielsku, którą ukończył w stopniu plutonowego pod-
chorążego (w trakcie służby późniejszy pisarz wziął udział w aneksji Zaolzia). Zob. 
dz. cyt., s. IX.

10 „Na pustej i ciemnej stacji…” – Szczepański najwidoczniej nie docenił walo-
rów bielskiego dworca kolejowego, który wybudowany został w 1889 roku przez 
firmę budowlaną Karola Korna (budowa trwała zaledwie 140 dni!) i od początku 
swojego istnienia był perłą kolei i dumą miasta (zob. Jacek Kachel, Galicja na to-
rach, czyli kolejowa historia Podbeskidzia, Bielsko-Biała, s. 21). „Ta niemal pałacowa 
budowla, wykonana w 1889 roku według projektu braci Schulz, przyozdobiona jest 
wewnątrz hallu antykizującymi freskami, których nie powstydziłyby się renesanso-
we wille. Polichromie te wykonała wiedeńska firma Wild & Weygand” (zob. Ewa 
Janoszek, Wojciech Kominiak, Bielsko-Biała i okolice na dawnej pocztówce w cza-
sach II Rzeczypospolitej, Bielsko-Biała 2008, s. 85).

11 „Maleńki, zapóźniony tramwaj…” – chodzi albo o wóz motorowy typu 
„Siemens-Schuckert”, albo – co bardziej prawdopodobne – o wóz motorowy 
typu Brown-Boveri. Jak podaje historyk Jerzy Polak: „W 1938 roku ruch pasażer-
ski [w Bielsku – przyp. M.B.] obsługiwało 10 wozów motorowych typu Siemens-
-Schuckert i Brown-Boveri oraz 11 wozów doczepnych, natomiast ruch towarowy 
1 wóz motorowy i 6 wagonów”. Ten sam autor w innym miejscu pisze: „Jedyna 
linia tramwajowa obsługiwała nadal tradycyjny ruch pasażerski między dworcem 
kolejowym a Cygańskim Lasem, wzmacniany w omawianym czasie [lata trzydzieste 
XX wieku – przyp. M.B.] przez intensywny rozwój szkolnictwa w mieście oraz ruchu 
turystycznego w Beskidzie Śląskim” (oba cytaty za: Jerzy Polak, Historia bielskiego 
tramwaju 1895–1945, Bielsko-Biała 1998, s. 76, 64).
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W kancelarii dowództwa, dokąd poszedłem się zameldować, panował 
taki sam półmrok, taki sam nastrój, ni to snu – ni to spisku, jak na 
wartowni, jak na stacji, jak w mieście. Zalepione czarnym papierem 
okna ziały grozą ślepoty12 .

Stawiwszy się w koszarach 21 pułku artylerii lekkiej przy ul. Leszczyń-
skiej13, bohater od razu dostrzega panujący tam bałagan i bezhołowie. Bra-
kuje amunicji i broni. Strączyński, podobnie jak jego koledzy rezerwiści, 
dostaje tylko mundur i maskę przeciwgazową. W krytyczny sposób ocenia 
atmosferę panującą wśród zmobilizowanych kolegów:

Nawet ów specyficzny nastrój wojska, tęsknota wielu setek mężczyzn 
za pełnią własnej indywidualności, nawet to znikło. Mam ciągle uczu-
cie, że znalazłem się w obozie jakiejś koczującej bandy lub pospolite-
go ruszenia. Dziwne to jest wszystko razem. Niepoważne. Niepoważne 
jest to wojsko łazikujące, sejmikujące, żłopiące piwo w kantynie od 
rana do zmroku. Niepoważne są cywilne nędzne szkapy na konio-
wiązach i niepoważni są starzy oficerowie, reprezentanci najbardziej 
wysłużonej rezerwy, usiłujący zmusić do sprężystego kroku swoje 
zreumatyzowane nogi14 .

Od Leszka, kolegi z podchorążówki, pełniącego w bielskich koszarach 
funkcję kancelisty pułkowego, a prywatnie pacyfisty czytającego Przygody 
dobrego wojaka Szwejka, Paweł Strączyński dowiaduje się o bałaganie or-
ganizacyjnym w polskiej armii i dramatycznej sytuacji, w jakiej znalazła się 
ojczyzna w przededniu wojny. W czwartek 31 sierpnia dostaje przepustkę 
i podczas kilkugodzinnego spaceru po Bielsku obserwuje zachowania miesz-
kańców, dziwiąc się, że życie w mieście toczy się z pozoru beztrosko:

To, co widziałem, to był obraz najzwyklejszej małomiasteczkowej 
kanikuły. Po opustoszałych, spieczonych żarem ulicach snuli się nie-
mrawo brzuchaci emeryci w melonikach, tu i ówdzie koścista bona 

12 Jan Józef Szczepański, dz. cyt., s. 13–14.
13 Pułk ten, będący organiczną jednostką artylerii 21 Dywizji Piechoty Gór-

skiej, stacjonował w okresie międzywojennym w Białej, czyli w koszarach przy  
ul. Leszczyńskiej. W tamtym czasie w Bielsku były jeszcze inne koszary, znajdujące 
się w tzw. Górnym Przedmieściu (obecnie zabudowania Szpitala Pediatrycznego 
w Bielsku-Białej przy ul. Jana Sobieskiego 83), jednak wydarzenia opisane w po-
wieści musiały rozgrywać się w koszarach na Leszczynach.

14 Tamże, s. 13.
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w nakrochmalonym fartuchu pchała niechętnie dziecinny wózek. 
W chłodnych wnętrzach paru cukierni chłopcy w przedpoborowym 
wieku i opalone dziewczęta lizali lody, flirtując nieśmiało15 .

Jedyną zaobserwowaną przez Pawła Strączyńskiego oznaką nadciąga-
jącej wojny jest panika wśród mieszkańców usiłujących wyciągnąć z banku 
swe depozyty pieniężne:

Jedyna znamienniejsza scena rozgrywała się pod bramą gmachu 
PKO16. Stał tam długi ogonek mieszczuchów z książeczkami w dłoni. 
Podnieciło mnie to do takiej małej, głupiej w gruncie rzeczy manife-
stacji: wszedłem i przy opuszczonym przez wszystkich okienku wpłat 
zdeponowałem ku niezmiernemu zdziwieniu urzędnika i publiczności 
cały mój kapitał, sto złotych zabranych na wojnę17 . 

Tego samego dnia wieczorem podchorąży Strączyński pewien, że wojna 
nie wybuchnie, zdążył jeszcze napisać kartkę poczty polowej adresowaną 
do najbliższych:

Wy tam w cywilu denerwujecie się – napisałem – i czekacie jakichś 
strasznych katastrof. U nas jest spokój. Jestem w tzw. baterii nadwy-
żek [żołnierze pozostający bez przydziału frontowego – przyp. M.B.] 
i czeka mnie pewnie kilka tygodni koszarowych nudów. Wierzę jed-
nak, iż to wszystko rozlezie się po kościach18 .

W nocy z 31 sierpnia na 1 września bohatera wyrwał ze snu potężny 
wstrząs i huk. Były to pierwsze odgłosy drugiej wojny światowej, która do-
tarła w piątkowy poranek do miasta nad rzeką Białą. Wraz z kolegami Paweł 
obserwował niemiecki nalot na Bielsko:

15 Tamże, s. 17–18.
16 „PKO – Pocztowa Kasa Oszczędności, czołowy bank polski założony w 1919 r.” 

– zob. tamże, s. 18, przypis 47). Według dr. Jacka Proszyka bielska siedziba PKO 
znajdowała się w latach przedwojennych przy ul. Piłsudskiego (obecnie 1 Maja 2). 
Bohater zapewne przebywał jakiś czas na bielskiej starówce, gdzie znajdowały się 
wspomniane w powieści cukiernie wypełnione młodymi ludźmi, a następnie, po-
dążając ul. Piłsudskiego, udał się w stronę koszar przy ul. Leszczyńskiej 

17 Tamże, s. 18.
18 Tamże, s. 20.
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Rzuciliśmy się do okien. Mogła być piąta i niebo pełne jeszcze było 
chłodnych porannych błysków. Gdzieś het, w górze wysoką nutą grał 
motor samolotu. Nie mogliśmy go dojrzeć. Puh! Puh! Za Cygańskim 
Lasem głucho detonowały korki z jakichś ogromnych butli.

– Przeciwlotnicza wali – powiedział Bednarz19 .

Przez kilka chwil Paweł Strączyński wraz z kolegami obserwował po-
wietrzną walkę – polskie myśliwce, które poderwały się z lotniska w Alek-
sandrowicach20, przegoniły, lecący nad centrum miasta niemiecki samolot 
bombowy typu Heinkel. W chwilę później z fonogramu żołnierze dowiedzieli 
się, że bomby, które wybuchły w okolicach Błoni i ul. Pocztowej, miały spaść 
na koszary, w których stacjonowała ich jednostka21. Plutonowy Dubiel – do-
wódca rezerwistów, wkrótce po pierwszych nalotach niemieckich na miasto 
wydał rozkaz zniszczenia całej dokumentacji pułkowej. Paweł słusznie od-
czytał ten fakt jako potwierdzenie beznadziejnej sytuacji i zapowiedź rychłej 
klęski. Zgromadzeni rankiem 1 września 1939 roku w kasynie podoficerskim 
żołnierze wysłuchali radiowego orędzia Prezydenta Rzeczypospolitej Igna-

19 Tamże, s. 21.
20 Lotnisko sportowe w Aleksandrowicach, odrębnej miejscowości, która w dniu 

1 kwietnia 1938 na mocy ustawy Sejmu Śląskiego została połączona z Bielskiem, 
powstało w 1936 roku. W dniu 31 maja 1936 została otwarta tam Szkoła Lotnicza 
Ligi Obrony Powietrznej i Przeciwgazowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego (warto 
zaznaczyć, że była to pierwsza tego typu szkoła w Polsce!). W ciągu czterech lat 
działalności wyszkolono w niej 190 pilotów, część z nich wzięła udział w walkach 
powietrznych drugiej wojny światowej. W sierpniu 1939 na aleksandrowickie lotni-
sko przybyły cztery samoloty myśliwskie PZL-11c z 2 pułku lotniczego w Krakowie. 
Startujący z tego lotniska polscy piloci zestrzelili 1 września 1939 trzy niemieckie 
samoloty operujące nad Śląskiem Cieszyńskim (cyt. za: www.epba.pl/do-1945r.
html) dostęp: 20 lutego 2020).

21 Jak pisze historyk: „Pierwszego dnia wojny niemieckie bombowce z 9 eskadry 
trzeciej grupy bojowej zbombardowały około 5.00 rano okolice Bielska – Błonia 
w Mikuszowicach Śląskich. Również w pobliżu Aleksandrowic sztukasy przypadko-
wo zrzuciły bomby, ponieważ nie były w stanie z powodu ostrzału polskiej obrony 
przeciwlotniczej osiągnąć wyznaczonego celu ataku, którym były Wadowice” (cyt. 
za: Ryszard Kaczmarek, Wrzesień 1939 roku, [w:] Bielsko-Biała. Monografia miasta. 
Tom IV Bielsko-Biała w latach 1918–2009, s. 347). Według relacji Alfreda Korze-
niowskiego: „W pierwszych dniach września na miasto leciały bomby. Jedna z nich 
uderzyła przy samym narożu budynku przy ul. Pocztowej, eksplodowała poniżej 
jego fundamentu na skarpie potoku, chyba Zimna Woda. Druga po prawej stronie 
drogi wiodącej do „Emmenhofu”. Były o opóźnionym zapłonie, tworzyły leje” (cyt. 
za: Stanisław Biłka, Wiatr historii. 1939, „Kalendarz Beskidzki” 2019, s. 113).
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cego Mościckiego, zaczynającego się od słów: „Obywatele, tej nocy wróg 
odwieczny przekroczył nasze granice…”, oraz pierwszego komunikatu wo-
jennego: „Na całej długości zachodniej granicy trwają od piątej rano zacie-
kłe walki. Lotnictwo nieprzyjacielskie dokonało szeregu lotów zaczepnych, 
obrzucając bombami drogi, stacje kolei żelaznej oraz szereg miast otwar-
tych…”. Traumatyczne przeżycia z wrześniowego poranka narrator powieści 
podsumowuje w następujących słowach:

Dzisiaj w piątek, pierwszego września tysiąc dziewięćset trzydziestego 
dziewiątego roku, ja, Paweł Strączyński, liczący dwadzieścia lat życia, 
byłem świadkiem zjawiska, które nazywa się „wybuchem wojny”. To 
trzeba zapamiętać22 .

Wydarzenia bielskie, opisane w debiutanckiej powieści Jana Józefa Szcze-
pańskiego w sposób impresjonistyczny (miejscami wręcz groteskowy) stano-
wiły tylko krótki epizod wojennych doświadczeń pisarza. Niemniej jednak 
atmosfera panująca w naszym mieście tuż przed wybuchem drugiej wojny 
światowej, utrwalona na kartach Polskiej jesieni, odegrała symboliczną rolę. 
Wszakże to właśnie w Bielsku Jan Józef Szczepański, jeden z tragicznego 
pokolenia Kolumbów rocznik 1920, po raz pierwszy tak wyraźnie uświadomił 
sobie znaczenie proroczej wizji, jaką w ostatnich dniach sierpnia 1939 roku 
rozsnuł przed nim przyjaciel jego ojca, tajemniczy pan Doman:

Dobrze – powiedział – niech się pan rozgląda. Niech pan patrzy uważ-
nie i niech pan wszystko zapamięta. (…) To jest ostatnia okazja. Bo 
ten nasz świat ginie. Za dwa, trzy miesiące już go nie będzie. Mówię 
poważnie. Jutro, pojutrze cała ta niezgrabna budowla zacznie się wa-
lić, zacznie się nam sypać na głowy...23

22 Jan Józef Szczepański, dz. cyt., s. 27.
23 Tamże, s. 4.
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2.4.  literacko-metafizyczne medytacje.  
o Zapiskach z nocnych dyżurów Jacka Baczaka 

Doceniona przez krytykę i wyróżniona w 1996 roku prestiżową Nagrodą 
Literacką Fundacji im. Kościelskich książka bielskiego pisarza i plastyka Jacka 
Baczaka1, to dzieło jedyne i niepowtarzalne w swoim rodzaju. Stanowi bo-
wiem przykład niespotykanej w polskiej literaturze współczesnej symbiozy 
reportażu literackiego z filozoficzno-religijną, a momentami niemalże mi-
styczną medytacją2. W tematykę Zapisków z nocnych dyżurów wprowadza 
już znamienne ascetyczne motto z poezji Czesława Miłosza:

(…) Będziesz służył,
Nosząc, obmywając, sprzątając, słysząc,
I z każdym dniem poznawać będziesz swoją winę,
Aż uznasz, że nie zasługujesz na nic więcej3

1 Jacek Baczak, Zapiski z nocnych dyżurów, rysunki Jacek Baczak, posłowie Jan 
Błoński, Wydawnictwo Znak, Kraków 1995, ss. 94. Pierwsza edycja książki (nakładem 
autora) ukazała się w Bielsku-Białej. Książka powstała podczas odpracowywania 
przez autora obowiązkowej służby wojskowej w Domu Pomocy Społecznej, gdzie 
przez trzy lata był salowym na oddziale dla nieuleczalnie chorych i starych ludzi. 
Praca ta zaowocowała nie tylko napisaniem i wydaniem książki, ale przyczyniła 
się do wyboru zawodu pedagoga specjalnego (za: https://pl.wikipedia.org/wiki/Ja-
cek_Baczak, dostęp: 21 lutego 2020).

2 Jan Błoński w Posłowiu do krakowskiego wydania książki Jacka Baczaka napi-
sał: „Czuję się – przyznam – bezradny wobec tej oszczędnej prozy? poezji? W swej 
prostej niezwykłości godzi ona wprost w imię Tajemnicy”.

3 Czesław Miłosz, Zdarzenia gdzie indziej [fragment], cyt. za „Zeszyty Literackie” 
1994 nr 2 (46). Zacytowany krótki fragment wiersza jest zaledwie skromną częścią 
poetyckiej relacji z… piekła, którego doświadcza Adamek, bohater utworu Miłosza. 
Baczak, cytując fragment Zdarzeń, pomija drastyczny opis szpitala: „Tam wrzody 
odleżyn, / Wyziewy gnijącego ciała, skowyty, / I ból wołający o pomstę do nieba / 
Co dzień zaprzeczają boskiej dobroci…”. Wiersz pochodzi z tomu Czesława Miłosza 
Na brzegu rzeki (1994).
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Książka, wystylizowana na wewnętrzny monolog autora-narratora, na-
pisana na pograniczu prozy i poezji, stanowi zwięzłą relację z czterdziestu 
jeden nocy spędzonych przez bohatera w Domu Opieki Społecznej, w któ-
rym przez ponad trzy lata pracował jako pielęgniarz wśród ludzi starych 
i nieuleczalnie chorych. 

Na oddziale zobaczyłem nosze pod pokojem Heli. Zmarła w nocy. Urwał 
się jej chrypiący oddech. Zawinęliśmy ją w prześcieradło, znieśli ostroż-
nie do kostnicy. Agnieszka w pokoju obok leżała bez ruchu, patrząc 
w okno. Nie śpiewała jak zwykle i cisza w jej pokoju była tym głośniej-
sza. Babcia z piątej sali żegnała się z nami. Dziękowała za wszystko, 
głaskała po rękach. Gdy usiadłem na chwilę przy jej łóżku, mówiła mi 
o swoim spalonym w czasie wojny domu, o jego piwniczce, gdzie przy-
nosiła Żydom w nocy chleb i mleko. Mówiła o synu, o starej studni na 
podwórku. Mówiła, że dzisiaj umrze. Zmarła dwa dni później.

Jasiu płakał. Siedział na łóżku, siwą głowę trzymał w dłoniach. Bose 
stopy wisiały nad podłogą. Nie wiedzieliśmy, jak mu pomóc. Odpychał 
nas gwałtownie.

Ten ranek był zimny. Wszystko było ciężkie i nie do przejścia. Stałem 
przy oknie i paliłem. Chciało mi się uciekać4 .

Lejtmotywem tego niezwykłego dzieła jest próba zmierzenia się w kil-
ku wymiarach: egzystencjalnym, filozoficznym i artystycznym z Tajemnicą 
starości, odchodzenia i wiecznej przemiany, której podlega cała Natura. Bo-
hater książki opisuje i utrwala (na piśmie i w obrazach/szkicach) dogłębne 
poczucie samotności i cierpienia, których doświadczają ludzie nieuchron-
nie zmierzający do końca swego ziemskiego istnienia. Mierzy się nieustan-
nie z procesem umierania, próbując dociec jego sensu. Dla Jacka Baczaka 
obserwacja stanu życia w sytuacji granicznej, którego doświadczają na co 
dzień pensjonariusze domu opieki (staruszkowie, niepełnosprawni fizycznie 
i umysłowo, opuszczeni i bezdomni), to specyficzny rodzaj inicjacji. Jej owo-
cem jest taki rodzaj nabytej mądrości, wzmocnionej studiami nad pisma-
mi starożytnych i nowożytnych filozofów (Demokryta, Platona i zapewne 
także Levinasa5), znajomością wschodniego systemu filozoficzno-religijnego 
zen oraz lekturą średniowiecznego mistyka Mistrza Eckharta, które każą 

4 Jacek Baczak, Z nocy dwunastej, [w:] tenże, Zapiski z nocnych dyżurów…, s. 32.
5 Mowa tu o Levinasowskiej koncepcji Twarzy Innego, sygnalizowanej w książce 

Jacka Baczaka przez powtarzane kilkakrotnie słowo „oblicze/Oblicze”.
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trzydziestokilkuletniemu autorowi zaakceptować ostatecznie istniejący stan 
rzeczy. I to nie poprzez pogodzenie się, przywyknięcie lub zwątpienie, ale 
odkrycie podstawowej wartości – pokornej akceptacji istnienia oraz wyrze-
czenie się tego, co zbędne. Taka postawa prowadzi do świętości, której 
istotę wyartykułował niegdyś Mistrz Eckhart, powołując się na Chrystusowe 
Kazanie na Górze i pisząc, że prawdziwie ubogim, czyli świętym jest ten, 
„kto niczego nie pragnie, nic nie wie i niczego nie ma”6 . 

W historii dojrzewania do wewnętrznej harmonii i akceptacji natural-
nego, ale ukrytego i nie przez wszystkich rozpoznanego porządku rzeczy, 
owej – jak pisze Baczak – „świadomości odchodzenia wszystkich i wszyst-
kiego”, ważną rolę odgrywają także dwie, wspomniane w książce w sposób 
oszczędny, a zarazem bardzo sugestywny, pasje autora – wspinaczka wyso-
kogórska oraz speleologia. Kontemplacja oblicza „potężnej i nieruchomej 
góry”7, zapamiętana na całe życie mistyczna chwila towarzysząca intensyw-
nemu wpatrywaniu się w zdobyty i lśniący w słońcu szczyt góry („Długo 
czekałem na wejście do tej świątyni. I długo miałem nosić rozświetlony 
obraz tego miejsca w sobie. Wracać do niego pod zamkniętymi powiekami 
jak do źródła, po siłę”8), a także kilkudniowy pobyt w zupełnej izolacji oraz 
samotności w górskiej jaskini – pozwalają bohaterowi tej niezwykłej prozy 
uzyskać duchową równowagę i zdobyć siły do codziennego zmagania się ze 
skandalem śmierci:

Smakowałem niebo, drzewa i zapachy. Wiedziałem, o czym powinie-
nem pamiętać. Nie będzie żadnego olśnienia. Żadnego płomiennego 
wersetu na niebie. Pozostanie tylko to, co widzę9 .

Jeszcze inną rolę odgrywa talent artystyczny bohatera, którego prze-
jawem są liczne szkice zmarłych pacjentów, wykonywane przez niego za-
zwyczaj nocą, w prosektorium. Każdy nowy portret zmarłej osoby stanowi 
(podobnie jak kolejne cyfry dodawane na obrazach Romana Opałki – artysty 
zmagającego się z tajemnicą Przemijania i Wieczności) jakby cząstką zbioro-
wego portretu. Tajemniczego Oblicza, które utożsamiać można z Twarzą ko-
nającego i zmartwychwstającego Chrystusa – Boga Człowieka. Bo to w Nim 
przecież śmierć przenicowana zostaje w wieczne życie: 

6 Tamże, s. 96.
7 Niewykluczone, że chodzi o Babią Górę.
8 Tamże, s. 29.
9 Tamże, s. 40.
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Obcując z ich twarzami, stopniowo i niewyraźnie uświadamiałem so-
bie, że obcuję z cząstką świętości. Z czasem te twarze zlewały się 
w pamięci w jedną, która stawała się może obliczem tej zasady, może 
obliczem czasu. Zagarniała w siebie tak wiele znaczeń, że stawała się 
milczącą, przytłaczającą obecnością. Żyłem przed Obliczem10 .

10 Tamże, s. 94.
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2.5.  motywy luterańskie w powieści jerzego Pilcha 
Inne rozkosze

Jerzy Pilch – jeden z najbardziej kontrowersyjnych, a zarazem intrygu-
jących współczesnych polskich pisarzy, którego twórczość porównywana 
jest z groteskowo-parodystycznym pisarstwem Witolda Gombrowicza czy 
Sławomira Mrożka – urodził się w roku 1952 w Wiśle. Z wyznania jest au-
gsburskim ewangelikiem. 

Na początku pierwszego Dziennika, pod datą 21 grudnia 2009, Jerzy 
Pilch zanotował:

W Wiśle jak Pan Bóg przykazał: minus czternaście stopni mrozu, plus 
czternaście centymetrów śniegu. Można powiedzieć: zatrważająco lu-
terska równowaga. W dzisiejszych czasach mało co poza meteorologią 
Panu Bogu zostało. Ileż ja się nasłuchałem tutejszych opowieści o ule-
wach cudownie zatrzymanych tuż przed początkiem nabożeństwa na 
wolnym powietrzu albo o gradobiciu, które czekało, aż ostatni wierny 
wejdzie do kościoła, albo o śnieżycach, które wszystko, z wyjątkiem 
naszych ścieżek, zasypały. Dziesiątki przypowieści osobne ewangelie, 
bezlik apokryfów. Protestanckich, ma się rozumieć, one Panu spe-
cjalnie miłe. Braci katolików On też wysłuchuje, ale mniej uważnie. 
Nawet jak na najwyższym szczeblu modły o deszcz czy choćby o orzeź-
wiającą mżawkę wznoszą1 .

Występowanie motywów protestanckich w pisarstwie Jerzego Pilcha, 
które obejmuje rozmaite formy prozatorskie, takie jak powieści, opowiada-
nia, wspomnienia i dzienniki, stanowi nie lada wyzwanie dla badaczy jego 
twórczości. Dzieje się tak, gdyż Pilch, przyznając się do formacji ewangelic-
ko-augsburskiej, pozostaje pisarzem o światopoglądzie agnostycznym. Jak 
pokazuje zacytowany powyżej fragment, autor traktuje wiarę luterańską 
przede wszystkim jako zjawisko socjokulturowe, relikt, który w młodości 
ukształtował jego osobowość. Częste przywoływanie tradycji ewangelickiej 

1 Jerzy Pilch, Dziennik, Warszawa 2012, s. 7.
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służy pisarzowi najczęściej jako punkt wyjścia do wyrafinowanych i literacko 
płodnych gier tematyczno-formalnych, które w krzywym zwierciadle przed-
stawiają jego samego, jak i pobratymców, protestantów z Wisły – tej, jak 
pisze, „miejscowości zamieszkanej wyłącznie przez ewangelików augsbur-
skich”2 . 

W niniejszym artykule zajmuję się sondażowo kwestią obecności i funk-
cji motywów protestanckich w prozie Pilcha, biorąc pod lupę wyłącznie 
jeden utwór – powieść Inne rozkosze3 .

Kanwą rzeczonej powieści jest zabawne wydarzenie – oto nagle i nie-
spodziewanie do rodzinnego domu głównego bohatera przyjeżdża jego 
kochanka i, nie bacząc na to, że wśród domowników są tam także żona 
i dziecko Pawła Kohoutka, postanawia zostać u jego boku:

Aktualna kobieta Kohoutka miała na sobie granatowy płaszcz, jej bo-
ską czaszkę okrywał filuterny kapelusik, ogromna zaś waliza, którą 
wlokła za sobą, pozostawiała w białej listopadowej trawie ciemny 
trakt ostatecznej klęski. […] Tak, aktualna kobieta Kohoutka spako-
wała cały swój dobytek i przyjechała, by wreszcie po siedemnastu 
tygodniach straszliwej męki krótkotrwałych spotkań zamieszkać z Ko-
houtkiem na zawsze4 .

Ta humorystyczna historia, przybierająca momentami surrealistyczno-
-groteskowe i tragifarsowe oblicze, posłużyła autorowi powieści do zmie-
rzenia się z poważnymi problemami egzystencjalnymi. Na plan pierwszy 
wysuwają się: utrata młodzieńczej wiary, zatracenie bohatera w nałogu 
alkoholowym oraz erotomania, traktowana jako remedium na kompleksy 
nabyte w okresie dojrzewania pod surowym okiem matki ewangeliczki. Ak-
cja powieści rozgrywa się w ciągu kilku listopadowych dni „roku pańskiego 
1990, kiedy kraj wyzwolił się z moskiewskiego jarzma”. Tłem snutej opo-
wieści jest Wisła, rodzinna miejscowość Pawła Kohoutka, bastion polskie-
go luteranizmu, a zarazem popularna na Śląsku Cieszyńskim miejscowość 
uzdrowiskowo-wypoczynkowa5 . 

2 Zob. tegoż, Inne rozkosze, Wydawnictwo a5, Kraków 2000, s. 21.
3 Zob. hasło: Jerzy Pilch, Inne rozkosze, [w:] Marek Bernacki, Mirosław Dąbrow-

ski, Leksykon powieści polskich XX wieku, Wydawnictwo Debit, Bielsko-Biała 2002. 
4 Jerzy Pilch, dz. cyt., s. 5, 6.
5 Wspomnienia z dzieciństwa spędzonego w wiślańskim mateczniku są tema-

tem drugiego Dziennika Jerzego Pilcha, którego tutaj nie analizuję. 
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Od strony formalnej Inne rozkosze Jerzego Pilcha potraktować można 
jako współczesną odmianę gawędy literackiej połączonej z elementami przy-
powiastki filozoficznej. Jest to także powieść z kluczem, a zarazem utwór 
intertekstualny, z licznymi aluzjami i nawiązaniami do innych tekstów. Ty-
tuł powieści nawiązuje do fragmentu starotestamentowej Księgi Koheleta 
(Eklezjastesa): „Nabyłem śpiewaków i śpiewaczki oraz rozkosze synów ludz-
kich: kobiet wiele” (Koh. 2, 8). Pomysł z przyjazdem kochanki do rodzinnego 
domu autor zaczerpnął od Milana Kundery, o czym informuje czytelników 
narrator, porte-parole Pilcha, streszczając Opowieść Petrarki z Księgi śmie-
chu i zapomnienia: 

Petrarka opowiada o nieoczekiwanej wizycie, jaką złożyła mu późnym 
wieczorem pewna młoda poetka […] Petrarka nie może jej przyjąć, 
piękna i zazdrosna żona Petrarki jest w domu, zaś młoda poetka za-
chowuje się nieobliczalnie i tajemniczo. Nie chce przyjść kiedy indziej, 
ale też nie chce odejść. Nie daje się przegnać. „Muszę panu coś po-
wiedzieć, muszę panu coś powiedzieć” – powtarza w koło. Potem 
długo stoi pod drzwiami, w końcu zaś żelaznym prętem tłucze szyby 
w oknach Petrarki, przez ostatnie wybite okno wchodzi do środka 
i mówi doń: „Przyszłam, bo przygnała mnie tu miłość, przyszłam, 
żebyś poznał, co to jest prawdziwa miłość, żebyś raz w życiu jej do-
świadczył”6 . 

W Innych rozkoszach zaczerpnięty został od Kundery także quasi-mu-
zyczny ton opowieści – charakterystyczna fraza językowa przypominająca 
zaśpiew i powracające jak w utworze muzycznym tematy i motywy. Nato-
miast klimat emanujący z kart Pilchowej gawędy wiele zawdzięcza pisarstwu 
Bohumila Hrabala, absurdowi Mrożka i sarkazmowi Gombrowicza. 

W powieści dominuje tradycyjna narracja auktorialna, prowadzona 
w trzeciej osobie liczby pojedynczej, ale narrator wszechwiedzący często od-
daje głos głównemu bohaterowi, Pawłowi Kohoutkowi. Co jakiś czas mamy 
więc do czynienia z narracją personalną, prowadzoną z punktu widzenia 
centralnej postaci świata przedstawionego. Na tym jednak nie koniec ekspe-
rymentów. Ten, kto mówi w Innych rozkoszach, wielokrotnie wypowiada się 
w pierwszej osobie liczby mnogiej, dla przykładu: „My, starzy ewangelicy”, 
„My, starzy zbereźnicy”, „My, starzy łóżkowi wyjadacze”, „My, starzy wiel-
biciele mądrości Oyermaha”, „My, starzy kronikarze tamtej epoki” czy „My, 
starzy wielbiciele czeskiego pisarza” (chodzi o Milana Kunderę). Ta forma, 

6 Jerzy Pilch, dz. cyt., s. 98.
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użyta w konwencji poufałego zwrotu do czytelnika, podkreśla familiarny 
nastrój emanujący z kart powieści. Natomiast ironiczno-sarkastyczny cha-
rakter utworu pozwala umieścić Inne rozkosze w nurcie literatury ludycznej, 
gargantuicznej.

Dzięki zabiegom narracyjnym i wprowadzeniu partii retrospektywnych 
czas powieściowy obejmuje wydarzenia sięgające 1939 roku (opowieść dok-
tora Oyermaha o pięknej Akiko w rozdz. XVIII) oraz lat pięćdziesiątych XX 
wieku, kiedy stary wiślański gawędziarz (notabene, postać skrojona przez 
Pilcha na miarę Wojskiego z Pana Tadeusza Adama Mickiewicza) przynosi 
swoim krajanom wieść o końcu stalinowskiej dyktatury, prorokując nadej-
ście dla Polski trudnych lat po zrzuceniu dyktatu sowieckiej Rosji:

– Tak jest, doczekaliśmy się, Panie Naczelniku – Oyermah mówił do 
siedzącego za stołem dziadka Kohoutka. – Towarzysz Chruszczow 
obnażył podłe uczynki towarzysza Josifa Wissarionowicza, ale krótka 
będzie jego radość, bo niedługo i on sam, towarzysz Chruszczow zo-
stanie obnażony […] Komuna, Panie Naczelniku, nie przetrwa najbliż-
szych czterdziestu lat góra i ani roku więcej, raczej mniej. Paru towa-
rzyszy pierwszych sekretarzy jeszcze przeżyjemy, ale nie więcej i nie 
dlatego, że my pomrzemy. […] Wszystkich ich przeżyjemy i dożyjemy 
tych słodkich czasów, kiedy z Polski zdjęta zostanie czapka czekisty. 
[…] – Dożyjemy czasów tak upojnej wolności, że o mało nas, Panie 
Naczelniku, na stare lata jasna krew nie zaleje […] – Bo trzeba nam 
wiedzieć, że czapka czekisty okrywa zarówno zalety, jak i przywary 
naszego dzielnego narodu7 . 

Główną postacią świata przedstawionego wiślańskiego minieposu jest 
Paweł Kohoutek. To mężczyzna w średnim wieku, żonaty i dzieciaty, z wy-
znania augsburski ewangelik, z zawodu (choć nie z powołania) doktor nauk 
weterynaryjnych. Jest autorem dysertacji poświęconej zjawisku Amorphus 
Globusus, czyli bezpostaciowcowi kulistemu, patologicznej formie zwierzę-
cego płodu. Mieszka wraz z żoną i dzieckiem w domu rodziców, ale często 
wyjeżdża z Wisły w sprawach zawodowych (przeważnie do Krakowa). Jest 
człowiekiem dojrzałym, ale – niczym Józio z Ferdydurke – zewsząd słyszy 
uwagi, jakie zwykle dorośli kierują do dzieci. Matka strofuje go przy stole: 
„Paweł, nie garb się. Człowiek ma siedzieć prosto, człowiek ma być na obraz 
i podobieństwo Pana”. Żona powie mu któregoś dnia bez ogródek: „Choć 
rzecz w tym, że ty wcale nie jesteś dużym, ty jesteś dalej małym chłop-

7 Tamże, s. 43–44.
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cem i przyczyną wszystkich twoich zmartwień i kłopotów jest fakt, iż dalej, 
niczym mały chłopiec, żyjesz wyłącznie w świecie zakazów”. W młodości 
wpojono mu zasadę, wedle której na wszystko w życiu trzeba sobie zasłużyć 
nadludzką pracą w nieludzkich warunkach, ale Paweł jej nie przestrzega. 
Chętnie za to zagląda do kieliszka. Jednak największe jego przewinienie, 
niemieszczące się w ramach etosu porządnej ewangelickiej rodziny, stano-
wi łamanie szóstego przykazania. Paweł Kohoutek jest człowiekiem zmysło-
wym. To typowy Don Juan i – wedle jego własnych słów – „Wszetecznik. 
Najzwyklejszy w świecie erotoman”8, który nie potrafi oprzeć się urokom 
kobiecego ciała:

W restauracji zawsze bardziej interesowała mnie kelnerka niż danie, 
które przynosiła. Nie na szklankę piwa wstępowałem do baru, ale by 
na barmankę pogapić się przez kwadrans. Chodziłem do kościoła, mo-
dliłem się i śpiewałem, ale przecież kątem oka zerkałem nieustannie 
na profil siedzącej obok schludnej luteranki. Wsiadałem do pociągu 
i tak długo zaglądałem do kolejnych przedziałów, aż trud mój bywał 
nagradzany. Jechałem, gdy mnie wzywano, do chorego zwierzęcia, 
jednak nie o nim myślałem, mierząc mu gorączkę, ale o gospodyni 
lub córce całkiem już dorosłej9 .

Doktor weterynarii Kohoutek systematycznie zdradza żonę, a przed ko-
lejnymi kochankami roztacza z uporem godnym wyższej sprawy idylliczną 
wizję wspólnego życia we dwoje w scenerii malowniczej ziemi cieszyńskiej. 
Jak mówi narrator powieści: 

Kohoutek, istotnie, miał zwyczaj roztaczania przed każdą bliżej poznaną 
kobietą wizji wspólnego życia. Stąd brało się jego powodzenie. Kobiety 
chętnie słuchały opowieści o wspólnych podróżach, o wspólnych śnia-
daniach, oraz, rzecz jasna, o wspólnych dzieciach. My, starzy zbereźnicy, 
dobrze znamy odwieczną i banalną prawdę, iż rzeczą, której pragnie 
zdecydowana większość kobiet, jest stabilizacja w najogólniejszym i naj-
ściślej filozoficznym znaczeniu tego słowa. Nawet kobiety spragnione 
przygód łakną przede wszystkim stabilizacji, ponieważ stabilizacja jest 
fundamentem i niemalże warunkiem wstępnym rzeczywistej przygo-

8 Tamże, s. 58.
9 Tamże, s. 57. W przytoczonym fragmencie słychać wyraźną aluzję do napi-

sanego w roku 1986 wiersza Czesława Miłosza Wyznanie (z tomu Kroniki, Kraków 
1988). W powieści Pilcha jednym z pobocznych wątków jest przewrotna walka 
„o rząd ciał” z Miłoszem, który, jak wiadomo, był łasy na kobiece wdzięki. 
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dy. Opowiadając rozmarzonym głosem o wspólnym życiu, Kohoutek 
ofiarowywał kobietom iluzję stabilizacji. Nawet wiodące ustabilizowa-
ne życie ustabilizowane mężatki chętnie słuchały opowiadań Kohoutka, 
ponieważ wydawało im się, iż ewentualne wspólne życie z Kohoutkiem 
byłoby jeszcze bardziej ustabilizowane10 . 

Jedną z przygód miłosnych, rozpoczętą siedemnaście tygodni wcześniej 
w Krakowie, wieńczy, jako się rzekło, nieoczekiwany finał. Oto któregoś listo-
padowego dnia, w przeddzień urodzin seniorki rodu, do rodzinnego domu 
Kohoutków w Wiśle przyjeżdża bez uprzedzenia kochanka Pawła, Justyna 
Kotkowska – młoda i piękna, a przy tym wielce obiecująca intelektualistka, 
absolwentka polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Pochodzi z Ostrowca 
Świętokrzyskiego i, jak twierdzi, jest daleką krewną Witolda Gombrowicza11 . 
Jest miłośniczką twórczości Czesława Miłosza (wedle określeń narratora 
powieści: „najwybitniejszego żyjącego polskiego pisarza” i „niestrudzonego 
łowcy kobiet”). Kilkunastotygodniowy okres najnowszego romansu Paweł 
podsumowuje jednym zdaniem: „Ja nieustannie kłamałem, a ona bez prze-
rwy mówiła o literaturze”. Z relacji narratora dowiadujemy się, że poznali się 
przypadkowo w krakowskim autobusie pośpiesznym linii A, Justyna czytała 
Księgę śmiechu i zapomnienia Milana Kundery, a z radioodbiornika płynęły 
słowa piosenki śpiewanej przez Mireille Mathieu12. Podczas kilku dni spę-
dzonych w domu Kohoutków (a raczej na strychu nieczynnej masarni, gdzie 
Paweł urządził jej kryjówkę) Justyna nieustannie czyta książki, namiętnie pali 
papierosy mentolowe i urządza sceny zazdrości kochankowi, który co jakiś 
czas podrzuca jej jedzenie z domowej spiżarni. W końcu, zrezygnowana 
i odtrącona przez wszystkich, postanawia opuścić Wisłę.

Wiślański dom Kohoutków zapełnia wielobarwna ludzka menażeria, 
przypominająca poczet bohaterów zamieszkujących prowincjonalną Nawłoć 
z Przedwiośnia Stefana Żeromskiego13, z tą jednak zasadniczą różnicą, że 

10 Tamże, s. 28–29.
11 Panieńskie nazwisko matki Witolda Gombrowicza brzmiało Kotkowska.
12 Opisana przez Pilcha scena pierwszego spotkania Pawła i Justyny w auto-

busie przypomina spotkanie dwojga kochanków z powieści Gorzkie gody Pascala 
Brucknera, na podstawie której Roman Polański nakręcił w 1992 głośny film pod 
tym samym tytułem.

13 Czytelnym tropem żeromszczyzny obecnej na kartach Pilchowej powieści 
jest obecność dwóch pań. Wandzi – młodej panienki, instrumentalistki, która pod 
pilnym nadzorem mamy całymi dniami uczy się trudnej sztuki gry na skrzypcach 
(wykonuje m.in. kompozycje Franza Schuberta) oraz jej matki. Wandzia i jej mama 
są kimś w rodzaju rezydentek, wynajmujących pokój w domu Kohoutków. 
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u Pilcha mamy do czynienia z żywiołem i mentalnością protestancką, a nie 
katolicką. 

Wśród postaci drugorzędnych na pierwszy plan wysuwa się żona Pawła 
Kohoutka – przedstawiana przez narratora jako „niezwykle piękna i świa-
doma swej urody kobieta”, „przystojna i wykształcona” (całe dnie poświęca 
m.in. nauce języków obcych). Kobieta ta doskonale wie o słabostkach i ro-
mansach męża. W jednej z kluczowych rozmów, podczas spaceru na stary 
cmentarz ewangelicki na Groniczku, szczerze wyznaje swemu towarzyszowi 
życia, że u jego boku czuje się jak stara panna lub wdowa. Oboje poznali się 
dawno temu, kiedy mieli po siedemnaście lat. Teraz ich związek przechodzi 
poważny kryzys: „Ja jestem powodem wszystkich twoich nieszczęść, a ty 
jesteś pierwszą przyczyną wszystkich moich nieszczęść. (...) Sami jesteśmy 
sobie winni” – mówi mężowi pani Kohoutkowa. 

Ważną postacią jest też Oma – babka Pawła, seniorka rodu. To kobieta 
o mocno posuniętej demencji, ale na tyle jeszcze sprawna fizycznie, by o wła-
snych siłach wejść po drabinie na strych nieczynnej masarni (co jakiś czas 
wynosi z domu jedzenie i ukrywa je właśnie tam w kartonowych pudełkach). 

Jedną z kluczowych ról w powieści Pilcha odgrywa Franciszek Józef Oy-
ermah – sędziwy lekarz weterynarii, mistrz Pawła i od lat zaufany przyja-
ciel Kohoutków. To on podarował dawno temu ich pierworodnemu syno-
wi wydany w latach stalinowskich rosyjski ilustrowany Słownik weterynarii 
(„mityczna księga dzieciństwa” Pawła), zachęcając chłopca do wyboru nieła-
twego zawodu. Oyermah jest nie tylko „znawcą zwierzęcej anatomii i dusz 
ludzkich”, ale także zapalonym gawędziarzem – swoimi oracjami okrasza 
każdą rodzinną uroczystość:

Oyermah był bowiem tego rodzaju gawędziarzem, który we wszyst-
kim, na czym spoczęło jego oko, dostrzegał temat godny kwiecistej 
perory. [...] mówił bez przerwy. Mówił, gdy stał, gdy siedział, gdy jadł 
i gdy pił. Mówił w czasie pracy i w czasie wielogodzinnych biesiad. 
Mówił, gdy szedł ulicą, bo przecież co krok spotykał kogoś, kogo znał, 
a znał tu wszystkich.

Samotnik, żyje w drewnianym domku w dolinie Partecznika. Człowiek 
prawy i pobożny; jak na prawdziwego ewangelika przystało, Biblię zna na 
wyrywki. Jego credo życiowe to fragment Eklezjasty: 

„Sto tysięcy razy ci mówiłem, że pomiędzy człowiekiem a bydlęciem 
nie ma praktycznie żadnej różnicy. Jak powiada Eklezjasta: „Bo przy-
padek synów ludzkich i przypadek bydła jest przypadek jednaki. Jak 
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umiera ono, tak umiera i ten, i ducha jednakiego wszyscy mają, a nie 
ma człowiek nic więcej nad bydlę, bo wszystko jest marność”. I da-
lej powiada: „A któż wie, że duch synów ludzkich wstępuje w górę, 
a duch bydlęcy że zstępuje pod ziemię?”.

W cieniu dostojnego Oyermaha pozostaje zacny Pastor – emerytowany 
kaznodzieja, którego wielką pasją jest pisanie i odczytywanie na głos so-
botnich homilii docierających do domowników… zza drzwi jego gabinetu. 
W rozdziale XV powieści narrator cytuje kazanie skierowane do alkoholików, 
„pijaniców i opojów”, z którego warto zacytować zakończenie nawiązujące 
do nauczania św. Pawła:

– Bracia i siostry. Apostoł Paweł powiada, abyście nie mieszali się 
z wszetecznikami tego świata, abyście nie mieszali się z pijanicami, 
abyście z takowymi i nie jadali. A jakoż wy z pijanicami jadać nie 
będziecie, skoro wy pijanicami jesteście? Sami ze sobą tedy jadać nie 
możecie, i co więcej, wy już sami z sobą nie jadacie. Sami z sobą nie 
jadacie, bo sami sobą nie jesteście. Przeto uczyńcie tak, jak nakazuje 
Apostoł: uprzątnijcie tego złośnika z pośrodku samych siebie. Amen14 .

W świecie przedstawionym Pilchowej powieści motywy luterańskie wy-
stępują w czterech grupach tematycznych. Pierwsza z nich obejmuje te frag-
menty, w których mówi się o Pawle Kohoutku (lub on sam wypowiada się 
na własny temat) jako osobie wychowanej w surowej ewangelickiej tradycji. 
To świat, w którym uczęszcza się do kościoła na nabożeństwa i uroczyście 
obchodzi się Pamiątkę Reformacji, uczestniczy w godzinach biblijnych i wy-
słuchuje płomiennych kazań natchnionych pastorów, ale w którym obo-
wiązuje także – opisany przez Maksa Webera jako intrygujące zagadnienie 
socjologiczne – „pieczołowicie kultywowany etos nadludzkiej pracy w nie-

14 Tamże, s. 92–93. Zacytowany fragment odnosi się do Listu św. Pawła do 
Galatów (5, 16–26). Humorystyczne przedstawienie homiletycznych zapędów eme-
rytowanego pastora, a zwłaszcza przytoczone w obszernych fragmentach kazanie 
do pijaków, ma swoje uzasadnienie. W wywiadzie udzielonym Ewelinie Pietrowiak 
Jerzy Pilch wspomina o istnej pladze alkoholizmu, która nawiedziła Wisłę: „W la-
tach pięćdziesiątych w takich miejscowościach jak Wisła alkoholizmu właściwie nie 
leczono. O tyle to zrozumiałe, że alkoholizm nie istniał, byli tylko pijacy, którzy pili 
za dużo. […] Tego konsekwencje do dziś są widoczne. Do dziś leczenie alkoholizmu, 
wychodzenie z niego jest wciąż niepopularne. Spośród moich kolegów ze szkolnej 
wiślańskiej klasy chyba piątka umarła przez alkohol” (cyt. za: Zawsze nie ma nigdy, 
Jerzy Pilch w rozmowach z Eweliną Pietrowiak, Kraków 2016, s. 85). 
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ludzkich warunkach”15. Ten zapamiętany z dzieciństwa luterański Ordnung 
postrzegany jest przez Pilcha jako rzeczywistość opresyjna, świat pozbawio-
ny głębszych relacji międzyludzkich, gdzie bliskość i rodzicielska miłość zastę-
powane są katechizmowymi formułkami i wymuszoną odgórnie dyscypliną. 
Problem ten rozpoznaje żona Pawła, która, niczym wprawny psychoanalityk, 
dociera do sedna erotomańskich zapędów swego męża i popełnianych prze-
zeń licznych zdrad małżeńskich:

– Choć rzecz w tym, że ty wcale nie jesteś dużym, ty jesteś dalej 
małym chłopcem i przyczyną wszystkich twoich zmartwień i kłopotów 
jest fakt, iż dalej, niczym mały chłopiec, żyjesz wyłącznie w świecie 
zakazów. […] Ty, Kohoutku, zacząłeś od pewnego czasu rozpaczliwie 
uciekać, zacząłeś szukać miłości, która nie byłaby ci, jeśli nie w cało-
ści, to z pewnością pod wieloma względami zakazana. I odkryłeś, że 
jedyną prawdziwie dozwoloną miłością jest miłość całkowicie i przez 
wszystkich zakazana. Bo warunkiem rzeczywistej miłości zakazanej 
jest jej chwilowe wprawdzie, ale całkowite bezpieczeństwo16 . 

Druga grupa odnosi się do motywu bluźniercy i odszczepieńca od wiary 
ewangelickich przodków, za jakiego uważa siebie Paweł Kohoutek. W roz-
dziale VII powieści odnajdujemy humorystyczny opis zachowań bohatera. 
Oto łamiąc uświęcony tradycją rodzinny obyczaj obchodzenia urodzin Omy, 
seniorki rodu, wymyka się on cichcem na strych, gdzie wcześniej ulokował 
swoją kochankę:

Podczas pierwszej modlitwy Kohoutek wymknął się z domu i zaniósł 
swojej aktualnej kobiecie marynowanego śledzia. Gdy przemawiał Pa-
stor, pomknął do niej z talerzykiem wędlin. Gdy wznoszono pierwszy 
toast, Kohoutek biegł przez ogród z butelką szampana17 .

Kiedy prawda o grzesznych uczynkach Pawła wychodzi na jaw, matka 
natychmiast udziela mu reprymendy. Pani Kohoutkowa ukazana została 
w powieści jako osoba głęboko wierząca, prawa ewangeliczka, która zawsze 
twardą ręką wychowywała syna. Także teraz, kiedy jest on dojrzałym męż-

15 Tamże, s. 17. Chodzi o fundamentalną pracę Maksa Webera Etyka prote-
stancka a duch kapitalizmu (1904–1905), w której niemiecki socjolog religii wśród 
głównych cech etosu protestantyzmu wymienił prywatną przedsiębiorczość opartą 
na kulcie ciężkiej pracy wykonywanej na chwałę Boga. 

16 Jerzy Pilch, dz. cyt., s. 83, 84.
17 Tamże, s. 34.
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czyzną, nie szczędzi mu krytycznych uwag, ostrzegając przed samozatratą 
i zniszczeniem rodziny:

– Milczeć! – ryknęła matka. Nie będziesz mi to bluźnił, bluźnierco 
jeden! Dalej Pastor mówił o duszy […] że więcej niż szata wchła-
nia w siebie wszelki zapach dusza. Nie słuchałeś, boś musiał na ten 
strych przeklęty lecieć. Pastor mówił, że dusza jest chciwa i pije jak 
gąbka, i wchłania w siebie wszelkie nałogi ciała, i że prawdą są słowa: 
w zdrowym ciele – zdrowa dusza. A jaka jest twoja dusza? – ryknęła 
znowu. – Jakie jest twoje ciało? Dlaczego je plugawisz?18

Podczas długiej rozmowy z doktorem Oyermahem Paweł Kohoutek do-
konuje swoistego samobiczowania, przyznając się, iż jest nie tylko „zwykłym 
rozpustnikiem, najzwyklejszym w świecie cudzołożnikiem, Casanovą spod 
ciemnej gwiazdy, donżuanem od siedmiu boleści”, ale także wszetecznikiem 
i najzwyklejszym w świecie erotomanem19 .

Motyw apostazji łączy się z innym motywem, który polega na ironicz-
no-sarkastycznym traktowaniu przez odszczepieńca Pawła Kohoutka świętej 
wiary luterańskiej i ewangelickiej tradycji swoich przodków. W powieści od-
najdujemy wiele dowcipnych komentarzy i krytycznych uwag dotyczących 
wątpliwych zachowań współbraci w wierze. Jako przykład faryzejskiej hipo-
kryzji narrator ukazuje zjawisko „domowej retoryki śmierci”, występujące 
wśród ludzi codziennie czytających Biblię i powołujących się na przykazanie 
miłości bliźniego:

Obyczaj grożenia śmiercią był pradawnym domowym obyczajem. Ko-
houtek nieśmiertelne frazy o zabijaniu słyszał, odkąd nauczył się słu-
chać. Ja cię zabiję, mówiła matka Kohoutka do ojca Kohoutka. Trzeba 
ją wreszcie zabić, mówili oboje, gdy Oma kolejny raz ukrywała jakąś 
potrawę. Ćwicz, bo cię zabiję, mówiła matka do pani Wandzi. Zaraz go 
zabiję, mówiła Oma, gdy dziadek kolejny raz wracał pijany w trupa20 .

Jeden z najbardziej zabawnych fragmentów powieści dotyczy planowa-
nia przez wiślańskich ewangelików terminu własnej śmierci oraz przygoto-
wań do spotkania w zaświatach z Ojcem Reformacji. Ponieważ stary cmen-
tarz wiślański znajduje się na wysokim wzgórzu, na który prowadzi strome 

18 Tamże, s. 36.
19 Zob. tamże, s. 58.
20 Tamże, s. 21.
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podejście, niewskazane były pogrzeby organizowane w okresie zimowym. 
O tej porze roku śnieg i lód mogły bowiem pomieszać szyki żałobnikom. 
Dlatego, jak zauważa narrator:

Starzy ewangelicy starali się nie umierać zimą. Czekali na wybuch 
wiosny21, na czas, w którym rozmiękła ziemia pocznie łagodnie ni-
czym ciepłe jezioro pochłaniać ich jasne dębowe trumny. Ci, którzy 
szykowali się do ostatniej drogi, a nie zdążyli tego uczynić jesienią, 
mieli przed sobą ostatnią zimę życia i tak jak wszystkie zimy spędza-
li ją pożytecznie. W miarę sił pomagali w domu, powtarzali sobie 
niemieckie słówka, bo przecież, kto wie, czy w Winnicy Pańskiej nie 
napotkają doktora Marcina Lutra, a wtedy będzie wypadało powie-
dzieć przynajmniej: Guten Tag Herr Doktor Luther, ich bin also ein 
Lutheraner aus Weichsel in Polen22 .

Krytyczne uwagi pod adresem wiślańskich ewangelików, a zwłaszcza ich 
(nie)znajomości Pisma Świętego i poziomu wykształcenia teologicznego, Pilch 
wkłada w usta doktora Oyermaha. Postać ta urasta do roli mentora i du-
chowego przewodnika naszego bohatera. To właśnie w nim Paweł Kohoutek 
znajduje najbliższego powiernika, wyznając prawdę o swoich problemach ży-
ciowych. Zacytowany poniżej dialog ostrzem krytyki wymierzony jest w pod-
stawową zasadę luterańskiej doktryny religijnej: Sola scriptura (tylko Pismo):

– Wie pan, mistrzu – Kohoutek czyścił z popiołu wielki, kaflowy piec 
– niekiedy wydaje mi się, że nas, lutrów, cechuje nadmierna i trochę 
bezkarna łatwość w ciągłym powoływaniu się na Pismo. A poza tym, 
szczerze powiem, pogubić się w tym można, to kim my właściwie 
jesteśmy – mędrcami, pastuszkami czy bydlętami?

Oyermah machnął niecierpliwie ręką.

– Nie lubię takich uogólnień. Z tego, że ja, Franciszek Józef Oyer-
mah znam Pismo i powołuję się na nie, nie wynika, by pozostali nasi 
współbracia znali Pismo. Starzy ewangelicy owszem, znali Biblię, ale 
wszyscy starzy ewangelicy z wyjątkiem mnie pomarli. Dawniej! Ale 
dziś? – zasępił się doktor.

21 Wiosna, jak zauważa narrator w innym miejscu: „na Śląsku Cieszyńskim ma 
w sobie raptowność reformacji, nagłe upały wzdłuż i wszerz przemierzały te ziemie 
niczym innowiercze ognie” (tamże, s. 12).

22 Tamże, s. 80.
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– Jedną z bolesnych okoliczności mojego życia jest fakt, iż muszę 
– bezsilny – przypatrywać się tuż przed śmiercią, jak Kościół luter-
ski zdominowany został przez, pożali się Boże, dewotki oraz takich 
niedołęgów teologicznych, jak – nie przymierzając – ty, Kohoutku23 .

Mimo krytycznej opinii na temat znajomości Pisma Świętego wśród 
współczesnych luteranów, na kartach powieści raz po raz przywoływane 
są teksty Starego i Nowego Testamentu, służące autorowi do przekazania 
ważnych kwestii natury egzystencjalnej. Motywy biblijne pełnią istotną 
funkcję w planie ideowym Innych rozkoszy. Nie bez kozery najczęściej 
cytowanym przez doktora Oyermaha tekstem biblijnym jest Księga Mą-
drości (Eklezjastes), w której pierwszoplanową rolę odgrywają wątki wa-
nitatywne:

Jak powiada Eklezjasta: „Bo przypadek synów ludzkich i przypadek by-
dła jest przypadek jednaki. Jak umiera ono, tak umiera i ten, i ducha 
jednakiego wszyscy mają, a nie ma człowiek nic więcej nad bydlę, bo 
wszystko jest marność”24 .

Jak widać na podanych przykładach, tragifarsa, groteska i absurd, czyli 
stylistyczna materia, z której utkana została Pilchowa opowieść, stanowią 
w gruncie rzeczy maskę ochronną, pod którą kryją się sprawy śmiertelnie 
poważne. Wśród życiowych problemów Pawła Kohoutka na plan pierwszy 
wysuwają się dwa – nałóg alkoholowy oraz cudzołóstwo. Tym dwóm grze-
chom ciężkim towarzyszy coś o wiele bardziej dotkliwego – choroba duszy 
człowieka, który o swoim nieszczęśliwym istnieniu mógłby powiedzieć za 
mędrcem Koheletem: „Marność nad marnościami i wszystko marność”. Jed-
nak Inne rozkosze, zgodnie z przyjętą przez autora konwencją gatunkową, 
łączą w sobie elementy gawędy i przepełnionej ironią powiastki filozoficznej. 
Dzięki temu oprócz mrocznego przesłania zawierają także apologię życia 
z wszystkimi jego powikłaniami i niekonsekwencjami. Ostoją dla znękanej 
duszy bohatera są najbliżsi – rodzina i przyjaciele. A także tradycja prote-
stanckiej Wisły i piękno rodzinnej ziemi cieszyńskiej. Paweł Kohoutek mimo 
swoich rozlicznych wad nie zatraca całkowicie zmysłu religijnego, o czym 
świadczy wyznanie złożone przez niego podczas rozmowy z drem Oyerma-
hem: 

23 Tamże, s. 101.
24 Tamże, s. 100.
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Łamię Jego przykazania, być może, gniewa się On na mnie, ale to 
tym lepiej, bo w gniewie istnieje On mocniej i bardziej Weń wierzę. 
Pismo mówi też: „Którzy są w ciele, Bogu się podobać nie mogą”. 
A ja, Kohoutek, jestem w swoim ciele i mojemu ciału podobają się 
kobiety, przez to ja nie podobam się Bogu. Ale to nie znaczy, że Bóg 
nie podoba się mnie. Wolę Go zagniewanego, a nawet swarliwego niż 
dobrotliwego. Wydaje mi się, że wierzę weń prawdziwie, a prawdziwa 
wiara nie jest rzeczą łatwą. Tylko głupcy i prostaczkowie uważają, że 
prawdziwa wiara jest prosta jak nic25 .

Mimo eksponowania wątków wanitatywnych w swym najgłębszym prze-
słaniu Inne rozkosze mówią o potrzebie ratowania zagrożonych wartości. 
Zwłaszcza miłości, bez której ludzkie życie traci sens. Jest to zatem powieść, 
w której „skandalista Jerzy Pilch” objawił światu swoje ukryte „ja” wrażli-
wego romantyka-idealisty, „neurotyka odczuwającego neurotyczną potrzebę 
miłości”. Jak zauważył Jerzy Jarzębski:

Pilch wypróbowuje w książce nie spełniony wariant swego życiorysu, 
wariant, którego zrealizować już nie może: nie pora na to po czter-
dziestce. (...) Są więc Inne rozkosze mitem o „innych rozkoszach”, jakie 
mogły być udziałem samego autora, gdyby wybrał odmienną drogę 
życia – tak samo jak Spis cudzołożnic był mitem o nie spełnionych 
nigdy do końca erotycznych związkach, o daremności „wchodzenia 
drugi raz do heraklitejskiej rzeki”. (...) Zamiast mówić o własnym życiu 
wprost, Pilch tworzy więc historię mityczną, w której tylko wtajemni-
czeni rozpoznają odcisk autentyku26 .

25 Tamże, s. 65.
26 Jerzy Jarzębski, Twarz losu i smak fabuły, [w:] tegoż, Apetyt na Przemianę. 

Notatki o prozie współczesnej, Kraków 1997.
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2.6.  Homiletyka w dobie Internetu.  
o Kazaniach mikuszowickich  
ks. eugeniusza Burzyka

W Bielsku-Białej, mieście o ponad siedemsetletniej historii, na przestrze-
ni lat pojawiali się znakomici kaznodzieje, przedstawiciele różnych wyznań 
religijnych. Choć reprezentowali odmienne wspólnoty, gminy czy Kościoły, 
zawsze dbali o rangę głoszonego słowa, zdając sobie doskonale sprawę 
z tego, że mówiąc o sprawach Bożych, kształtują nie tylko sumienia, ale 
także postawę etyczną słuchaczy, obywateli dwumiasta nad rzeką Białą.

Na początku XIX wieku na terenie katolickich parafii Opatrzności Bo-
żej w Białej Krakowskiej oraz św. Mikołaja w Bielsku działał ks. Stanisław 
Stojałowski, znany społecznik i żarliwy patriota, założyciel Domu Polskiego 
– placówki, która budziła ducha polskości w mieście zdominowanym na 
przełomie XIX i XX wieku przez żywioł niemiecki. W okresie międzywojen-
nym w środowisku bielskich Żydów ogromny rozgłos i uznanie zdobył rabin 
dr Samuel Hirschfeld, autor głośnych kazań o tematyce religijno-społecznej1 . 
Współcześnie na terenie Bielska-Białej pracuje Paweł Anweiler, biskup Ko-
ścioła Ewangelicko-Augsburskiego, który w sposób piękny dzieli się Słowem 
Bożym nie tylko ze swoimi współwyznawcami. 

Do grona wybitnych współczesnych kaznodziejów bielsko-bialskich za-
liczyć należy księdza Eugeniusza Burzyka, który od kilkunastu lat związany 
jest z kurią biskupią diecezji bielsko-żywieckiej jako redaktor, duszpasterz 
środowisk twórczych, korespondent KAI i autor kilku tomów kazań, dostęp-
nych zarówno w wersji książkowej, jak i w formie elektronicznej, w Inter-
necie2. Jego kaznodziejska działalność, jedyna w swoim rodzaju, przycią-

1 W roku akademickim 2008/2009 w Katedrze Polonistyki ATH w ramach se-
minarium „Artystyczno-literackie Bielsko-Biała” powstała pod moim kierownictwem 
licencjacka praca dyplomowa Artykuły rabina bialskiego dra Samuela Hirschfelda 
publikowane na łamach „Tygodnika Żydowskiego” w latach 1936–1939. Jej autorem 
był Mateusz Płotkowiak, student filologii polskiej, specjalność medialna i dodatko-
wa specjalność kulturoznawstwo.

2 Przed Kazaniami mikuszowickimi ks. Eugeniusz Burzyk wydał dwa tomy kazań: 
Krótsze od najkrótszych (Kraków 2005) i Po pierwsze nie nudzić (Wrocław 2007); 
do 2020 jego dorobek homiletyczny obejmował kilkanaście publikacji książkowych. 
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ga do siedemnastowiecznego kościółka Świętej Barbary w Mikuszowicach 
Krakowskich ludzi spragnionych niekonwencjonalnego odczytania Dobrej 
Nowiny. Na sobotnie wieczorne msze święte przyjeżdżają w tym celu nie 
tylko z różnych dzielnic Bielska-Białej, ale także z wielu stron Polski. Po 
raz pierwszy usłyszałem tam kazanie ks. Eugeniusza Burzyka kilka lat temu 
i muszę przyznać, że wywarło na mnie ogromne wrażenie. Potwierdzeniem 
tego pierwszego „zauroczenia” były bardzo pozytywne recenzje, które czy-
tałem później na łamach „Gazety Wyborczej” czy „Tygodnika Powszechnego” 
(niezwykle pochlebnie wyrażał się o nich m.in. ks. Adam Boniecki).

Kazania ks. Eugeniusza Burzyka, dostosowane do rytmu roku liturgicz-
nego w Kościele katolickim, mają charakter uniwersalny i skierowane są do 
każdego poszukującego sensu życia człowieka, także agnostyka czy ateisty. 
Uniwersalizm tekstów zebranych w tomie Kazania mikuszowickie3 w dużym 
stopniu wynika z ich dialogowego charakteru. Autor, biorąc za punkt wyj-
ścia swoich rozważań wybrane fragmenty Ewangelii, nie ogranicza się do 
pobożnej gawędy religijnej, ale prowadzi inteligentną rozmowę z rozmaity-
mi tekstami kultury i tradycji europejskiej. Dla uzasadnienia lub lepszego 
oświetlenia nauki płynącej z fragmentu Pisma Świętego, ks. Eugeniusz Bu-
rzyk obficie cytuje klasyków literatury współczesnej i wybitnych myślicieli 
europejskich (w tym także niechrześcijańskich), odwołuje się do arcydzieł 
malarstwa religijnego i przytacza wypowiedzi wybitnych intelektualistów. 
Przygotowując się do wygłoszenia kazań w sobotnie wieczory, autor tworzy 
wcześniej rozbudowaną bazę danych przydatną na każdą okazję. Wyznaje:

W każdej gazecie czy książce ciekawe fragmenty zaznaczam koloro-
wym flamastrem, które później przepisywane są do zwykłego edytora 
tekstów (…). Moja rola ogranicza się do czytania i podkreślania, a póź-
niej do przenoszenia tekstów z Worda do specjalnie zaprojektowa-
nej bazy, która (…) zawiera ponad trzy tysiące przykładów. Wystarczy 
wpisać jakiekolwiek hasło lub frazę, by w ułamku sekundy otrzymać 
kilkanaście, czasem kilkadziesiąt interesujących przykładów. Jeśli jest 
taka potrzeba, mogę w ciągu kilku minut ułożyć kazanie na zadany 
temat, którym najczęściej jest Ewangelia wyznaczona na dany dzień4 .

Od 2000 roku jego kazania dostępne były w Internecie na stronie diecezji bielsko-
-żywieckiej: www.diecezja.bielsko.pl .

3 Ks. Eugeniusz Burzyk, Kazania mikuszowickie wygłoszone w zabytkowym ko-
ściele Świętej Barbary w Bielsku-Białej Mikuszowicach Krakowskich, Bielsko-Biała 
2009.

4 „TAK – TAK, NIE – NIE” Z księdzem Eugeniuszem Burzykiem rozmawia Bogu-
sław Rauer, [w:] Ks. Eugeniusz Burzyk, Kazania mikuszowickie…, s. 13.



85

Dzięki przyjętej metodzie komponowania kazania, obejmującej: odwo-
łanie do fragmentu Ewangelii, cytaty i krótkie podsumowania, autor osiąga 
nadrzędny cel – w sposób odpowiedzialny, dbając o autorytet głoszonego 
słowa, prowokuje odbiorców do myślenia. W skondensowanej do minimum 
homiletyce (każde kazanie nie trwa dłużej niż pięć minut!) ksiądz Burzyk 
unika nachalnej kazuistyki czy też powierzchownej moralistyki, stroni także 
od łatwego emocjonalizmu, który stał się przedmiotem dezaprobaty „ja” li-
rycznego w wierszu Zbigniewa Herberta Homilia: „jaki dziwny ma ten kapłan 
głosu organ / ani żeński ani męski ni anielski / także woda z ust płynąca 
to nie Jordan”5. Autor Kazań mikuszowickich zaprasza odbiorców do twór-
czego dialogu, rozpala nie tylko ich dusze, ale nade wszystko umysły, czego 
wyrazem jest dbałość o precyzję wypowiedzi:

Kazania opublikowane w książce czy w Internecie różnią się od wy-
głaszanych. W tekście pisanym nie można mówić zbyt bezpośrednio; 
w każdym dziele literackim powinna być tajemnica, niedopowiedze-
nie. (…) Natomiast kazanie wygłaszane musi być dla odbiorców jasne 
i przejrzyste, zrozumiałe dla każdego, bez względu na wiek, wykształ-
cenie czy poziom duchowego rozwoju. W kościele nie ma możliwości 
wysłuchania kazania drugi czy trzeci raz. Kazania piszę z kilkumiesięcz-
nym wyprzedzeniem, a jednak przed każdym sobotnim kazaniem, od 
rana aż do wieczornej Mszy, myślę nad najlepszą formą przekazu, by 
dotrzeć do wszystkich6 .

Przyjrzyjmy się dokładniej tematyce i strukturze jednego z wybranych 
Kazań mikuszowickich. Zostało ono przygotowane na czwartą niedzielę  
wielkanocną (Rok B), a punktem odniesienia stał się dla autora fragment 
Ewangelii św. Jana (J, 10, 11–18), który cytuję za Biblią Tysiąclecia:

Ja jestem dobrym pasterzem. Dobry pasterz daje życie swoje za owce. 
Najemnik zaś i ten, kto nie jest pasterzem, którego owce nie są wła-
snością, widząc nadchodzącego wilka, opuszcza owce i ucieka, a wilk 
je porywa i rozprasza; najemnik ucieka dlatego że jest najemnikiem 
i nie zależy mu na owcach. Ja jestem dobrym pasterzem i znam owce 
moje, a moje Mnie znają, podobnie jak Mnie zna Ojciec, a Ja znam 
Ojca. Życie moje oddaję za owce. mam także inne owce, które nie 
są z tej owczarni. I te muszę przyprowadzić i będą słuchać głosu 

5 Zbigniew Herbert, Homilia, [w:] tegoż, Rovigo, Wrocław 1992, s. 26–27.
6 „TAK – TAK, NIE – NIE” Z księdzem Eugeniuszem Burzykiem rozmawia Bogu-

sław Rauer, [w:] Ks. Eugeniusz Burzyk, Kazania mikuszowickie…, dz. cyt., s. 11–12.
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mego i nastanie jedna owczarnia, jeden pasterz. Dlatego miłuje mnie 
Ojciec, bo Ja życie moje oddaję, aby je znów odzyskać. Nikt Mi go nie 
zabiera, lecz Ja od siebie je oddaję. Mam moc je oddać i mam moc 
je znów odzyskać. Taki nakaz otrzymałem od mojego Ojca7 . 

A oto kazanie przygotowane przez ks. Burzyka jako komentarz przywo-
łanego fragmentu Nowego Testamentu:

W lutym 2002 roku głośna była sprawa trzydziestoletniej Nigeryj-
ki, matki pięciomiesięcznego dziecka, skazanej na ukamienowanie. 
Oskarżono ją o cudzołóstwo i zgodnie z islamskim prawem szariatu 
skazano na śmierć. Arcybiskup Lagos Anthony Olubunmi Okogie wy-
raził gotowość ofiarowania swego życia w zamian za jej uwolnienie.

Jezus nazywa siebie dobrym pasterzem, który nie opuszcza owiec 
w obliczu niebezpieczeństwa. Zapowiada, że odda za nie swoje życie, 
a potem, przez zmartwychwstanie, da im życie wieczne. czuje się od-
powiedzialny również za owce, które nie należą do Niego. Obiecuje, 
że przyprowadzi je i dołączy do swoich, tworząc jedną owczarnię.

Adam Zagajewski wspomina swoją ciotkę w Krakowie, osobę głęboko 
wierzącą, której mąż był agnostykiem. Kiedyś zaprosiła do domu wi-
kariusza z parafii Świętego Floriana, który więcej rozmawiał z jej nie-
wierzącym mężem, niż z nią. Zaczął coraz częściej bywać w ich domu 
i po pewnym czasie mąż się nawrócił. Tym księdzem był Karol Wojtyła8 .

Przywołane kazanie ma trójdzielną kompozycję, jest zbudowane z trzech 
mininarracji. Zauważmy, że tylko jedna z nich (środkowa) stanowi bezpo-
średni komentarz do przypowieści Jezusa o dobrym pasterzu. Dwie pozo-
stałe to przykłady zaczerpnięte przez autora z Internetu (historię Nigeryjki 
i wstawiającego się za nią arcybiskupa Lagos autor poznał, studiując serwis 
KAI) oraz z literatury (historia zaczerpnięta z eseistycznej książki Adama 
Zagajewskiego W cudzym pięknie). 

Odwołując się do fragmentu Ewangelii św. Jana, ks. Burzyk wybiera świa-
domie najbardziej kontrowersyjny fragment, który musiał drażnić nawet Apo-
stołów. Jakaż to trudna prawda, że dobry pasterz „czuje się odpowiedzialny 
również za owce, które nie należą do niego”! Ekstrapolacja przywołanej treści 

7 Ewangelia św. Jana (J 10, 11–18), Biblia Tysiąclecia, Poznań–Warszawa 1980, 
s. 1228 (podkreśl. moje – M.B.).

8 Ks. Eugeniusz Burzyk, dz. cyt., s. 95 (podkreśl. moje – M.B.).
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na czasy współczesne oznacza, że dobry pasterz – a takim ma być każdy 
wierzący chrześcijanin, szczególnie zaś ten, który pełni w Kościele jakąś od-
powiedzialną funkcję duszpasterską – powinien otoczyć apostolską opieką 
i miłością wyznawców innych religii (skazana na ukamienowanie nigeryjska 
kobieta była muzułmanką), a także agnostyków czy ateistów (Karol Wojtyła, 
będąc wikariuszem w krakowskiej parafii św. Floriana – co przypomniał Burzyk 
za Zagajewskim – podjął dialog z niewierzącym mężczyzną, a dzięki odważnej 
postawie otwartości na inność mężczyzna ten po jakimś czasie nawrócił się).

Warto zwrócić uwagę na to, że prawdy ewangeliczne głoszone przez ks. 
Burzyka nie są podawane wprost, w sposób nachalny. Aby je wydobyć z tek-
stu kazania, słuchacz (a później także czytelnik) musi przyjąć postawę kontem-
placyjną. Wejście w dialog ze skonstruowanym misternie przesłaniem kazania 
wymaga nie tylko duchowego skupienia, ale nadto intelektualnej uważności 
i otwartości. Wydestylowane krótkie przykłady, bardzo często zaczerpnięte 
z tekstów filozoficznych czy literackich, zachęcają do drążenia ukrytej za sło-
wami, metaforami czy parabolami – prawdy. Aby pełniej uchwycić niekonwen-
cjonalny charakter tej homiletyki, jakże odbiegający od tradycyjnego „ludowe-
go” kaznodziejstwa uprawianego w wielu polskich kościołach, posłużmy się 
dwoma charakterystycznymi przykładami. Pierwszy z nich zaczerpnięty został 
przez autora Kazań mikuszowickich z filozofii starożytnej:

Platon przedstawia w Państwie ludzi uwięzionych w jaskini. Przykuci 
do skały nie mogą wyjść, spojrzeć na zewnątrz ani odwrócić głowy. Na 
ścianie naprzeciw źródła światła widzą jedynie cienie rzeczywistości. 
Człowiek uwikłany w grzech żyje jakby w jaskini. Zadowala się obco-
waniem z cieniami, będącymi namiastką realnego świata9 .

Drugi przykład, bardziej radykalny, nielicujący niejako z przesłaniem 
chrześcijańskiej dobrej nowiny, ks. Burzyk zaczerpnął z kontrowersyjnej po-
wieści klasyka XX-wiecznej powieści amerykańskiej:

„Ludzie są jak wszy – włażą ci pod skórę i zagrzebują się tam. Drapiesz 
się i drapiesz aż do krwi, ale nie możesz się skutecznie odwszawić. 
[…] Drap się i drap – aż zedrzesz sobie skórę” – pisze Henry Mil-
ler w Zwrotniku Raka. Akceptujemy tych, którzy nas lubią, z których 
mamy korzyść. Pozostałych zaledwie tolerujemy, a często nienawi-
dzimy10 .

 9 Tamże, s. 94.
10 Tamże, s. 99.
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Zacytowane przykłady wiele mówią o strategii homiletycznej przyjętej 
przez bielskiego kaznodzieję. Zanim opiszemy ją dokładniej, warto przypo-
mnieć, dla kontrastu, najważniejsze wyznaczniki kaznodziejstwa ks. Piotra 
Skargi. Autor Kazań sejmowych – podobnie jak inni wybitni mówcy kato-
liccy XVI-wiecznej Rzeczypospolitej: Jakub Wujek, Stanisław Sokołowski czy 
Hieronim Powodowski – w swych kazaniach główny nacisk kładł na krytykę 
innowierców, piętnowanie wad społecznych, a przede wszystkim koncen-
trował się na sprawach politycznych i ogólnopaństwowych. Jak zauważył 
Janusz Tazbir:

(…) oddzielenie spraw polityki od religii było (…) wówczas w praktyce 
niemożliwe. Stąd też w kazaniach sejmowych zarówno Skargi, jak po-
przednio Powodowskiego czy Sokołowskiego, znalazł tak silne odbicie 
wewnętrzny kryzys Rzeczypospolitej11 .

Tematyka podejmowana przez ks. Skargę w kazaniach wyznaczała tak-
że stosowną formę wypowiedzi literackiej, jaką się posługiwał ten jezuicki 
kaznodzieja. Jego dzieło, jak twierdzi Tazbir „stało na pograniczu dwóch 
gatunków literackich – traktatu politycznego oraz kazania”. Windakiewicz 
nazywa Skargę wprost „biurkowym dyplomatą”12. Styl Kazań sejmowych, 
tworzonych według XVI-wiecznej ars bene dicendi (sztuki dobrego mówie-
nia) wpisywał się w obowiązujący wówczas schemat retoryczny, którego 
głównym celem były: perswazje i pouczenia (docere), poruszenie odbiorcy 
(movere) i zachęcenie słuchaczy (delectare)13. Jak zauważa Tazbir:

Innymi słowy, retoryczna organizacja wypowiedzi (mowy wiązanej lub 
niewiązanej) zmierzała do wywarcia określonej przez autora tekstu 
(oratora lub pisarza) impresji na czytelniku lub słuchaczu. Impresyjny 
charakter retoryki odróżnia tę sztukę słowa od poetyckiej organizacji 
wypowiedzi, polegającej na wywołaniu u odbiorcy słowa ekspresji, 
czyli indywidualnych wrażeń lub odczuć estetycznych słowa względnie 
grupy słów (zdań)14 .

Impresywny charakter Kazań sejmowych współgrał w twórczości Skargi 
z wyznawanym przez niego jako kaznodzieję królewskiego celem retorycz-

11 Janusz Tazbir, Wstęp, [w:] Piotr Skarga, Kazania sejmowe, oprac. J. Tazbir 
przy współudziale M. Korolki, Wrocław 1984, s. LVI.

12 Tamże, s. LXXV.
13 Tamże, s. XCVII.
14 Tamże.
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no-propagandowym. Innymi słowy, homiletyka Skargi, której głównym ce-
lem była ochrona wiary katolickiej, walka z innowiercami oraz piętnowanie 
moralnego upadku demokracji szlacheckiej u schyłku złotego wieku epoki 
jagiellońskiej, wpisywał się w nurt ideologii kontrreformacyjnej realizowanej 
w świecie katolickim zgodnie z ustaleniami Soboru Trydenckiego (1545–
1563).

Homiletyka ks. Eugeniusz Burzyka, omówiona z konieczności wybiórczo, 
na przykładzie kilku zaledwie reprezentatywnych utworów zaczerpniętych 
z tomu Kazań mikuszowickich, ma zupełnie inny charakter. Nie jest ani na-
chalnie konfesyjna, ani nietolerancyjna. Burzyk z nikim nie walczy i niczego 
w zajadły sposób nie broni. Jego przekonania oraz sposób argumentacji 
wyrastają z ducha aggiornamento, wpisując się w nurt tzw. katolicyzmu 
otwartego realizowanego po Soborze Watykańskim II. To najlepszy przykład 
odpowiedzialności za słowo, które powinno wzmacniać człowieka (także 
oponenta), a nie służyć jako oręż w bezpardonowej walce „o rząd dusz”. 

Podsumowując, istota Burzykowej homiletyki zawiera się w trzech pod-
stawowych kwestiach. Po pierwsze, jest otwarta na Innego (w różnych od-
cieniach semantycznych tego słowa). Po drugie, jest dialogiczna (autor dąży 
do ukrytej prawdy, będącej zawsze owocem rozmowy, a nie opresyjnego 
dyktatu). Po trzecie, jest bardzo literacka, co widać w finezyjnej kompozycji 
każdego minikazania, w metaforyczno-symbolicznej wymowie podawanych 
przykładów, a także w intertekstualnej sieci nawiązań i zapożyczeń, które 
służą ks. Burzykowi do pełniejszego wykładania niełatwych spraw Bożych.

Kazania mikuszowickie to cykl mądrych i ciekawie zaplanowanych me-
dytacji religijno-egzystencjalnych, ożywionych duchem autentycznej wiary. 
Zasadniczym tematem wszystkich zamieszczonych w tomie kazań jest na-
mysł nad chrześcijańską wizją życia, które nie zamyka się w murach ko-
ścielnej kruchty, ale ma dopełnienie w szeroko rozumianej kulturze. Ta zaś 
– jak naucza Sobór Watykański II – jest przestrzenią realizacji człowieka jako 
osoby, wyzwaniem do przekraczania naszego doczesnego wymiaru życia ku 
sprawom ostatecznym: Duc in altum! 
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2.7.  atlantyda przywrócona. O książce jacka Proszyka 
Życie według wartości

Wiesław Budzyński, znawca historii, autor książki Miasto Lwów, napisał: 

Mówiąc o Lwowie, należy mówić o cywilizacji lwowskiej, jako że rola 
i osobliwość tego miasta daleko wykraczają poza miano centrum kul-
turalnego, naukowego czy handlowego […] Na cywilizację lwowską 
złożyła się wielokulturowość, która w naturalny sposób […] wzboga-
cała to miasto. Miasto się bogaciło, a wraz z nim jego mieszkańcy: 
Polacy, Żydzi, Rusini czy Ormianie, ale i Niemcy…1

Słowa Budzyńskiego przypomniałem sobie w grudniowy wieczór, siedząc 
w wypełnionej po brzegi Sali Redutowej hotelu „Pod Orłem”. Z ogromnym 
zainteresowaniem słuchałem prelekcji dr. Jacka Proszyka, który promował 
swoją najnowszą książkę zatytułowaną Życie według wartości. Żydowski li-
beralizm, ortodoksja i syjonizm w Bielsku i Białej2. Na stronie dwudziestej 
trzeciej wspomnianego dzieła, będącego rozszerzoną wersją dysertacji dok-
torskiej, która powstawała przez piętnaście lat na bazie kwerend czynio-
nych m.in. we Lwowie, Wiedniu i Jerozolimie, zobaczyć można fotografię 
opatrzoną podpisem: „Świątynia izraelicka w Bielsku, widok od ul. Mickie-
wicza”3. Na pierwszym planie anonimowy autor zdjęcia uwiecznił nieistnie-

1 W. Budzyński, Miasto Lwów, Warszawa 2012, s. 5, 6 (podkreśl. moje – M.B.).
2 Jacek Proszyk, Życie według wartości. Żydowski liberalizm, ortodoksja i syjo-

nizm w Bielsku i Białej, Wydawnictwo HASKALA, Jaworze 2012, ss. 316. Zorgani-
zowana przez Gminę Wyznaniową Żydowską w Bielsku-Białej oraz Wydawnictwo 
HASKALA promocja książki dr. Jacka Proszyka odbyła się 11 grudnia 2012 w Sali 
Redutowej hotelu „Pod Orłem”, towarzyszył jej koncert pieśni żydowskich Sekretny 
ogród w wykonaniu aktorki Teatru Polskiego w Bielsku-Białej Marty Gzowskiej-Sa-
wickiej wraz z zespołem.

3 Fotografia ta pochodzi ze zbiorów Krzysztofa Raczka – wg informacji podanej 
w rozdziale Źródła ilustracji. Inna unikatowa fotografia znajduje się na stronie 22 
i przedstawia wnętrze postępowej synagogi izraelickiej w Bielsku, zniszczonej przez 
Niemców na początku września 1939.
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jącą już synagogę postępową wzniesioną na początku lat osiemdziesiątych 
XIX wieku przez zamożnych bielskich wyznawców religii mojżeszowej. Jej 
znakiem rozpoznawczym były dwie smukłe wieże zakończone kolumnami 
w stylu mauretańskim. W dalszej perspektywie dojrzeć można na zdjęciu 
zwieńczoną blaszanym hełmem wieżę ewangelicko-augsburskiego kościoła 
Marcina Lutra oraz barokową fasadę katolickiej świątyni Opatrzności Bożej 
w Białej4. Trzy obiekty sakralne uwiecznione na starej fotografii, wkompo-
nowane w tkankę urbanistyczną dwumiasta nad rzeką Białą, dobrze oddają 
jego kulturową specyfikę. Bielsko i Biała, podobnie jak kresowy Lwów, były 
wieloetnicznym ośrodkiem położonym na południowych rubieżach mię-
dzywojennej Rzeczypospolitej, zamieszkiwanym przez Niemców, Polaków, 
Żydów, Czechów, Węgrów i Słowaków. Dzięki tej mozaice etnicznej i wy-
znaniowej można by je nazwać „Jerozolimą Południa”, podobnie jak kreso-
we Wilno, które zamieszkujący w nim Żydzi określili mianem „Jerozolimy 
Północy”. Siedząc w zabytkowej sali „Pod Orłem” i słuchając wystąpienia 
autora książki, który zaraz na wstępie przywołał fragment z Księgi Koheleta: 
„To, co było, jest tym, co będzie, / a to, co się stało, jest tym, co znowu 
się stanie: / więc nic zgoła nowego nie ma pod słońcem” (Kohelet, 1, 9) – 
próbowałem mocą wyobraźni przenieść się do tej nieistniejącej już bielsko-
-bialskiej Atlantydy, zatopionej bezpowrotnie w pierwszych dniach września 
1939 roku. Tragiczny los jej mieszkańców przypieczętowały zsyłki do getta, 
wywózki do Auschwitz, Holocaust... Od tej pory Bielsko i Biała, połączone 
w 1951 roku w jeden organizm miejski, nabrały zupełnie innego charakteru, 
zaś nowe miasto już tylko w pamięci poszukiwać może utraconej na zawsze 
wieloetnicznej entelechii… 

Jacek Proszyk, przywracając współczesnym bielszczanom blaski i cienie 
zatopionej żydowskiej Atlantydy, nie wyważa wszakże otwartych drzwi. Na 
temat historii bielskich i bialskich Żydów powstało wcześniej kilka cennych 
prac, które autor Życia według wartości skrupulatnie przypomina w pierw-
szych rozdziałach swej monografii5 .

Niezwykle barwna, wieloaspektowa narracja Proszyka o życiu bielsko-
-bialskiego żydostwa obejmuje jego trzy nurty: liberalny (postępowy), tra-
dycyjny (ortodoksja i chasydyzm) oraz syjonistyczny. Każdy z wymienionych 
zasadniczo różnił się od pozostałych. Żydzi liberalni to zazwyczaj bogaci 
przemysłowcy, kupcy czy bankierzy, którzy wtapiali się w niemiecko-polską 
strukturę dwumiasta, asymilując się do kultury innej niż ta, w której zostali 

4 Przed II wojną światową Białej Krakowskiej.
5 Zob. m.in. Żydzi w Bielsku, Białej i okolicy, red. Jerzy Polak, Janusz Spyra, 

Bielsko-Biała 1996.
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wychowani ich przodkowie. Odchodząc od tradycyjnej religii i obrzędowo-
ści, mówili, zachowywali się i ubierali tak jak niemieccy, polscy czy czescy 
współobywatele. Inaczej rzecz się miała w przypadku Żydów ortodoksyjnych, 
zwłaszcza bialskich chasydów, którzy z ogromną nieufnością spoglądali na 
obyczaje liberałów. Bielską postępową synagogę, w której przez długie lata 
zatrudniano organistę Pawła Golasowskiego, wyznawcę chrześcijaństwa, 
omijali szerokim łukiem, trzymając się kurczowo własnej obrzędowości ro-
dem z XVII i XVIII stulecia. Najbardziej rewolucyjnie nastawionymi miesz-
czanami żydowskiego pochodzenia byli syjoniści, którzy szansę na rozwój 
własnej nacji upatrywali w wyjeździe z rodzinnego kraju i utworzeniu no-
wego państwa na terenie Palestyny. 

Każdy z trzech nurtów, szczegółowo opisanych w książce Jacka Proszyka, 
ma swoich pierwszoplanowych bohaterów, co jest zaletą publikacji, gdyż 
podczas lektury czytelnik obcuje z poszczególnymi osobami, poznając ich 
jednostkowy los. I tak, jedną z najbardziej niezwykłych postaci ortodoksyj-
nego środowiska żydowskiego był rabin Aron Halberstam. Ten pochodzący 
z Sądecczyzny dostojny starzec niewysokiego wzrostu, z długą siwą brodą 
i pejsami wystającymi spod kapelusza, uwieczniony na fotografii wykonanej 
przy ul. Głównej w Białej w towarzystwie syna i ucznia, miał nie tylko grono 
oddanych zwolenników, ale był także posiadaczem prywatnej synagogi znaj-
dującej się w kamienicy przy dzisiejszej ul. 11 Listopada 63b, która jakimś 
cudem przetrwała zawieruchę dziejową. Na kilkunastu stronach, sięgając 
do źródeł z epoki, w tym do listów i wspomnień Halberstama, autor książ-
ki opisuje dostojnego rabina stojącego na czele swojej chasydzkiej trzódki 
i toczącego na początku XX wieku zażarty bój o rząd dusz z członkami kon-
kurencyjnej postępowej gminy wyznaniowej rabina dr. Nathana Glasnera, 
która w tym samym czasie działała na terenie Białej. 

W obrębie nurtu syjonistycznego niekwestionowanym liderem był dr 
Michael Berkowicz (1865–1935), urodzony w Borysławiu, który na początku 
XX wieku przetłumaczył na język hebrajski fundamentalne dzieło Theodora 
Herzla, pioniera syjonizmu, zatytułowane Judenstaat (Państwo żydowskie). 
Po wcześniejszych pobytach w Wiedniu, Krakowie i Brnie, Berkowicz podjął 
w roku 1911 pracę profesora religii w Państwowym Gimnazjum w Bielsku, 
jednocześnie udzielając się naukowo na szerszym europejskim forum. Pisy-
wał też regularnie artykuły do ukazującego się w tamtym czasie w Bielsku 
„Tygodnika Żydowskiego” (Jüdisches Volksblatt). Dr Berkowicz zmarł 5 maja 
1935 roku i został pochowany w Alei Zasłużonych na bielskim cmentarzu 
żydowskim (przy obecnej ul. Cieszyńskiej). Innym wybitnym syjonistą był 
dr Samuel Hirschfeld – jeden z najwybitniejszych żydowskich kaznodzie-
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jów i publicystów okresu międzywojennego. Wielkie zasługi w krzewieniu 
ideologii syjonistycznej miało stowarzyszenie Haszachar (hebr. Przedświt), 
powstałe w Bielsku jeszcze w okresie austro-węgierskim. Jego celem, jak 
pisze Jacek Proszyk, było „krzewienie znajomości języka hebrajskiego, hi-
storii i literatury żydowskiej; budzenie i pogłębianie żydowskiego ducha 
narodowego, a także popieranie emigracji do Palestyny”. Bielscy syjoniści 
znani byli z wielkiej aktywności, organizowali liczne odczyty i spotkania ze 
znanymi ludźmi. Wśród zaproszonych gości wymienić należy: sławnego po-
etę żydowskiego Chaima Nachmana Bialika, który w październiku 1931 roku 
wygłosił po hebrajsku odczyt Odrodzenie ducha żydowskiego, oraz znanego 
filozofa prof. Martina Bubera, który w marcu 1939 roku wystąpił z prelekcją 
nt. Wychowanie i kultura. Warto wspomnieć, że w historycznej sali bankie-
towej hotelu „Pod Czarnym Orłem” w latach trzydziestych ubiegłego wieku 
gościł także Menachem Begin, późniejszy premier Izraela.

Z kolei wielką zasługą maskilów, czyli bielskich i bialskich postępow-
ców, spadkobierców osiemnastowiecznej haskali – nurtu oświeceniowego 
w łonie europejskiego żydostwa – było utworzenie na terenie dwumiasta 
wielu instytucji pożytku publicznego. Jednym z najciekawszych fragmentów 
omawianej książki jest rozdział poświęcony dość tajemniczej postępowej 
loży B’nei B’rith „Austria – Ezra”, która działała w Bielsku przez 49 lat. Jej 
głównym celem było „podnoszenie poziomu etycznego, pielęgnowanie tra-
dycji i kultury żydowskiej, rozwijanie cnót obywatelskich, niesienie pomocy 
ubogim i chorym oraz roztaczanie opieki nad sierotami, a także propagowa-
nie patriotyzmu i pozytywnego stosunku do państwa”. W roku 1933 w sie-
dzibie loży, znajdującej się przy obecnej ul. Dąbrowskiego 6, pojawił się 
znany publicysta i reporter Ksawery Pruszyński, który podczas wystąpienia 
nawiązywał do swojej książki Palestyna po raz trzeci. W środowisku liberal-
nych Żydów sympatyzujących z przybierającym na sile ogólnoeuropejskim 
ruchem socjalistycznym i komunistycznym (z Bielska pochodził m.in. zna-
ny działacz komunistyczny Paweł Finder), roztaczano charytatywną opiekę 
nad młodzieżą oraz krzewiono tężyznę fizyczną, czego przykładem może być 
świetnie prosperujący klub sportowy Makkabi. Posiadał on liczne obiekty 
sportowe, a jego członkowie organizowali zloty turystyczne w prywatnym 
schronisku wybudowanym na Hali Boraczej w Beskidzie Żywieckim. Mało 
kto dzisiaj pamięta, że z szeregów postępowych bielskich sportowców po-
chodzenia żydowskiego wywodziła się przedwojenna mistrzyni Polski w pły-
waniu Gertruda Dawidowicz. Rzeźba tej urodziwej sportsmenki, utrwalonej 
przez artystę w chwili oddawania skoku do wody ze słupka, po dziś dzień 
stoi przy wejściu na kąpielisko „Panorama” przy ul. Konopnickiej. 
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Ostatnie rozdziały omawianej książki Jacka Proszyka opisują mroczny 
okres lat trzydziestych XX wieku, kiedy do Bielska i Białej, podobnie jak 
do wielu innych miast ówczesnej Europy, dotarły złowrogie odgłosy nazi-
stowskiego antysemityzmu. Wraz z wybuchem drugiej wojny światowej we 
wrześniu 1939 roku wielobarwny świat żydowskiej bielsko-bialskiej Atlan-
tydy miał już na zawsze pogrążyć się w odmętach Historii, która – wedle 
trafnych słów Jerzego Stempowskiego przypomnianych przez Gustawa Her-
linga-Grudzińskiego w jego Dzienniku pisanym nocą „zerwała się w XX wieku 
z łańcucha”. Tragicznym zwieńczeniem niespełnionych, przerwanych w spo-
sób brutalny i niesprawiedliwy dziejów żydostwa zamieszkującego miasta 
nad rzeką Białą było zburzenie przez hitlerowców obu synagog, a następnie 
wywózka i eksterminacja znacznej części ludności pochodzenia mojżeszowe-
go w obozach zagłady. 

Jackowi Proszykowi, znakomitemu badaczowi i niestrudzonemu popu-
laryzatorowi mało znanych kart historii naszego regionu, bielszczanie za-
wdzięczają bardzo wiele – odzyskaną pamięć o rodzinnym Mieście, chlubie 
przeszłych pokoleń, tworzonym nie tylko przez obywateli pochodzenia nie-
mieckiego czy polskiego, ale także przez wielobarwną, zróżnicowaną i nie-
zwykle aktywną społeczność żydowską. 
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2.8.  Między strunami kultury.  
O wystąpieniach i kazaniach  
ks. biskupa Pawła anweilera

Mów, Panie, bo sługa Twój słucha.
(z Księgi Salomona)

Marcus Tullius Cicero, zwany Cyceronem, jeden z najwybitniejszych 
mówców czasów starożytnych w dziele De inventione (O inwencji reto-
rycznej) pouczał adeptów ars bene discendi, aby w swych przemówieniach 
w trojaki sposób oddziaływali na odbiorców. Po pierwsze, orator miał na-
uczać tych, do których kierował swe słowa (discendi); po wtóre, powinien 
mówić pięknie, by zaspokoić słuchaczy pod względem estetycznym (delecta-
re); po trzecie zaś, miał poruszyć czułą strunę w ich sercu (movere). Dopiero 
tak przygotowana i wypowiedziana publicznie oracja spełniała warunki do-
brego i skutecznego rzemiosła. Innymi słowy, mogła, by posłużyć się wiedzą 
bardziej nam współczesną, realizować swój podstawowy, pragmatyczny cel: 

Perswadując, nakłaniamy zatem do określonych wartości (dowodzimy, 
że coś jest przydatne lub nie, bądź ukazujemy pożądane przez nas 
wartości etyczny czy intelektualne), posługujemy się sugestią, a więc 
łączymy określone treści z negatywnymi bądź pozytywnymi emocja-
mi, aby odbiorca odrzucił je bądź przyjął. W ten sposób odwołujemy 
się do jego emocji1 .

Przedstawiony w tomie Na strunach kultury2 zbiór okolicznościowych 
przemówień i wystąpień księdza biskupa Pawła Anweilera, powstających 
przez wiele lat jego duszpasterskiej posługi w diecezji cieszyńskiej Kościoła 
Ewangelicko-Augsburskiego, znakomicie wpisuje się w przypomniany staro-
żytny schemat retoryczny, jednocześnie wypełniając go nową, chrześcijań-
ską treścią. Podstawowym wyróżnikiem przedstawionych w wyborze tek-

1 Michał Kuziak, Sławomir Rzepczyński, Retoryka, [w:] Jak pisać, Wydawnictwo 
Park, Bielsko-Biała 2006, s. 276–277.

2 Bp Paweł Anweiler, Między strunami kultury, Bielsko-Biała 2018, ss. 118.
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stów jest zwięzłość wypowiedzi zawierająca w sobie ducha Bożej Prawdy. 
Emanuje on najpierw ze słów tekstów biblijnych (najczęściej cytowanych 
z Księgi Psalmów, choć także z innych ksiąg Starego i Nowego Testamentu) 
tudzież z sentencji mądrych i pobożnych ludzi (np. ojców Kościoła, papieża 
Jana Pawła II czy współbraci w posłudze kapłańskiej), które autor przytacza 
zawsze na początku jako motto i punkt wyjścia własnych rozważań. Wspo-
mniana wcześniej cnota zwięzłości, jakże cenna i przydatna w przypadku 
wystąpień okolicznościowych, pojawia się również w dokonywanych przez 
księdza biskupa miniegzegezach. Wykładnie słów natchnionych czy prze-
nikniętych ludzką mądrością nigdy nie męczą nadmiernym rozbudowaniem 
czy kaznodziejskim patosem, nie powielają też homiletycznej sztancy. Wręcz 
przeciwnie – zawsze słychać w nich autentyczny głos tego, kto przemawia 
z wielkim wyczuciem i życzliwością hic et nunc, kierując słowo do konkret-
nych ludzi, w konkretnym miejscu i czasie oraz w konkretnej sprawie. 

Weźmy dla przykładu fragment przemówienia z dnia 15 stycznia 2006 roku, 
wygłoszonego podczas wręczania Nagrody Prezydenta Bielska-Białej w dziedzi-
nie kultury i sztuki „Ikar 2005”. Autor rozpoczyna wystąpienie od przytoczenia 
jednej z pięknych myśli Daga Hammarskjölda, sekretarza generalnego Organiza-
cji Narodów Zjednoczonych w latach 1953–1961 i laureata Pokojowej Nagrody 
Nobla: „Nie dokonały tego twoje wysiłki, jeno Bóg. Ale ciesz się, jeżeli Bóg 
raczył użyć twych wysiłków dla swego dzieła”3. Zwracając się do nagrodzonych, 
wyróżnionych i obecnych podczas uroczystości artystów, ks. biskup Anweiler 
w prostych słowach przypomina najpierw, że każda ludzka twórczość jest szcze-
gólnym darem Boga udzielanym po to, aby Jego dzieło było bardziej obecne 
w świecie. Dalej rozwija główny wątek, nie stroniąc w swej przemowie od po-
uczenia, zachwycenia i poruszenia zgromadzonych na sali słuchaczy:

Bóg wobec każdego człowieka ma swój zamysł. Człowiek powinien to 
zawsze w odpowiednim czasie odkryć i dostrzec w sobie. Jeśli tego 
nie zrobi, to oddala się od Boga, choć Bóg i z tego oddalającego się 
nie rezygnuje. Każdego szuka, każdego chce sprowadzić na nowo na 
drogę wykrzesywania z siebie wszelkich wysiłków, by Bóg mógł okazać 
ciągle nowe dzieła swoje4 .

W cytowanym fragmencie słychać nie tylko mądre pouczenie, ale i dusz-
pasterską troskę wiernego sługi Pana, który wykorzystuje każdą nadarzają-
cą się okazję, by w sposób dyskretny, a zarazem przeniknięty stanowczym 

3 Tamże, s. 15.
4 Tamże.
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duchem ewangelicznym, przekazać naukę o Bożej opatrzności nad światem 
i nad każdym człowiekiem. 

Kilkadziesiąt zgromadzonych w tomie przemówień okolicznościowych, wy-
głoszonych okresie wieloletniej posługi duszpasterskiej, obejmuje wystąpienia 
szczególne. Ich adresatami byli uczestnicy ważnych wydarzeń kulturalnych or-
ganizowanych w naszym mieście: corocznych uroczystości wręczania Nagrody 
Prezydenta Bielska-Białej „Ikar”, otwarcia i zakończenia festiwalu Sacrum in 
Musica oraz Festiwalu Kompozytorów Polskich. Obok nich w tomie znalazły 
się także przemówienia skierowane do uczniów bielskich szkół o profilu arty-
stycznym, a także jubileuszowe mowy wygłoszone do przedstawicieli wiodą-
cych instytucji kulturalnych naszego miasta, takich jak Teatr Polski czy Bielskie 
Centrum Kultury. Każda okoliczność, zważywszy na krąg odbiorców pocho-
dzących z różnych grup wiekowych, społecznych i wyznaniowych, stanowić 
musiała dla mówcy nie lada wyzwanie. Poradził sobie z nim znakomicie, po-
sługując się wrodzoną skromnością, kierując się przykazaniem chrześcijańskiej 
pokory i podkreślając wielokrotnie (jakże cenną w naszym regionie) zasadę 
tolerancji wywodzącą się z ducha ekumenicznego dialogu. A nade wszystko 
ksiądz biskup Anweiler miał zawsze to jedno na uwadze, że wypowiada się 
w imieniu Tego, Który go kiedyś wybrał i posłał do braci dla głoszenia Słowa 
nie tylko w miejscach do tego przeznaczonych, jak zbory czy kościoły, ale 
także na agorze kultury świeckiej rozwijającej się dzisiaj w warunkach post-
nowoczesnego i postsekularnego świata. 

Czytając wystąpienia biskupa Pawła Anweilera, zawsze starannie przy-
gotowane i nienagannie skomponowane, wypowiedziane piękną współcze-
sną polszczyzną nie stroniącą wszakże od elementów stylizacyjnych, pełniej 
odkrywamy znaczenie kultury, która tak obficie i różnorodnie rozwija się 
w naszym pięknym mieście, zaplanowanym niegdyś jako architektoniczne 
dzieło sztuki5. Dostrzegamy, że sztuka słowa, obrazu, dźwięku, bryły i kształ-
tu, przekracza i niweluje podziały etniczne, językowe czy konfesyjne. A dzięki 
talentowi artystów oraz posłudze tych, którzy zostali obdarowani cennym 
charyzmatem, aby ją komentować i we właściwy sposób oceniać – pozwala 
człowiekowi wykraczać poza biologiczno-materialny wymiar życia i spoglą-
dać tęsknym wzrokiem duszy ku obliczu Boga, Największego Twórcy wszel-
kiego istnienia.

5 Zob. Ewa Chojecka, Miasto jako dzieło sztuki . Architektura i urbanistyka Biel-
ska-Białej do 1939 roku, Bielsko-Biała 1994. 



100



101

2.9.  „bielsko – to ja jestem w domu!”.  
o tetralogii papieskiej ks. prof. Tadeusza Borutki

Podczas ostatniej pielgrzymki papieża Jana Pawła II do ojczyzny w 2002 
roku usłyszałem takie słowa: „Będziemy kiedyś całowali ziemię, po której 
stąpał ten świadek Chrystusa”. Nie pamiętam już, kto je wypowiedział, 
ale przypomniały mi się one 22 maja 2007 roku w Książnicy Beskidzkiej 
w Bielsku-Białej podczas uroczystej promocji czterotomowego dzieła1 pod 
redakcją księdza profesora Tadeusza Borutki, w całości poświęconego licz-
nym i różnorodnym związkom Karola Wojtyły z terenami Podbeskidzia, które 
od roku 1992 weszły w skład diecezji bielsko-żywieckiej. Redaktor naczelny 
i pomysłodawca tej monumentalnej publikacji, wieloletni dyrektor Instytutu 
Teologicznego im. św. Jana Kantego w Bielsku-Białej i wybitny znawca spo-
łecznej nauki Kościoła (m.in. autor książki Nauczanie społeczne papieża Jana 
Pawła II, Kraków 1994), tak określił cel, jaki postawił przed sobą i zespołem 
współpracowników:

Ambicją redaktorów niniejszego naukowego opracowania przedsta-
wiającego związki ks. kard. Karola Wojtyły z diecezją bielsko-żywiecką 
było dotarcie do wszystkich niemal śladów jego obecności na terenie 
tejże diecezji2 .

Trzeba od razu zaznaczyć, że to ambitne zadanie zostało w pełni zre-
alizowane przede wszystkim dzięki ogromnemu nakładowi pracy samego 

1 Tom 1 – Ks. Karol Wojtyła: „Z waszą ziemią związany byłem od dzieciństwa...”. 
Związki rodzinne, turystyczne i pastoralne z diecezją bielsko-żywiecką; tom 2 – Ks. 
kard. Karol Wojtyła: „Tylko Chrystus zaspokaja nasze pragnienie prawdy, piękna 
i szczęścia”. Kazania i przemówienia; tom 3 – Ks. kard. Karol Wojtyła: „Życzę błogo-
sławieństwa Bożego we wszystkim i dla wszystkich”. Protokoły powizytacyjne i inne 
dokumenty; tom 4 –„Być człowiekiem sumienia”. Przemówienia wygłoszone podczas 
pielgrzymki do diecezji i inne teksty Papieża, zebrał i opracował ks. Tadeusz Borutka, 
Wydawnictwo „Czuwajmy”, Kraków 2007. Kolejne cytaty będą identyfikowane przez 
odwołanie do numeru tomu.

2 Tom 1, s. 23.
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pomysłodawcy, ale też dzięki pomocy wielu ludzi, z których na plan pierwszy 
wysuwają się: metropolita krakowski kardynał Stanisław Dziwisz (udostęp-
nił archiwa kurii krakowskiej w gorącym okresie procesu beatyfikacyjnego 
sługi Bożego Jana Pawła II), ordynariusz diecezji bielsko-żywieckiej biskup 
Tadeusz Rakoczy oraz Edward Szarek, dyrektor krakowskiego Wydawnictwa 
„Czuwajmy”. 

Publikacja obejmuje cztery tomy, których tytuły zaczerpnięte zostały 
z przemówień i wypowiedzi papieża. Łącznie tetralogia rejestrująca związ-
ki Karola Wojtyły z Podbeskidziem na przestrzeni kilkudziesięciu lat liczy 
łącznie prawie tysiąc czterysta stron! W przedmowie do tomu pierwszego 
kardynał Stanisław Dziwisz, uzasadniając trud napisania i wydania tak nie-
zwykłego dzieła, napisał:

Jest to niezwykle cenna inicjatywa, potrzebna pokoleniu obecnemu, 
nazywanemu coraz częściej „pokoleniem Jana Pawła II” i obejmują-
cemu tych wszystkich, którzy towarzyszyli papieżowi Polakowi w Jego 
27-letniej posłudze na Stolicy Piotrowej w Rzymie. Z książki skorzy-
stają też przedstawiciele późniejszych generacji Polaków. Zwłaszcza 
dla mieszkańców Podbeskidzia dzieło to będzie prawdziwą skarbnicą 
wiadomości o ich Wielkim Rodaku. Ci, którzy nie poznali Go osobiście 
i nie mieli szczęścia słuchać Jego słów, będą mogli zapoznać się z Jego 
wizją Kościoła i chrześcijaństwa dzięki zachowanym dla potomności 
materiałom: opowiadaniom, fotografiom czy drukowanym tekstom3 .

W tomie pierwszym – dzięki mrówczej pracy Mariusza Rzymka i Renaty 
Jochymek (dziennikarzy diecezjalnych czasopism katolickich) – czytelnik naj-
pierw poznać może bliżej sylwetkę Edmunda Wojtyły, starszego brata Karola, 
lekarza pracującego przed wojną w Szpitalu Miejskim w Bielsku, a następnie 
przeczytać niezwykle ciekawą korespondencję licznej rodziny Wojtyłów (po 
kądzieli i po mieczu4) prowadzoną przez wiele lat z najsłynniejszym krew-
nym, zasiadającym od 1978 r. na Stolicy Piotrowej. Wśród słów pisanych od 
serca, a zgromadzonych w tym dziale, w pamięć zapadają zwłaszcza słowa 
listu Jana Pawła II z roku 2000: „Jesteśmy z jednego drzewa, wasza gałąź 
rozkwita, staje się coraz okazalsza, z mojej opada ostatni liść, którym ja 

3 Tom 1, s. 7.
4 Jak podaje Renata Jochymek: „Obecnie na Podbeskidziu żyje 268 krewnych 

po mieczu Papieża Jana Pawła II. Oni mają pełne prawo twierdzić, że są Jego ro-
dziną, bo płynie w nich niejedna kropla tej samej krwi. To zobowiązuje – twierdzą 
wszyscy zgodnie” (tom 1, s. 66).
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jestem. Mój konar obumiera”5. Niezwykle wzruszającym dokumentem jest 
ostatni list papieża, skreślony jego osłabioną ręką na kilka dni przed zgo-
nem, a adresowany do krewnej po kądzieli Kazimiery Kwiecińskiej (dotarł 
do Krakowa z datą stempla 2 kwietnia 2005!):

+ Droga Kaju, Bardzo Ci dziękuję za przesłaną palemkę zrobioną przez 
P. Nadzieję Hajduczenia oraz za list zapewniający o duchowej łączno-
ści ze mną. Wdzięczny Ci jestem za towarzyszenie mi modlitwą w tym 
czasie zmagania z chorobą6 .

Kolejne podrozdziały tomu pierwszego, napisane przez Jerzego Riegera 
i Urszulę Własiuk (członków tzw. Środowiska Ojca Świętego i inicjatorów 
Fundacji Szlaki Papieskie), poświęcone zostały częstym wyprawom tury-
stycznym Karola Wojtyły, przemierzającego z zaprzyjaźnionymi kapłanami, 
a także z młodzieżą akademicką szlaki Beskidu Małego, Śląskiego i Żywiec-
kiego7. Niejednokrotnie punktem zbornym tych kilkudniowych najczęściej 
„wypadów” (zwłaszcza w latach 50. ub. wieku) było Bielsko-Biała. Według 
relacji ks. Józefa Kozyry Ojciec Święty miał powiedzieć podczas jednego ze 
spotkań w Castel Gandolfo: „Bielsko to ja dobrze znam, Bielsko – to ja 
jestem w domu”8. Z niezwykle ciekawych wspomnień i opisów wspólnego 
wędrowania z Wujkiem9 po górach w pamięć zapada refleksja Jerzego Rie-
gera dotycząca głębszego sensu tych wypraw:

Teraz widzę, że przy nim rodziły się – pewnie wtedy jeszcze nie do 
końca przez nas uświadomione – skojarzenia: że w życiu tak jak w gó-
rach: warto się zmęczyć, żeby osiągnąć cel; warto wytyczać sobie 

5 Tom 1, s. 71.
6 Tamże, s. 92.
7 Według Jerzego Riegera Karol Wojtyła po raz pierwszy wybrał się w góry 

z ojcem w 1930 r. (miał wtedy 10 lat) – wspólnie zdobyli wówczas Jaworzynę, 
panoramiczny szczyt w Beskidzie Małym, nieopodal Leskowca, który dzisiaj nosi 
nazwę „Groń Jana Pawła II”. Ostatni odnotowany, samodzielny wypad w góry (tzw. 
ostatnia wycieczka) ks. kard. Karola Wojtyły miał miejsce 8 września 1978 r., kiedy 
to w strugach deszczu przebył on wraz z ks. St. Dziwiszem i ks. T. Styczniem 180-ki-
lometrową trasę ze Skawicy Górnej na Przełęcz Krowiarki. Jak napisał Jerzy Rieger: 
„Góry płakały na pożegnanie”. (Tom 1, s. 134). 

8 Tamże, s. 134.
9 Taki „pseudonim”, zabezpieczający przed nadmiernym zainteresowaniem ze 

strony „smutnych panów” z Urzędu Bezpieczeństwa, nadali ks. Karolowi Wojtyle 
na początku lat 50. XX w. młodzi ludzie wędrujący z nim po górach i uczestniczący 
w rajdach rowerowych czy spływach kajakowych.
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ambitne cele, żeby dojść na szczyt, mieć piękne widoki i satysfakcję; 
że warto mieć dobrego przewodnika i przyjaciół, zdążających w tym 
samym kierunku, na których zawsze można liczyć10 .

Z przytoczonymi powyżej słowami koresponduje treść słynnego, z pozo-
ru lakonicznego jednozdaniowego wpisu, jakiego dokonał Wujek w kajecie 
Maryjki Kiwerskiej podczas wyprawy narciarskiej na Halę Lipowską w lutym 
1958: „W górach chodź zawsze tak, aby nie gubić znaków, które wskazują 
człowiekowi drogę na wyżyny świętości”11 .

Tom pierwszy zamyka pieczołowicie sporządzone przez ks. prof. Tadeusza 
Borutkę kalendarium działalności pasterskiej ks. Karola Wojtyły na terenie 
obecnej diecezji bielsko-żywieckiej, odnotowujące różne formy Jego posłu-
gi w latach 1951–1978, aż do momentu wyboru na papieża. Towarzyszy 
mu także fascynujący szkic pani Łucji Marek (pracownicy Instytutu Pamięci 
Narodowej) o wszechstronnych i długofalowych formach inwigilacji kard. 
Karola Wojtyły na terenie obecnej diecezji bielsko-żywieckiej. Z ostatnie-
go tekstu warto przytoczyć fragment relacji oficera Służby Bezpieczeństwa 
w Katowicach, który donosił w notatce sporządzonej w dniu 12 stycznia 
1966 roku, że podczas kazania wygłoszonego przez ks. kard. Karola Wojtyłę 
w kościele Opatrzności Bożej w Białej12: 

NN osobnik wzniósł kilkakrotnie okrzyki „odwołajcie to orędzie, wy 
zbrodniarze w sutannach, wy zbóje hitlerowskie – precz z faszystami”. 
Wierni w kościele (2 tys.) jakkolwiek zaskoczeni – nie reagowali, zaś 
ów osobnik po wzniesieniu tego okrzyku opuścił kościół. Arcybiskup 
Wojtyła był zdeprymowany, ale kazania nie przerwał i do wzniesio-
nych okrzyków nie ustosunkował się13 .

Tom drugi publikacji w całości poświęcony jest kazaniom i przemówie-
niom okolicznościowym ks. kard. Karola Wojtyły wygłaszanym w latach 
1965–1978 najczęściej podczas wizytacji biskupich poszczególnych para-
fii, sprawowania sakramentu bierzmowania lub sakramentu małżeństwa, 
podczas pogrzebów proboszczów czy innych zasłużonych księży lub aktów 
poświęcenia kościoła bądź wmurowania kamienia węgielnego pod nowy 

10 Tom 1, s. 123.
11 Tamże, s. 133.
12 Celem tego kazania było wyjaśnienie okoliczności powstania i intencji orę-

dzia biskupów polskich do biskupów niemieckich wystosowanego 18 listopada 1965 
roku. 

13 Tamże, s. 264.
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obiekt sakralny14. Z licznie prezentowanego w tomie materiału homiletycz-
nego warto przypomnieć fragment kazania wygłoszonego przez kard. Wojty-
łę 16 września 1973 roku w Bujakowie podczas święcenia wieży tamtejszego 
kościoła parafialnego:

Niech [krzyż – przyp. M.B.] mówi o naszej wierze. Tak jak mówią 
o naszej wierze te wszystkie krzyże na przestrzeni stuleci. Krzyże, które 
wyznaczają dzieje naszej Ojczyzny. Trudne dzieje, trzeba powiedzieć, 
że te dzieje byłyby niemożliwe bez znaku krzyża. Trudno byłoby wy-
trzymać w tym miejscu Europy, pod tym naciskiem ze Wschodu i z Za-
chodu, gdyby nas nie trzymał w swoim pionie Chrystusowy krzyż15 .

Kazanie to, poświęcone roli krzyża w życiu chrześcijanina, znalazło sym-
boliczne dopełnienie w sławnej homilii Jana Pawła II wygłoszonej w 1997 
roku w Zakopanem, przy ołtarzu wzniesionym przez górali pod Giewontem.

W tomie trzecim, gromadzącym wszystkie odnalezione w archiwach ku-
rialnych protokoły powizytacyjne i inne dokumenty, na szczególną uwagę 
zasługuje dokumentacja oddająca niezwykłe zaangażowanie ks. kard. Karola 
Wojtyły w kwestię budowy nowych kościołów i placówek parafialnych na 
terenie podległej mu archidiecezji krakowskiej w latach 60. i 70. ub. stule-
cia. Do historii przeszła heroiczna postawa mieszkańców osiedla Złote Łany 
w Bielsku-Białej, którzy w trosce o bezpieczeństwo dzieci uczęszczających 
do odległego punktu katechetycznego, postanowili w 1973 roku utworzyć 
nowy punkt, zlokalizowany w prywatnym domu. Ówczesne władze partyjne 
i wojewódzkie, niezadowolone z tego przejawu „samowoli” obywatelskiej, 
wydały nakaz przymusowej eksmisji właścicieli. Metropolita krakowski wy-
stosował wówczas szereg stanowczych w tonie pism, w tym także telegram 
do Piotra Jaroszewicza, premiera rządu PRL, odczytany z ambon do wiernych 
w Uroczystość Chrystusa Króla 25 listopada 1973 roku. Niezłomna postawa 
przyszłego papieża zaowocowała uzyskaniem zgody na utworzenie ośrodka 
duszpasterskiego na osiedlu Złote Łany. Tak się później dziwnie złożyło, że 
placówka ta była celem ostatniej wizytacji biskupiej kardynała Wojtyły przed 
jego wyjazdem do Rzymu na pamiętne konklawe w październiku 1978 roku.

Niezwykle interesujący od strony faktograficznej jest ostatni, czwarty 
tom publikacji, obejmujący lata 1992–2006. Odnotowano w nim ważne 
wydarzenia dla historii Podbeskidzia i Bielska-Białej, jak choćby powołanie 
na mocy bulli Jana Pawła II Totus Tuus Poloniae populus z dnia 25 marca 

14 Niestety, przemówienia ks. Karola Wojtyły sprzed roku 1965 nie zachowały się.
15 Tom 2, s. 213.
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1992 roku diecezji bielsko-żywieckiej16, nominację i konsekrację pierwszego 
biskupa ordynariusza tej diecezji (ks. Tadeusza Rakoczego), pielgrzymkę Ojca 
Świętego Jana Pawła II do diecezji bielsko-żywieckiej w dniu 22 maja 1995 
roku, pielgrzymkę diecezjalną do Rzymu (w dniach 20–25 maja 1996 roku), 
beatyfikacje i kanonizacje patronów diecezji (Maksymiliana Kolbego, Jana 
Sarkandra, Melchiora Grodzieckiego, Edyty Stein, Józefa Bilczewskiego i Zyg-
munta Gorazdowskiego). W tomie tym zgromadzono ponadto listy i tele-
gramy papieskie kierowane do wybranych parafii w diecezji, materiały upa-
miętniające uroczystość 10. rocznicy pielgrzymki Jana Pawła II do Skoczowa, 
Bielska-Białej i Żywca (zorganizowaną w dniach 21 i 22 maja 2005 roku) oraz 
liczne przejawy i oznaki wdzięczności dla Jana Pawła II obecne na terenie 
naszej diecezji w formie: pomników i tablic poświęconych Ojcu Świętemu, 
kamieni węgielnych poświęconych przez Niego pod nowe świątynie, szkół 
i instytucji noszących Jego imię oraz dyplomów honorowego obywatelstwa 
przyznawanych Janowi Pawłowi II przez władze miejskie i gminne (Skoczów, 
Bielsko-Biała, Żywiec, Andrychów, Oświęcim, Węgierska Górka, Porąbka).

Wielką wartością omawianej publikacji są, obok zgromadzonych tek-
stów, liczne fotografie pochodzące z archiwów kościelnych i rodzinnych, 
a także kopie dokumentów i materiałów, które uzupełniają całość, nadając 
jej cenny wymiar wizualności.

W krótkim omówieniu tej niezwykle ważnej i pożytecznej inicjatywy 
wydawniczej nie dało się wymienić wszystkich jej zalet. Wypada zatem za-
chęcić mieszkańców Bielska-Białej i wszystkich miejscowości znajdujących 
się w granicach diecezji bielsko-żywieckiej, aby z uwagą i należną czcią 
studiowali to niezwykłe dzieło, przygotowane i wydane z ogromną pieczo-
łowitością. Warto przy tym pamiętać o słowach Sługi Bożego Jana Pawła 
II skierowanych do swoich rodaków, w których dał wyraz umiłowania ro-
dzinnej ziemi:

Zawsze zostaje ona bliska memu sercu przez więzy pochodzenia, przez 
wspomnienie jej szczególnego piękna, ale nade wszystko przez dawne 
i obecne świadectwo wierności Ewangelii i Kościołowi, z którego od 
najmłodszych lat obficie czerpałem17 .

16 W omawianej publikacji tekst bulli papieskiej w całości został przytoczony 
w tłumaczeniu na język polski.

17 Tom 1, s. 8.
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2.10. Brat Papieża. O filmie Stanisława janickiego

W Teatrze Polskim w Bielsku-Białej 27 sierpnia 2006 roku odbyła się pra-
premiera filmu Stanisława Janickiego Brat Papieża1. To ważne dla bielszczan 
wydarzenie kulturalne miało miejsce dokładnie w setną rocznicę urodzin 
Edmunda Wojtyły, brata Karola. 

Film zaczyna się pięknym ujęciem – panoramą Beskidu Małego. Kamera 
ustawiona na przełęczy Przegibek wyłania pomału z mglistego horyzontu ko-
lejne szczyty, od Hrobaczej Łąki przez górę Żar, Czupel i Magurę Wilkowicką; 
ujęcie kończy widok przydrożnej kamiennej kapliczki ludowej z 1858 roku 
– to znak tradycyjnej, przekazywanej z pokolenia na pokolenie pobożności 
tutejszych mieszkańców. Te góry przemierzał kiedyś młody Karol Wojtyła, 
wadowicki gimnazjalista, takie kapliczki, rozsławione w twórczości Jędrzeja 
Wowry (beskidzkiego Nikifora, „twórcy Chrystusów frasobliwych”), podzi-
wiał. Miłość do turystyki górskiej, podobnie jak do nauki, teatru oraz piłki 
nożnej – zaszczepił w sercu przyszłego papieża jego starszy o czternaście 
lat brat Edmund. 

Pierwszy syn państwa Wojtyłów przyszedł na świat 27 sierpnia 1906 
roku w Krakowie. Dzieląc wraz z rodzicami losy innych Polaków – obywateli 
cesarstwa austro-węgierskiego wędrował w niespokojnych czasach z miej-
sca na miejsce: Kraków, Wadowice, Lwów, Morawy, znów Wadowice – oto 
kolejne przystanki rodzinnych peregrynacji na przełomie dwóch światów – 
schyłku c.k. monarchii i początku II Rzeczypospolitej. Kres tym rozlicznym 
podróżom przyniosło odzyskanie przez Polskę niepodległości w roku 1918. 
Rodzina Wojtyłów osiadła wówczas na stałe w Wadowicach. To tutaj w 1924 
roku Edmund Wojtyła zdał z wyróżnieniem maturę w gimnazjum państwo-

1 Brat Papieża, reż. Stanisław Janicki. Producent filmu: Wydawnictwo i Stu-
dio Filmowe Anima Media w Bielsku-Białej. Premiera: 27 sierpnia 2006, w stulecie 
urodzin doktora Edmunda Wojtyły, Teatr Polski w Bielsku-Białej. Pisząc ten tekst, 
korzystałem z folderu Brat Papieża, film w reżyserii Stanisława Janickiego, przy-
gotowanego na pokaz premierowy przez Wydawnictwo i Studio Filmowe Anima 
Media w Bielsku-Białej.
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wym, a następnie – mimo trudności finansowych, z jakimi borykał się jego 
owdowiały przedwcześnie ojciec, emerytowany podporucznik Wojska Pol-
skiego – rozpoczął studia na wydziale lekarskim Uniwersytetu Jagiellońskie-
go w Krakowie. Już wtedy dał się poznać jako człowiek niezwykle uzdolniony 
i odpowiedzialny. Świadczą o tym zachowane indeksy i świadectwa, a także 
fakt podjęcia przez niego udanej praktyki lekarskiej w krakowskiej Klinice 
Chorób Zakaźnych. 

W dniu 28 maja 1930 roku odbyła się w auli Collegium Novum Uni-
wersytetu Jagiellońskiego promocja Edmunda Wojtyły na doktora wszech 
nauk medycznych. Uroczystość tę dobrze zapamiętał późniejszy papież, 
który właśnie wtedy po raz pierwszy w życiu przekroczył mury krakowskiej 
wszechnicy. Niespełna rok później, 1 kwietnia 1931 roku dr Edmund Wojty-
ła przeniósł się do Bielska, gdzie rozpoczął pracę w Powszechnym Szpitalu 
Miejskim przy ul. Stanisława Wyspiańskiego. 

W początkowych partiach film Stanisława Janickiego ma walory kro-
nikarsko-historyczne. Reżyser rejestruje pieczołowicie wszelkie zachowane 
po głównym bohaterze dokumenty (m.in. zdjęcia rodzinne, metryki i świa-
dectwa szkolne udostępnione na potrzeby filmu przez muzea miejskie 
Wadowic i Bielska-Białej). Od pewnego jednak momentu, a dokładnie od 
sceny przyjazdu doktora Edmunda Wojtyły do Bielska, film przeradza się 
w inscenizowaną impresję – lekko fabularyzowaną opowieść o krótkim, bo 
trwającym zaledwie 20 miesięcy bielskim epizodzie życia Edmunda Wojtyły, 
który zakończył się dlań tragicznie. Zmiana charakteru filmu – z dokumentu 
na impresję fabularną – znacznie ożywia omawiane dzieło. Widz obcuje 
teraz z „żywym” bohaterem, postrzeganym najczęściej poprzez jego relacje 
z młodocianymi pacjentami. Dowiadujemy się np., że Edmund Wojtyła miał 
niepospolite zdolności aktorskie, o czym świadczą scenki mimiczne odgry-
wane dla niego przed przebywającymi w szpitalu dziećmi.

Jedną z najlepszych scen filmu jest zapis wyimaginowanej (acz prawdo-
podobnej!) wędrówki Karola (seniora), Karola (juniora) i Edmunda Wojtyły 
po najpiękniejszych ulicach i zaułkach Bielska. To trzydziestotysięczne mia-
sto, zwane przed wojną „małym Wiedniem”, z pewnością wywarło duże 
wrażenie na przyjezdnych. Tak się składało, że Karol Wojtyła przyjeżdżał 
wraz z ojcem do Bielska niemal w każdy weekend. Z Wadowic podróżowali 
zapewne pociągiem, a później we trzech ruszali na wyprawy w góry lub 
przechadzali się po mieście. Jedna z nich, jak sugeruje reżyser, mogła pro-
wadzić od Szpitala Miejskiego do znajdującego się nieopodal historycznego 
centrum miasta – XIV-wiecznej starówki z zachowanym średniowiecznym 
układem urbanistycznym, a dalej do kościoła pod wezwaniem św. Mikołaja 
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(dzisiejszej katedry), malowniczymi uliczkami prowadzącymi do eklektyczne-
go zamku Sułkowskich, a później w stronę ratusza w Białej, dzieła XIX-wiecz-
nych architektów wiedeńskich. Niewykluczone, że wędrówka trzech panów 
Wojtyłów zakończyła się w barokowo-rokokowym wnętrzu pobliskiego ko-
ścioła Opatrzności Bożej. W pobliżu tej zabytkowej świątyni, pamiętającej 
XVIII-wieczne „misje jezuickie” prowadzone na Podbeskidziu, w nekropolii 
parafialnej spoczywali krewni Wojtyłów ze strony matki, Emilii z Kaczorow-
skich.

Brat papieża zmarł przedwcześnie 4 grudnia 1932 roku. W chwili śmierci 
miał zaledwie 26 lat i był uzdolnionym, znakomicie zapowiadającym się leka-
rzem pediatrą. Sceny śmierci ukazane zostały w filmie Stanisława Janickiego 
bardzo realistycznie. Duża w tym zasługa Włodzimierza Pohla, aktora biel-
skiego Teatru Lalek Banialuka, który w niezwykle sugestywny sposób oddał 
dramat młodego człowieka zmagającego się na łożu śmierci z niepojętym 
po ludzku przeznaczeniem, które spadło na niego jak grom z jasnego nieba. 
Warto przypomnieć, że w tamtych czasach szkarlatyna, którą zaraził się dok-
tor Wojtyła od młodocianej pacjentki Anny, córki górali z Istebnej, przywie-
zionej na saniach do Bielska w ostatnich dniach listopada 1932 roku, była 
chorobą śmiertelną. Podejmując się opieki nad dziewczynką, dr Edmund 
Wojtyła miał świadomość ryzyka, co jeszcze bardziej podkreśla tragizm sy-
tuacji, w jakiej się znalazł. Agonia trwała trzy doby. Przy łożu śmiertelnie 
chorego, duszącego się i zwijającego z bólu lekarza czuwali koledzy, którzy 
nie potrafili w żaden sposób mu pomóc.

Hiobowa wieść o śmierci Edmunda Wojtyły lotem błyskawicy dotarła do 
pobliskich Wadowic. Była ciosem dla ojca i młodszego brata. Ale był jeszcze 
ktoś, kto z tego powodu cierpiał niewymownie. To Jadwiga Urbanówna, 
wielka miłość Edmunda, potocznie nazywana przez przyjaciół Wisią. Pół roku 
wcześniej, korzystając z wakacyjnej przerwy urlopowej (Wisia była wtedy 
początkującą nauczycielką) wspólnie z siostrą Jadwigi Janiną przemierzali 
górskie szlaki – od Beskidu Małego po Karpaty Wschodnie. Trzeba przyznać, 
że wprowadzony przez reżysera wątek miłosny znacznie ożywia film i czyni 
z niego dzieło, które pozostaje w pamięci. Jak choćby to ujęcie na starej fo-
tografii, gdzie utrwalono dwoje bliskich sobie ludzi w strojach turystycznych, 
opalonych, stojących na rozdrożu górskich szlaków, cieszących się pełnią lata 
i wspólnie przeżywaną przygodą młodości, która nabrała nowych kolorów 
i znaczeń... Postać Jadwigi Urbanówny, która po śmierci ukochanego Ed-
munda do końca życia pozostała mu wierna i nie wyszła nigdy za mąż, była 
znana tylko nielicznym osobom. Stanisław Janicki uzyskał od najbliższych 
Wisi zgodę na wykorzystanie w filmie rodzinnych zdjęć i pamiątek.
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Władze miejskie w godny sposób uczciły pamięć tragicznie zmarłego le-
karza. Jeszcze przed wybuchem drugiej wojny światowej bielska Rada Miej-
ska na specjalnym posiedzeniu doceniła jego zasługi. Natomiast w 1995 roku 
ufundowano pamiątkową tablicę, a od kilku lat Powszechny Szpital Miejski 
przy ul. Stanisława Wyspiańskiego nosi imię Edmunda Wojtyły. 

Warto na koniec przypomnieć, że osobę ukochanego brata przypomniał 
Ojciec Święty Jan Paweł II w krótkim przemówieniu skierowanym do miesz-
kańców Bielska-Białej 22 maja 1995 roku:

Z waszym miastem związany byłem od wczesnego dzieciństwa, gdyż 
w Białej urodził się mój ojciec, tutaj w okolicy mieszkali moi krewni, 
a w bielskim szpitalu pracował mój starszy brat – lekarz i tam też 
zmarł, służąc chorym2 .

W taki oto niezwykły sposób historia Karola i Edmunda Wojtyłów oraz 
ich bliskich relacji z Bielskim i Białą zatoczyła łuk, domknęła się. Reszta nie 
jest jednak milczeniem, ale pamięcią, która trwa w ludzkich sercach. Film 
Stanisława Janickiego jest tego najlepszym dowodem.

2 Jan Paweł II, Słowo Ojca Świętego Jana Pawła II podczas spotkania z wiernymi 
zgromadzonymi przy kościele Najświętszego Serca Pana Jezusa w Bielsku-Białej, [w:] 
Być człowiekiem sumienia. Skoczów – Bielsko-Biała – Żywiec – Rzym 1995–1996, 
wydano staraniem Kurii Diecezjalnej Bielsko-Żywieckiej, Bielsko-Biała 2005, s. 24.
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2.11.  Wincenty bałys – nieznany przyjaciel karola 
Wojtyły. O książce marty burghardt

Wśród teatrum zniszczenia, na cezariańskim forum
żyjemy – trzy kolumny – w ramionach architrawu,
zrodzone z ziemi cokołów, ku wiecznym Kapitolom,
w mit zapatrzone ludzkości, w trud kamienistej uprawy

Wpośród rozwalin teatrum, w kajdany zakutych wrót,
nad posągami Wolności, Miłości zdeptanym marmurem
wstajemy – o przyjaciele – trzech ognisk żar i głód. –
Kolumny wśród ruin forum, zniszczenia zbratane bólem1 . 

Byli niczym filary i podpory prawdy, złączeni ramieniem architrawu 
dawali wyraz siły, stałości i trwałości swoich przekonań. Trzy kolumny, 
trzej przedstawiciele poezji, teatru i sztuk plastycznych. […] Los ich 
rozdzielił. Wincenty opowiedział się za czynną walką z okupantem 
i swoje przekonania przypieczętował niewinnie przelaną krwią. Mie-
czysław postawił na teatr i na sztukę w pełnym tego słowa znaczeniu. 
[…] Karol poświęcił się religii, bez reszty oddając się w służbę Matce 
Bożej, przyjmując motto swego życia „Totus Tuus”, a Opatrzność wy-
niosła go do godności głowy Kościoła katolickiego. „Trzech ognisk żar 
i głód”, trzej przyjaciele ukształtowani na ideałach romantyzmu, dla 
których Bóg, Honor i Ojczyzna stały się przeznaczeniem”2 .

Przytoczone cytaty stanowią klamrę kompozycyjną niezwykle cieka-
wej książki Marty Burghardt3, poświęconej w głównej mierze „nieznanemu 

1 Karol Wojtyła, Sonet XVII, [w:] tegoż, Sonety; Magnificat, Wydawnictwo Lite-
rackie, Kraków 1995, s. 38 (dwie pierwsze strofy utworu, podkreślenia moje). Jak 
podaje w przypisie do tego sonetu Marta Burghardt „Niniejszy sonet przepisany 
ręką autora w pierwszym roku wojny zyskał dopisaną dedykację: «Do Przyjaciół», 
a w wersie siódmym rzeczownik «przyjaciele» został napisany wielką literą” – zob. 
Marta Burghardt, Nieznany przyjaciel…, dz. cyt., s. 13.

2 Tamże, s. 80.
3 Marta Burghardt, Nieznany przyjaciel Karola Wojtyły. Wincenty Bałys, Wydaw-

nictwo św. Stanisława BM Archidiecezji Krakowskiej, Kraków 2007, ss. 100 + aneks.



112

przyjacielowi Karola Wojtyły” – Wincentemu Bałysowi, ale także dwóm 
jego przyjaciołom okresu młodości: Karolowi Wojtyle i Mieczysławowi Ko-
tlarczykowi4. O głębokiej przyjaźni między przyszłym papieżem a twórcą 
Teatru Rapsodycznego napisano już wiele artykułów i książek, milczano jak 
dotąd natomiast o związkach między nimi a Wincentym Bałysem. Zasługą 
autorki jest wydobycie tych relacji (koleżeńskich i artystycznych) z mroku 
zapomnienia. 

Momentem przełomowym w poszukiwaniach „tajemniczego Wicka” 
– o którym wspominał Karol Wojtyła w okupacyjnych listach wysyłanych 
z Krakowa do Mieczysława Kotlarczyka, mieszkającego wówczas w Wadowi-
cach – była informacja podana przez samego Ojca Świętego. Jak wspomina 
Marta Burghardt:

Zatem jedyną osobą, która mogła przyjść z pomocą w rozwiązaniu 
tejże zagadki, był sam papież Jan Paweł II. W odpowiedzi na list 
z sierpnia 2003 roku nadeszła upragniona informacja od Ojca Święte-
go, spisana ręką kardynała Stanisława Dziwisza: „Bałys znany rzeźbiarz 
zamordowany na pocz. wojny5 .

Wincenty Bałys (1906–1939), choć żył zaledwie 33 lata, dał się po-
znać jako człowiek energiczny i nieprzeciętnie uzdolniony. Wywarł duży 
wpływ na klimat życia artystycznego przedwojennych Wadowic, a w bar-
dziej sprzyjających warunkach historycznych mógł wyrosnąć na wybitne-
go artystę znanego w kraju i za granicą. Urodził się jesienią 1906 roku 
w podwadowickiej wsi Tomice. Nauki pobierał w mieście nad Skawą, ale 
miał kłopoty z ukończeniem szkoły powszechnej i w 1920 roku zrezygno-
wał ostatecznie z dalszej nauki. Po siedmioletniej przerwie zdecydował się 
na wstąpienie do Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, gdzie studiował 
w latach 1927–1932. Był uczniem i wychowankiem znanego rzeźbiarza 
Ksawerego Dunikowskiego, ale ogładę artystyczną (głównie rzeźbiarską) 
zawdzięczał Józefowi Jurze, znanemu wadowickiemu artyście plastykowi, 
u którego terminował jeszcze przed rozpoczęciem studiów artystycznych 
w Krakowie. W latach dwudziestych zaprzyjaźnił się także z Emilem Zega-
dłowiczem, będącym wówczas mecenasem sztuki i jednym z największych 
autorytetów środowiska humanistycznego Wadowic. Według znawców 
zagadnienia Bałys był jednym z najbardziej aktywnych członków grupy 

4 Zob. także Marta Burghardt, Niezwykły przyjaciel Karola Wojtyły, „Świat i Sło-
wo”, nr 2(11)2008, s. 299–307.

5 Tamże, s. 22.
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artystów plastyków „Czartak”, skupionej wokół autora Powsinogów be-
skidzkich i częstym gościem dworu w Gorzeniu Górnym. Wyrzeźbił głowę 
Zegadłowicza oraz wizerunki dwóch diabłów, które po dziś dzień „stra-
szą” gości przybywających do opustoszałego dworu. Kiedy w 1933 roku 
wadowiczanie po opublikowaniu powieści Zmory odwrócili się od Emila 
Zegadłowicza i odebrali mu honorowe obywatelstwo miasta, Wincenty 
Bałys pojechał do Gorzenia z zamiarem obrony niepokornego pisarza na 
wypadek ataku ze strony rozsierdzonego ludu. 

Początki przyjaźni między Mieczysławem Kotlarczykiem, Wincentym Ba-
łysem i młodszym od nich o kilka lat Karolem Wojtyłą datują się, jak twierdzi 
autorka książki, na rok 1937. Wtedy to szkolne koło teatralne wadowickie-
go gimnazjum, do którego uczęszczał młody Wojtyła, wystawiło Balladynę 
Juliusza Słowackiego. Kotlarczyk reżyserował tę sztukę, Lolek Wojtyła za-
grał w niej rolę pięknego Kirkora, natomiast Wincenty Bałys zaprojektował 
scenografię. Nieco później Wicka i Karola zbliżyła do siebie praca nad od-
nawianiem polichromii w wadowickiej farze (dzisiejszej Bazylice Mniejszej 
Ofiarowania Najświętszej Maryi Panny). Karol Pustelnik, jeden z członków 
„Czartaka”, zanotował w swoich Pamiętnikach następujące słowa odnoszące 
się do Wincentego Bałysa:

Polichromię projektował, szukając inspiracji w czytaniu Dies Irae Jana 
Kasprowicza, konsultując się z Karolem Wojtyłą. […] Wojtyła czytał na 
głos i razem omawiali kompozycję całości6 .

Z okresu okupacyjnego zachował się wzruszający list Karola Wojtyły ad-
resowany do starszego przyjaciela, który znamy z dopisku do koresponden-
cji z Mieczysławem Kotlarczykiem (Karol, przebywający jesienią 1929 roku 
w Krakowie, nie znał adresu przyjaciela i informacje przekazywał na ręce 
twórcy Teatru Słowa). Oto wybrane fragmenty:

Wdzięczność za pamięć i list. Wiem i przekonany jestem o Twoim do 
ziemi przywiązaniu.[…] 

Naród trzeba podnosić i przeanielać, trza go zbożyć i spolszczyć. To 
jest zadanie sztuki naszej wielkiej. Szczegółowiej mówię o tym w liście 
do Mietka, więc sobie go przeczytaj […]

6 Tamże, s. 70.
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Człowiek dla nas najważniejszy. On się ma wznieść ku Bogu i prze-
promieniać sztuką. Módl się swą sztuką za Naród i Polskę, błagaj, 
Chrystusową. Całuję Cię i od Taty ukłony

Lolek”7 . 

Kiedy 1 września 1939 roku Niemcy zaatakowali Polskę i wybuchła druga 
wojna światowa, Wincenty Bałys niemalże od zaraz zaangażował się w dzia-
łalność patriotyczną i konspiracyjną w Wadowicach. Tuż przed świętem nie-
podległości 11 listopada 1939 roku wraz z innymi członkami ruchu oporu 
został aresztowany przez Niemców. W trakcie konwoju do Krakowa udało 
mu się zbiec z ciężarówki, ale kiedy wydawało się już, że uniknie najgorsze-
go, został zatrzymany przez anonimowego mężczyznę i wydany ścigającym 
go niemieckim żandarmom. Po przewiezieniu do krakowskiego więzienia na 
Montelupich był katowany, a następnie został rozstrzelany w okolicy kopca 
Kościuszki w pierwszych dniach grudnia 1939 roku. 

W setną rocznicę urodzin Wincentego Bałysa w 2006 roku Wadowickie 
Centrum Kultury im. Marcina Wadowity i Muzeum Miejskie zorganizowały 
dużą wystawę pt. Wokół Wincentego Bałysa:

Na wystawie zaprezentowano sześć rzeźb, osiem obrazów olejnych, 
osiemnaście akwareli, a także wiele rysunków, szkiców, projektów. 
Niektóre z nich po raz pierwszy były oglądane publicznie. Wystawę 
wzbogaciła także dokumentacja fotograficzna i niezwykle cenne listy 
prywatne do przyjaciół oraz odręczne adnotacje autorskie8 .

Poza emocjonalnym zaangażowaniem autorki książki, czego wyrazem 
jest motto widniejące na stronie tytułowej: „W hołdzie Janowi Pawłowi 
Wielkiemu”, konsekwentnie dążącej do wydobycia prawdy o relacjach łą-
czących trzech przyjaciół z Wadowic oraz chęcią faktograficznego odtworze-
nia i przypomnienia najciekawszych wydarzeń z życia artystycznego miasta 
nad Skawą w latach 30. XX wieku, wartość omawianej publikacji podnosi 
także kilka innych czynników. To eleganckie opracowanie edytorskie (twarda 
okładka z reprodukcjami fotografii młodego Karola Wojtyły i rzeźby głowy 
Wincentego Bałysa dłuta Józefa Jury), bardzo starannie opracowana literatu-
ra źródłowa umieszczona na końcu książki oraz listy dzieł Wincentego Bałysa, 
tudzież aneks obejmujący kilkadziesiąt kolorowych zdjęć (autorstwa Marty 

7 Tamże, s. 75.
8 Tamże, s. 50.
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Burghardt). Rozpoznajemy na nich dostępne dzieła artysty, te rzeźbiarskie 
(np. Portret Emila Zegadłowicza, Diabeł zbuntowany), jak i kamieniarskie 
(np. Anioły z grobowca rodziny Homme na cmentarzu w Wadowicach) czy 
malarskie (w tej grupie na szczególną uwagę zasługują znakomite portre-
ty przyjaciół malarza, np. Portret Franciszka Suknarowskiego, oraz piękne, 
wykonane akwarelą, pejzaże beskidzkie i utrwalone na płótnie zabytkowe 
drewniane kościółki małopolskie z XVI i XVII w. w Woźnikach, Radoczy i Gra-
boszycach).
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2.12.  Obiecujący debiut poetycki.  
O tomie wierszy joanny krawczyk 
Niedowierzanie

Wydany nakładem Wydziału Kultury i Sztuki Urzędu Miejskiego w Biel-
sku-Białej tom wierszy Niedowierzanie autorstwa Joanny Krawczyk1 składa 
się z trzech wyodrębnionych tytułami części: On, Ja i My. Przewodnim te-
matem większości utworów poetyckich zamieszczonych w części pierwszej 
jest dialog prowadzony z wnętrza wiary. Bohaterem i głównym adresatem 
tych poetyckich rozmów jest Bóg, postrzegany przez autorkę nie jako po-
nadnaturalna siła sprawcza o wymiarze kosmicznym czy anonimowy absolut 
filozofów, ale jako żywa i działająca wśród nas Osoba. To Ktoś, z Kim można 
wejść w bezpośrednią, chciałoby się rzec ludzką, relację. Autorka od same-
go początku świadomie przyjmuje personalistyczny punkt widzenia, który 
utrzymywać będzie konsekwentnie w pozostałych częściach tomu w odnie-
sieniu do siebie i innych ludzi, zawsze podkreślając rangę interpersonalnego 
dialogu toczącego się na gruncie świata wartości. 

W pierwszej części tomu na szczególną uwagę zasługują dwa wiersze: 
Pas oraz Przebaczenie. W pierwszym z nich autorka ukazała w sposób kon-
ceptualny relację człowiek – Bóg jako rodzaj hazardowej gry w karty, w któ-
rej stawką jest każda chwila naszego życia:

Pas

Dębowy stół
Chłodny metalowy krzyż
Naprzeciw w miękkim skórzanym czarnym fotelu siedzi
Bóg
Pierwsze rozdanie kart
Z satysfakcją w oczach
Zdobywam punkt
Następne rozdanie

1 Joanna Krawczyk, Niedowierzanie, Wydział Kultury i Sztuki Urzędu Miejskiego 
w Bielsku-Białej, Bielsko-Biała 2011. Wszystkie cytowane wiersze pochodzą z tego 
tomu.
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i znowu Boże nie miałeś szans
Uśmiecham się ironicznie
Tasuję karty
Wiem, że te lepsze znowu ja dostanę
Ostatnia decydująca gra

Mam łzy w oczach
Wygrałeś
Nawet nie musiałeś spoglądać
mi w oczy
Wiedziałeś

 
Wiersz Przebaczenie to niezwykle sugestywny i bardzo ekspresyjny, choć 

paradoksalnie napisany przy zastosowaniu przemilczeń, elips, równoważni-
ków zdań i krótkich wypowiedzi zapis doświadczenia duchowego, którego 
treścią jest doznanie oczyszczającego pojednania z Bogiem. Stwórca, będący 
ukrytym bohaterem tego wiersza, przychodząc do osoby doznającej Jego 
nagłej obecności w niemym tchnieniu wiatru, przywodzi na myśl postać 
wybaczającego Ojca z biblijnej Przypowieści o synu marnotrawnym:

Przebaczenie

Cisza. Spokój. Chłód. Kroki.
Bóg. Bóg. Bóg.
Łza. Uśmiech. Blask oczu.
Witraż. Promień słońca.
Bóg. Bóg. Bóg

Rzędy pustych ławek.
Jestem. Czekam.
Upadam. Tak nisko.
Skrzypią drzwi.
Wiatr uderza w twarz.
Powstań.
Bóg. Bóg. Bóg

Część druga tomu pt. Ja obejmuje kilkanaście wierszy, które uznać moż-
na za rozpisany na wiele głosów zapis wewnętrznego dramatu egzystencjal-
nego wrażliwej jednostki. Jest nią kobieta, która w swoim życiu doświad-
czyła różnych odcieni samotności. Wie dobrze, czym jest utracona miłość 
i odejście bliskich jej sercu osób. Nieraz stawała przed dramatycznymi wy-
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borami, które w radykalny sposób decydowały o jej dalszym życiu. Wiersze 
zamieszczone w tej części tomu pisane są z głębi serca, co nie oznacza 
bynajmniej taniego emocjonalizmu. Zdecydowana większość utworów sta-
nowi, intrygujący pod względem literackim, zapis osobistego, momentami 
bardzo intymnego wyznania. Na szczególną uwagę zasługuje wiersz bez ty-
tułu, zaczynający się od lirycznego wyznania:

Jestem obleczona w biały płaszcz tęsknoty
Przez okno wpuszczam do serca promień słońca
Srebrnym deszczem łez obmywam wspomnienia
W dłoni zaciskam kolce
herbacianej róży…
Zamieniam się w świst oddechu
Mrużę oczy by lepiej zobaczyć
swe odbicie
Zamykam okno
Ubieram nocą
czarny płaszcz tęsknoty…

Równie udaną próbą poetyckiego nazwania interakcji zachodzących mię-
dzy dwojgiem przyjaźniących się, ale także walczących o dominację osób, 
stanowi wiersz Ty i ja. Także i w nim poetka posłużyła się poetyką elipsy, 
wprowadziła też pary antynomicznych zestawień budujących wewnętrzne 
napięcie:

Ty i ja
Ja. Uśmiech i łzy. Ja. Przyjaźń i niepewność.
Ty. Złość i dystans. Ty. Ucieczka i obrona.
Ja. Strach i wrażliwość. Ja. Obawa i lęk.
Ty. Zaprzeczanie i niezdecydowanie.
Ja. Bojaźń i pożądanie.

Przywołany wiersz wprowadza w tematykę trzeciej części tomu pt. 
My, w której poetka zamieściła utwory opisujące przestrzeń dramatu by-
cia we dwoje. Takie uczucia, jak miłość czy przyjaźń mężczyzny i kobie-
ty ukazane zostały jako druga, piękniejsza strona codziennego zmagania 
się, każdego dnia na nowo, z formą związku, kiedy to bycie sobą urasta 
do rangi najważniejszego problemu. Co zrobić, aby w relacji z tym „dru-
gim” nie zatracić własnego „ja”, intymności, własnej niepowtarzalności? 
Szczególnie wtedy, kiedy jest się osobą naznaczoną piętnem „inności”, po-
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etyckiego usposobienia, talentu, może szczególnego rodzaju wybraństwa, 
które przecież niedostępne jest innym (nawet tym, których tak bardzo 
kochamy czy pożądamy, a jednocześnie nie dopuszczamy do najgłębszych 
zakamarków naszej duszy). O takich właśnie dylematach wrażliwej osoby, 
takiej, co to lubi dzielić każdy włos na czworo, bo inaczej po prostu nie 
potrafi żyć, mówi wiersz Mężyna... Poetka w ironiczny sposób polemizuje 
w nim z feministycznymi wzorcami współczesnej kultury i ponowoczesnej 
obyczajowości:

Mężyna…

Jak trudno musi być temu, komu żyć przyjdzie z żoną-poetką…
taką, co zamiast twardo stąpać po ziemi
porusza się ruchem sinusoidalnym 10 cm nad nią…
Taka zamiast praktycznie podchodzić do rzeczywistości gapi się 
w gwiazdy,
okienne zachody słońca
i cieszy się fontannami w pięknym mieście…
…zamiast ugotować po prostu obiad…
tworzy liryczno-kulinarne poematy…
…każda śrubka jest jak nieodkryty ląd…
każdy strzęp otoczenia jest dla niej znakiem zapytania
lub wykrzyknikiem
setki myśli przewijają się przez jej głowę
i na nieszczęście męża… przez usta…
taka, zamiast interesować się polityką, wiadomościami
woli zachwycać się głębią tych najcudowniejszych na świecie oczu…
zamiast skupić się na tym, co dla świata naprawdę istotne
ona zastanawia się dobrze by było zwinąć się w kłębek
i móc zmieścić się w jego ciepłej dłoni…
i tak trwać…

Lejtmotywem omawianego tomu wierszy Joanny Krawczyk jest miłość. 
To temat powtarzający się w poezji wszystkich epok, często banalizowany 
i powielany w nieudolnych eksplikacjach. Trzeba wyraźnie podkreślić, że 
autorka Niedowierzania potrafi pisać o miłości w sposób oryginalny, a za-
razem intrygujący pod względem doboru niekonwencjonalnych rozwiązań 
poetyckich. Przykładem takiej postawy jest sentencja oparta na wewnętrz-
nych antynomiach i paradoksach stanowiących o sile oddziaływania poezji 
intelektualnej, w której bielska poetka w lakonicznym skrócie wypowiada 
się o prawdach życia we dwoje:
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Miłość jest czekaniem na jutro we wczoraj,
mimo, że dzisiaj jeszcze nie nadeszło.

Prezentacja przytoczonego wiersza-aforyzmu nadaje się na puentę roz-
ważań o poezji Joanny Krawczyk. To, co w jej twórczości najwartościowsze, 
zasadza się na dwóch filarach: dojrzałym doborze wiodącego tematu oraz 
na niebanalnej od strony literackiej formie wypowiedzi. Centralnym zagad-
nieniem światoodczucia autorki Niedowierzania jest dramat życia ludzkie-
go rozgrywający się w trzech wymiarach: osobistym (eksploracja własnego 
„ja”), społecznym (relacje partnerskie z „innymi”) i duchowym (religijnym, 
jako relacyjne, interpersonalne doświadczenie Boga). Tajemnica życia po-
kazana została przez autorkę po tischnerowsku – jako dramat pełen we-
wnętrznego napięcia, niepewności, ciągłego poszukiwania spełnienia, które 
nierzadko kończy się klęską, a trudna umiejętność akceptacji porażki, zdaje 
się mówić poetka, jest wpisana w porządek naszej egzystencji. Słowem klu-
czem w omawianym tomie wierszy jest tytułowe „niedowierzanie”. Słowo to 
można rozumieć jako synonim powątpiewania, niepewności czy nawet we-
wnętrznego rozdarcia, które nie prowadzi jednak na manowce zwątpienia 
czy nihilizmu. Wręcz przeciwnie, postawa niedowierzania staje się niejako 
motorem napędowym tej poezji (być może w myśl sentencji Simone Weil, 
która powiada, że „sprzeczność jest dźwignią transcendencji”). To ostatnie 
spostrzeżenie warto, jak sądzę, odnieść także do znanego wiersza Wisławy 
Szymborskiej Niektórzy lubią poezję (z tomu Koniec i początek), w którym 
noblistka zawarła credo swej twórczości zbudowanej w przeważającej mie-
rze na kartezjańskim sceptycyzmie:

tylko co to takiego poezja.
Niejedna chwiejna odpowiedź
na to pytanie już padła.
A ja nie wiem i nie wiem i trzymam się tego
jak zbawiennej poręczy.

Stosowność adekwatna do treści wyraża się w twórczości Joanny Kraw-
czyk poprzez dobór wyrafinowanych środków literackiego wyrazu, takich jak 
elipsy, przemilczenia, ekspresywizmy, paradoksy, zestawienia antynomiczne. 
Ważna jest także umiejętność budowania dialogowego napięcia w komuni-
kowaniu się różnych podmiotów (bohaterów) wierszy. Autorka wprowadza 
ponadto w przestrzeń tekstu poetyckiego wiele ciekawych porównań czy 
oryginalnych metafor, co nie oznacza, że wiersze zamieszczone w tomie Nie-



122

dowierzanie wyrosły bez odwołań do literackich wzorców. Śmiało można 
powiedzieć, że oryginalna i dobrze rokująca na przyszłość twórczość Joanny 
Krawczyk mocno wpisuje się we wzorzec nowoczesnego nurtu poezji kobie-
cej, reprezentowany przez takie autorki, jak Maria Pawlikowska-Jasnorzew-
ska, Anna Świrszczyńska, Halina Poświatowska, Anna Kamieńska, Ewa Lipska 
czy Małgorzata Hillar. 
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2.13.  Najważniejsza jest miłość.  
O tomie wierszy renaty morawskiej  
Było, minęło, jest

Czesław Miłosz, największy polski poeta XX wieku, w wykładzie wygło-
szonym na Uniwersytecie Jagiellońskim w 1989 roku przywołał oryginalną 
definicję poezji sformułowaną przez Wystana Hugh Audena:

Poezja może robić mnóstwo rzeczy, może zachwycać, zasmucać, niepo-
koić, bawić, uczyć – może wyrażać każdy możliwy odcień uczucia i opi-
sywać wszelkie rodzaje wypadków, ale jest coś, co wszelka poezja robić 
musi; musi sławić wszystko co może za to, że to jest i wydarza się1 .

W debiutanckim tomie poetyckim, zatytułowanym przekornie i zarazem 
filozoficznie Było, minęło, jest2, Renata Morawska podąża szlakiem wskaza-
nym przez amerykańskiego krytyka i eseistę. Zbiór kilkudziesięciu wierszy 
pisanych przez poetkę przez wiele lat – od młodości po dojrzałość – ukła-
da się w poetycką kronikę życia podniesioną w sposób nadzwyczaj uda-
ny i przekonujący pod względem literackim do rangi dzieła wyrażającego 
uniwersalne przesłanie egzystencjalne. Podmiot liryczny wierszy Renaty 
Morawskiej, zmagając się z materią życia, czyli „wszystkim, co jest i wy-
darza się”, porusza najpierw kwestie pierwszych młodzieńczych fascynacji 
poetyckich i inicjacji teatralnych. Opisuje małżeństwo z ukochanym męż-
czyzną i narodziny dziecka. Odsłania przed czytelnikami dramat najbliższej 
osoby, by następnie zakomunikować czytelnikowi o narodzinach nowego 
uczucia, którego doświadczać będzie przez następne lata aż do kolejnego 
dramatycznego rozstania. 

Jednym z ciekawszych utworów w tomie jest Zuluska – utwór, który od-
czytać można jako ekspresyjny manifest zakochanej bez pamięci i tęskniącej 

1 Czesław Miłosz, Przeciw poezji niezrozumiałej, „Teksty Drugie” 1990 nr 5–6, 
s. 157.

2 Renata Morawska, Było, minęło, jest, Wydział Kultury i Sztuki Urzędu Miej-
skiego w Bielsku-Białej, Bielsko-Biała 2017, ss. 50. Wszystkie cytowane wiersze po-
chodzą z tego właśnie tomu.
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za ukochanym mężczyzną kobiety. Wiersz został napisany jakby w orgia-
stycznym transie, w poetyce erotycznego wyznania, której nie powstydziłaby 
się Anna Świrszczyńska, jedna z pierwszych z polskich poetek tak odważnie 
piszących o miłości zmysłowej:

jestem Zuluską
tęsknię

jeszcze chwila
zacznę tańczyć
w środku nocy
na środku pokoju
cały dom
poczuje ten rytm

niech mnie ratują sąsiedzi

Dla podmiotu wierszy Morawskiej miłość jest nasyceniem cielesnym 
i zarazem spełnieniem duchowym; nie można bez niej żyć, bo jest treścią na-
szego istnienia. Mówi o tym piękny, niezwykle obrazowy wiersz kiedy jesteś . 
Pojawiają się w nim motywy akwatyczne, poprzez które poetka przywołuje 
dyskretnie symbolikę miłosną. Całość przypomina (dzięki finalnej puencie) 
refleksyjne erotyki Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej:

kiedy jesteś

szarość o świcie niestraszna
od rana zakwitam tęczą

słońca w oczach
mi wschodzą

w wodzie odkrywam
smak
na dnie szklanki
zwiedzam rafy koralowe
znajduję skarby

znienacka
wypływam
śmieję się



125

żongluję
brylantami
z zatopionych
skrzyń

kiedy jesteś
ja jestem
bardziej

W innym miejscu Renata Morawska, niczym wytrawna myślicielka, 
a jednocześnie oczytana w literaturze erudytka pamiętająca zapewne do-
brze jeden z wierszy lozańskich Adama Mickiewicza, Snuć miłość…, w piękny 
i przekonujący sposób definiuje istotę miłości:

miłość jest wieczna
przychodzi
odchodzi

zamknięte drzwi
wywala łomem
duszne pokoje
opuszcza

ofiarna bezwzględna
tworzy i niszczy

za nic ma złamane serca
twierdzi
nie potrafią kochać

kto kocha
nie pęka

Dla Morawskiej miłość jest siłą kosmiczną, która – podobnie jak u ro-
mantyków – przychodzi znienacka. Nie pyta o dekalog, kodeks etyczny, 
o uwarunkowania życiowe. Jest tajemnicą. Kreuje rzeczywistość i dlatego 
należy się jej bezwzględny szacunek – bez niej bowiem ludzkie życie jest 
niespełnione, wydrążone, puste…

W omawianym tomie, skomponowanym precyzyjnie niczym antyczna 
tragedia (notabene, autorka jest z wykształcenia teatrolożką, animatorką 
teatru amatorskiego i reżyserką), po kulminacji pozytywnych uczuć nastę-
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puje nagły zwrot akcji, oznaczający w tym przypadku spadanie w otchłań 
zawiedzionego, podeptanego i niezrealizowanego uczucia. Jednym z najlep-
szych wierszy w całym zbiorze, wyrażającym dramat miłosnego niespełnie-
nia, jest utwór zatytułowany lakonicznie wbrew sobie. Wiersz ten – napisany 
za pomocą równoważników zdań, które symbolizują krótki, urywany oddech 
cierpiącej kobiety rozważającej popełnienie samobójstwa, ale ostatecznie 
odstępującej od tego zamiaru – obfitujący w elipsy, pauzy i przemilczenia, 
kończy się wstrząsającym metaforycznym obrazem narodzin martwego, ka-
miennego płodu – symbolu nie-miłości i nie-życia…

poszła 

z ciężkim brzuchem
lżejszym sercem

mówią że była 
spokojna
uśmiechała się

wiele dni później
urodziła
k a m i e ń 

W wierszach zamieszczonych w tomie Było, minęło, jest akcent po-
łożony został mimo wszystko na to, co „jest i wydarza się”. Dlatego też 
Renata Morawska – poetka inteligentna i dojrzała w swych artystycznych 
wyborach – nie epatuje czytelnika świadectwem życiowych klęsk i niepo-
wodzeń, nie przytłacza tonem melancholijnego biadolenia, które Miłosz 
nazywał ironicznie postawą self pity. Wie, że w życiu po chwilach jasnych 
następują mroczne, te zaś ustępują miejsca nowym, ważnym wydarze-
niom, za którymi warto pójść, by realizować własne powołanie. Dlatego 
ostatni z zamieszczonych w tomie wierszy, zatytułowany poetka milczy, 
paradoksalnie jest aż nazbyt wymowny, obfitujący w wieloznaczne, pozy-
tywne w gruncie rzeczy treści: 

zamilkła
oddycha pustką
[…]
wszystko w niej milczy
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kiedy ufa
spokój znajduje
na pustej plaży
wie
cisza ratuje ją
przed zalewem

czerpie z odpływu

W zacytowanym powyżej fragmencie poetka, sama siebie nazywająca 
w innym miejscu „kwietniowo niepokorną” (wyraźna aluzja do Ziemi jało-
wej Thomasa Stearnsa Eliota), dotyka tajemnicy milczenia i ciszy – dwóch 
wartości, które dla poszukującego człowieka są prawdziwym darem i przed-
smakiem spełnienia. Stanowią bowiem zapowiedź odnalezienia zagubionej 
perły. Otwierają na jeszcze inny wymiar miłości, która pozostaje w życiu 
tym, co najważniejsze.
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2.14.  Poezja eschatologicznej nadziei.  
O tomie wierszy mirosława dzienia Gościna

Bielsko-Biała, miasto o bogatej, choć skomplikowanej historii i wielo-
kulturowej, wieloetnicznej tradycji1, przez długi czas nazywane „miastem 
stu fabryk”, kojarzone było przede wszystkim z przemysłem włókienniczym, 
elektromechanicznym czy motoryzacyjnym. Ale to przecież także rodzinne 
miasto Jacka Baczaka, autora Zapisków z nocnych dyżurów, książki uhono-
rowanej w 1996 roku Nagrodą Kościelskich. To również miasto, w którym 
tworzyli znani poeci: Kazimiera Alberti, Stanisław Gola, Mieczysław Stanc-
lik, Juliusz Wątroba. Wśród nich jest także Mirosław Dzień. Autor Gościny2 
urodził się w Bielsku-Białej w roku 1965. Uczęszczał do Liceum Ogólno-
kształcącego im. Mikołaja Kopernika i zapisał się w historii tej prestiżowej 
szkoły jako zwycięzca Olimpiady Filozoficznej na szczeblu ogólnopolskim. Po 
zdaniu matury rozpoczął studia filozoficzno-teologiczne w Katolickim Uni-
wersytecie Lubelskim, którego jest absolwentem. Po uzyskaniu magisterium 
powrócił do rodzinnego miasta, gdzie podjął obowiązki nauczyciela akade-
mickiego, wykładowcy historii filozofii i etyki w Filii Politechniki Łódzkiej 
w Bielsku-Białej, przemianowanej w 2001 roku na Akademię Techniczno-
-Humanistyczną. Zdobywanie kolejnych szczebli kariery naukowej3 Mirosław 
Dzień łączy od wielu lat z pasją literacką. Przede wszystkim pisze wiersze, 
ale jest też znakomitym eseistą, doraźnie para się też krytyką literacką, 
publikując swoje teksty (w tym także manifesty poetyckie) na łamach waż-

1 Zob. Czytanie miasta. Bielsko-Biała jako kulturowy palimpsest, pod redakcją 
Marka Bernackiego i Roberta Pysza, Wydawnictwo Naukowe ATH, Bielsko-Biała 2016.

2 Mirosław Dzień, Gościna. Wiersze i kantyczki, Towarzystwo Przyjaciół Sopotu, 
Biblioteka „Toposu”, T. 128, Sopot 2016, ss. 93. Niniejszy rozdział jest rozszerzoną 
wersją opublikowanego wcześniej szkicu (zob. Marek Bernacki, Mirosław Dzień Po-
eta, „Relacje–Interpretacje” 2017 nr 1 (45), s. 16–19). 

3 Mirosław Dzień jest autorem dwóch naukowych rozpraw literaturoznawczych: 
Człowiek w perspektywie eschatologicznej w poezji Czesława Miłosza i Tadeusza Ró-
żewicza (2010) oraz Motywy eschatologiczne w poezji Zbigniewa Herberta (2014). 
Doktorat i habilitację z zakresu literaturoznawstwa polskiego Mirosław Dzień uzy-
skał na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Wrocławskiego.
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nych pism kulturalno-literackich takich, jak „Zeszyty Literackie”, „Kwartalnik 
Artystyczny”, „Kresy” czy „Topos”. Jest autorem dziewięciu zbiorów wierszy: 
Trzy zdania z Lacana (1991), Jeżeli dobro (1992), Koła wewnętrznych kół 
(1997), Cierpliwość (1998), Światło w szklance wody (2008), Linia (2013), 
Axis mundi (2014). Dwa ostatnie tomy – nominowane do Nagrody Orfeusza 
im. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego i Nagrody im. ks. Jana Twardow-
skiego – wraz z wydanym ostatnio tomem Gościna (2016) stanowią trylogię 
poetycką, owoc wieloletnich zmagań Dzienia z materią słowa4. Stanowią też 
kulminację dominującej w jego poezji tematyki metafizyczno-eschatologicz-
nej. Zawarty w tomie Gościna poemat Novum Passionem uważam za jeden 
z najważniejszych współczesnych polskich tekstów poetyckich, dorównują-
cych rangą Traktatowi teologicznemu i poematowi Ksiądz Seweryn Czesława 
Miłosza oraz Tryptykowi rzymskiemu Jana Pawła II.

Zbiór wierszy Gościna składa się z czterech wydzielonych tytułami części: 
Przeświadczenia, Apokryfy, Sześć… i pół wiersza dla O. oraz Złudzenia. W kil-
kudziesięciu zamieszczonych wierszach dominuje problematyka filozoficzna 
(namysł nad sensem i celem ludzkiego życia), przeplatająca się z myśleniem 
religijnym, jakże bliskim autorowi tej poezji. Tytułowy wiersz Gościna, któ-
rego wizualnym uzupełnieniem jest linoryt Jacka Solińskiego pt. Ostatnia 
Wieczerza5, zdobiący okładkę i zamieszczony na ostatnich dwóch stronach 
tomu, stanowi przykład epifanii. Oto do człowieka obchodzącego swoje 
pięćdziesiąte urodziny w dniu 31 grudnia 2015 roku przybywają tajemniczy 
goście. Jak niegdyś, w przypadku nawiedzenia Abrahama, są oni wysłan-
nikami Boga, widzialnymi znakami Jahwe. W tej niezwykłej chwili sprawy 
ziemskie przenikają się ze sprawami boskimi, życie doczesne ze śmiercią, 
która nie jest końcem, ale zapowiedzią nowego, wiecznego istnienia…

W omawianym tomie, a szczególnie w jego pierwszej części zatytułowa-
nej Przeświadczenia, odnajdujemy wiersze będące wyrazem poszukiwania 
i łaknienia tego, co według Mirosława Dzienia winno być dla człowieka Naj-
ważniejsze. W utworze pod intrygującym tytułem W odpowiedzi na ankie-
tę otwierającym zbiór autor nawiązuje pośrednio do Miłoszowego pytania 

4 W roku 2019 w sopockiej Bibliotece Toposu ukazał się dziewiąty tomik poezji 
Mirosława Dzienia pt. Tambos .

5 Na linorycie Jacka Solińskiego (data powstania: sierpień 1987) przedstawiony 
jest zastawiony stół w Wieczerniku. Stoją na nim naczynia: misy, dzbanki, kubki; 
leży jeden bochenek chleba i jedna ryba. Za stołem nie widać biesiadników, osób 
z krwi i kości, zamiast postaci Chrystusa i dwunastu apostołów pojawiają się jakby 
ich duchowe emanacje. To znak, że sprawy ziemskie nabierają na naszych oczach 
wymiaru duchowego, nadprzyrodzonego.
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postawionego we wstępie Traktatu teologicznego – „Dlaczego teologia?”. 
Dzień odpowiada na to fundamentalne pytanie, tworząc jednocześnie pro-
gram swoich poetyckich poszukiwań:

Zajmować się Bogiem i człowiekiem
w pleśni tygodni, żużlu niespokojnych godzin 
[…] Bogiem nade wszystko
i człowiekiem trzeba się zająć, a właściwie:
Bogiem w człowieku, to znaczy człowiekiem,
tak – człowiekiem w Bogu, w świecie obolałym
od niepamięci o nich obu, droga Redakcjo6 

Przytoczony zapis monologu wewnętrznego podmiotu wiersza, z pozoru 
jakby nieco nieuporządkowany, kryje w sobie bardzo ważny problem teolo-
giczny, który Włodzimierz Sołowiow i prawosławna myśl teologiczna określa 
mianem bożoczłowieczeństwa, powołując się na tajemnicę wcielenia Chrystu-
sa jako Syna Bożego. W zakończeniu cytowanego utworu pojawia się metafo-
ryczny opis współczesnego świata jako „obolałego od niepamięci”. Obraz ten 
oznacza dla Dzienia wykluczenie spraw teologicznych (Bożych) z codziennego 
doświadczenia nowoczesności. W kilku innych wierszach poeta w dosadny, 
często ironiczny sposób diagnozuje rzeczywistość, w której przyszło mu żyć 
na początku XXI wieku. W utworze Zamiast Sądu Ostatecznego ukazana i ne-
gatywnie oceniona została typowa dla współczesności scena zdystansowania 
się od Boga, do którego dochodzi nawet paradoksalnie w samym centrum 
chrześcijańskiego świata, we wnętrzu rzymskiej bazyliki Świętego Piotra:

Otyły mężczyzna głośno rozmawia przez komórkę
w Bazylice Świętego Piotra, jak gdyby wracał
z targu i zapomniał kupić pomidory. Wielojęzyczny

tłum przesuwa się w chaotycznej procesji. Najważniejsze 
są akcesoria nowoczesności – bo Duch mieszka teraz
w smartfonach, łapie się Go błyskiem cyfrówek, aby

nie dopuścić do zakorkowanych uszu słuchawkami
z obawy przed pomyłką7 .

Rzym 14.10.2015

6 Mirosław Dzień, W odpowiedzi na ankietę, [w:] tegoż, Gościna..., s. 7.
7 Tenże, Zamiast Sądu Ostatecznego, [w:] tegoż, Gościna..., s. 14.
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Krytyka nowoczesności zdominowanej przez medialny szum informacyjny 
powraca także w poemacie Angielscy poeci metafizyczni i Wiadomości TV . 
W tym znakomitym utworze Dzień składa hołd siedemnastowiecznym angiel-
skim mistrzom: Walterowi Relaighowi, Johnowi Donne’owi i Richardowi Cra-
shawowi, których pełną egzystencjalnego poświęcenia pasję wsłuchiwania się 
w mowę rzeczywistości przeciwstawia dzisiejszemu światu, ukazanemu jako 
„wiek chaosu nieustający spektakl próżności […] Misteria w cyfrowym okienku”. 
Niezwykle krytycznej diagnozie współczesności towarzyszy apel podmiotu wier-
sza, w którym przejawia się łaknienie tego, co fundamentalne, ale odrzucone, 
wzgardzone i zapomniane:

Daleko nam do jasności, wstrzymanej 
myśli, pokłonu przed Ukrzyżowanym.
Wybieramy szeleszczącą stronę ironii, 
którą bawi się Zły, rozrzucając w nieładzie
to tu, to tam – te kartki i nas w nich.
[…]
Potrzeba nam wrócić do Źródła, 
do Wody ożywiającej, do szeptu
Obietnicy, którego z cierpliwą
uwagą nasłuchiwali angielscy poeci
w komnatach dżdżystego Londynu8 .

Motyw łaknienia Boga poparty jest w analizowanym przez nas tomie 
wierszy przykładami utworów stricte religijnych, w których dominantą te-
matyczną staje się relacja człowieka i Boga, duchowy dialog prowadzony 
z Przedwiecznym. Jak choćby w Kantyczce o rozsypanych literach, stylizowa-
nej na Herbertowską Modlitwę Pana Cogito, podróżnika. W utworze tym, 
zbudowanym na prośbie adresowanej wprost do Boga („Pouczaj mnie Pa-
nie”), wyrażona została tęsknota poety za utraconą wielką narracją – zapi-
saną w Biblii historią zbawienia, która swój finał ma w misterium incarna-
tionis, w opowieści o wcieleniu Chrystusa jako Syna Bożego i prawdziwego 
Mesjasza. Tylko On, jako Słowo Przedwieczne – przypomina Dzień – może 
zagwarantować ład i nadać sens człowieczej mowie, przywrócić harmonię 
języka, który na naszych oczach zamienia się w postnowoczesną wieżę Ba-
bel. Dlatego to do upersonifikowanego Logosu podmiot wiersza kieruje swą 
prośbę:

8 Tenże, Angielscy poeci metafizyczni i Wiadomości TV, [w:] tegoż, Gościna..., 
s. 21.
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Rozraduj nas przypowieścią o prochu, co obleka się
w ścięgna i skórę nowego ciała. Podziel się z nami
opowiadaniem o bohaterach idących w stronę tęczy. 
Uratuj świat od nieładu rozsypanych sylab, od gangreny
fałszu odejmującej słowu kształt i ducha9 .

Dwa inne wiersze z tej części tomu – Przy kracie konfesjonału oraz Cały – za-
kwalifikowane mogą być jako utwory mistyczne. Ich tematem jest próba wysło-
wienia istoty Boga. W obu przypadkach nie mamy jednak do czynienia z jakąś 
wyrafinowaną intelektualnie spekulacją teologiczną. Jest to raczej przeniknięte 
poetycką wrażliwością ukazanie przymiotów Najwyższego, które człowiek po-
znaje dzięki wieloletniemu duchowemu skupieniu i modlitewnemu zaangażo-
waniu. W pierwszym z przywołanych wierszy Mirosław Dzień przedstawia Boga 
jako istotę dogłębnie samotną, pragnącą żywego kontaktu z człowiekiem, relacji 
duchowej opartej na miłości i wzajemnym zaufaniu. Berkeleyowskiej wizji Boże-
go Oka Opatrzności (esse est percipi) poeta przeciwstawia Boga jako wielkiego 
kosmicznego słuchacza:

Jego Wielkie Ucho szuka nitki szeptu, krzyku,
łkania, spazmu, którymi mógłbyś – jeśli byś chciał
– związać się na wieczność z żarem oddechu
niezaspokojonej, wciąż płonącej Samotności10 .

Kosmiczne obrazowanie pojawia się także w epigramatycznym wierszu 
Cały. Odczytuję ten niezwykle sugestywny utwór jako poetycki hołd złożo-
ny tajemnicy eucharystii rozumianej jako możliwość codziennego karmienia 
się przez człowieka wierzącego ciałem (pod postacią chleba) i krwią (pod 
postacią wina) Pana Jezusa. W tym niezwykłym (można by wręcz napisać: 
zachłannym) portrecie, nakreślonym przez poetę-mistyka, Bóg ukazany zo-
stał ponadto, podobnie jak w naukach żydowskich kabalistów, jako pierwsze 
i odwieczne światło, początek a zarazem koniec wszelkiego istnienia, który 
nie oznacza przecież jakiejś wielkiej kosmicznej katastrofy, ale eschatologicz-
ną zapowiedź odnowienia wszystkich rzeczy i nadanie im ich pierwotnej, 
utraconej w tajemniczy sposób, natury:

Cały do wyjedzenia, do ostatniej
komórki światła, do najdrobniejszej molekuły,

 9 Tenże, Kantyczka o rozsypanych literach, [w:] tegoż, Gościna..., s. 16.
10 Tenże, Przy kracie konfesjonału, [w:] tegoż, Gościna..., s. 18.
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gdzie przelewa się życie i rodzą galaktyki.
Jak gdyby już nie mógł wytrzymać we własnej
niewidzialnej skórze i dzielił się nią rozrzutnie,
aż do końca – nazywanego nieroztropnie
końcem świata11 .

W sekwencji autorskiego łaknienia tego, co Najważniejsze, osobne 
miejsce zajmuje w omawianym tomie wspomniany wcześniej poemat No-
vum Passionem. Utwór ten, wydzielony przez autora jako samoistna całość 
w omawianym zbiorze, uważam za opus magnum bielskiego poety, które 
zapewne nie powstałoby w takiej właśnie formie, gdyby nie gruntowna 
i krytyczna lektura metafizyczno-teologicznych utworów Czesława Miłosza, 
Zbigniewa Herberta i Tadeusza Różewicza dokonana przez autora przed na-
pisaniem poematu. 

Zacznijmy od tytułu, który jest intrygujący. Zapisany po łacinie, ale nie-
przetłumaczalny wprost, podobnie jak w przypadku niektórych utworów T.S. 
Eliota (np. Gerontion) czy Jamesa Joyce’a (Finnegans Wake), sygnalizuje nie-
wyrażalną tajemnicę, której nie da się do końca wypowiedzieć. W zamiarze 
autora może być ona zaledwie wskazywana i poddawana czytelnikowi do 
kontemplacji w serii metaforyczno-symbolicznych poetyckich obrazów. Te 
zaś wymagają nie tylko intelektualnego namysłu, ale także dużej dozy kul-
turowej wyobraźni.

Poemat Novum Passionem jest utworem polifonicznym – podobnie jak 
w twórczości Dostojewskiego czy Miłosza pojawia się w nim wiele podmio-
tów mówiących. Jest też dziełem intertekstualnym – autor podejmuje dia-
log z innymi twórcami, cytuje, polemizuje, prowadzi poważną, uniwersalną 
rozmowę toczącą się w przestrzeni kultury i literatury. W liczącym ponad 
dwadzieścia stron i składającym się z dziewiętnastu rozbudowanych frag-
mentów utworze przywoływane są poglądy Friedricha Nietzschego, Fiodora 
Dostojewskiego, T.S. Eliota, Rainera Marii Rilkego, teorie żydowskiej kabały, 
wiersze Czesława Miłosza12, ale także mistyków chrześcijańskich czy Janowej 
księgi Apokalipsy. Jedno z takich literackich nawiązań warto przytoczyć, gdyż 
wprowadza ono w sedno poematu:

Pochylony nad kartką, za biurkiem, z którego widać
niskie mgły okrywające zbutwiałą zieleń. Napisał pierwsze

11 Tenże, Cały, [w:] tegoż, Gościna..., s. 19.
12 Na przykład Piosenki o końcu świata, wiersza Oeconomia divina czy poematu 

Świat (poema naiwne) .
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już na zawsze najważniejsze zdanie: „Przyszedł Mesjasz
– powiedziała matka – widziano go w Samborze13 .

Przywołana Schulzowska fraza z osnutej mgłą tajemnicy – niedokoń-
czonej? napisanej, ale zaginionej podczas wojennej zawieruchy? – powieści 
proroka z Drohobycza stanowi jakby magiczne zaklęcie, wokół którego roz-
grywać się będzie akcja poematu. Według Dzienia żyjemy w czasach „po 
śmierci Boga” ogłoszonej ustami prekursora europejskiego nihilizmu, autora 
Antychrysta. Cechą istnienia w czasie marnym jest relatywizm i próżnia ak-
sjologiczna, pomieszanie wartości, chaos. Stany te opisywali w swoich utwo-
rach zarówno Tadeusz Różewicz (np. w poemacie Spadanie), jak i Czesław 
Miłosz (najpełniej w wierszu Oeconomia divina). Dzień opisuje te zagrożenia 
w sposób radykalny, kierując ostre słowa, włożone w usta anonimowego 
„inżyniera dusz” do przedstawicieli współczesnego pokolenia wychowanego 
w duchu laickiego, konsumpcjonistycznego modelu życia jako przestrogę 
przed zatraceniem człowieczeństwa:

Damy wam młodość i lekarstwo na pamięć. Przyjmiemy 
strach i zamienimy go w stres. Powiemy, że wszyscy są równi 
a kobiety nie muszą rodzić dzieci. (Te ostatnie to przesąd
kulturowy, jak oznajmiła mi uprzejmie pewna Angielka.)
Ubierzemy was w wolę mocy do nowych wyzwań.
I będziecie mogli cali wyrecytować siebie, a my złożymy
dłonie do oklasków, i powtórzymy za Mistrzem Fiodorem,
że wasza wolność jest ciężarem ponad miarę i w geście
solidarności zdejmiemy ją z krzyża waszych sumień
i przetniemy nożycami Wieku Wodnika wstęgę życia,
po którym już nie będziecie ronić zbędnych łez14 .

W trzynastym fragmencie poematu, po przywołaniu sceny cudu „wiru-
jącego słońca”, który wydarzył się 13 października 1917 roku w Fatimie na 
oczach wielu tysięcy pątników przybyłych do miejsca objawień Matki Bożej, 
podmiot liryczny, przypominając o rzeczywistości Piekła, przestrzega:

I było jezioro ognia z wykrzywionymi twarzami cierpieniem
zadanym przez nienawiść Złego. Na świadectwo o istnieniu
Piekła, dla nas niedowiarków o płytkiej myśli spętanej
kawiarnianym zgiełkiem przy butelce wytrawnego wina.

13 Mirosław Dzień, Novum Passionem, [w:] tegoż, Gościna..., s. 54.
14 Tamże, s. 52.
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Na nic mlaskania, pomruki, rzężenia – nie zbawi nas ironia,
co jest ukrytą twarzą lęku. I kiedy przyjdzie Godzina, trzeba 
będzie się zmierzyć z rzeczywistym15 .

To, co rozgrywa się w skali historycznej i nacechowane jest obojętno-
ścią religijną, odejściem od podstawowych wartości, które są gwarantem 
społecznego ładu, ma w poemacie Dzienia swoje dopełnienie w rzeczywi-
stości sakralnej, rozgrywającej się nieustannie od przeszło dwóch tysięcy lat 
według scenariusza Bożej ekonomii zbawienia. Innymi słowy, obrazy post-
nowoczesnego świata, w którym nastąpiła erozja wyobraźni religijnej, rów-
noważone są w poemacie bielskiego poety pięknymi poetyckimi obrazami 
opisującymi tajemnicę wcielenia i zmartwychwstania Mesjasza. Dla autora 
poematu, człowieka żywej wiary, odbywającego liczne pielgrzymki do Jero-
zolimy czy Betlejem (notabene, obszerne fragmenty poematu powstały wła-
śnie podczas pobytu Mirosława Dzienia w tym mieście) prawda o zbawieniu 
ludzkości nie jest mitem ani baśnią, ale najgłębszą rzeczywistością, która 
dokonuje się wokół nas każdego dnia. Wiele fragmentów Novum Passio-
nem przypomina sceny rozgrywające się w przełomowym momencie histo-
rii zbawienia: zwiastowanie anielskie, Ostatnia Wieczerza, modlitwa Jezusa 
w Ogrojcu i Jego śmierć na Golgocie, którą poeta przedstawia w niezwykłym 
monologu wrogiej i mrocznej Siły, pokonanej przez Zbawiciela świata:

Byłam bardzo zajęta, z nieskończoną troską
w miejscu, gdzie inni mają serca. Akuszerka
życia, towarzyszka przemijania. Wyznaczono mi
ostatnie, to znaczy pierwsze miejsce między wszystkim,
co stworzył do przemiany Pan.

Nie mam pogardy dla życia. Niestety nic z niego
nie zmieściło się w moim imieniu, nic.
Mam suche oczodoły, nie opłakują nikogo.
Są jak piasek morski obiecany Abrahamowi,
jak ocean pustych ziaren.

Raz jeden, jedyny otarł się o mnie Ktoś całym
sobą i poczułam, że nie należy do mnie16 .

15 Tamże, s. 63.
16 Tamże, s. 57.
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Kluczowym momentem poematu są doświadczenia, o których osoba 
mówiąca wypowiada się w mistycznym uniesieniu. Odnoszą się one do 
misterium resurrectionis – tajemnicy Paschy, czyli przejścia Odkupiciela ze 
stanu biologicznej śmierci na drzewie krzyża do stanu duchowego z mar-
twych powstania. Tę najważniejszą dla wyznawców religii chrześcijańskiej 
tajemnicę Mirosław Dzień wypowiada, odwołując się do apokaliptycznej 
wizji gruntowna Jeruzalem – punktu dojścia wszystkich strudzonych życiem 
pielgrzymów:

Przestrzeń jest Miastem
od razu gotowym w swoim przepychu. Zobaczył je
stuletni Umiłowany Uczeń w widzeniu na wyspie
Patmos. Jego popękaną jak wyschnięta gruszka twarz
otuliło Światło jaśniejsze od słońca i wtedy zrozumiał
Niezrozumiałe, pojął Niepojęte, wargami dotknął
Kielicha Życia – i zaiste popłynęła z niego Krew.
Nikt nie zdoła wymazać tego obrazu z pamięci
pokoleń. A jest on jak pieczęć przestrogi na żywym
ciele, jak migotanie przedsionków we wnętrzu sumienia,
gdzie dobro ze złem toczą śmiertelną walkę17 .

Doniosłość poematu Novum Passionem polega na tym, że Mirosław 
Dzień, kierując się rozpoznaniami wielkich poprzedników – Czesława Mi-
łosza, który w Traktacie teologicznym napisał: „Dlaczego teologia? Bo 
pierwsze ma być pierwsze”18, oraz Jana Pawła II, który w Tryptyku rzym-
skim przypomniał współczesnym, by nie zapominali o tajemnicy zbawie-
nia – w samym sercu postmodernistycznej epoki sekularnej (wg określenia 
Charlesa Taylora) stworzył monumentalne, a jednocześnie wartościowe pod 
względem literackim poetyckie dzieło. Nie popadając w konfesyjny banał, 
posługując się plastycznymi obrazami będącymi wypadkową filozoficznego 
dyskursu, przeżycia estetycznego i mistycznej kontemplacji, poeta zmierzył 
się w swym utworze z podstawowymi prawdami wiary, o których my, późni 
wnukowie Oświecenia, wolimy nie pamiętać, żyjąc tak, jakby Boga nie było. 

Dręczony myślami o zwątpieniu w Boży sens dziejów, uwikłany w de-
moniczne podszepty życia łatwego, lecz pozornego, podmiot liryczny po-
ematu puentuje podjęty przez siebie duchowy oraz intelektualny wysiłek 

17 Tamże, s. 67.
18 Czesław Miłosz, Traktat teologiczny, [w:] tegoż, Druga przestrzeń, Kraków 

2002, s. 63.
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frazą wykutą w słowach niczym w marmurze. Zostawia nam współczesnym 
przesłanie, którego nie powstydziłby się ani Mickiewicz, ani Miłosz, ani – 
tym bardziej – Karol Wojtyła:

– Kresem twej drogi jest Bóg. Światło przechodzące
przez światło w błyskach tęczy, w lejącej się rtęci.
Światło niepodległe, czujące. Kres w początku.
Punkt w punkcie. Tak w tak. DOM19 .

19 Tamże, s. 68. Warto zwrócić uwagę na to, że kończące poemat słowo DOM 
może być odczytane także symbolicznie, jako inicjał łacińskiej dedykacji: Deo Opti-
mo Maximo, czyli Bogu Najlepszemu, Najwyższemu.
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2.15. O poezji starobielskich Sióstr redemptorystek

1.

Boskość dla człowieka nie jest czymś naturalnym, istnieje hiatus 
między dwiema naturami, nieprzekraczalna przepaść, którą jedynie 
uczestnictwo w Boskości jako w darze może przekroczyć. Jest to cha-
ryzmat, ale charyzmat nieodłączny od ludzkiej natury. „Jeżeli jesteś 
czysty, niebo jest w tobie, wtedy w swym wnętrzu ujrzysz aniołów 
i nawet Pana aniołów” [pisał św. Izaak Syryjczyk – przyp. M.B.]. W głę-
bi siebie spostrzega człowiek obecność Boga w Jego obrazie, który 
jest bliższy człowiekowi niż człowiek sam sobie. […] Dusza jest miej-
scem obecności i spotkań, jej natura jest małżeńska; zaślubiona czy 
samotna zawsze komunikuje się ze swoim „drugim”1 .

Słowa prawosławnego teologa Paula Evdokimova, odwołujące się do 
symboliki Pieśni nad pieśniami, wypowiadające najgłębszą prawdę o we-
wnętrznym życiu człowieka stworzonego na obraz i podobieństwo Boga, 
warto rozważać podczas lektury religijnych wierszy starobielskich Sióstr Re-
demptorystek2. Pięć zakonnic (siostra Maria, siostra Miriam, siostra Ewa, 
siostra Agnieszka i siostra Łucja), żyjących na co dzień w klauzurowym 
klasztorze położonym na wzgórzu Trzy Lipki w Starym Bielsku, posłużyło 
się językiem poezji, aby zaświadczyć o tym, co w ich życiu jest najważniej-
sze: o odnawianych każdego dnia i każdej chwili duchowych zaślubinach 
z Jezusem Oblubieńcem. Prawdę tę wyraża wprost siostra Łucja w wierszu 
Zakochanie:

Zakochał się Bóg
w odrobinie piękna
które włożył w me serce

1 Paul Evdokimov, Prawosławie, tłum. ks. Jerzy Klinger, Warszawa 2003, s. 94.
2 Siostry Redemptorystki, Pozwól mi to powiedzieć. Wiersze wybrane, Bielsko-

-Biała 2011, ss. 195.
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Zakochał się Bóg
i porwał do siebie
mnie całą… 

Zakochałam się
w przepięknym Bogu
co w sieć miłości
pochwycił mą duszę…

Zakochałam się
i słów mi zabrakło
wolę milczeć…

Niechaj miłosna cisza
wyśpiewa kantyk
dla boskiego Oblubieńca…”

Treścią wierszy ułożonych w siedmiu działach, dla których motto stano-
wią rozważania założycielki zgromadzenia, sługi Bożej Marii Celeste Crosta-
rosy, autorki dzielą się z czytelnikami głębią charyzmatu swego zakonnego 
powołania. Zaświadczają, że choć realizuje się ono w obrębie wspólnej 
reguły, to jednak przeżywane jest zawsze w sposób indywidualny. Każda 
intensywnie doświadcza osobistego wybraństwa, bliskości Jezusa adorowa-
nego w swym sercu. 

2. 

świat używa coraz mocniejszych słów
każdy chce za wszelką cenę
przebić się
przez tumult zdarzeń
nowością form
ekspresją słów „porażających”

A ja piszę wiersze staroświecką formą
na niemodne tematy – jakby świat się zatrzymał

Tak pisze o swoich wierszach siostra Agnieszka, a w jej poetyckim wyzna-
niu dostrzec wolno odrobinę artystycznej kokieterii, bo przecież zacytowany 
fragment bynajmniej nie jest „staroświecki”. Cytowany utwór wpisuje się 
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bowiem w nurt wiersza wolnego, obecnego w twórczości klasyków współ-
czesnej polskiej poezji: Tadeusza Różewicza, Zbigniewa Herberta, Anny Ka-
mieńskiej czy Wisławy Szymborskiej. 

Siostra Ewa terminowała zapewne u innego wybitnego poety współ-
czesności, ks. Jana Twardowskiego. Wpływ poetyki Jana od Biedronki, po-
zwalający autorce na tworzenie własnych oryginalnych kompozycji, widać 
w sprawnie napisanym zarówno pod względem intonacyjnym, jak i styli-
stycznym wierszu Wdzięczność:

Ile aniołków w główce szpilki,
ile historii zamkniętych w kropce,
ile kolorów jednej chwilki,
ile atomów w ziarenku piasku,

tyle jest w życiu moim blasku
tyle miłości pod stopami,
co ktoś rozrzucił niepoznany,
jak hojny Siewca ziarna garści,
między mej drogi kamieniami.

Wiersze siostry Miriam w swoich najlepszych realizacjach są pełnymi 
ekspresji zapisami głębokich przeżyć mistycznych. Pojawiające się w nich 
obrazowanie, na przykład antropomorfizacja stanów duchowych oraz inne 
środki stylistyczne: inwersje, eksklamacje, przerzutnie, paradoksy i antyno-
mie – pozwalają umieścić tę poezję w nurcie poezji religijnej wzorującej się 
na poematach hiszpańskiego Karmelu:

Spotkaliśmy się pod krzyżem
zjednoczyło nas samo milczenie
Bólem Twoim do głębi zraniona
Chowam się w jego cieniu.

Do mnie Ty nic nie mówiłeś,
a powiedziałeś tak wiele – 
Odtąd już noszę te słowa
jak rany na moim ciele.

Tu miłość moja tak cierpi –
już ją obrałam swą drogą.
Widząc to, jak Ty umierasz,
tak samo nie umrzeć nie mogę.
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Wiersze siostry Marii są wyrafinowane pod względem tematycznym 
i kompozycyjnym. Powstają najczęściej jako przemyślany w najdrobniej-
szych szczegółach owoc pogłębionej medytacji słowa Bożego. Zdarzają się 
też wiersze będące opisem codziennych, a jednak niezwykłych wydarzeń, 
w których siostra odkrywa ślady Bożej Opatrzności. Rozbudowany utwór 
Nocne spotkanie nieba i ziemi dzięki wizyjności i sile poetyckiego oddziały-
wania na długo pozostaje w pamięci. Autorka, słysząc w sercu głos Pana, 
udaje się nocą do kaplicy, gdzie klęka samotnie przed tabernakulum. Zato-
piona w medytacji traci rachubę czasu, by nagle stać się świadkiem rzeczy-
wistości eschatologicznej: w rozświetlonym gwiazdami wnętrzu kościółka 
rzeczy doczesne splatają się z tym, co nieziemskie – spełnia się tajemni-
ca świętych obcowania! Klasztorna kaplica, rozświetlona obecnością Tego, 
dla Którego wszystko zostało stworzone, przemienia się w mistyczną Kanę, 
w której, niejako już poza przestrzenią i czasem, trwają wieczne gody Jezu-
sa-Oblubieńca i Kościoła-Oblubienicy:

[…] Ale byli tu wszyscy,
Aniołowie i święci, 
I ci biedacy
Czekający na Twe miłosierdzie,
Wszyscy, których widziałam 
Na jawie i śnie
Bezdomni i chorzy na choroby duszy.
Tutaj grzali serce,
W tej kaplicy,
W tym świetle nad Alfą i Omegą,
Jak ja zbudzona przez Ciebie.
Spotkałam ich nocą,
Bo Ty, Panie, zaprosiłeś ich tutaj,
Pozwoliłeś mi spotkać się z nimi w Tobie,
Im we mnie na uczcie miłości,
W tej cudownej kaplicy,
Łączącej niebo z ziemią.

3. 
Misterium wiary żywej, której świadectwem są wiersze starobielskich 

redemptorystek, rozgrywa się nie tylko we wnętrzu klasztornej kaplicy. Pięk-
no Bożej obecności siostry odnajdują na każdym kroku w otaczającym je 
świecie. Dowodem tego są zamieszczone w tomiku zdjęcia: kiełkujących ro-
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ślin, rozkwitających pąków, kwitnących kwiatów, przysiadających na listkach 
motyli i ślimaków oraz rozpościerających się z klasztornego ogrodu widoków 
pobliskich gór. Każda z tych pięknych fotografii, będąc zapisem epifanii, od-
daje kontemplacyjną postawę autorek wobec świata. Poezja apostolskiego 
świadectwa wskazuje na źródło takiej postawy – jest nią miłość realizowana 
we wspólnocie i ukierunkowana na Tego, Który sam jest największą Miło-
ścią. Jak wyznaje siostra Agnieszka: 

Jezu czy jeszcze gdzieś
tak Cię kochają jak tu – między nami?
Trudno mi czasem uwierzyć,
że można kochać Cię więcej…

A jednak
Dzień każdy przynosi
zdumienie
fantazją serc,
w których Duch Święty
jeszcze nie dokończył
dzieła przemiany
więc rosną stale – aż po próg wieczności
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2.16. Poeci Nowej fali w bielsku-białej

Dzięki inicjatywie dyrektora Bogdana Kocurka i Katarzyny Ruchały, szefo-
wej Działu Promocji Książnicy Beskidzkiej, na początku kwietnia 2011 roku 
uczestniczyliśmy w prawdziwym święcie poezji. W ramach kolejnej odsłony 
Festiwalu 4 Pory Książki „Pora Poezji” przez trzy dni (od 4 do 6 kwietnia) 
gościli w Bielsku-Białej znani przedstawiciele pokolenia Nowej Fali: Ryszard 
Krynicki, Jerzy Kronhold i Adam Zagajewski. Największe zainteresowanie wy-
wołały popołudniowe spotkania z Krynickim i Zagajewskim, powszechnie 
uważanymi za klasyków współczesnej polskiej poezji. 

Spotkanie, które miałem przyjemność poprowadzić, rozegrało się we-
dle następującego scenariusza. Na początku publiczność zebrana w auli 
Książnicy Beskidzkiej przysłuchiwała się kilkudziesięciominutowej rozmowie 
o poezji. Ryszard Krynicki, ubrany w ciemną, lekko pomarszczoną marynar-
kę i czarny golf kontrastujący z dostojną siwizną jego włosów i brody, od-
powiadał cierpliwie na kolejne pytania. Mówił o powinowactwach własnej 
twórczości z poezją Mistrzów – Tadeusza Peipera zwanego „papieżem awan-
gardy” i Zbigniewa Herberta, który był autorytetem moralnym dla Nowej 
Fali, pokolenia poetów debiutujących na przełomie lat 60. i 70. ub. stulecia1 . 
Autor Niepodległych nicości ustosunkował się do kwestii zaangażowania po-
etów swojej generacji w próbę opisania rzeczywistości społeczno-politycz-
nej lat siedemdziesiątych XX wieku, zgodnie z manifestem programowym 
zawartym w książce Adama Zagajewskiego i Juliana Kornhausera Świat nie 
przedstawiony (1974). Sporo miejsca Ryszard Krynicki poświęcił zagadnieniu 
metafizycznego wymiaru własnej poezji, którą badaczka literatury polskiej 
Alina Świeściak próbuje opisywać poprzez kategorię nowoczesnej melan-
cholii i oporu wobec nicości:

1 Ozdobą tego spotkania, które odbyło się 4 kwietnia 2011, było odczytanie 
przez prof. Annę Węgrzyniak wiersza Zbigniewa Herberta Do Ryszarda Krynickiego 
– list z tomu Raport z oblężonego Miasta .



146

Poezja Ryszarda Krynickiego rozpięta jest między dwiema pustkami: 
między metafizycznie czynną „pełnią nicości” („nicością wszystkiego”, 
„pełnią otchłani”) z pierwszych tomów a kosmiczną głuszą z Kamie-
nia, szronu. Może zresztą są to dwie wersje tej samej pustki, tyle że 
niezwykle pojemnej semantycznie i ontycznie pustki poddanej pracy 
systematycznego pustoszenia. […] Krynicki jest zatem poetą podej-
mującym modernistyczne problemy wyrażania niepełności i nieoczy-
wistości bytu, melancholijnego zamyślenia się nad jego dotkniętą 
brakiem kondycją i kondycją dotkniętego kryzysem języka2 .

Gość był wyraźnie poruszony, gdy przyszło mu odpowiedzieć na pytanie, 
czy uważa się za poetę religijnego. Na poparcie tej tezy prowadzący spo-
tkanie przeczytał alegoryczny wiersz z 1986 roku, będący wyraźną aluzją do 
biblijnej przypowieści o nieurodzajnym drzewie figowym:

***

W tym roku
nie zrodziłem owoców

tylko liście
co nie dają cienia

boję się, Rabbi,

boję się, Panie,

że mnie przeklnie głodny

strudzony
nieskończoną drogą
do Jeruzalem3

Po chwili wymownego milczenia poeta wyznał, iż chciałby być uważany 
za kogoś, dla którego sprawy religijne są najważniejsze, ale świadom jest 
tego, że nie dana mu została łaska wiary… 

2 Alina Świeściak, Wymiary pustki. Ryszard Krynicki, [w:] tejże, Melancholia 
w poezji polskiej po 1989 roku, Kraków 2010, s. 113.

3 Ryszard Krynicki, „W tym roku…”, [w:] tegoż, Wiersze wybrane, Kraków 2009, s. 
283. Omówienie tego wiersza – zob. Marek Bernacki, Jak analizować wiersze poetów 
współczesnych. Poradnik dla uczniów i nauczycieli, Warszawa 2002, ss. 204–210.
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Podsumowując wielowątkową rozmowę, autor Niepodległych nicości 
przeczytał kilkanaście utworów poetyckich, pochodzących z tomu Wiersze 
wybrane4. Na początku wybrzmiało kilka tekstów Paula Celana w tłumacze-
niu Ryszarda Krynickiego, który od wielu lat przyswaja wiersze tego wybit-
nego poety pochodzenia żydowskiego, świadka Zagłady, literackiej polsz-
czyźnie. Po zakończeniu recytacji Poeta odpowiedział na kilka pytań z sali, 
udzielił wywiadu redaktorce radiowej „Dwójki”, po czym długo wpisywał 
dedykacje tym wszystkim, którzy podchodzili do stolika zaopatrzeni w to-
miki jego poezji.

Spotkanie z Adamem Zagajewskim5, prowadzone przez dr Dorotę Siwor 
z Kolegium Nauczycielskiego w Bielsku-Białej, które ściągnęło do Książnicy 
Beskidzkiej liczną rzeszę miłośników twórczości autora Jechać do Lwowa, 
przebiegało według odmiennego scenariusza. Poeta, znakomicie prezen-
tujący się w modnie skrojonej tweedowej marynarce i znakomicie dobra-
nych okularach, które założył na początku spotkania, czytał swoje wiersze 
w trzech odrębnych seriach. W przerwach odpowiadał na zadawane mu 
pytania, dotyczące trzech podstawowych spraw: świata, poezji i śmierci. 

Wielkie wrażenie wywarły na zebranych, recytowane z charaktery-
styczną dla Zagajewskiego emfazą, jego najnowsze i dotąd niepublikowane 
utwory poetyckie. Wśród nich znalazł się wiersz Mandelsztam w Teodozji . 
Odczytanie tego tekstu autor poprzedził krótkim wyjaśnieniem: „Tytułowa 
Teodozja to miasto na Krymie; tam władze sowieckie aresztowały Osipa 
Mandelsztama; to wtedy znany rosyjski poeta, ofiara stalinowskich represji, 
miał wypowiedzieć znamienne słowa, które przeszły do historii: «Wypuśćcie 
mnie, ja nie zostałem stworzony do więzienia»”. Poeta przeczytał ponad-
to dwa piękne wiersze Nigdzie i Koncert poświęcone pamięci ukochanego 
ojca, będące dopełnieniem cyklu z tomu Niewidzialna ręka, a także wiersz 
Walizka, dedykowany zapomnianemu krakowskiemu poecie Jerzemu Hor-
dyńskiemu, zmarłemu w Chicago („Był poetą zachwytu i goryczy”). 

Na pytanie Doroty Siwor, czy poezja jest w stanie opisać dookolną rze-
czywistość, Adam Zagajewski udzielił wymijającej, żartobliwej odpowiedzi: 
„To zbyt trudne pytanie, aby odpowiedzieć na nie przed godziną 18.00”. 
Jednak chwilę później rozwinął tę zasadniczą kwestię: „Poezja nie jest opi-
sem świata, raczej próbą odgadywania, czym świat mógłby być”. 

4 Ryszard Krynicki, Wiersze wybrane, Kraków 2011.
5 6 kwietnia 2011.
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W kolejnej grupie recytowanych wierszy znalazły się m.in. utwory dedy-
kowane wybitnym poetom: Zbigniewowi Herbertowi (Pożegnanie Zbigniewa 
Herberta), Czesławowi Miłoszowi (Odchodzi wielki poeta) i Konstantemu Il-
defonsowi Gałczyńskiemu (K.I.G.). Komentując zacytowaną przez Dorotę Si-
wor opinię Dereka Walcotta, że „Zagajewski jest świeckim mistykiem” – au-
tor Ody do wielości ripostował: „Jestem człowiekiem religijnym, ale rzadko 
chodzę do kościoła, bo mam problem z polskim katolicyzmem”. Rozwijając 
wątek rzekomego pokrewieństwa między sztuką słowa i uniesieniami du-
chowymi, stwierdził, że poezja to „mistyka dla początkujących”. Wyraził też 
pogląd, że dla poety czysta mistyka byłaby zabójcza, bo nie da się przecież 
budować poezji na tym, czego nie da się wysłowić. 

Następnie, zachęcony przez Mirosława Dzienia (bielskiego poetę i lite-
raturoznawcę), Adam Zagajewski przez kilka minut odpowiadał, jak rozumie 
piękno i wzniosłość, dwa kluczowe pojęcia pojawiające się w jego twórczo-
ści. „Piękno – dywagował – jest czymś ważnym, ale ma złą nazwę”. We-
dług autora W cudzym pięknie słowo to w naszych czasach straciło swoją 
pierwotną wartość, stało się zbyt łatwe, podejrzane. Jednak to, co oznacza, 
jest niezwykle istotne. „Może powinniśmy szukać innego słowa, które wy-
rażałoby tę treść?” – rozważał poeta. Definiując wzniosłość, ironizował: „To 
jest to, za co mnie atakują”. Rozwijając temat, stwierdził, że żyjemy w cza-
sach, w których nikt nie chce wzniosłości, ale koniecznie trzeba jej bronić 
i oddać honor. 

Po przeczytaniu kolejnej partii wierszy Adam Zagajewski, który od wielu 
lat prowadzi kosmopolityczny tryb życia, wyjaśnił, że miastem, z którym 
najbardziej czuje się związany, jest Kraków. Na pytanie znanego bielskiego 
polonisty Krzysztofa Płatka, czy wstrząsający wiersz Noc nie jest przypad-
kiem „jego trenem”, poeta odparł, że nie. „To wiersz elegijny napisany na 
cześć zmarłego przedwcześnie mojego dziesięcioletniego siostrzeńca, Mar-
ka”, wyjaśnił. 

Spełniając życzenie sali, poeta przeczytał na koniec dwa znane wiersze: 
utwór religijny On działa (z tomu Oda do wielości) i pochodzący z tomu 
Niewidzialna ręka, wiersz Rodzinny dom – wstrząsającą poetycką relację 
z podróży do Lwowa, miejsca swego urodzenia:

Przychodzisz tu jak obcy,
a to jest twój rodzinny dom.
Porzeczki, jabłoń i czereśnia nie poznają cię.
Szlachetne drzewo przygotowuje
w spokoju nowy rzut orzechów włoskich,
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a słońce, jak stremowany pierwszoklasista,
zajęte jest pilnowaniem cieni. […]
Tam, gdzie zapewne poczęło się
twoje życie, jąka się cudzy telewizor.
Natomiast w piwnicy znajduje się skład ciemności –
wszystkie noce od twojego wyjazdu
skłębiły się jak włóczka starego swetra,
w którym gnieżdżą się dzikie kocury.
Przychodzisz tu jak obcy,
a to jest twój rodzinny dom6 .

Mimo oficjalnego zakończenia spotkania i podziękowania wyrażonego 
przez Katarzynę Ruchałę, która wręczyła Zagajewskiemu piękną czerwoną 
różę, twierdząc, że jego wiersze są najpiękniejsze na świecie, publiczność 
zgromadzona w auli Książnicy Beskidzkiej nie miała zamiaru rozstawać się 
z ulubionym poetą. Do stolika, przy którym siedział, ustawiła się długa ko-
lejka miłośników jego twórczości. A kiedy autor Solidarności i samotności 
cierpliwie wpisywał kolejne dedykacje i autografy na kartach podsuwanych 
mu tomików i książek, w kuluarach długo jeszcze słychać było ożywione 
rozmowy na temat wysłuchanych wierszy. 

Ci, którzy mimo meteopatycznej kwietniowej aury przybywali do Książ-
nicy Beskidzkiej na spotkania z przedstawicielami Nowej Fali, dali się uwieść 
magii wielkiej poezji. Tej wspaniałej ekspresji ludzkiego ducha, która – we-
dług Cypriana Norwida – jako jedyna (obok dobroci) przetrwa, utrwalając 
na wieki nasz osobowy kształt wydobyty z wszystkich przygodnych rzeczy 
tego ulotnego świata…

6 Adam Zagajewski, Rodzinny dom [fragment], [w:] tegoż, Niewidzialna ręka, 
Kraków 2009, s. 21.
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3.1.  zabytkowe drewniane kościoły w bielsku-białej 
i okolicach

Jednym z największych walorów katolickiej diecezji bielsko-żywieckiej, 
ustanowionej przez papieża Jana Pawła II bullą Totus Tuus Poloniae populus 
z 25 marca 1992, jest różnorodność wynikająca z przenikających się na jej 
terytorium, a istniejących przez wiele stuleci, rozmaitych tradycji lokalnych1 . 
Kościół na Podbeskidziu korzystał najwięcej i najdłużej z wpływów mało-
polskich i śląskich. W polu oddziaływania obu tych silnych nurtów polskiej 
duchowości wytworzyło się w miarę upływu czasu kilka odrębnych i wpły-
wowych ośrodków, takich jak, z jednej strony – Kęty, Andrychów, Oświęcim 
i Żywiec, a z drugiej – Bielsko-Biała i Cieszyn. Można powiedzieć, że stosun-
kowo młoda diecezja bielsko-żywiecka jest jednocześnie bardzo bogata starą 
tradycją kościelną, która przez stulecia skupiała w sobie najważniejsze wyda-
rzenia historyczne, etniczne i kulturowe całego regionu2. Potwierdzeniem tej 
prawdy są najstarsze świątynie parafialne erygowane w XII i XIII stuleciu w: 
Bestwinie, Dankowicach, Wieprzu koło Andrychowa, Kętach, Porębie Wiel-
kiej, Simoradzu, Cieszynie, Grojcu, Osieku, Oświęcimiu, Polance Wielkiej czy 
Starym Bielsku. Kilkadziesiąt innych parafii wchodzących w skład obecnej 
diecezji bielsko-żywieckiej powstało w okresie od XIV do XVII wieku3. Jak 
wiadomo, pierwsze kościoły wznoszone w nowo powstałych parafiach miały 
konstrukcję drewnianą, dopiero później, kiedy były zbyt małe lub ulegały 

1 Zob. Ks. Tadeusz Borutka, Diecezja bielsko-żywiecka 1992–1997, Bielsko-Biała 
1997; Ks. Józef Kiedos, Historia diecezji bielsko-żywieckiej w 10-lecie jej istnienia, 
„Bielsko-Żywieckie Studia Teologiczne”, t.3, Bielsko-Biała 2002, s. 9–29.

2 Bielskie Towarzystwo Filatelistyczne i Rejonowy Urząd Poczty w Bielsku-Białej 
we współpracy z Kurią Diecezjalną Bielsko-Żywiecką oraz Starostwem Powiatowym 
w Cieszynie wydały w 2001 dwie serie kart pocztowych Szlakiem drewnianego 
budownictwa sakralnego w Diecezji Bielsko-Żywieckiej (cz. I Powiaty Bielski i Ży-
wiecki, kwiecień 2001; cz. II Powiat Cieszyński, czerwiec 2001). Na kartach tych 
umieszczono kolorowe reprodukcje zdjęć wymienionych kościołów. 

3 Zob. Informator diecezji bielsko-żywieckiej 2000, red. ks. Eugeniusz Burzyk, 
Bielsko-Biała 2000, s. 423–425.
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zniszczeniu, na ich miejscu wznoszono, nieraz wysiłkiem całych pokoleń, 
większe i trwalsze świątynie murowane4 . 

Nieocenionym bogactwem lokalnego Kościoła na Podbeskidziu jest sto-
sunkowo duża liczba, sięgająca ponad trzydziestu, zachowanych do naszych 
czasów drewnianych świątyń. Najstarsze z nich pochodzą z XVI i XVII wieku5 . 

W niniejszym szkicu zostanie przedstawionych pięć obiektów zabytkowej 
architektury sakralnej znajdujących się w Bielsku-Białej (siedemnastowiecz-
ny kościół pod wezwaniem św. Barbary) oraz w najbliższych okolicach tego 
miasta. Na południe – w Łodygowicach (szesnastowieczny, Świętych Aposto-
łów Szymona i Judy Tadeusza) i Szczyrku (św. Jakuba, osiemnastowieczny); 
na północ – w Jawiszowicach (siedemnastowieczny, św. Marcina) i w kie-
runku zachodnim – w Bielowicku (św. Wawrzyńca, osiemnastowieczny)6 .

kOścIół śW. barbary W mIkuSzOWIcacH krakOWSkIcH, 
dzIElNIcy bIElSka-bIałEj

Kościół pod wezwaniem św. Barbary7 znajduje się przy ul. Cyprysowej 
w Mikuszowicach Krakowskich, które od 1968 roku są dzielnicą Bielska-Bia-

4 Zob. cenne opracowanie monograficzne Ryszarda Brykowskiego i Mariana 
Korneckiego Drewniane kościoły w Małopolsce Południowej, Wrocław 1984, skąd 
zaczerpnąłem część informacji o świątyniach w Łodygowicach i Jawiszowicach.

5 Dokładne dane na ten temat podaję w szkicu Najstarsze drewniane kościoły 
na Podbeskidziu (w diecezji bielsko-żywieckiej), „Bielsko-Żywieckie Studia Teologicz-
ne” 2007 nr 8), tam też opisuję siedem najstarszych, szesnastowiecznych. drewnia-
nych świątyń Podbeskidzia.

6 Materiały, na podstawie których napisałem ten artykuł, znajdują się w archi-
wum Kurii Biskupiej w Bielsku-Białej, gdzie zdeponowałem je w roku 2000. W latach 
1999–2000 przygotowywałem publikację poświęconą wszystkim kościołom diecezji 
bielsko-żywieckiej. Odwiedziłem wówczas wszystkie parafie naszej diecezji. Na bazie 
zebranych materiałów dziesięć lat później ukazała się książka Szlakiem drewnianych 
świątyń Podbeskidzia, materiały zebrał i opracował Marek Bernacki, przedmowa ks. 
bp Tadeusz Rakoczy, Bielsko-Biała 2009. W niniejszym rozdziale na początku opisu 
każdego kościoła podaję w przypisie publikacje źródłowe, z których korzystałem. 
Opisy rozmieszczenia zabytków sztuki sakralnej są najczęściej moje. Niewykluczone, 
że wskutek upływu czasu mogły nastąpić pewne zmiany w wyposażeniu wnętrz 
zabytkowych świątyń. 

7 Korzystałem z następujących materiałów źródłowych: Katalog zabytków sztuki 
w Polsce, T 1. Województwo krakowskie, pod red. Jerzego Szablowskiego, Warszawa 
1953; Ks. Antoni Kowalski, Zarys dziejów parafii Mikuszowice Krakowskie (1966); 
Ks. Jan Kuś, Szkice z dziejów kościelnych Bielska-Białej, Kraków 1984; Ks. Jan Kuś, 
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łej. Od stacji PKP Bielsko-Biała – Mikuszowice prowadzi do świątyni żółty 
szlak turystyczny Najazdu szwedzkiego 1656 (wiodący dalej przez wsie Wil-
kowice i Łodygowice aż do Żywca). Po wschodniej stronie doliny biegnie 
m.in. czerwony szlak turystyczny prowadzący przez Magurkę i Rogacz – 
szczyty Beskidu Małego. Z centrum Bielska-Białej można tutaj dojechać albo 
od ul. Bystrzańskiej, albo ul. Żywieckiej, wjeżdżając na ul. ks. Jana Kusia8 .

rys historyczny 
Wieś Mikuszowice wzięła swą nazwę od zasadźcy i pierwszego sołtysa 

Mikołusza. Powstała ok. 1300 roku w ramach kolonizacji okolic rzeki Białej 
po spustoszeniu ich przez Tatarów. Pierwsza pisemna wzmianka pochodzi 
z aktu nadania mieszczanom bielskim przez księcia na Cieszynie Mieszka 
III lasu zwanego Ziegenwald (Kozi Las – obecnie Las Cygański na stokach 
Koziej Góry), położonego między Kamienicą i Mikuszowicami. W XIV wieku, 
kiedy rzeka Biała stanowiła granicę między Księstwem Cieszyńskim i Księ-
stwem Oświęcimskim, Mikuszowice uległy podziałowi, który historycznie 
i geograficznie utrzymuje się po dziś dzień. Po prawej stronie Białej rozcią-
gają się Mikuszowice Krakowskie, po lewej – Mikuszowice Śląskie. W tym 
czasie istniał we wsi drewniany kościółek, który uległ zniszczeniu podczas 
wylewu Białej. Od 1457 roku Mikuszowice Krakowskie były wsią królew-
ską i wchodziły w skład dóbr sąsiedniego państwa łodygowickiego. Drugi 

Mikuszowicki kościół św. Barbary w Bielsku-Białej (300 lat istnienia), Katowice 1987; 
Jerzy Polak, Przewodnik po Bielsku-Białej, Bielsko-Biała 1992; Jałmużnik z Mikuszo-
wic (Pamięci ks. doc. dra hab. Jana Kusia), Lublin 1993.

8 Na przełomie lat 80. i 90. XX wieku Telewizja Katowice zrealizowała film o ko-
ściele św. Barbary według scenariusza Jerzego Kołodziejczyka. Film był emitowany 
w sierpniu i grudniu 1990; znalazł się także na kasecie wideo Najpiękniejsze ko-
ściółki drewniane Małopolski (1994). Autor filmu przypomniał w nim m.in. legendę 
związaną z początkami obecnej świątyni mikuszowickiej:

„Pod koniec XVI wieku i w pierwszej połowie XVII o kościółek, wzniesiony 
w środku wsi, nad rzeką po stronie śląskiej, rywalizowali protestanci i katolicy. Obej-
mowali go we władanie to jedni, to drudzy. Przed spłonięciem w 1687 roku był on 
w rękach katolików, którzy chcieli go odbudować w starym miejscu, ale sprzeciwiali 
się temu stanowczo niemieccy protestanci i sprawę trzeba było oddać do sądu. 
W noc poprzedzającą ostateczną rozprawę zerwała się gwałtowna burza, która 
spowodowała powódź. Ta powódź niespodziewanie zmieniła koryto rzeki i miejsce 
kościoła znalazło się nagle po stronie polskiej. Uznając to za interwencję Bożą, kato-
licy rozpoczęli natychmiast budowę nowego kościoła. Ukończono go w roku 1690”.

Piękno kościółka św. Barbary od lat inspirowało artystów. Bielski poeta Stani-
sław Gola napisał piękny wiersz Kościół św. Barbary, a malarz Julian Fałat, który 
ostatnie lata życia spędził w pobliskiej Bystrej Śląskiej, namalował świątynię w 1913.
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kościół mikuszowicki, wzniesiony w 1455 roku z drewna sosnowego przez 
cieślę o nazwisku Mączka na zlecenie Maćka Konity (byłego rozbójnika, któ-
ry na podstawie glejtu królewskiego zakupił sołectwo), był przez krótki czas 
ośrodkiem parafialnym, ale wkrótce stał się filią parafii w Łodygowicach. 
W wieku XVI i XVII przez Mikuszowice, podobnie jak przez sąsiednie wioski 
i miasta, przetoczyła się fala reformacji. W Mikuszowicach Śląskich panował 
luteranizm, zaś w Mikuszowicach Krakowskich kalwinizm, który przez długi 
czas był głównym wyznaniem na terenie Księstwa Oświęcimskiego. W 1656 
roku przez wsie Żywiecczyzny przetoczyła się nawała szwedzka9. Mikuszowi-
ce zostały wtedy niemal doszczętnie spalone. Stary kościół, który około 1615 
roku na skutek zabiegów kasztelana Piotra Warszyckiego powrócił do kato-
lików, spłonął kilka lat później, 7 kwietnia 1687, od uderzenia pioruna. Na 
jego miejscu w 1690 roku mistrz ciesielski Piotr Piotrowski wzniósł na zle-
cenie proboszcza łodygowickiego ks. Urbana Kupiszowskiego nową, trzecią 
z kolei, świątynię z drewna modrzewiowego. Ta, w prawie niezmienionym 
kształcie, przetrwała po dziś dzień. O mały włos w 1796 roku kościół św. 
Barbary przestałby istnieć, gdyż władze zaborcze wystawiły go na licytację, 
jako obiekt zbędny. Dzięki ofiarności mieszkańców wsi, którzy wykupili na 
własność świątynię za 50 reńskich, sto lat później, w 1894 roku, wskutek 
zabiegów wójta Walentego Fijaka, utworzono tu samodzielną placówkę pa-
rafialną w Mikuszowicach Krakowskich na prawach ekspozytury. Stan taki 
utrzymywał się aż do 1965. Wtedy to arcybiskup metropolita krakowski 
Karol Wojtyła, dekretem z 7 września tegoż roku, erygował odrębną para-
fię mikuszowicką. Jej pierwszym proboszczem został mianowany ks. Antoni 
Kowalski. W latach 1994–1995 przeprowadzono kompleksowe prace kon-
serwatorskie i renowacyjne polichromii kościelnej. 

9 Koła historii wielokrotnie przetaczały się przez wieś Mikuszowice, ale nie-
wątpliwie do najtragiczniejszych okresów należał najazd szwedzki na Polskę. Na 
polecenie króla Jana Kazimierza, stacjonującego w październiku 1655 roku w zamku 
żywieckim, mieszkańcy okolicznych wiosek, w tym Mikuszowic, stanęli do walki 
z najeźdźcą. Do walnej bitwy doszło w marcu 1656 roku. Wtedy to armia szwedzka 
pod dowództwem generała-majora Jana Wejharda hr. Wrzesowicza zdobyła, mimo 
dzielnego oporu polskich górali, szańce mikuszowickie, po czym w okrutny i krwawy 
sposób rozprawiła się z bojownikami. Wsie, których mieszkańcy pomagali partyzan-
tom, doszczętnie ograbiono i spalono, wielu ludzi spłonęło żywcem. Straty, jakie 
ponieśli wówczas mieszkańcy Mikuszowic i Wilkowic, oszacowano na ponad 100 
tys. złotych, sumę na owe czasy ogromną.
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zabytki sztuki sakralnej
O pięknie zabytkowego kościoła św. Barbary pisał jego pierwszy pro-

boszcz, ks. Antoni Kowalski:

Kościół mikuszowicki jest typowym przykładem drewnianych kościół-
ków konstrukcji zrębowo-słupowej, właściwym Małopolsce południo-
wo-zachodniej oraz sąsiedniemu Śląskowi. Prostokątna nawa i przyle-
gające do niej od wschodu prezbiterium o zamknięciu oktagonalnym 
oraz zakrystia wzniesione są na zrąb, dzwonnica natomiast o ścianach 
lekko nachylonych łącząca się z nawą od północy, ma konstrukcję 
słupową. Bogate w efekty światłocieniowe zgrupowanie mas, strzeli-
ste, śmiało zakreślone linie dachów, mieniąca się różnymi odcieniami 
patyna gontów, pokrywających dachy i ściany kościoła, łączą się razem 
z otaczającym pejzażem w nader malowniczą całość.

Do najcenniejszych zabytków świątyni należą: pozłacana, wykonana 
z drewna lipowego piękna gotycka figura Matki Boskiej z Dzieciątkiem 
(z 1420 roku), znajdująca się w lewym bocznym ołtarzu; bogata polichro-
mia barokowa z 1723, autorstwa bielskiego malarza Jana Mentila, zdobiąca 
ściany boczne, sufit oraz parapet chóru muzycznego w kościele, a przede 
wszystkim wierna kopia gotyckiego tryptyku ołtarzowego z 1470 roku, zwa-
nego grunwaldzkim10 . 

Drewniana figura Matki Boskiej z Dzieciątkiem, znajdująca się w lewym 
bocznym ołtarzu, zaliczana jest do grupy śląskich Madonn Pięknych. Oprócz 
szaty i płaszcza Maryja ma na sobie także welon sięgający do ramion. Ma-
jestatyczny wygląd Madonny i Jezusa wzmagają pozłacane atrybuty władzy 
królewskiej: korony na głowach oraz berło w ręku Matki i jabłko w ręku 
Dzieciątka. 

Barokowa polichromia tworzy cykl ośmiu scen z legendy o patronce 
mikuszowickiej świątyni wypełniających osiem pól, które uzyskano przez 
zastosowanie jońskich pilastrów (początek przy bocznym wejściu od strony 
północnej kościoła): św. Barbara w wieku dziecięcym, przyszła święta odrzu-
cająca zabiegi zalotników, chrzest, odnalezienie kryjówki przez ojca i ukara-
nie św. Barbary, chłosta jej wymierzona, Chrystus nawiedza świętą Barbarę 
w więzieniu i koronuje ją, powtórne męczeństwo, ścięcie św. Barbary przez 

10 Na jego głównym malowidle przedstawiona jest scena Rozesłania Apostołów, 
które to święto obchodzono uroczyście dnia 15 lipca w całej Polsce jako przy-
pomnienie i podziękowanie za zwycięstwo rycerstwa polskiego pod Grunwaldem 
w 1410 roku.



158

okrutnego ojca. Całość uzupełniona jest wizją apoteozy świętej, zdobiącą 
pułap nawy. Ponadto na ścianach w różnych miejscach kościoła znajdują 
się inne sceny i wizerunki, m.in. św. Jerzy zabijający smoka, św. Trójca oraz 
św. Mikołaj. W pustych polach pojawiają się motywy dekoracyjne w postaci 
liści akantu oraz girland owocowych. Wszystkie malowidła uzupełnione są 
napisami utrzymanymi w starej gwarze śląsko-małopolskiej i po łacinie. Pod 
względem kolorystycznym polichromia utrzymana jest w tonach jasnych, 
pastelowych, co nadaje malowidłom charakter starych gobelinów. Podpis 
malarza Mentila, z widoczną wyraźnie datą wykonania dzieła, znajduje się 
na belce stropowej pod chórem.

Największą osobliwością kościoła św. Barbary jest gotycki ołtarz główny, 
tak zwany tryptyk mikuszowicki11. Powstał w XV wieku, najprawdopodobniej 
w Krakowie, na co wskazuje duże podobieństwo tego dzieła do znajdującego 
się ołtarza Świętej Trójcy w katedrze na Wawelu. Obraz środkowy przedstawia 
scenę Rozesłania Apostołów z postacią Chrystusa pośrodku, przypominającą 
wizerunek Zmartwychwstałego ze znanego w średniowiecznej Europie obra-
zu mistrza Trzebońskiego z 1380 roku. Wokół Chrystusa zgrupowani są jego 
uczniowie. Każdy z nich trzyma w ręku rozwiniętą wstęgę z wypisaną na-
zwą miejsca, do którego ma się udać w celu pełnienia misji apostolskiej. Na 
skrzydłach bocznych znajdują się dwa obrazy dwustronne. Na awersie lewego 
skrzydła – postać św. Grzegorza na tle pracowni, na dole – św. Hieronim. Na 
awersie skrzydła prawego – św. Augustyn, a poniżej św. Ambroży. Obydwa 
obrazy dolne są obcięte w połowie, co spowodowane było zapewne przy-
stosowaniem całości do warunków niewielkiej świątyni mikuszowickiej. Na 
rewersach odpowiednio – po lewej: Powołanie św. św. Piotra i Andrzeja oraz 
Wizja św. Jana na wyspie Patmos; po prawej: Ucieczka św. Pawła z Damaszku 
i Nawrócenie podskarbiego królowej Kandaki przez św. Filipa. 

To, w jaki sposób i kiedy to wybitne dzieło trafiło do kościoła w Mi-
kuszowicach, po dziś dzień pozostaje zagadką. Przypuszczalnie znalazło się 
w nim w połowie XIX wieku. Przed II wojną światową, w 1935, ołtarz trafił 

11 O unikatowej wartości gotyckiego oryginału głównego ołtarza kościoła św. 
Barbary pisał monografista świątyni mikuszowickiej ks. Jan Kuś: „Tryptyk miku-
szowicki jest tak wielkim dziełem, że musiał oddziałać i na innych artystów; np. 
nagrobna płyta Filipa Buonaccorsiego Kallimacha, nauczyciela dzieci króla Kazimie-
rza Jagiellończyka, projektowana przez Wita Stwosza, a odlana w Norymberdze 
(obecnie znajdująca się w prezbiterium kościoła Dominikanów w Krakowie) uję-
ciem uczonego na tle wnętrza pracowni przypomina wyobrażenie czterech Ojców 
Kościoła z bocznych skrzydeł tryptyku mikuszowickiego. Tryptyk ten był zapewne 
pierwowzorem dla tejże płyty”.
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do Krakowa jako depozyt Muzeum Narodowego. Po wieloletnich staraniach 
wierna kopia tryptyku powróciła do Mikuszowic w 1987. Do tego czasu w oł-
tarzu głównym znajdował się barokowy obraz św. Barbary Uśmiechniętej, 
patronki parafii, który znajduje się obecnie w prawym ołtarzu bocznym.

Ponadto na uwagę zasługują: barokowe obrazy św. św. Katarzyny, Woj-
ciecha i Stanisława w ołtarzach bocznych, pozłacane rokokowe tabernaku-
lum z kościoła w Wilkowicach, barokowe rzeźby ołtarzowe św. Jana Ewan-
gelisty i św. Łukasza z drugiej połowy XVIII wieku, które niegdyś znajdowały 
się w kościele ewangelickim w Bielsku, osiemnastowieczna duża kropielnica 
kamienna w kształcie wazonu (w kruchcie) oraz kuty kociołek na wodę świę-
coną (w sobotach przy zakrystii). 

Kościół jest orientowany, otoczony zamkniętymi (od 1885 roku) sobo-
tami – wiernym udostępnia się tylko część północną os strony bocznego 
wejścia i zakrystii – i drewnianym ogrodzeniem z belek wiązanych na zrąb, 
z dwiema bramkami sprzed 1748 roku. Nad wejściem bocznym we wnęce 
znajduje się obraz św. Barbary z charakterystycznymi atrybutami ikonogra-
ficznymi: wieżą, w której była więziona przez ojca, oraz mieczem, którym 
została ścięta. Drewniana, masywna wieża wzniesiona została w 1851 i pod-
wyższona w 1870 roku. Od strony wschodniej do kościoła przylega stary 
cmentarz z połowy XVIII wieku, na którym znajduje się kamienny krucyfiks 
oraz kilka nagrobków polskich rodzin szlacheckich, m.in. Międzybrodzkich 
(ich płyty nagrobne położono pod drewnianym ogrodzeniem). W pobliżu 
świątyni, przy ul. Cyprysowej, stoją: kamienna figura przydrożna z 1846 
roku – Chrystus Nazareński na słupie (przy cmentarzu) oraz polichromowa-
ny i pozłacany krzyż kamienny fundacji Michała Międzybrodzkiego i jego 
żony Marianny z 1874 roku. Ponadto w ogródku przykościelnym znajduje 
się współczesna drewniana kaplica Matki Boskiej Różańcowej, przy której 
odprawiane są nabożeństwa majowe, a w okresie świąt Bożego Narodzenia 
urządza się stajenkę betlejemską.

kOścIół śWIętycH aPOStOłóW SzymONa  
I judy tadEuSza W łOdygOWIcacH

Świątynia pod wezwaniem Świętych Apostołów Szymona i Judy Tadeusza12 
znajduje się w centrum starych Łodygowic, na niewielkim zadrzewionym  

12 Korzystałem z następujących pozycji źródłowych: Andrzej Komoniecki, Chro-
nografia albo Dziejopis Żywiecki, wydali Stanisław Grodziski i Irena Dwornicka, Ży-
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wzniesieniu zamykającym od wschodu plac Wolności. Obok przechodzi zielony 
szlak turystyczny prowadzący przez Bierną do Czernichowa. Z miejsca, w któ-
rym znajduje się kościół, rozpościera się panorama Beskidu Żywieckiego13 . 

rys historyczny
Dzieje erygowanej w 1373 roku parafii łodygowickiej oraz jej kościołów 

(pierwszy, pod wezwaniem św. Stanisława, wzniesiony został w drugiej po-
łowie XIII wieku; drugi, ten który przetrwał do naszych czasów, pochodzi 
z początku XVII wieku i był rozbudowany w następnych stuleciach) przepla-
tały się z burzliwą historią samej wsi, lokowanej na prawie magdeburskim 
w połowie XIII wieku. Początkowo Łodygowice były osadą książęcą, która 
przeszła na początku wieku XIV w posiadanie zakonu cystersów, których 
klasztor znajdował się w Rudach koło Raciborza (opat zakonu, Wilk, był 
założycielem pobliskich Wilkowic). Stan taki utrzymywał się do końca XVI 
wieku. Miejscowa ludność zajmowała się uprawą roli, a także wyrobem 
mioteł brzozowych i wypalaniem potażu (węgla drzewnego). Założycielem 
wsi był sołtys Ludwik Lisko. Jednak według miejscowego podania nazwa 
„Łodygowice” wywodzi się od lnu, z którego miejscowe kobiety przędły nici 
i tkały płótno. Genezę legendarnych początków Łodygowic wyraziła w pięk-
nych wersach ludowa poetka Helena Zając w utworze Moja wieś:

W okolicy rzeki kobiety len uprawiały,
A… że czasu na pielenie go nie żałowały.
Len pięknie i gęsto na zagonie wschodził,
W grube, mocne łodygi, zawsze im obrodził.
Kobiety snopy lnu w Żylicy moczyły,
A... potem na przęślicach mocne nitki snuły.
Na krosnach tkały płótna szare, lniane,
Na zgrzebne koszule, pościel i ubranie.
Od łodyg tych lnu – Łodygowice wołano,
I tak naszą wioskę tym mianem nazwano. 

wiec 1987; Katalog zabytków sztuki w Polsce, T 1. Województwo krakowskie. Powiat 
żywiecki, pod red. Jerzego Szablowskiego, Warszawa 1953; Z dziejów kościoła para-
fialnego w Łodygowicach (materiały archiwalne Kurii Biskupiej); Renata Talik, Maria 
Seweryn, Gmina Łodygowice, Łodygowice 1995; Artur Kasprzykowski, Kościół pw. 
Świętych Apostołów Szymona i Judy Tadeusza w Łodygowicach, „Bielsko-Żywiecki 
Gość Niedzielny” 1997 nr 26.

13 Warto wiedzieć, że łodygowicki kościół, będąc znakomitym przykładem daw-
nej śląsko-małopolskiej architektury sakralnej, jest obecnie największą drewnianą 
świątynią na Żywiecczyźnie.
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W 1548 pan na całej Żywiecczyźnie Jan Komorowski wykupił Łodygo-
wice wraz z okolicznymi terenami od niejakiego Michała Węgorzewskie-
go. W roku 1608 doszło do podziału dziedzicznych dóbr Komorowskich na 
trzy dominia („państwa”): suskie, ślemieńskie i żywieckie. W tym ostatnim 
znajdowały się Łodygowice i Pietrzykowice. W 1618 roku utracjusz i hulaka 
Mikołaj Komorowski sprzedał wieś swemu dworzaninowi Krzysztofowi Ro-
rowskiemu, co dało początek odrębnemu państwu łodygowickiemu, w skład 
którego wchodziły następujące osady: Bierna, Glemieniec, Huciska, Ryba-
rzowice, Buczkowice, Szczyrk, Godziszka, Wilkowice, Mikuszowice i Bystra. 
Państwo łodygowickie graniczyło w owych czasach z państwem bielskim, 
żywieckim, Księstwem Cieszyńskim oraz Śląskiem. W roku 1629 nowy wła-
ściciel Łodygowic, książę Jerzy Zbaraski, faworyt króla polskiego Zygmunta 
III, rozpoczął wznoszenie murowanego dworu, który zachował się do na-
szych czasów. Budowę zamku zakończył w 1673 roku Stanisław Warszyc-
ki, otaczając go murem, fosami i wałem oraz tworząc ziemne fortyfikacje 
obronne. Z tego samego okresu pochodzi, zachowany do naszych czasów, 
drewniany kościół parafialny pod wezwaniem Świętych Apostołów Szymona 
i Judy Tadeusza. Wzniesiony w latach 1631–1634 z inicjatywy ówczesnego 
proboszcza ks. Stanisława Kaszkowica, został 8 maja 1636 poświęcony przez 
ks. biskupa Tomasza Oborskiego. O łodygowickim kościele tak pisał Jędrzej 
Komoniecki w Dziejopisie Żywieckim: 

Kościół farny łodygowicki Świętych Szymona i Judy Apostołów i Świę-
tego Stanisława Męczennika stoi w miejscu, gdzie był naprzód mały 
kościółek pod kommendą kościoła żywieckiego zostający, żadnego ple-
bana nie mając, tylko sami kommendarze go obsługiwali. I za księdza 
Bartłomieja Kapkowicza, kommendarza w 1629 roku był ustanowion... 
Roku zaś 1636, die 8 Maii in festo sancti Stanislai ten kościół nowy po 
postawieniu go trzeciego roku poświęcony jest od Jego Mości księdza 
Tomasza Oborskiego, biskupa laodyckiego a suffragana krajkowskie-
go... Ten kościół pomalowany roku 1637, od którego dano malarzowi 
złotych 70. Dzwon zaś wielki tegoż roku 1637 przelano, który się był 
rozbił... Jego Mość pan Stanisław Warszycki, wojewoda mazowiecki 
kupił do tego kościoła z piniędzy prowentowych pańskich monstran-
cyją od ojców skałecznych z Kazimierza... o której powiadano, że onę 
święty Stanisław w processyjach nosił za życia swego, a ta dla starości 
połamała się. Którą dał ksiądz Urban Stanisław Kupiszewski, pleban 
tameczny przerobić, jako teraz jest, Piotrowi Mentllowi, złotnikowi 
bielskiemu, roku 1702... Tenże kościół, gdy w chórze przednim ciasno 
dla ludu było dla wielkiego ołtarza, onże Jego Mość ksiądz Urban 
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Kupiszewski, dziekan żywiecki i pleban łodygowicki rozebrać kazał, 
a nowy przestrzeńszy, umknąwszy wielkiego ołtarza mensy, zbudował 
roku 1687, a Jakub Świreczek z Rybarzowic dał go zmalować. Bożą 
Mękę zas kamienną przed kościołem tymże Maciej i Mikołaj Jakubco-
wie z Biernej kosztem swoim roku 1663 dali wystawić.

Kościół jest orientowany, prawie w całości konstrukcji zrębowej i oto-
czony sobotami (obecnie udostępnianych wiernym tylko w części północno-
-wschodniej). Do świątyni prowadzi pięćdziesiąt sześć kamiennych schodów, 
wykonanych w 1845 przez Jana Kanika. W drugiej połowie XVII i w XVIII 
wieku świątynia została rozbudowana (powiększono nawę i prezbiterium 
oraz dobudowano boczne kaplice). W 1797 roku wzniesiono drewnianą wie-
żę z nadwieszoną izbicą przykrytą cebulastym hełmem z latarnią. 

zabytki sztuki sakralnej
W świątyni łodygowickiej zachowało się wiele cennych zabytków sztuki 

sakralnej z okresu późnego baroku. Jednym z najciekawszych jest drew-
niany, pozłacany ołtarz główny z krucyfiksem, figurami Matki Boskiej i św. 
Jana Ewangelisty oraz posągami Adama i Dawida. Uwagę zwracają ponadto 
ołtarze boczne z ciekawymi obrazami: Hołd Trzech Króli (połowa XVII wie-
ku), Święty Stanisław oraz Śmierć św. Józefa (namalowany przez Antoniego 
Krzystkiewicza w 1841). W ołtarzu ustawionym w Ogrójcu, znajdującym się 
za prezbiterium, zobaczyć można barokową figurę Chrystusa Frasobliwego 
oraz kilka innych barokowych obrazów: Ecce Homo, Matka Boska Bolesna, 
Matka Boska Częstochowska, Św. Antoni Padewski, Św. Barbara oraz kolejne 
dzieło Krzystkiewicza, Biczowanie Chrystusa (1833). Do cennych zabytków 
należą także: malowidła stacji Męki Pańskiej (1840), barokowe konfesjo-
nały, rokokowe tabernakulum, drewniana chrzcielnica w prezbiterium oraz 
dwie barokowe kamienne kropielnice stojące przed głównym wejściem do 
świątyni.

kOścIół śW. jakuba W Szczyrku

Kościół pod wezwaniem św. Jakuba14 znajduje się przy głównej drodze 
prowadzącej z Bielska-Białej do Szczyrku. Usytuowany jest na niewielkim 

14 Korzystałem z następujących materiałów źródłowych: Katalog zabytków 
sztuki w Polsce. Województwo krakowskie. Powiat bialski, pod red. Jerzego Sza-
blowskiego, Warszawa 1953; Historia parafii rzymsko-katolickiej w Szczyrku, oprac.  
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wzniesieniu, na które prowadzi kilkadziesiąt kamiennych schodów. Świąty-
nię otaczają stare lipy. 

rys historyczny
Szczyrk, od lat 20. XX wieku jedna z najpopularniejszych górskich miej-

scowości wypoczynkowych w Polsce południowej, położony jest w wąskiej 
dolinie potoku Żylica, dopływu Soły. Z obydwu stron miejscowość otaczają 
szczyty Beskidu Śląskiego: Malinowa, Rysowaniec, Kotarz, Klimczok, Skalite, 
Skrzyczne, Malinowska Skała.

Aż do 1797 miejscowa ludność należała do parafii w Łodygowicach, ery-
gowanej w 1629 roku. Pod koniec XVIII wieku tutejsza placówka duszpaster-
ska usamodzielniła się, uzyskując status kapelanii15. Stary kościół św. Jakuba, 
który jako wspaniały zabytek drewnianej architektury sakralnej zachował się 
w niemal niezmienionym kształcie do naszych czasów, wybudowano w la-
tach 1797–1800. Świątynia jest orientowana, prawie w całości konstrukcji 
zrębowej, z góry obita gontem, który w 1935 pokryto eternitem, a na wieży 

ks. Michał Dyduch (1966); T.M. Na Górce – u Szczyrkowskiej Pani, „Bielsko-Żywiecki 
Gość Niedzielny” 1994 nr 17; Alina Świeży, 100 lat pielgrzymowania na Górkę, 
„Bielsko-Żywiecki Gość Niedzielny” 1994 nr 20; Ks. Jacek M. Pędziwiatr, Kaplica 
Czarnej Madonny, „Żródło Diecezji Bielsko-Żywieckiej” 1999 nr 32.

15 Do parafii św. Jakuba w Szczyrku należy obecnie także kościół pod wezwa-
niem Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski, poświęcony w 1952 roku, zwany 
popularnie sanktuarium „Na Górce”, którym od lat opiekują się księża salezjanie. 
Sanktuarium „Na Górce” znajduje się w miejscu, gdzie ponad sto lat temu, przez 
kilka miesięcy roku 1894 dwunastoletniej Juliannie Peździe oraz innym osobom 
ukazywała się Matka Boża. Rok później powstała tu pierwsza drewniana kaplica, 
do której ciągnęły rzesze pielgrzymów z okolicznych wiosek i przysiółków. W pierw-
szych latach po objawieniu Michał Nowak z Ustronia ufundował obraz Matki Bo-
żej Częstochowskiej, który zawieszono na pniu buka, na tle którego ukazywała się 
Maryja. W 1912 rozpoczęto budowę kamiennej świątyni, którą w 1938 zamierzali 
rozbudować przybyli do Szczyrku salezjanie. Rozpoczęte prace budowlane przerwała 
wojna. Po jej zakończeniu przez wiele lat trwały prace przy wznoszeniu okazałej 
świątyni poświęconej Pani Szczyrkowskiej. W ołtarzu głównym kościoła znajduje się 
słynący cudami obraz Matki Boskiej Szczyrkowskiej, namalowany według wskazó-
wek Julianny Pezdy przez Stefana Justa z Łodzi. W najbliższym otoczeniu kościoła 
znajduje się kaplica Objawienia Matki Bożej z zachowanym konarem buka, na tle 
którego Maryja ukazała się 25 lipca 1894 dwunastoletniej Juliannie. Nieco dalej, 
w lesie, klerycy salezjańscy wznieśli w 1940 grotę poświęconą Matce Boskiej Szczyr-
kowskiej. Tuż obok znajduje się źródełko z cudowną wodą, która miała wypłynąć 
w tym miejscu na potwierdzenie prawdziwości objawień. Każdego dnia można spo-
tkać w tym miejscu modlących się pielgrzymów i turystów, wędrujących niebieskim 
szlakiem ze szczytu Klimczoka do Szczyrku.
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blachą. W 1935 roku nastąpiła też rozbudowa nawy w kierunku zachodnim. 
Wokół znajduje się ogrodzenie z belek wiązanych na zrąb, z dwiema czwo-
robocznymi bramkami na słup. 

zabytki sztuki sakralnej
W drewnianym kościele św. Jakuba zachowało się wiele cennych za-

bytków sztuki sakralnej, z których większość pochodzi ze zlikwidowanego 
klasztoru Norbertanów w Nowym Sączu. Do najcenniejszych należą: drew-
niany ołtarz główny z figurą św. Jakuba w środku oraz statuami św. Piotra 
i św. Stanisława Kostki po bokach; ołtarz boczny (po stronie lewej) Serca 
Pana Jezusa, z gipsową figurą Chrystusa, oraz ołtarz boczny (po stronie 
prawej) z siedemnastowiecznym obrazem przedstawiającym św. Jana Ne-
pomucena. Godna uwagi jest także późnobarokowa drewniana ambona 
z postaciami czterech Ewangelistów i ich ikonograficznymi atrybutami oraz 
płaskorzeźbą św. Ambrożego z płonącym sercem w ręku (na zaplecku, pod 
baldachimem). Ciekawa jest też kamienna chrzcielnica o kształcie kielicho-
wym (w prezbiterium). Godne podziwu są również dziewiętnastowieczne 
obrazy stacji Męki Pańskiej, malowane na płótnie. Ponadto we wnętrzu 
świątyni uwagę zwraca współczesna polichromia pokrywająca ściany pre-
zbiterium i starszej części nawy głównej, z wizerunkami Świętych Pańskich, 
Apostołów i Doktorów Kościoła. W przedsionku od strony północnej wisi 
barwna litografia wykonana w drukarni w Wiedniu (1868), przedstawiająca 
popularny w średniowieczu alegoryczny motyw danse macabre („taniec 
śmierci”). Jest to wierna, choć pomniejszona, kopia znanego obrazu z ko-
ścioła Bernardynów w Krakowie.

Na zewnątrz świątyni zachowały się trzy kamienne kropielnice z ok. 1800 
roku oraz rokokowy drewniany krucyfiks wiszący na zewnętrznej ścianie 
apsydy. Dzwon w wieży kościoła pochodzi z 1691 roku. Tuż przy kościele 
znajduje się drewniany dom katechetyczny z kamiennym ołtarzem polowym 
na zewnątrz, w którym stoi figura Matki Boskiej. Nieopodal – tablica pamiąt-
kowa ku czci ks. biskupa Józefa Marka, sufragana wrocławskiego, urodzo-
nego w 1932 roku w Szczyrku, zmarłego w 1978 we Wrocławiu. Od strony 
zachodniej, przy drewnianym ogrodzeniu, zachował się kamienny grobowiec 
ks. Jana Strzałkowskiego, który pracował w Szczyrku w latach 1919–1930. 
Założył szkółkę zimową, w której organista uczył czytać i pisać miejscową 
dziatwę, a on katechizował. 

Przy głównej drodze prowadzącej przez Szczyrk zachowały się do na-
szych czasów dwie murowane kaplice z lat 1829–1830. Pierwsza znajduje 
się niedaleko kościoła Świętych Apostołów Piotra i Pawła (w centrum miej-
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scowości), a druga w pobliżu mostku na Żylicy i starej drogi prowadzącej 
ze Szczyrku do Buczkowic. 

kOścIół śW. marcINa W jaWISzOWIcacH

Zabytkowy kościół pod wezwaniem św. Marcina16 stoi na niewielkim 
wzniesieniu w centrum Jawiszowic, niedaleko głównej drogi z Wilamowic 
do Oświęcimia. 

rys historyczny
Najstarsza wzmianka historyczna o pierwszym kościele parafialnym 

w Jawiszowicach pochodzi z roku 1325. Wieś, zwana początkowo Jajuszo-
wice (od imienia księcia Janusza), wchodziła w skład Księstwa Oświęcim-
skiego. Około 1511 roku na miejscu starej świątyni stanęła nowa, również 
drewniana, której patronem był św. Marcin, biskup Tours, bardzo popularny 
w średniowiecznej Europie, czczony jako odnowiciel życia chrześcijańskiego 
zgodnego z zasadami Ewangelii:

O ty, co władzę masz nad piekłem,
Tonących w grzechu dobądź z głębi;
Jak płaszcz dzieliłeś dla biednego,
Tak okryj nas sprawiedliwością.
         (Hymn do św. Marcina z Jutrzni)

Obecny zabytkowy kościół w swej najstarszej części zbudowany został 
ok. 1692 roku, kiedy poprzednia świątynia spłonęła podczas pożaru. Z za-
chowanych dokumentów archiwalnych wiadomo, że wizytujący w 1747 pa-
rafię jawiszowicką biskup krakowski Andrzej Załuski był pełen zachwytu dla 
tutejszego kościoła: 

We wsi jest kościół parafialny, drewniany, o wytwornym kształcie, 
zbudowany około roku 1687, jeszcze nie konsekrowany, zachowujący 
patrona poprzedniej świątyni – św. Marcina, biskupa i wyznawcę... 

16 Korzystałem z następujących materiałów źródłowych: Kilka szczegółów z ist-
nienia parafii, oprac. ks. Henryk Kiecoń (1982); Ks. Stanisław Dadak, 300 lat kościoła 
św. Marcina w Jawiszowicach, Kraków 1990; M.B., Trzy wieki świątyni w Jawiszowi-
cach, „Bielsko-Żywiecki Gość Niedzielny” 1992 nr 28; Alina Świeży, Kościół pw. św. 
Marcina w Jawiszowicach, „Bielsko-Żywiecki Gość Niedzielny” 1997 nr 23.
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Wnętrze utrzymane jest w jak najlepszym porządku i czystości, do-
skonale przyozdobione. 

W latach 1821–1886 Jawiszowice należały do diecezji tarnowskiej. Na 
początku XX wieku, za kadencji ks. proboszcza Jana Krzeszowskiego, prze-
prowadzono remont kościoła, natomiast w 1922, kiedy gospodarzem parafii 
jawiszowickiej był ks. dr Andrzej Mytkowicz, nastąpiła rozbudowa świątyni. 
Przedłużono wówczas nawę główną w kierunku zachodnim. Dwa lata później 
Adam Giebułtowski, artysta malarz z Oświęcimia, pokrył ściany wewnętrzne 
nową polichromią. Kolejny remont kościoła miał miejsce w roku 1930 dzięki 
staraniom ks. proboszcza Antoniego Sznajdrowicza. Z tego okresu pocho-
dzi m.in. nowy obraz ze sceną Przemienienia Pańskiego, ufundowany przez 
Marcina Fajfera. dwa witraże z wizerunkami Najświętszego Serca Pana Je-
zusa i Niepokalanego Serca Maryi Panny, a także figura Najświętszego Serca 
Pana Jezusa stojąca obok bocznego wejścia świątyni. W latach 1938–1939 
wybudowano nową plebanię. 

Podczas drugiej wojny światowej kościół został poważnie uszkodzony, 
a jego wnętrze ograbione. Po 1945 roku staraniem wszystkich parafian 
świątynię wyremontowano, a w 1953 Marian Konarski z Krzeszowic i An-
toni Rezik z Jawiszowic odnowili polichromię17. 15 kwietnia 1968 nieznany 
sprawca próbował podłożyć ogień w świątyni, do tragedii jednak nie do-
szło. Uratowanie domu Bożego parafianie przypisywali opiece Matki Bożej 
Częstochowskiej, której wizerunek znajdował się od tej strony, gdzie zaczął 
się pożar. W 1969 na terenie parafii św. Marcina zawiązał się komitet bu-
dowy nowego kościoła parafialnego. Wielkim wydarzeniem w życiu tutejszej 
wspólnoty była wizytacja kardynała Karola Wojtyły, metropolity krakowskie-
go, przeprowadzona w dniach 21–24 września 1973. W roku 1983, już po 
powstaniu nowej parafii w Jawiszowicach, staraniem proboszcza ks. Henry-
ka Kieconia przystąpiono do gruntownej renowacji zabytkowego kościółka. 
Odrestaurowano polichromię i ołtarz główny, pokryto dach blachą miedzia-
ną. Dnia 18 października 1992 jawiszowicka wspólnota parafialna obchodziła 
uroczystość trzechsetlecia istnienia swojego kościoła18 . 

17 W roku 1955 przez dwa miesiące pracował w jawiszowickiej parafii jako 
neoprezbiter ks. Józef Tischner, autor Etyki solidarności, Filozofii dramatu i Myślenia 
według wartości .

18 Z Jawiszowic pochodzi ks. prałat Stanisław Dadak, który pełnił przez wiele 
lat urząd kanclerza kurii biskupiej diecezji bielsko-żywieckiej, autor książki wydanej 
z okazji jubileuszu.
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zabytki sztuki sakralnej
We wnętrzu kościoła św. Marcina znajduje się kilka cennych zabytków 

sztuki sakralnej19. W prezbiterium uwagę zwraca ołtarz główny z około 
1700 roku (wielokrotnie odnawiany), z obrazem Matki Bożej Jawiszowic-
kiej, nieznanego autora, wykonanym prawdopodobnie w XIX wieku, oraz 
wizerunkiem św. Marcina, patrona parafii (wierna kopia dawnego malo-
widła). Ponadto w ołtarzu tym znajdują się: płaskorzeźba bł. Salomei po-
chodząca z 1876 roku, obraz ze sceną Wniebowzięcia Najświętszej Marii 
Panny (w zwieńczeniu) oraz rzeźbione figury Świętych Apostołów Piotra 
i Pawła (po obu stronach obrazu), a także św. Wojciecha i św. Stanisława 
(przy wejściach za ołtarz). W prezbiterium znajdują się ponadto: dziewięt-
nastowieczna chrzcielnica, ławki kolatorskie (stalle) z XVIII wieku, ambona 
z 1896 roku nawiązująca do stylu rokokowego, a także dziewiętnastowieczny 
rzeźbiony konfesjonał. Na łuku tęczy umieszczono siedemnastowieczny ba-
rokowy krucyfiks, z posągami Matki Bożej, św. Jana Ewangelisty i św. Marii 
Magdaleny. W świątyni są dwa ołtarze boczne: Przemienienia Pańskiego (po 
prawej stronie nawy) i Najświętszego Serca Pana Jezusa (po lewej stronie 
nawy). Pierwszy z nich wykonany został w 1895, a odnowiony gruntownie 
w 1988 roku i posiada obraz ze sceną na górze Tabor (1930) oraz wizerun-
ki Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny i Pana Jezusa w cier-
niowej koronie. Po obu stronach ołtarza stoją drewniane figury św. Józefa 
i św. Antoniego, a powyżej – św. Franciszka z Asyżu, wszystkie wykonane 
prawdopodobnie około 1895 roku. W drugim ołtarzu bocznym (1877, od-
nowiony gruntownie w 1988), znajduje się obraz Najświętszego Serca Pana 
Jezusa (1876), dzieło Petera Michala Bohúňa, znanego słowackiego malarza 
mieszkającego w XIX wieku w Lipniku (obecnie Bielsko-Biała); na plebanii 
przechowywany jest także portret Piusa IX pędzla tegoż artysty. Ołtarz ten 

19 Jednym z najcenniejszych zabytków sztuki sakralnej w kościele jawiszowickim 
przez wiele lat była gotycka figura Matki Bożej, która wcześniej znajdowała się 
w kaplicy przydrożnej w Jawiszowicach-Jaźniku. W roku 1875 Jawiszowicka Pietá 
została po raz pierwszy gruntownie odnowiona. W grudniu 1996 figurę przeniesiono 
do pobliskiego kościoła pod wezwaniem Matki Bożej Bolesnej na Osiedlu Brzeszcze, 
gdzie otoczona jest czcią wiernych. Od 1997 roku kościół parafialny w Brzeszczach 
stał się drugim, po sanktuarium w Hałcnowie, ośrodkiem kultu Matki Bożej Bo-
lesnej w diecezji bielsko-żywieckiej. Potwierdzeniem tego faktu było poświęcenie 
przez ks. bp. Tadeusza Rakoczego metalowego nimbu, wykonanego według projektu 
prof. Marka Stańczyka z warszawskiej ASP, nawiązującego do słów Apokalipsy św. 
Jana o „koronie z gwiazd dwunastu”. Uroczystość nałożenia nimbu wraz z koroną 
miała miejsce 17 lutego 1997. Obecnie zabytkową figurę umieszczono w specjalnej 
gablocie ustawionej przed ołtarzem soborowym na środku świątyni.
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zdobią także wizerunki: św. Barbary (z fundacji górników w 1929), Matki 
Bożej Różańcowej oraz Niepokalanego Serca Najświetszej Marii Panny. Po 
obu stronach ołtarza stoją figury św. Dominika i św. Katarzyny ze Sieny. Na 
uwagę zasługują ponadto stacje Drogi Krzyżowej, wewnątrz kościoła oraz 
pod oblamkami (sobotami), namalowane przez Jana Stankiewicza w latach 
1856 i 1886, odnowione w latach 1988–1989. Obecna polichromia wnętrza 
świątyni pochodzi z 1924 roku (odnawiana w 1953 i 1983). Obok kościoła 
stoją cztery kaplice. Najstarsza z nich, od strony północno-wschodniej, wy-
budowana została prawdopodobnie na przełomie XVIII i XIX wieku. W jej 
wnętrzu znajduje się figura Najświętszego Serca Pana Jezusa. Kolejne dwie 
wzniesiono w połowie XIX wieku, w jednej z nich umieszczono ołtarz z figurą 
św. Jana Nepomucena. Czwarta kaplica, od strony południowo-wschodniej, 
stanęła w 1895 roku, mieści ołtarz Matki Bożej Częstochowskiej, a także 
grobowiec ks. proboszcza Antoniego Dubowskiego. Przed wejściem bocz-
nym do świątyni zobaczyć można posąg Najświętszego Serca Pana Jezusa, 
który został wystawiony w 1934 roku.

kOścIół śW. WaWrzyńca W bIElOWIcku

Kościół pod wezwaniem św. Wawrzyńca20 znajduje się w samym centrum 
Bielowicka, na wzniesieniu, z którego w kierunku południowo-wschodnim 
roztacza się panorama Grodźca z widocznymi sylwetkami renesansowego, 
choć zmienionego przez późniejsze przebudowy zamku Grodzieckich oraz 
neogotyckiej świątyni św. Bartłomieja – na tle szczytów Beskidu Śląskiego 
i Beskidu Małego w oddali. 

rys historyczny
Najstarszym dokumentem pisanym, w którym wymieniono po raz pierw-

szy nazwę Bielowicko, był wykaz wsi odprowadzających dziesięcinę klaszto-
rowi w Rybniku (1223). W roku 1497 wieś tę zakupił Jędrzej z Czechowic 
jako dobro dziedziczne. Z dawnych kronik dowiedzieć się można także, że na 
początku XVI wieku do ówczesnej parafii bielowickiej należały osady Kowale, 
Łazy i Roztropice. W okresie reformacji kościół w Bielowicku przejęli ewan-

20 Korzystałem z następujących materiałów źródłowych: Materiały archiwalne 
Kurii Biskupiej; „Kalendarz Jasienicki” A.D. 2000; Artur Kasprzykowski, Kościół św. 
Wawrzyńca w Bielowicku, „Bielsko-Żywiecki Gość Niedzielny” 1997 nr 33; Ks. Karol 
Mozor, 244. pielgrzymka do Bielowicka, „Bielsko-Żywiecki Gość Niedzielny” 1999 
nr 31.
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gelicy. Po odzyskaniu przez katolików (przed 1652), świątynia była przez jakiś 
czas filią parafii w Skoczowie, a od 1785, wraz z Górkami Wielkimi – kościoła 
parafialnego w Grodźcu. Od roku 1977 aż do erygowania 27 grudnia 1980 
samodzielnej parafii św. Wawrzyńca (obejmującej Bielowicko, Wieszczęta, 
część sołectwa Kowale i Łazy), w tutejszej świątyni pracował rektor.

Obecny drewniany kościół, orientowany, o konstrukcji zrębowej, z wieżą 
zbudowaną na słup, osadzony na podmurówkach kamiennych i otoczony 
zamkniętymi sobotami, został wzniesiony i poświęcony w roku 1701. Wypo-
sażenie świątyni w stylu późnobarokowym ufundował baron Larisch – pan 
na Karwinie, Grojcu, Bielowicku i Roztropicach. W 1950 roku kościół został 
gruntownie odrestaurowany.

Na wieży dzwonniczej bielowickiego kościoła znajduje się legendarny 
dzwon „Wawrzyniec”, który w dawnych czasach ostrzegał mieszkańców 
przed pożarem od uderzenia pioruna w czasie burzy. Począwszy od roku 
1756, kiedy to wielki pożar strawił znaczną część pobliskiego Skoczowa, 
co roku 10 sierpnia do św. Wawrzyńca bielowickiego, patrona strzegącego 
wiernych od ognia, pielgrzymują mieszkańcy tego miasta, by wziąć udział 
w tradycyjnym corocznym odpuście. Od roku 1995 do Bielowicka przyby-
wają także wierni z parafii Najświętszej Marii Panny Królowej Polski z Po-
górza, które przez stulecia należało do fary skoczowskiej. Aż do wybuchu II 
wojny światowej pątnicy wyruszali spod kościoła pod wezwaniem Świętych 
Apostołów Piotra i Pawła, kiedy jednak władze okupacyjne, a następnie 
także władze komunistyczne zakazały w mieście publicznych zgromadzeń, 
wierni postanowili rozpoczynać i kończyć tradycyjne sierpniowe pielgrzymki 
w kaplicy na Dolnym Borze. Wybudowano ją w roku 1830 z fundacji Jana 
Bayera, burmistrza Skoczowa, a obecnie opiekują się nią państwo Żyłowie, 
właściciele realności, na której stoi. We wnętrzu kapliczki znajduje się oł-
tarz z obrazem św. Jana Nepomucena, a na ścianach wiszą wizerunki Matki 
Bożej Frydeckiej i Matki Bożej Pszowskiej, jako pamiątka miejsc, do których 
pielgrzymowali niegdyś skoczowianie. 

zabytki sztuki sakralnej
Piękna świątynia bielowicka, jeden z najcenniejszych zabytków drew-

nianej architektury sakralnej na Podbeskidziu, wybudowana została na 
przełomie XVII i XVIII wieku. Jej poświęcenie miało miejsce w 1701 roku. 
We wnętrzu znajduje się wiele cennych zabytków pochodzących z okresu, 
w którym kościół został wzniesiony. Na szczególną uwagę zasługuje jednak 
wcześniejszy, bo pochodzący z końca XVI wieku tryptyk ołtarzowy ze sceną 
Sacra Conversazione (Świętej Rozmowy), na którym przedstawiono Matkę 
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Bożą w towarzystwie świętych Piotra i Wawrzyńca. Na skrzydłach ołtarza 
znajdują się obrazy przedstawiające św. Katarzynę i św. Barbarę. Ponadto 
w świątyni podziwiać można pochodzącą z 1701 barokową ambonę z orna-
mentem i rzeźbionymi wizerunkami czterech Ewangelistów, przykrytą balda-
chimem z figurkami aniołków w zwieńczeniu. Na ścianach wiszą osiemnasto-
wieczne, późnobarokowe obrazy Matki Boskiej Różańcowej z piętnastoma 
scenami z życia Maryi i Jezusa, wizerunki świętych Dominika, Klary, Jana 
Nepomucena i Jana Kantego oraz czternaście stacji Drogi Krzyżowej. Uwagę 
zwracają także drewniane żyrandole z tego samego okresu. Przed kościo-
łem znajduje się kamienny krucyfiks oraz statua Pana Jezusa na kolumnie 
z tablicą fundacyjną Kółka Rolniczego z 1997 roku. Nieopodal wzniesiono 
kamienny ołtarz polowy z drewnianym zadaszeniem w kształcie szałasu. Przy 
drodze prowadzącej do świątyni stoi pomalowany na biało kamienny krzyż 
z 1902 roku. 

zakończenie

Wędrówka po wybranych świątyniach – zabytkach drewnianej architek-
tury sakralnej na Podbeskidziu – świadczy o ogromnym potencjale kulturo-
wym tego regionu, który przez wiele stuleci znajdował swój najcenniejszy 
wyraz w życiu religijnym oraz różnorodnych formach duchowości i poboż-
ności jego mieszkańców.
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3.2.  Przewodnik po zabytkowym kościele  
pw. św. Stanisława w Starym bielsku

Gotycki kościół pod wezwaniem św. Stanisława Biskupa i Męczennika 
– najstarszy i najcenniejszy zabytek architektury sakralnej w Bielsku-Białej 
– wzniesiony został w latach 1131–1135 na miejscu, gdzie według legen-
dy znajdował się niegdyś pogański dębowy gaj1. Fundatorem świątyni miał 
być możnowładca Piotr Włostowic. Kościół ten pełnił początkowo funkcje 
sakralne dla mieszkańców osady rzemieślniczej (tak zwanego Grodziska), 
założonej w XII wieku. Pod koniec wieku XIII powstała wieś Bielsko, loko-
wana na prawie magdeburskim i zasiedlona w większości przez kolonistów 
niemieckich. Do połowy XIV stulecia na miejscu obecnego kościoła stała 
zapewne świątynia drewniana, zastąpiona budowlą murowaną ufundowaną 
przez księcia cieszyńskiego Przemysława I Noszaka. Do połowy XV wieku 
parafia św. Stanisława w Bielsku – wsi (nazwanej później Starym Bielskiem) 
pełniła funkcję parafii dla katolików mieszkających na terenie sąsiedniego 
Bielska – miasta, co stanowiło ewenement. Jednak od roku 1446 jej rolę 
przejął kościół pod wezwaniem św. Mikołaja (obecna katedra), a samodziel-
na parafia starobielska została ponownie erygowana dopiero po II wojnie 
światowej, w roku 1953. 

W okresie reformacji kościół św. Stanisława w Starym Bielsku podzie-
lił los okolicznych świątyń katolickich i na prawie sto lat przeszedł w po-
siadanie wyznawców luteranizmu. Na łono Kościoła katolickiego powrócił 
w 1654, co zaznaczyło się m.in. gruntownym remontem (np. wykonaniem 
barokowych polichromii na podkładzie dawniejszych malowideł ściennych 
w stylu gotyckim, odsłoniętych w trakcie prac konserwatorskich w latach 
80. ubiegłego wieku). Niestety, na początku XIX stulecia zabytkowy kościółek 
św. Stanisława popadł w ruinę, z której podniósł się w dużej mierze dzięki 

1 Tekst jest omówieniem książki ks. Antoniego Kulawika i Agnieszki M. Spiecho-
wicz-Jędrys Stare Bielsko. Kościół św. Stanisława, Wydawnictwo Ścieżki Wiary, seria 
„Szlakami polskich tradycji chrześcijańskich”, Kraków 2007, ss. 36. Z tego przewod-
nika przytaczam informacje o przeszłości starobielskiej świątyni.
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księdzu Mateuszowi Oppolskiemu – znanemu duszpasterzowi i polskiemu 
patriocie działającemu na Śląsku Cieszyńskim. Dzięki jego staraniom w la-
tach 1831–1833 przeprowadzono pierwszą gruntowną renowację starobiel-
skiej świątyni. Powstała wtedy kaplica dla zmarłych, przebudowany został 
dach i podwyższona wieża kościoła. We wnętrzu też zaszły poważne zmiany. 
Ks. Oppolski zlecił gruntowną renowację szesnastowiecznego tryptyku oł-
tarzowego, zawiesił na ścianach duże obrazy świętych, wymalował ściany, 
naprawił chór muzyczny, a także zakupił nowe tabernakulum oraz monstran-
cję. W 1835 roku odbyła się uroczystość z okazji siedemsetlecia istnienia 
kościoła na tym terenie. Obecni byli m.in. książę Sułkowski z rodziną, hrabia 
Larisch, przedstawiciele austriackich władz państwowych, władz miejskich, 
a także liczni wierni zarówno katolickiego, jak i protestanckiego wyznania. 
Od tego czasu kościół św. Stanisława w Starym Bielsku jeszcze kilkakrotnie 
był gruntownie odnawiany2. W latach 1929–1930 odkryto w prezbiterium 
najstarsze malowidła z XIV wieku, zaś w latach 70. i 80. ubiegłego stulecia 
konserwatorzy zaczęli odsłaniać inne zabytkowe freski. Dzięki ich żmudnej 
pracy na ścianie tęczowej można dziś podziwiać szesnastowieczne przedsta-
wienia sceny walki św. Jerzego ze smokiem (po stronie prawej) oraz mę-
czeństwa św. Urszuli i jej towarzyszek płynących statkiem po Renie, zamor-
dowanych przez Hunów, gdy oblegali Kolonię (po stronie lewej). 

W roku 1935, w ramach uroczystości związanych z osiemsetleciem ist-
nienia kościoła w Starym Bielsku, ówczesny proboszcz ks. kanonik Karol Ka-
sperlik zorganizował w dniach 11 i 12 maja wielki zlot młodzieży polskiej 
i niemieckiej z pochodem na wzgórze Trzech Lipek. Postawiono tam wów-
czas sześciometrowy drewniany krzyż jubileuszowy z datami 1135–1935. 
Główne uroczystości jubileuszowe z udziałem ogromnej rzeszy wiernych 
miały miejsce 22 września 1935. Kiedy wybuchła II wojna światowa, krzyż 
usunięto ze wzgórza i przeniesiono do kościoła św. Stanisława. 

Kolejną pamiętną uroczystością były obchody osiemsetpięćdziesięcio-
lecia starobielskiej świątyni zorganizowane w roku 1985. Natomiast na 
początku XXI wieku, za kadencji proboszcza ks. Antoniego Kulawika, od-

2 Niniejsza, zaktualizowana wersja tekstu, powstała po gruntownej renowacji 
kościoła w Starym Bielsku przeprowadzonej w latach 2018–2019 w ramach projek-
tu Stare Bielsko – odnowa – prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty bu-
dowlane w zabytkowym kościele św. Stanisława BM dla utworzenia nowej oferty 
kulturalnej regionu. Dzięki środkom finansowym pozyskanym z Unii Europejskiej 
oraz podjętym pracom konserwatorsko-budowlanym, obejmującym zwłaszcza przy-
wrócenie dawnych cementowych gotyckich tynków, zabytkowa świątynia nabrała 
nowego blasku.
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restaurowano piękne szesnastowieczne stalle i pochodzące z tego samego 
okresu drzwi prowadzące z zakrystii do prezbiterium. Wcześniej, w sierpniu 
1995 r. wymieniono ponadstuletni hełm z iglicą przykrywający od roku 1893 
wieżę kościoła. Wielkim wydarzeniem w historii parafii starobielskiej było 
sprowadzenie 3 maja 1997 roku z Krakowa relikwii św. Stanisława biskupa 
i męczennika, przechowywanych odtąd we wnęce ściennego tabernakulum 
obok ołtarza głównego. 

Najcenniejszym elementem wnętrza kościoła św. Stanisława w Starym 
Bielsku jest gotyckie prezbiterium ze sklepieniem krzyżowo-żebrowym po-
krytym dekoracją ze zwornikami u szczytu (w jednym z nich zachował się 
wizerunek piastowskiego orła) oraz ze wspornikami (jeden w kształcie głowy 
ludzkiej). Na ścianach prezbiterium znajdują się cztery warstwy zabytko-
wych polichromii, z których największą wartość przedstawiają malowidła na-
ścienne z XIV wieku, namalowane prawdopodobnie przez śląskich artystów 
z Nysy. Freski te przedstawiają: sześciu aniołów z atrybutami Męki Pańskiej, 
czterech nierozpoznanych świętych biskupów, a także czterech świętych: 
Wacława, Zygmunta, Wawrzyńca i Szczepana. U góry kilka scen: Pojmanie 
Jezusa, Zwiastowanie Najświętszej Marii Panny, Niesienie Krzyża, Złożenie 
do grobu, Zmartwychwstanie oraz postaci czterech świętych: Barbary, Ka-
tarzyny, Elżbiety i Doroty. Ponadto w prezbiterium znajduje się zabytkowy 
tryptyk ołtarzowy z początków XVI wieku, malowany farbą olejną na drew-
nie lipowym w stylu szkoły krakowskiej. Czytamy w przewodniku:

Tryptyk ten powstał prawdopodobnie około roku 1500, z fundacji cie-
szyńskiego księcia, Kazimierza II. Jego autorem był anonimowy malarz 
z Krakowa, pozostający najprawdopodobniej pod wyraźnym wpływem 
sztuki Wita Stwosza, nazwany później Mistrzem Rodziny Marii3 .

W części środkowej tryptyku ukazano scenę Świętej Rozmowy (Sacra 
Conversazione): Matka Boska z Dzieciątkiem na ręku stoi w otoczeniu św. 
Mikołaja i św. Stanisława. Na skrzydłach ołtarza przedstawionych zostało 
osiem scen z życia patrona kościoła: Kupno wsi, Wskrzeszenie Piotrowina, 
Sąd królewski, Zabójstwo św. Stanisława, zaś na rewersach (sceny widoczne 
po zamknięciu tryptyku): Ćwiartowanie zwłok, Strzeżenie zwłok przez orły, 
Pogrzeb i Kanonizacja. Jak oceniają znawcy, jest to najpełniejszy w sztuce 
polskiej cykl ukazujący życie i męczeńską śmierć św. Stanisława.

3 Ks. Antoni Kulawik, Agnieszka M. Spiechowicz-Jędrys, Stare Bielsko. Kościół 
św. Stanisława, dz. cyt., s. 15.
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W świątyni na uwagę zasługują także: gotyckie tabernakulum ścienne 
w kształcie ostrołukowej wnęki zamkniętej kratą z drzwiczkami (w lewej 
ścianie absydy), drewniane stalle ufundowane przez Jana z Połomii (1563), 
kamienne epitafium rycerza Jana Kecherle z Pierśćca (1648), kamienna 
chrzcielnica z malowaną drewnianą pokrywą (1660), drewniany rokokowy 
chór muzyczny wykonany przez cieślę Jerzego Szuberta (1773) oraz neo-
gotyckie konfesjonały. W kruchcie kościoła, we wnęce naprzeciw dawnego 
repozytorium, umieszczono drewniany tryptyk ołtarzowy z wizerunkiem 
Czarnej Madonny. Nad portalem głównego wejścia wyryta jest prawdopo-
dobna data poświęcenia pierwotnego kościoła starobielskiego: 1135. Stary 
cmentarz przykościelny, na którym zachowało się wiele nagrobków z końca 
XIX i początków XX wieku, otoczony jest zabytkowym kamiennym murem 
z XV wieku, obecnie gruntownie odrestaurowanym i zrekonstruowanym. 

Te i wiele innych cennych informacji o zabytkowym starobielskim koście-
le czytelnik znajdzie w starannie wydanym przez krakowskie Wydawnictwo 
Ścieżki Wiary przewodniku, będącym kolejną pozycją (pierwszą przedsta-
wiającą świątynię z terenu diecezji bielsko-żywieckiej!) w popularnonauko-
wej serii „Szlakami polskich tradycji chrześcijańskich”. Warto odnotować, że 
wcześniej ukazały się w niej opracowania dotyczące m.in. sanktuarium Mat-
ki Bożej Częstochowskiej, wielu zabytkowych kościołów Krakowa, Niegowici, 
Starego Sącza, Tuchowa, Ludźmierza czy kościoła na Żoliborzu, w którym 
pracował niegdyś sługa Boży ks. Jerzy Popiełuszko. 

Ogromną zaletą przewodnika po kościele św. Stanisława w Starym Biel-
sku jest przystępnie napisana historia parafii, wiele pięknych zdjęć, a nawet 
i rysunków oraz zbiór informacji praktycznych ważnych dla tych, którzy in-
teresują się codziennym życiem Kościoła. Na szczególną uwagę zasługują 
znakomite reprodukcje fresków zabytkowej polichromii pokrywającej ściany 
kościoła (np. ze scenami pasyjnymi), zbliżenia poszczególnych kwater tryp-
tyku ołtarzowego (ze scenami z życia patrona starobielskiej świątyni) oraz 
archiwalne zdjęcia dokumentujące ważniejsze fakty z życia parafii, m.in. 
osadzenie nowego hełmu na wieży kościoła, modlitwę wiernych zgroma-
dzonych wokół Krzyża Trzeciego Tysiąclecia na wzgórzu Trzy Lipki w drugą 
rocznicę śmierci Jana Pawła II czy zdjęcia jedynego w Polsce klasztoru Sióstr 
Redemptorystek, które pełnią posługę w parafii starobielskiej:

Pod Krzyżem Jubileuszowym znajduje się klasztor Sióstr Redempto-
rystek. Zgromadzenie to, założone w 1731 r. przez bł. Marię Celestę 
Crostarosa, do Polski – do Bielska-Białej – przybyło dopiero w 1989 r. 
Zakon ten jest zgromadzeniem kontemplacyjnym, a u źródeł ducho-
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wości sióstr leży ciągłe poczucie obecności Chrystusa w ich życiu, chęć 
całkowitego z nim zjednoczenia. Redemptorystki trwają na modlitwie 
za wszystkich ludzi, zwłaszcza trwających w grzechu, a także przez 
miłość Chrystusa i bliźniego starają się dopomagać potrzebującym.

Warto zaopatrzyć się w omawiany tutaj przewodnik i wybrać się z nim 
do zabytkowego kościoła pod wezwaniem św. Stanisława, by na nowo za-
głębić się w historię chrześcijańskiej duchowości naszego miasta.
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3.3.  Pomniki, figury pomnikowe, tablice pamiątkowe 
i rzeźby plenerowe w bielsku-białej

Pamięć obraca się wokół przeszłości.
Arystoteles

Każde większe miasto na świecie może poszczycić się znanymi powszech-
nie pomnikami. Nowy Jork ma Statuę Wolności, symbol amerykańskiej de-
mokracji. Paryż epatuje przyjezdnych Łukiem Triumfalnym i Wieżą Eiffla, 
będącą swoistym „pomnikiem” nowoczesnego industrialnego świata, zaś 
w Londynie na Trafalgar Square postawiono monument upamiętniający ad-
mirała Horatia Nelsona, brytyjskiego bohatera narodowego z okresu wojen 
napoleońskich. W samym centrum złotej Pragi, na Rynku Staromiejskim stoi 
pomnik Jana Husa, reformatora religijnego i założyciela czeskiego Kościoła 
narodowego. W Wilnie, w jednym z parków przy alei Giedymina, wzniesiono 
kamienną podobiznę Vincasa Kudirki, autora hymnu narodowego niepod-
ległej Litwy.

W polskich metropoliach znane są powszechnie pomniki króla Zygmunta 
III Wazy i Józefa Piłsudskiego (w Warszawie), Mikołaja Kopernika (w To-
runiu), Adama Mickiewicza (w Krakowie), pomnik Powstańców Śląskich 
i Wojciecha Korfantego (w Katowicach), Juliana Tuwima i Artura Rubinsteina 
(w Łodzi), Aleksandra Fredry (we Wrocławiu), Jana Heweliusza (w Gdań-
sku) czy Josepha Conrada (w Gdyni). Każdy z wymienionych pomników czy 
figur pomnikowych nie tylko upamiętnia jakąś ważną postać: monarchy, 
uczonego, kaznodziei, poety czy muzyka, ale również tworzy niejako zalążek 
wspólnoty obywatelskiej skupiającej się wokół tego symbolicznego miej-
sca, łączącego to, co przeszłe, z tym, co współczesne, teraźniejsze. Dwie są 
zatem najważniejsze funkcje pełnione przez pomniki wystawiane w prze-
strzeni miejskiej – utrwalanie pamięci i wzmacnianie poczucia tożsamości 
mieszkańców. Innymi słowy, pomniki mają przypominać historię, a jedno-
cześnie powodować, że staje się ona czymś żywym i konkretnym dla ludzi 
żyjących tu i teraz. Pamięć zaklęta w marmurze, w brązie czy w granicie 
powinna stać się zalążkiem budowania długotrwałej tożsamości narodowej 
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lub regionalnej. Może być znakiem zakorzenienia człowieka współczesnego 
w historyczno-kulturowej glebie tworzonej przez jego przodków, z którymi 
łączy go nie tylko nić etnicznego pokrewieństwa czy obywatelskiego bra-
terstwa, ale także poczucie duchowej wspólnoty nawarstwiającej się przez 
stulecia i uobecniającej w znakach kultury: słowach, dźwiękach, obrazach, 
rzeźbach czy konstrukcjach architektonicznych. Dotykamy tu kwestii, którą 
francuski filozof Paul Ricoeur określił mianem fenomenologii pamięci. Cho-
dzi o namysł nad tym, w jaki sposób uobecniane jest to, co przeminęło 
w wartkim nurcie historii. Pytamy także, w jaki sposób i dzięki czemu uzy-
skujemy dostęp do tego, co przeszłe, minione. Ricoeur, powołując się na 
pisma Platona i Arystotelesa, ogromną rangę w procesie „od-pominania” 
tego, co byłe, nadaje dwóm podstawowym dyspozycjom ludzkiego umysłu: 
pamięci i wyobraźni. Sięgając do Bergsonowskiej rozprawy Materia i pa-
mięć, dowartościowuje także ludzkie marzenia snute na jawie, dzięki którym 
można przejść od czystego wspomnienia do wspomnienia-obrazu:

Ażeby wywołać przeszłość w postaci obrazu, trzeba móc oderwać się 
od czynności teraźniejszej, trzeba umieć przywiązywać wagę do tego, 
co nieużyteczne, trzeba chcieć marzyć. Być może, iż tylko człowiek 
zdolny jest do wysiłku tego rodzaju. A nadto przeszłość, na którą 
się w ten sposób wspominamy, jest śliska, zawsze gotowa wymknąć 
się nam, jak gdyby tej pamięci regresywnej sprzeciwiała się inna pa-
mięć bardziej naturalna, której ruch wiedzie nas do działania i życia 
(Bergson)1 . 

Publikacja dydaktyczna

Nadrzędnym celem niniejszych rozważań, których przedmiotem jest 
ogląd i wstępna typologia najważniejszych przykładów różnorakich artefak-
tów pamięci obecnych w przestrzeni naszego rodzinnego miasta, będzie 
próba sformułowania ogólnych wniosków dotyczących funkcji, jaką pełnią 
w przestrzeni miejskiej przedstawione i opisane poniżej obiekty2. Tekst ni-

1 Paul Ricoeur, Pamięć, historia, zapomnienie, tłum. J. Margański, Kraków 2006, 
s. 71.

2 Opracowując aktualną wersję niniejszego tekstu, korzystałem z życzliwej po-
mocy i wiedzy pań Kingi Kawczak i Teresy Dudek-Bujarek z Muzeum Historyczne-
go w Bielsku-Białej. Punktem odniesienia był także artykuł Kingi Kawczak Rzeźba 
w przestrzeni publicznej – Ryszarda Sroczyńskiego, Antoniego Biłki i Artura Cienciały 
realizacje o charakterze pomnikowym w Bielsku-Białej i okolicy, [w:] Oblicza sztuki na 



179

niejszy potraktować można także jako zapowiedź przyszłej publikacji, która 
wpisywałaby się w szeroko rozumiany nurt edukacji regionalnej czy też re-
gionalnej polityki historycznej. Treści zawarte w projektowanej pracy skie-
rowane byłyby zarówno do młodych, jak i starszych wiekiem czytelników, 
uczyłyby ich szacunku do „małej ojczyzny”, wydobywając na światło dzien-
ne mało znane czy zapomniane aspekty historii Bielska-Białej omawiane 
za każdym razem w odniesieniu do szerszych kontekstów historycznych 
i kulturowych. Wspomniana publikacja w zamierzeniu autora obejmowa-
łaby wszystkie pomniki i figury pomnikowe, tablice pamiątkowe i rzeźby 
plenerowe znajdujące się w granicach miasta Bielska-Białej oraz w jego naj-
bliższej, historycznie z nim związanej okolicy (np. w Wilkowicach, Bystrej 
Śląskiej czy Grodźcu). 

W zamierzonej publikacji, obok ujednoliconego opisu poszczególnych 
obiektów, znalazłyby się także propozycje dydaktyczno-metodyczne (np. pro-
pozycje lekcji plenerowych czy jednodniowych wycieczek warsztatowych), 
korespondujące z treściami programowymi poszczególnych przedmiotów 
realizowanych w edukacji szkolnej. Skorzystać z nich mogliby nauczyciele 
szkół podstawowych i średnich. Propozycje, uwzględniające ścieżki między-
przedmiotowe, skierowane byłyby w pierwszej kolejności do nauczycieli ję-
zyka polskiego, wiedzy o kulturze, historii sztuki, historii, ale także do osób 
uczących geografii i nauki o środowisku oraz katechetów. Docelowymi od-
biorcami planowanej publikacji byłyby ponadto instytucje oświatowe i kul-
turalne Bielska-Białej (i powiatu bielskiego), młodzież szkolna, studenci oraz 
wszystkie osoby zainteresowane historią i kulturą naszego miasta i regionu. 

Przykłady lekcji plenerowych

Poniżej przedstawiam trzy możliwe i proponowane do zrealizowania 
lekcje plenerowe w postaci zajęć warsztatowych. Scenariusze takich lekcji 
mogliby opracować sami nauczyciele i zrealizować na przykład w ramach 
zajęć fakultatywnych lub kół przedmiotowych. Chodzi o to, aby treści pro-
gramowe przekazywane metodą tradycyjną (za pomocą pogadanki, roz-
działu w podręczniku, dzięki pozyskaniu informacji w Internecie) połączyć 
z wizytą w konkretnych miejscach, w których znajdują się pamiątki osób 

obszarze obecnego województwa śląskiego w latach 1945–1975. Materiały z sesji 
naukowej Stowarzyszenia Historyków Sztuki Oddziału Górnośląskiego w Katowicach 
w dniach 2–3 czerwca 2016, red. Teresa Dudek-Bujarek, Katowice 2017, s. 257–275.
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czy wydarzeń omawianych na lekcji. Fragment Wielkiej Improwizacji można 
odczytać z uczniami pod pomnikiem Adama Mickiewicza w parku nad rzeką 
Białą3 . O Przedwiośniu czy Ludziach bezdomnych można opowiedzieć w holu 
Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Żeromskiego, przy tablicy upamięt-
niającej pisarza. Podobnie można uczynić w przypadku omawiania Szewców, 
których autor (oraz jego pobyty w Białej Krakowskiej i Bielsku w latach 30. 
XX w.) został upamiętniony niedawno okolicznościową tablicą znajdującą 
się przy wejściu do Liceum Ogólnokształcącego nr IV im. Komisji Edukacji 
Narodowej4. W podobny sposób można podejść do tematyki dwóch pozo-
stałych lekcji – różnorodność rozwiązań i możliwości są naprawdę ogromne, 
a przebieg i efekty dydaktyczne zależą wyłącznie od pomysłowości i woli 
nauczycieli oraz zaangażowania uczniów!

1. Plenerowe zajęcia polonistyczne 
„Śladami wybitnych pisarzy” (Mickiewicz, Asnyk, Żeromski, Zegadłowicz, 
Witkacy)

2. Plenerowe zajęcia z religii 
„Śladami reformatorów religijnych” (Marcin Luter, Stanisław Stojałowski, 
Jan Paweł II) 

3. Plenerowe zajęcia z historii 
„Szlakiem obrońców ojczyzny” (powstańcy z okresu potopu szwedzkiego, 
konfederaci barscy 1768–1772, legioniści 1914–1918, żołnierze Września 
1939, ofiary Katynia, ofiary I i II wojny światowej, ofiary Holocaustu) 

Wstępna typologia

Obecnie, u schyłku drugiej dekady XXI wieku, w granicach administracyj-
nych Bielska-Białej znajduje się ponad sto zarejestrowanych pomników, figur 

3 Sam kiedyś taką lekcję przeprowadziłem z uczniami klasy II LO im. Sokrate-
sa w Bielsku-Białej. Mogę potwierdzić, że było to dla nas wszystkich poruszające 
wydarzenie.

4 Tablicę tę, ufundowaną przez bielskiego historyka dra Jacka Proszyka, odsło-
nięto 4 grudnia 2015 podczas wydarzenia edukacyjno-artystycznego „Pożegnanie 
jesieni z Witkacym” przygotowanego pod kierownictwem mgr Magdaleny Pawłow-
skiej, nauczycielki języka polskiego w Liceum Ogólnokształcącym im. Komisji Edu-
kacji Narodowej w Bielsku-Białej.
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pomnikowych, tablic pamiątkowych i rzeźb plenerowych5. Należy podkreślić 
dydaktyczny aspekt tych obiektów, mających nie tylko walory przestrzen-
no-estetyczne, ale przede wszystkim historyczno-kulturowe. Poniżej zapre-
zentowana została wstępna i ogólna typologia tych obiektów6, przy czym 
do poszczególnych grup zostały przypisane najbardziej charakterystyczne 
przykłady.

I.  Pomniki, figury pomnikowe i tablice poświęcone znanym 
postaciom

•  Artyści i pisarze. Przykłady: pomnik Adama Mickiewicza autorstwa 
Ryszarda Sroczyńskiego z 1961 roku w parku Włókniarzy nad rzeką 
Białą7, płaskorzeźba Adama Asnyka w budynku Regionalnego Ośrodka 
Doskonalenia Nauczycieli „WOM” przy ul. Legionów 25; tablice po-
święcone pamięci: Petera Bohúňa przy ul. Krakowskiej 12 oraz ul. 11 
Listopada 1028, Adama Bunscha9 przy ul. Mickiewicza (jedna z nich 
autorstwa Jerzego Fobera), Emila Zegadłowicza10 przy ul. Wyzwole-

 5 Według rejestru przygotowanego przez miejskiego konserwatora zabytków.
 6 Obok pomników ważną rolę odgrywają tablice pamiątkowe, które można 

przyporządkować do następujących grup: 
 •  tablice na zewnątrz i wewnątrz kamienic, gmachów i instytucji użyteczności 

publicznej: szpitali, szkół, banków,
 •  tablice na zewnątrz i wewnątrz świątyń katolickich i protestanckich,
 •  tablice o charakterze przestrzennym (luźno stojące).  
 7 Pomnik Adama Mickiewicza odsłonięto 18 czerwca 1961 roku, w miejscu, 

gdzie przed wojną stanął jedyny w przedwojennej Polsce pomnik prezydenta Ga-
briela Narutowicza (zob. Kinga Kawczak, dz.cyt., s. 268–269).

 8 Peter Michal Bohúň (1822–1878) – słowacki malarz, który w wieku 43 lat 
opuścił rodzinny Liptów i wraz z rodziną osiedlił się w Lipniku koło Białej (obecnie 
dzielnica Bielska-Białej). Najpierw zamieszkał w Dworze Thomkego – Lipnik 19 (dziś 
ul. 11 Listopada 102), a następnie w Lipniku w budynku nr 23. Zmarł 20 maja 1878 
roku na zapalenie płuc. Został pochowany na cmentarzu ewangelickim w Białej 
(zob. T. Dudek Bujarek, Peter Michal Bohúň w kolekcji Muzeum w Bielsku-Białej, 
red. Iwona Purzycka, Bielsko-Biała – Kraków 2004).

 9 Adam Bunsch (1896–1969) – znany malarz i grafik, autor witraży, pedagog 
i dramatopisarz.

10 Emil Erwin Zegadłowicz (1888–1941), znany przedwojenny pisarz i animator 
życia kulturalnego, urodził się 20 lipca 1888 roku w Białej Krakowskiej, przez wiele 
lat mieszkał i tworzył w dworku w Gorzeniu Górnym niedaleko Wadowic. Zmarł 
w roku 1941 w Sosnowcu.
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nia, Kazimierza Kopczyńskiego11 przy ul. Inwalidów (autorstwa Jana 
Hermy), Stanisława Ignacego Witkiewicza w holu liceum im. Komisji 
Edukacji Narodowej, a także płaskorzeźbione popiersie Stefana Że-
romskiego w holu liceum jego imienia oraz popiersie bielskiego pi-
sarza i nauczyciela Zygmunta Lubertowicza12 w Szkole Podstawowej 
nr 26 w Straconce (obie rzeźby autorstwa Ryszarda Sroczyńskiego).

•  Postaci związane z miastem i regionem . Przykłady: pomnik leśni-
czego Franciszka Schuberta z 1900 roku na Błoniach, pomnik Traudy 
Dawidowicz na kąpielisku „Panorama”13, pomnik prof. Maksymiliana 
Rutkowskiego, poprzedniego patrona szpitala przy ul. Wyzwolenia 
(autorstwa Jana Grabowskiego) z roku 1969; tablice pamiątkowe dr. 
Edmunda Wojtyły, brata Karola, przy szpitalu przy ul. Wyspiańskiego, 
oraz Stanisława Oczki przy wejściu do Zamku Książąt Sułkowskich.

•  Postaci niezwiązane bezpośrednio z naszym miastem i regionem . 
Przykłady: pomnik legendarnych polskich lotników Franciszka Żwirki 
i Stanisława Wigury na placu ich imienia nieopodal gmachu poczty 
głównej; pomnik bohaterskich strażaków gaszących pożar rafinerii 
w Czechowicach-Dziedzicach w dniu 27 lipca 1971 roju, znajdujący 
się obecnie na terenie Akademii Techniczno-Humanistycznej; popier-
sie Hanki Sawickiej, znanej przedwojennej działaczki komunistycznej, 
odsłonięty w 1963 roku na terenie Zakładów Przemysłu Włókiennicze-
go (zdemontowany po 1989 roku i przywrócony przestrzeni miejskiej 
w 2015)14 .

•  Postaci związane z życiem religijnym naszego miasta. Przykłady: po-
mniki Marcina Lutra, Jana Pawła II, tablica pamiątkowa ks. Stanisława 
Stojałowskiego w kaplicy katedry św. Mikołaja, Studnia Pastorów na 
Bielskim Syjonie.

•  Święci katoliccy. Przykłady: pomniki Jana Chrzciciela przy koście-
le w Komorowicach dłuta Ryszarda Sroczyńskiego, z 1955 roku;  

11 Kazimierz Kopczyński (1908–1992) – artysta malarz, współzałożyciel grupy 
artystycznej Beskid, przez wiele lat był związany z Bielskiem-Białą, gdzie zmarł 
w 1992 roku.

12 Zygmunt Lubertowicz (1883–1958) – nauczyciel polonista, poeta i prozaik, 
autor szkiców wspomnieniowych o Bielsku. 

13 Trauda Dawidowicz, bielszczanka pochodzenia żydowskiego, reprezentują-
ca sekcję pływacką Klubu Sportowego „Hakoah” w Bielsku, zdobyła w 1939 roku 
podczas XVIII Mistrzostw Pływackich tytuł drużynowej mistrzyni Polski i ustano-
wiła nowe rekordy kraju (zob. Jacek Proszyk, Życie według wartości; żydowscy 
liberałowie, ortodoksi i syjoniści w Bielsku i Białej, Jaworze 2012, s. 156).

14 Zob. Kinga Kawczak, dz. cyt., s. 270.
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św. Franciszka przy kościele w Wapienicy; św. Jana Nepomucena (kil-
ka lokalizacji15); św. Maksymiliana Marii Kolbego przy kościele jego 
imienia; św. Franciszka Marii Jordana przy kościele Salwatorianów na 
ul. Najświętszej Marii Panny Królowej Świata; św. Floriana, patrona 
strażaków, przy ul. Leszczyńskiej.

•  Pomniki wiary naszych przodków. Przykłady: Krzyż Trzeciego Tysiącle-
cia na Trzech Lipkach; krzyże i kapliczki przydrożne z XVIII i XIX wieku 
w Straconce, na os. Langiewicza; kamienny krąg na stoku Palenicy 
z co najmniej XII–XIII wieku; protestancki „leśny kościół” z XVII wieku, 
na północnym stoku Wysokiego (zwany nie wiadomo dlaczego „uro-
czyskiem”), stół ołtarzowy „Jan” na Błoniach16 .

•  Postaci bajkowe, baśniowe, mitologiczne i symboliczne. Przykłady: 
Bolek i Lolek na placu przed Sferą II, pies Reksio przy ul. 11 Listopada, 
figura pomnikowa Neptuna na bielskiej starówce17, kamienna głowa 
lwa przed budynkiem OSP w Straconce z 1914 roku, pomnik-fontanna 
Warszawskiej Syrenki (z roku 1954) dłuta Ryszarda Sroczyńskiego, przy 
budynku NOT na Wzgórzu18; figury frywolnego diabełka przy Zamku 
Sułkowskich; kąpiących się amorków na placu Chrobrego i fauna nie-
opodal BCK (wszystkie autorstwa Mieczysława Hańderka); kamienne 
pelikany wykonane przez Ewę Wąsikiewicz-Wolnicką (w parku Słowac-
kiego); Amor ze strzałą przy fontannie przed Teatrem Polskim; rzeźby 
będące alegorią Macierzyństwa na os. Mikołaja Kopernika (autorstwa 
Franciszka Suknarowskiego) i alegoryczna kompozycja „Poczytaj mi, 
mamo” przy wejściu do Książnicy Beskidzkiej (autorstwa Jana Gra-
bowskiego). W tej grupie warto jeszcze wymienić oryginalne rzeźby 
w przestrzeni miasta, zrealizowane w ramach projektu „Rezydencje” 
nadzorowanego przez Galerię Bielską BWA, np. Salamandrę przytło-

15 Pomnik tego popularnego świętego znajduje się w co najmniej czterech zna-
nych mi miejscach: na rynku starego miasta, w przedsionku katedry św. Mikołaja, 
na postumencie kamiennym niedaleko kościoła Opatrzności Bożej w Białej oraz 
w Komorowicach na placu kościelnym.

16 W miejscach tych, oddalonych od skupisk miejskich, w okresie wojen reli-
gijnych i prześladowania mniejszości protestanckiej odbywały się nabożeństwa lu-
terańskie. Dzisiaj oba miejsca, położone przy uczęszczanych szlakach turystycznych 
na Błatnią i Kozią Górę, stanowią ciekawostkę turystyczną.

17 Bardziej wartościowy pod względem artystycznym oryginalny pomnik Nep-
tuna znajduje się w sieni wjazdowej Zamku Książąt Sułkowskich. 

18 Bielska Syrenka była wyrazem hołdu złożonego przez warszawiaków miesz-
kańcom Bielska i Białej za ich ofiarność przy odbudowie zburzonej podczas drugiej 
wojny stolicy.
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czoną głazem przy ul. Bohaterów Warszawy czy Akrobatę Dariusza 
Fodczuka w parku przy bielskim Ratuszu. 

II.  Pomniki chwały upamiętniające bohaterskie czyny naszych 
przodków podczas ważnych wydarzeń historycznych, 
zwłaszcza pierwszej i drugiej wojny światowej

•  Krzyż upamiętniający potyczkę ze Szwedami w 1657 roku (ul. Bajka, 
Mikuszowice Krakowskie).

•  Pomnik Konfederatów Barskich z lat 1768–1772 (przy bielskim Ratuszu).
•  Pomnik „Dom Polski” (przy ul. Partyzantów) z płytą pamiątkową au-

torstwa Jerzego Fobera.
•  Pomnik Legionistów (na Cmentarzu Miejskim przy ul. Grunwaldzkiej).
•  Płyta z popiersiem Józefa Piłsudskiego (przy ulicy jego imienia).
•  Popiersie Ignacego Daszyńskiego w parku szpitala-sanatorium w By-

strej Śląskiej.
•  Cmentarze-pomniki (np. na os. Wojska Polskiego19, Cmentarz-Mauzo-

leum Bohaterów Armii Czerwonej przy ul. Wyzwolenia, z roku 196820).
•  Płyta z popiersiem gen. Józefa Kustronia przy byłym Domu Żołnierza 

na ul. Broniewskiego21 .
•  Pamiątkowa tablica druha Mieczysława Piekiełki22 przy ul. Bystrzań-

skiej (niedaleko mostu na rzece Białej).

19 Jedna z centralnych kompozycji rzeźbiarskich jest autorstwa Antoniego Biłki. 
O pomnikowym założeniu Cmentarza Wojska Polskiego pisze Kinga Kawczak, dz. 
cyt., s. 263–264.

20 Według pierwotnego projektu rzeźbiarskiego Ryszarda Sroczyńskiego. Po 
śmierci artysty nad dokończeniem pomnika czuwał artysta rzeźbiarz Augustyn Dyrda 
z Tychów. O historii i kulisach osłonięcia bialskiego „pomnika Wdzięczności” w dniu 
10 lutego 1968 roku (w 20. rocznicę wyzwolenia Bielska i Białej spod okupacji hi-
tlerowskiej) pisze Kinga Kawczak, dz. cyt., s. 265.

21 Gen. Józef Kustroń (1892–1939) – legionista Piłsudskiego, uczestnik wojny 
polsko-bolszewickiej w 1920 roku, objął w 1935 roku dowództwo 21 Dywizji Pie-
choty Górskiej w Bielsku. Z dywizją tą wziął udział w zajęciu Zaolzia. W marcu 1939 
otrzymał awans na generała brygady. Podczas kampanii wrześniowej dowodził nadal 
21 DPG, wchodzącą w skład Grupy Operacyjnej „Bielsko” i Armii „Kraków”. Od 1 
września 1939 21 DPG uczestniczyła w ciężkich walkach odwrotowych, po których 
osłabiona przedarła się na południową Lubelszczyznę. 

22 Bielski harcerz Mieczysław Piekiełko (ur. 1923) został zamordowany przez 
hitlerowców 4 września 1939 r.
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•  Pomnik ofiar obozu koncentracyjnego w Auschwitz-Birkenau (Cmen-
tarz Komunalny w Kamienicy).

•  Pomnik ku czci poległych i zamordowanych podczas okupacji w Ko-
morowicach Krakowskich23 .

•  Tablica upamiętniająca ofiary gestapo (przy ul. Matejki).
•  Tablica poświęcona pomordowanym nauczycielom z Bielska-Białej 

(1939–1945) w holu willi Rosta przy ul. Komorowickiej (obecnie sie-
dziba Wojewódzkiej Biblioteki Pedagogicznej).

•  Obelisk poświęcony straconym w 1939 roku przedstawicielom inte-
ligencji Bielska i Dziedzic (na tzw. Kornowej Kępie przy przystanku 
kolejowym Bielsko-Biała-Zachód).

•  Pomnik ku czci żołnierzy 18 Pułku Piechoty I Samodzielnej Brygady 
Spadochronowej poległych w czasie II wojny światowej (na terenie 
koszar wojskowych).

•  Pomnik Sybiraków (Cmentarz Komunalny w Kamienicy).
•  Pomnik Katyński na starym Cmentarzu Wojskowym na os. Wojska 

Polskiego.
•  Pomniki Nieznanego Żołnierza (przy ul. Piastowskiej i przy ul. Sobie-

skiego).
•  Pomnik „Poległym za Polskę” dłuta Bronisława Krzysztofa (ul. Party-

zantów).
•  Pamiątkowa tablica poświęcona bielskiej synagodze zniszczonej przez 

hitlerowców autorstwa Bronisława Krzysztofa (na ścianie Galerii BWA 
od strony ul. Mickiewicza).

III. Pomniki przyrody, pomniki techniki, fontanny i inne

•  Głaz narzutowy z czerwonego piaskowca (niegdyś przed Ratuszem, 
obecnie przy ul. Partyzantów). 

•  Alpinarium dr. Eduarda Schnacka (przy schronisku na Szyndzielni).
•  Zapora wodna im. Prezydenta Ignacego Mościckiego (w Wapienicy).
•  Studnia Luschki z 1895 roku (ul. Sobieskiego).
•  Kamienne ujęcie wody pitnej z 1883 roku „A.J. Walczok” (w Stra-

conce).
•  Zabytkowy wagonik kolejki linowej na Szyndzielnię.

23 Autorstwa Ryszarda Sroczyńskiego i Antoniego Biłki, odsłonięty w 1967 roku 
– zob. Kinga Kawczak, dz. cyt., s. 264.
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•  Zabytkowy przystanek tramwajowy na Wzgórzu i dworcu PKP oraz 
wagon tramwajowy z lat sześćdziesiątych XX wieku z tablicą i napisem 
„Ostatni kurs 30 kwietnia 1971” (przy ul. Partyzantów)

•  Studnia Pastorów (na terenie ewangelickiego Bielskiego Syjonu)24 .

Niektóre z wymienionych pomników doczekały się opracowań monogra-
ficznych autorstwa znanych bielskich historyków lub obszerniejszych wzmia-
nek w opracowaniach o charakterze naukowym i popularnonaukowym. Po-
niżej przedstawiono dwa takie przykłady. 

1. Pomnik marcina lutra 
Przez długie lata pomnik znajdujący się na placu Kościelnym (na tzw. 

Bielskim Syjonie) był jedynym w Polsce pomnikiem Marcina Lutra. Był to też 
pierwszy pomnik, jaki postawiono na terenie Bielska25. Wykonany w 1899 
roku przez znanego wiedeńskiego rzeźbiarza Franza Vogla (1861–1921), zo-
stał uroczyście odsłonięty 8 września 1900 roku podczas 38. dorocznego 
zebrania austriackiego Towarzystwa Gustawa Adolfa w Bielsku26. Rzeźba po-
staci została wykonana z brązu, granitowy cokół, na którym widnieje napis: 
„Marcin Luter 1483–1546”, powstał w wiedeńskim zakładzie kamieniarskim 
Theodora Grögera. Pomnik otoczony jest niewysokim metalowym ogrodze-

24 Obiekt ten, przez długie lata zaniedbany, z inicjatywy ks. Jana Szarka bpa 
seniora Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego został odnowiony. Studnia Pastorów 
(nazwa pochodzi od Słowa Bożego jako „wody życia”, z której czerpali bielscy ka-
znodzieje ewangeliccy) powstała w roku 1934 dzięki staraniom ks. dra Richarda 
Wagnera. Na obrzeżach granitowej tumby wyryto napisy z imionami i nazwiskami 
znanych osobistości luterańskich związanych z Bielskiem. Po zakończeniu drugiej 
wojny światowej, z nakazu władzy komunistycznej, niemiecko brzmiące nazwiska 
zostały skute (zob. O przywrócenie pamięci i pojednanie z historią: Studnia pastorów 
na Bielskim Syjonie, ulotka wydana przez Parafię Ewangelicko-Augsburską w Biel-
sku-Białej, pozyskana dzięki uprzejmości prof. Ewy Chojeckiej, jednej z inicjatorek 
odnowy Studni Pastorów; zob. też Ewa Chojecka, Fons Pastoralis na Bielskim Syjo-
nie. Pomnik podwójnej historii, „Herito” 2016 nr 25, s. 166–170). 

25 Zob. Jerzy Polak, Pomnik Marcina Lutra w Bielsku, [w:] tegoż, Z badań nad 
dziejami Bielska-Białej: od XIII do XX wieku, Bielsko-Biała 2007, s. 132.

26 Jak podaje Jerzy Polak, w odsłonięciu pomnika uczestniczyło w ciągu trzech 
dni kilkanaście tysięcy osób (z Bielska i Śląska Cieszyńskiego). Wydarzeniu temu 
towarzyszyły liczne imprezy okolicznościowe, z których najważniejszą było wysta-
wienie w Teatrze Miejskim widowiska ludowego Hansa Herriga pt. Luter, przedsta-
wiającego życie i działalność niemieckiego reformatora (por. Jerzy Polak, dz. cyt. 
s. 128).
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niem, stoi w otoczeniu krzewów i drzew, mając za tło południową elewację 
neogotyckiego ewangelickiego kościoła Zbawiciela (wzniesionego u schyłku 
XVIII wieku) z widocznym herbem domowym Marcina Lutra: różą z sercem 
i krzyżem. Twórca kościoła reformowanego stoi i – jak przystało na religij-
nego wizjonera – patrzy śmiało w dal, trzymając w dłoniach Biblię, atrybut 
protestantyzmu. Monografistka pomnika prof. Ewa Chojecka napisała: 

Luter ubrany jest w togę kaznodziei, opadającą prostymi, głęboko 
modelowanymi fałdami niczym kanelowania potężnego trzonu kolum-
ny. [...] Reformator ukazany jest z odsłoniętą głową i patrzy prosto 
przed siebie, w stronę miasta, dokąd kieruje swoje ideowe przesłanie: 
w wyciągniętych rękach trzyma księgę Pisma, wyrażając tym kluczowy 
przekaz informacyjny: Sola Scriptura (Tylko Pismo). Gest dłoni trzyma-
jących Biblię jest przy tym znaczący [...] sugeruje zamiar otworzenia 
księgi, a zarazem ma w sobie coś opiekuńczo-ochraniającego. Może 
też sugerować składanie przyrzeczenia bądź przysięgi27 .

W opisie dra Jerzego Polaka:

Autor monumentu, Franz Vogel, przedstawił dr. Lutra w pełnej posta-
ci, ubranego w togę, z charakterystycznym gestem wyciągniętych do 
przodu rąk trzymających Biblię. Gest ten, wraz z głową Reformatora 
skierowany został ku ówczesnemu centrum miasta – Rynkowi i ratu-
szowi, wyrażając triumf idei ewangelickiej, a równocześnie zaprosze-
nie mieszkańców miasta do wsłuchania się w Słowo Boże28 .

2. Pomnik papieża jana Pawła II
Pomnik Jana Pawła II wykonany został na przełomie 2005 i 2006 roku 

przez artystę rzeźbiarza prof. Jana Kucza, absolwenta bielskiego Liceum Pla-
stycznego oraz pracownika Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie (m.in. 
autora pomnika Gustawa Morcinka w Skoczowie). Idea postawienia w Biel-
sku-Białej pomnika papieża Polaka zrodziła się w 2001 roku, a prace nad 
nim przyśpieszyła śmierć Ojca Świętego w kwietniu 2005 roku, kiedy to 
powstało Stowarzyszenie „Evangelium Vitae”, nad którym patronat objął ks. 
prof. Tadeusz Borutka, dyrektor Instytutu Teologicznego im. św. Jana Kante-
go w Bielsku-Białej. Uroczyste odsłonięcie pomnika, w którym uczestniczyli 
arcybiskup metropolita krakowski kard. Stanisław Dziwisz, biskup diecezji 

27 Ewa Chojecka, Pomnik Marcina Lutra w Bielsku: w poszukiwaniu pamięci 
i przesłania dziejów, Bielsko-Biała 2002.

28 Por. Jerzy Polak, dz. cyt, s. 126.
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bielsko-żywieckiej Tadeusz Rakoczy, biskup pomocniczy Janusz Zimniak, 
przedstawiciel Kancelarii Prezydenta RP Mariusz Handzlik oraz członkowie 
władz miasta, powiatu bielskiego i województwa śląskiego – odbyło się 14 
października 2006 roku, w Dniu Papieskim. 

Rzeźba Jana Pawła II, znajdująca się na placu przed kurią biskupią przy 
ul. Żeromskiego 9, wykonana została z brązu. Pomnik ukazujący siedzącego 
i pogrążonego w modlitwie różańcowej papieża ma 2,5 m wysokości, waży 
ok. 1,5 tony. Odlew wykonano w Gliwickich Zakładach Urządzeń Technicznych. 
Betonowy postument został obłożony włoskim czarnym granitem, na którym 
widnieje cytat z wypowiedzi Ojca Świętego skierowanej do bielszczan pod-
czas spotkania 22 maja 1995 roku: „Życzę temu miastu, aby w nim nigdy nie 
zabrakło miejsca dla Chrystusa”. Pomnik przedstawia Jana Pawła II w szatach 
pontyfikalnych siedzącego na tronie papieskim. Ojciec Święty w prawej dłoni 
trzyma różaniec i jest zatopiony w cichej modlitwie. Twórca rzeźby prof. Jan 
Kucz, przemawiając podczas odsłonięcia pomnika, wyznał, że w jego dziele 
trzy rzeczy odgrywają nadrzędną rolę: medytacja, modlitwa i cisza. Artysta 
powiedział także: „To wielkie wyzwanie przedstawić – unikając banału – po-
stać człowieka wielkiego, mądrego i dobrego, a równocześnie pokornego, 
skromnego, rozmodlonego”29. Pomnik Jana Pawła II, jak również kamienne 
obeliski i granitowe tablice upamiętniające pobyt głowy Kościoła w Bielsku-
-Białej, umieszczone w pobliżu zabudowań kurii przy ul. Żeromskiego oraz 
przy Zamku Książąt Sułkowskich, w samym centrum miasta, przypominają 
postać Karola Wojtyły i jego wcześniejsze związki z miastem nad rzeką Białą.

Próba podsumowania

W Bielsku-Białej znajduje się wiele wartościowych pomników, figur po-
mnikowych, tablic pamiątkowych oraz rzeźb plenerowych, które upiększają 
tkankę miasta, a jednocześnie współtworzą miejską przestrzeń symbolicz-
ną, przyczyniając się w znacznej mierze do budowania wspólnoty obywa-
telskiej30. Prym wiodą liczne tablice fundowane w gmachach użyteczno-

29 Tadeusz Borutka, Z dziejów budowy pomnika papieża Jan Pawła II w Bielsku-
-Białej, [w:] Jan Paweł II „Być człowiekiem sumienia”: przemówienia wygłoszone 
podczas pielgrzymki do diecezji i inne teksty papieża, oprac. Tadeusz Borutka, Kra-
ków 2007, t. IV, s. 309–313.

30 W tym miejscu warto przypomnieć o szczególnym pomniku, którego nieste-
ty nie ma już od wielu lat w przestrzeni miejskiej. Mowa o popiersiu prezydenta  
II RP Gabriela Narutowicza, które zostało odsłonięte 28 października 1928 roku na 
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ści publicznej, na ścianach budynków czy we wnętrzach kościołów, które 
przypominają o wydarzeniach historycznych rozgrywających się w trzech 
ostatnich stuleciach – od konfederacji barskiej, przez tragiczne wydarzenia 
pierwszej i drugiej wojny światowej, aż do zmiany ustroju w 1989 roku. Wie-
le jednak jeszcze pozostaje do zrobienia. Rozmieszczenie obiektów i dobór 
upamiętnianych wydarzeń, zjawisk lub postaci w znacznej mierze świadczą 
o doraźności podejmowanych działań, podporządkowanych najczęściej kry-
terium historycznemu lub bieżącym zapotrzebowaniom politycznym. Inny-
mi słowy, trudno dopatrzyć się tu jakiejś spójnej i przemyślanej koncepcji 
prowadzonej przez włodarzy Bielska-Białej. Najwyraźniej brak też pomysłu, 
jak zmienić istniejący stan rzeczy. Poprawie sytuacji służyć mogłoby wy-
pracowanie przejrzystej strategii polityki regionalnej i historycznej, której 
głównym celem byłoby przypominanie trudnej, skomplikowanej, niejedno-
krotnie bolesnej i dlatego tabuizowanej przeszłości dwumiasta nad rzeką 
Białą. Polityka ta, wypracowana (za wiedzą i przy wsparciu władz miasta) 
przez zespół fachowców, składający się w głównej mierze z historyków, hi-
storyków sztuki, artystów i architektów miejskich, powinna postawić sobie 
za cel budowanie tożsamości bielszczan tworzących nową historię miasta 
na początku XXI stulecia. Tworząc dzisiaj tożsamość obywatelską, zgodnie 
z maksymą Arystotelesa „Pamięć obraca się wokół przeszłości”, nie wolno 
zapominać nam o tym, co minione. Nawet jeśli przez dziesięciolecia prawda 
historyczna była spychana w zbiorową podświadomość lub pomijana jako 
coś kłopotliwego. Współczesne miasto Bielsko-Biała nie powinno zapominać 
o swej wieloetnicznej, wielowyznaniowej i wielojęzycznej przeszłości. Nie 
powinno wstydzić się, ignorować czy pomijać wybitnych bielszczan pocho-
dzenia niemieckiego, żydowskiego, czeskiego bądź słowackiego, którzy przez 
stulecia, obok Polaków, tworzyli tkankę łączną swojego – naszego miasta. 

W Bielsku-Białej jest sporo miejsca dla nowych pomników. Ich zada-
niem byłoby przywracanie zapomnianej historii i unaocznienie wypieranej 
przez lata prawdy o wspólnej przeszłości31. Te nowo powstające pomniki, 

dawnym placu Blichowym w Bielsku. Monument ten został zniszczony przez hitle-
rowców zaraz po zajęciu miasta we wrześniu 1939 roku. W 1961 roku, dokładnie 
w tym samym miejscu, wzniesiono monument Adama Mickiewicza (por. Jerzy Po-
lak, Pomnik Gabriela Narutowicza w Bielsku. Kulisy budowy, [w:] tegoż, Z badań…, 
dz.cyt., s. 135–152).

31 Znakomitym przykładem takiego działania, przywracającego pamięć o wie-
lonarodowościowym i wielokulturowym obliczu Bielska i Białej jest książka dr. 
Jacka Proszyka Życie według wartości: żydowscy liberałowie, ortodoksi i syjoniści 
w Bielsku i Białej, Jaworze 2012, a także publikacja Piotra Keniga i Grzegorza Ma-
deja, Pod znakiem róży nad Białą, Bielsko-Biała 2017.
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będące znakiem tego, co minione, stałyby się zarazem nośnikami pamięci 
symbolicznej. To w oparciu o nią budowana byłaby tzw. historia drugiego 
stopnia, o której pisze prof. Ewa Chojecka: „Miejsce pamięci można rozu-
mieć dwojako: topograficznie, dosłownie («to tutaj»), ale też metaforycznie, 
nawet symbolicznie”32. Nowe pomniki mogłyby stanąć w ważnych punktach 
miasta – na placach, parkach, skwerach, przy strefach śródmieścia wyłączo-
nych z ruchu kołowego. Marzy mi się pomnik Jerzego Zitzmana siedzącego 
na ławeczce przed wejściem do Teatru Lalek „Banialuka”, na wzór łódzkiego 
pomnika Juliana Tuwima czy krakowskiego pomnika Piotra Skrzyneckiego. 
W Białej, na jednym z placów miejskich, można by wznieść pomnik Ignacego 
Krasickiego, który w XVIII wieku zatrzymał się w naszym mieście33. Aż prosi 
się o to, by w śródmieściu postawić pomnik Karola Korna, właściciela firmy, 
która na przełomie XIX i XX wieku wybudowała połowę gmachów użytecz-
ności publicznej Bielska i Białej takich, jak nowy dworzec kolejowy, pocz-
ta główna czy ratusz, z których nadal korzystają bielszczanie. Niewątpliwie 
warto byłoby wydobyć z zapomnienia także postać Emanuela Rosta, twórcę 
wielu pięknych willi postawionych na terenie Białej, czy Theodora Sixta, któ-
ry podarował władzom miejskim willę znajdującą się przy ul. Mickiewicza34, 
Salomona Joachima Halberstamma, bielskiego uczonego i bibliofila pocho-
dzenia żydowskiego35, ks. dr. Theodora Haase (ewangelickiego działacza spo-
łecznego z XIX wieku) czy też żyjącego w XVII wieku Georgiusa Tranosciusa 
(Jerzego Trzanowskiego), zwanego Słowiańskim Lutrem, upamiętnionego 
w latach 30. inskrypcją umieszczoną na Studni Pastorów, a współcześnie 
także płaskorzeźbą przy wejściu do kościoła ewangelickiego Jana Chrzciciela 
w Starym Bielsku. Na pomnik zasługuje niewątpliwie słowacki malarz doby 
romantyzmu Peter Bohúň, którego obrazy wiszą na Zamku Książąt Sułkow-
skich, głównej siedzibie Muzeum Historycznego w Bielsku-Białej, oraz zdobią 
wiele okolicznych rzymskokatolickich świątyń. W podobny sposób można 
by upamiętnić zmarłego niedawno Zbigniewa Pietrzykowskiego, wybitnego 
boksera i olimpijczyka, który przez wiele lat związany był z Bielsko-Bialskim 

32 Ewa Chojecka, Bielsko i Biała – miejsca wielorakich pamięci, [w:] Czytanie 
miasta. Bielsko-Biała jako kulturowy palimpsest, pod redakcją Marka Bernackiego 
i Roberta Pysza, Bielsko-Biała 2016, s. 10. 

33 Notabene uwiecznił je także w pierwszej polskiej powieści nowożytnej Miko-
łaja Doświadczyńskiego przypadki (wyd. 1776) jako miasto graniczne Bilsk.

34 O głośnej onegdaj sztuce Artura Pałygi Testament Theodora Sixta, okrzyknię-
tej mianem pierwszego dzieła o historii Bielska i Białej, pisał m.in. Stanisław Gębala 
w szkicu Narodziny dramatopisarza, „Świat i Słowo” 2008 nr 1(10), s. 305–318.

35 Zob. Jacek Proszyk, Bielski uczony i bibliofil: Salomon Joachim Halberstamm, 
„Świat i Słowo” 2008 nr 1(10), s. 71–81.
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Towarzystwem Sportowym (BBTS). Wypadałoby pomyśleć także o tablicach 
czy popiersiach takich osób, jak Maria Koterbska i Stanisław Janicki, bę-
dących żywymi ikonami współczesnej polskiej kultury popularnej (piosenki 
i kina). Dobrym przykładem takiego działania, które przywraca zbiorowej 
pamięci nieznane wątki naszej bielsko-bialskiej historii, jest umieszczenie na 
Skwerze Poetów w kampusie Akademii Techniczno-Humanistycznej przy ul. 
Willowej figury Kazimiery Alberti, wykonanej nowoczesną techniką36 . 

Bielsko-Biała jest dzisiaj miastem nowoczesnym, zamieszkiwanym przez 
ludzi pracowitych i nieobawiających się wyzwań współczesności. Z dawne-
go robotniczego „miasta stu przemysłów” na naszych oczach przekształca 
się w centrum innowacyjnego small businessu, prężnie działającej kultury, 
a także w miasto akademickie i ośrodek miejski dysponujący ogromnymi, 
choć niewykorzystanymi do końca walorami kulturowymi oraz geograficzno-
-turystycznymi. Na początku XXI stulecia mieszkańcom Bielska-Białej, któ-
rzy śmiało patrzą w przyszłość, potrzebne jest mocne i pewne osadzenie 
w przeszłości, która powinna stać się naszą siłą i chlubą, a nie traumą spy-
chaną w zbiorową podświadomość. Ta przeszłość, której widocznymi znaka-
mi w tkance miejskiej są pomniki, obeliski, popiersia i tablice pamiątkowe, 
nadal domaga się unaocznienia. Przeszłość, która jest dla przyszłości – prosi 
o głos, chce stać się żywą i obecną. My, bielszczanie powinniśmy w roztrop-
ny sposób podjąć to wyzwanie!

36 Odsłonięcie pomnika Kazimiery Alberti siedzącej na drewnianej ławeczce 
miało miejsce 26 czerwca 2018 roku. Figura poetki wykonana została w technice 
druku 3D, z wykorzystaniem nowoczesnych materiałów polimerowych i kompozy-
tów. W uroczystości odsłonięcia pomnika wziął udział rektor ATH prof. dr hab. 
Jarosław Janicki oraz Rafał Sonik, właściciel Gemini Park w Bielsku-Białej, który 
współfinansował wcześniej projekt Skweru Poetów w kampusie ATH przy ul. Wil-
lowej 2 (zob. https://www.ath.bielsko.pl/ath/wp-content/uploads/2018/07/Akade-
mia_2018_czerwiec.pdf). 
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3.4.  Ignacy bieniek – artysta przypomniany. O książce 
Krzysztofa Gronia 

W dniach 14–15 listopada 2011 r. odbyła się międzynarodowa konferen-
cja kulturoznawcza „Małe miasta” zorganizowana przez Katedrę Literatury 
i Kultury Polskiej Akademii Techniczno-Humanistycznej oraz Instytut Teolo-
giczny im. św. Jana Kantego w Bielsku-Białej. Wśród kilkudziesięciu refera-
tów znalazło się kilka wystąpień poświęconych historii, kulturze i literaturze 
Bielska-Białej. Jedno z nich stało się pierwszą w stolicy Podbeskidzia prezen-
tacją autorskiej książki Krzysztofa Gronia zatytułowanej Oddany sztuce. Życie 
i twórczość Ignacego Bieńka1. Wspomniana pozycja jest zwartą biografią 
opisującą w ogólnym zarysie osobę i dzieło jednego z najoryginalniejszych 
malarzy związanych z regionem Podbeskidzia. Jak pisze we Wstępie autor:

Postać Ignacego Bieńka, zwanego często „Ignacem”, artysty plastyka, 
malarza, który umiłował Podbeskidzie, człowieka, który jako jeden 
z nielicznych swoim życiem udowodnił, że sztuka jest swoistym dopeł-
nieniem codzienności, stała się w ostatnim okresie bardzo popularna. 
Po blisko 20 latach od śmierci (artysta zmarł w 1993 roku) zaczął być 
„poszukiwany”. Jego osobą i obrazami zainteresowali się kolekcjone-
rzy, historycy sztuki oraz biografowie2 .

Książka dr. Gronia, będąca rozbudowaną wersją jego pracy magisterskiej, 
składa się z pięciu głównych rozdziałów: Dzieciństwo i młodość, Edukacja, 
Praca zawodowa, Twórczość oraz Katalog dzieł. Całość domyka kilkustro-
nicowa bibliografia przedmiotowa3 oraz ośmiostronicowa wkładka z repro-

1 Krzysztof Groń, Oddany sztuce. Życie i twórczość Ignacego Bieńka, seria: mo-
nografie Wyższej Szkoły Ekologii i Zarządzania w Warszawie, Kraków 2011, ss. 116 
+ 8 stron z reprodukcjami prac artystycznych.

2 Krzysztof Groń, Oddany sztuce..., dz. cyt., s. 7.
3 Warto odnotować, że obok folderów i katalogów z wystaw Ignacego Bieńka 

największą grupę wykorzystanych przez autora źródeł stanowią listy, jakie otrzymał 
od znajomych i krewnych artysty.
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dukcjami dzieł malarskich „Ignaca” pozyskanych ze zbiorów syna artysty, 
Grzegorza Bieńka, a także z kolekcji bielskiego marszanda Franciszka Kukioły.

W trzech pierwszych rozdziałach „biograficznych” autor przedstawił naj-
ważniejsze fakty z życia Ignacego Bieńka, podważając przy tym niejedno-
krotnie obiegowe opinie, które nie znajdują potwierdzenia w faktach. Do 
takich „legend” należy przekonanie, jakoby bezpośredni wpływ na twór-
czość Bieńka miał Julian Fałat. Owszem, w twórczości obu malarzy dużą 
rolę odegrała Bystra i pejzaże okolicznych gór znajdujących się w paśmie 
Beskidu Śląskiego, jednak w chwili śmierci znanego polskiego akwarelisty 
Ignacy Bieniek, urodzony w 1925 r. w Bystrej Krakowskiej, miał zaledwie 
4 lata, tak więc o żadnych bezpośrednich wpływach nie może być mowy: 

Można spotkać się z opinią, że Julian Fałat znał pierwsze prace Bieńka, 
zaraził go malarstwem. Trzeba wyjaśnić, że Ignacy wielokrotnie spo-
tykał się ze spuścizną artystyczną tego malarza, ale o bezpośrednim 
kontakcie w kwestii sztuk plastycznych między tymi dwoma artystami, 
nie mogło być mowy4 .

Według Gronia osobą, która na początku pokierowała talentem uzdolnio-
nego plastycznie chłopca, był raczej Jan Wałach, znany istebniański artysta, do 
którego zaprowadził kilkuletniego Ignacego jego ojciec. W późniejszym okresie, 
podczas studiów w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, mistrzem Ignacego 
Bieńka był Zbigniew Pronaszko, u którego młody malarz złożył w czerwcu 1952 
egzamin dyplomowy. To zapewne Pronaszce, związanemu przed wojną z gru-
pą malarzy awangardowych, a także klimatowi krakowskiej ASP zawdzięczał 
Bieniek wpływy klasycyzującego koloryzmu oraz występujące w wielu jego ob-
razach elementy fowizmu i ekspresjonizmu5. Jednak najważniejszym mistrzem 
bielskiego malarza, podkreśla Groń, był Franciszek Jaźwiecki – malarz, grafik 
i rysownik, członek Grupy Krakowskiej. Autor książki powołuje się na wypowiedź 
prof. Józefa Marka, bielszczanina i długoletniego przyjaciela artysty:

Najważniejszy wpływ twórczości Franciszka na Ignacego, to sposób 
pracy w malarstwie. Jaźwiecki malował ogromne ilości pejzaży, po-
siadał specyficzny sposób kładzenia farby na płótnie, farba była kła-
dziona grubo6 .

4 Tamże, s. 46.
5 Zob. Piotr Głowacki, Schronienie w sztuce, [w:] Krzysztof Groń, Oddany sztu-

ce…, s. 5.
6 Krzysztof Groń, dz.cyt., s. 47.
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Przygotowując książkę, Krzysztof Groń kontaktował się z bardzo wieloma 
osobami, wśród których znaleźli się także najbliżsi krewni Ignacego Bieńka 
– syn Grzegorz i córka Urszula, a także dwie ostatnie żony zmarłego arty-
sty oraz znajomi z kręgów bielskiej bohemy, jak na przykład prof. Michał 
Kliś, Jacek Witaliński czy Franciszek Kukioła. Opowieści i wspomnienia tych 
osób pozwoliły autorowi na nakreślenie w miarę spójnego portretu artysty 
z trzech okresów jego działalności: zielonogórskiego (lata 1954–1960), biel-
sko-bialskiego (1960–1987) i wrocławskiego (1987–1993). 

Dla bielskiego czytelnika, do którego w głównej mierze skierowana jest 
książka Krzysztofa Gronia, najciekawszy jest okres drugi, najdłuższy i obfitu-
jący w wiele istotnych dla kariery artysty wydarzeń. Bieniek wrócił do Biel-
ska-Białej z Zielonej Góry w roku 1960 wraz z pierwszą żoną i synem. Dzię-
ki pomocy Franciszka Hernasa, ówczesnego dyrektora Zakładów Przemysłu 
Wełnianego im. Józefa Niedzielskiego „Welux”, otrzymał etat na stanowisku  
projektanta-plastyka, a później także desenatora czuwającego nad wdraża-
niem do produkcji nowych kompozycji włókien, ich splotów i kolorystyki, 
co pozwoliło mu na ustabilizowanie sytuacji życiowej i dynamiczny rozwój 
artystyczny w ciągu następnych kilkunastu lat. W tym czasie Bieniek był 
jednym z najważniejszych członków grupy artystycznej „Beskid”7. To właśnie 
w okresie bielsko-bialskim dał się poznać jako artysta wszechstronny. Jak 
pisze autor biografii:

Uprawiał malarstwo sztalugowe, rzeźbę, mozaikę, konserwację dzieł 
sztuki, grafikę, zajmował się projektowaniem i realizacją witraży, 
fresków, plafonów, sgraffito oraz wykonywaniem projektów medali 
okolicznościowych. […] Był nowatorem w wielu dziedzinach. Bliscy 
znajomi artysty wspominają jego płonące rzeźby, które artysta wyko-
nał z różnych materiałów. Sztuka destrukcji, którą również uprawiał, 
była wynikiem jego przemyśleń oraz pewnych potrzeb, które wnosiły 
wiele ciekawych doświadczeń do świadomości artystycznej. Rzeźby 
spłonęły, nie istnieją, gdyż takie było założenie happeningu8 .

Z zestawienia statystycznego dokonanego przez Gronia w Katalogu 
dzieł9, obejmującego kilkaset prac artystyczno-malarskich Ignacego Bieńka, 

7 Grupa „Beskid” powstała pod koniec 1961 roku i działała do 1986. W jej 
skład wchodzili, obok Ignacego Bieńka, następujący artyści: Jan Grabowski, Michał 
Kwaśny, Kazimierz Kopczyński, Jan Zipper i Zenobiusz Zwolski, który dołączył do 
grupy w roku 1967 (za: Krzysztof Groń, dz. cyt., s. 53).

8 Tamże, s. 47.
9 Jak zaznacza autor: „katalog [obejmujący łącznie 426 pozycji, w tym prace 
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wynika, że malarz najczęściej posługiwał się techniką olejną, a w jego twór-
czości plastycznej dominowała tematyka pejzażowa oraz portrety. Ważnym 
nurtem jego wielowątkowej twórczości była też tematyka ludowa i regio-
nalna. Jak zauważa Groń:

Bieniek często podejmował ten wątek w swojej pracy, malując prze-
bierańców, beboki, diabły, strachy na wróble. Do jego ulubionej te-
matyki należały również lasy, drzewa, kościółki, kapliczki, domostwa 
i zagrody, młyny, pasieki, żywioły – wiatr, powódź, ogień, chmury…10 

W okresie bielsko-bialskim powstało najbardziej znane dzieło Ignacego 
Bieńka – monumentalna mozaika wykonana na murze fabrycznym okala-
jącym ZPW „Welux” przy ul. Leszczyńskiej. Artysta tworzył tę kompozycję 
przez cztery lata (1966–1969). Najczęściej popołudniami, po wyjściu z zakła-
du po pracy, w ramach czynu społecznego, którego celem było uświetnie-
nie dwóch okrągłych rocznic: tysiąclecia państwa polskiego i siedemsetlecia 
powstania miasta Bielska. Po ukończeniu mozaika o rozmiarach 76 m szero-
kości na 8 m wysokości obejmowała ponad 600 m2 kompozycji artystycz-
nej o tematyce historycznej i regionalnej, wykonanej z wielu różnorodnych 
elementów takich, jak kamienie, szkło, metal, odpady ceramiczne11 Dzieło 
to przetrwało 31 lat. Zostało zniszczone w nocy z 20 na 21 listopada 2000 
roku przez gliwicką firmę remontowo-budowlaną przygotowującą grunt pod 
budowę znajdującego się obecnie w tym miejscu Centrum Handlowego 
„Gemini”. Mimo protestu środowisk artystycznych nie udało się uratować 
monumentalnego dzieła Bieńka. Po ogromnej mozaice zachowały się tylko 
pamiątkowe zdjęcia. Jej zburzenie stało się, według słów historyka sztuki 
Piotra Głowackiego „metaforą znaku czasu wszechwładnej komercji i bez-
myślnego konsumeryzmu w Polsce po przemianach społeczno-politycznych 
końca XX wieku”12. Warto wspomnieć, że niejako na „otarcie łez” firma, któ-
ra przyczyniła się do bezpowrotnej destrukcji mozaiki, partycypowała kilka 
lat później w kosztach namalowania muralu na ścianach nowego Centrum, 

olejne, rysunki i szkice, grafiki, pastele, akwarele i inne prace – przyp. M.B.] uka-
zuje tylko cząstkę z tego, co stworzył Bieniek. Notabene Krzysztof Groń, mając 
świadomość niepełności napisanej biografii, określa ją mianem punktu wyjścia do 
następnej pracy „Śladami Bieńka”, […] „śladami, które trzeba szybko utrwalać, do-
kumentować, analizować, bo wiele z nich znika bezpowrotnie” (zob. tamże, s. 73).

10 Tamże, s. 63.
11 Zamieszczone w książce zdjęcia mozaiki Ignacego Bieńka są autorstwa red. 

Marcina Płużka.
12 Zob. Piotr Głowacki, Schronienie w sztuce, dz. cyt., s. 5.
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którego pomysłodawcą i wykonawcą był w roku 2009 znany malarz Leon 
Tarasewicz. 

Na zakończenie przeglądu twórczości Ignacego Bieńka autor biografii 
przypomina, że zaraz po śmierci artysty w 1993 r. zrodziła się w Bielsku-
-Białej myśl, aby autor mozaik stał się patronem Wojewódzkiego Konkursu 
Malarstwa Nieprofesjonalnego. Pierwsza edycja tego niezwykle popularne-
go w regionie konkursu została rozstrzygnięta w 1995 roku.

Do największych walorów książki dra Krzysztofa Gronia zaliczyć należy 
przystępny popularnonaukowy styl i przejrzystą kompozycję, nadbudowane 
jednak nad rzetelnie przeprowadzoną pracą empiryczną, będącą końcowym 
efektem wieloletniej żmudnej kwerendy archiwistyczno-dokumentacyjnej. 
Dodatkową zaletą książki jest wysoki poziom edytorski, na który składają 
się m.in. liczne czarno-białe i kolorowe reprodukcje dzieł Ignacego Bieńka 
pochodzące z różnych okresów jego twórczości. Wśród tych ostatnich, zgro-
madzonych w części zatytułowanej Ilustracje, na szczególną uwagę zasługują 
trzy kompozycje namalowane techniką olejną na płótnie. Są to: Mazowsze 
(pejzaż z aleją wśród drzew, 1952), historyczna scenka rodzajowa zatytu-
łowana Podwórko na Kazimierzu w Krakowie (1970) oraz beskidzki obra-
zek plenerowy Zima w Bystrej (1990). Każdy z wymienionych obrazów jest 
świadectwem ogromnej wrażliwości i niepospolitego talentu malarskiego 
Ignacego Bieńka – malarza wszechstronnego, który znaczną część swojego 
twórczego życia spędził w mieście nad rzeką Białą. 
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3.5.  Ocalić od zapomnienia. O (byłym)  
Ośrodku Harcerskim w górkach Wielkich-Sojce

1. 

31.08.2013. W chłodny, pochmurny sierpniowy wieczór idziemy z sy-
nem drogą prowadzącą z dworu Kossaków do byłej Stanicy Harcerskiej, 
w której po II wojnie światowej przez ponad pięćdziesiąt lat miało swą 
siedzibę Sanatorium Dziecięce Chorób Płuc i Gruźlicy w Górkach Wielkich. 
W zapadającym zmierzchu trakt oświetlają pochodnie, ale wkrótce zapanuje 
całkowita ciemność, którą rozświetlą dopiero mocne reflektory zamontowa-
ne przed Domem Ogólnym. W takiej tajemniczej scenerii, od odegrania Ma-
zurka Dąbrowskiego rozpoczyna się punktualnie o godzinie 20.00 przedsta-
wienie Buki, którego kontynuacją będzie widowisko muzyczno-teatralne Gdy 
się zapali mój duch jak pochodnia. Świadkami tego niezwykłego wydarzenia 
będą osoby przybyłe tutaj z Górek, Skoczowa, Cieszyna i Bielska-Białej – 
wśród nich są harcerze, nauczyciele, artyści, działacze samorządowi, a także 
przypadkowi turyści. Najpierw kilkuosobowy amatorski zespół młodzieżowy 
odgrywa w kilku scenach historię przedwojennych harcerzy i harcerek – od 
ostatniego lata poprzedzającego wybuch II wojny światowej, konspirację 
Szarych Szeregów po dramatyczną walkę w Powstaniu Warszawskim. Do-
tykamy w ten sposób kwintesencji losu przedwojennej młodzieży, pokole-
nia Kolumbów rocznik 1920, których dzieje uwiecznił Aleksander Kamiński 
w książce Kamienie na szaniec. Uzupełnieniem spektaklu jest koncert, zain-
scenizowany pod gołym niebem na placu przed Domem Kursów, oparty na 
poemacie Król Duch Juliusza Słowackiego. W trakcie koncertu zaczyna padać 
deszcz, najpierw kropi, ale w miarę upływu czasu przeradza się w rzęsistą 
ulewę, która przeszkadza artystom. Gasi także harcerskie watry, przy których 
można się ogrzać, napić herbaty czy zjeść kiełbasę upieczoną nad ogniem. 
Ludzie powoli zaczynają się rozchodzić. Także i my z Michałem roztapiamy 
się w sierpniowym chłodzie i zmroku, który nieuchronnie zwiastuje nadej-
ście jesieni. Za kilka godzin rozpocznie się nowy dzień: 1 września 2013 roku. 
Dokładnie siedemdziesiąt cztery lata temu z Ośrodka Harcerskiego w Gór-
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kach Wielkich, w którym swoje ostatnie wakacje w wolnej Polsce spędzali 
Alek, Zośka i Rudy, w dramatycznych okolicznościach wyruszał w kierunku 
Warszawy Aleksander Kamiński, pedagog i wychowawca, twórca Szarych 
Szeregów. W tym czasie hitlerowskie Niemcy rozpoczęły już wojenną krucja-
tę, która oznaczała naloty i ostrzeliwanie uśpionych polskich wsi, miasteczek 
i miast. Czas pokoju kończył się bezpowrotnie…

2.

W połowie lat 30. XX wieku na wydzielonych dobrach góreckich należą-
cych do rodu Kossaków, dzięki inicjatywie ówczesnego wojewody śląskiego 
Michała Grażyńskiego, patrioty i działacza samorządowego, ale także zapa-
lonego harcerza, przystąpiono do tworzenia nowoczesnego Ośrodka Harcer-
skiego. Prace budowlane ruszyły w 1936 roku, a już w maju 1937 roku dwa 
pierwsze budynki (pawilon ogólny i gmach instruktorski) zostały oddane do 
użytku. Kompleks obiektów, obejmujący trzy budowle: Dom Ogólny, Dom 
Zuchów i Dom Kursów zaprojektował znany przedwojenny polski architekt 
Bogdan Laszczka, syn wybitnego rzeźbiarza Konstantego Laszczki1. Ponadto 
wokół zabudowań harcerskich, na obszarze 3,5 hektara utworzono moder-
nistyczny park krajobrazowy autorstwa Franciszka Krzywdy-Polkowskiego, 
wybitnego architekta krajobrazu, który w 1932 roku zaprojektował park 
w Żelazowej Woli. Wokół stanicy zasadzono ponad 400 drzew i krzewów, 
sprowadzanych z różnych stron świata, należących do 70 taksonów. Pomimo 
zaniedbań i zniszczeń na terenie parku nadal rośnie wiele pięknych egzem-
plarzy jesionów, topoli czarnej, modrzewia europejskiego, lipy drobnolistnej, 
a z gatunków egzotycznych spotkać tu można unikatowe klony tatarskie czy 
topole kanadyjskie.

Stanica harcerska w Górkach Wielkich-Sojce oficjalnie została otwarta 
17 maja 1937 roku. W ciągu dwóch lat działalności, prowadzonej dosłow-
nie do ostatnich dni przed wybuchem II wojny światowej, miejsce to było 
świadkiem wielu ważnych wydarzeń o zasięgu ogólnopolskim, ale i mię-
dzynarodowym. Odbywały się tutaj liczne kongresy i kursy harcerskie oraz 
skautowskie. W ośrodku gościli m.in. wojewoda Michał Grażyński, znana pi-
sarka Zofia Kossak-Szatkowska oraz Teofil Sidorovici, komendant rumuńskiej 
organizacji Straja Tarii, który przybył z wizytą do Górek Wielkich w czerw-

1 Najbardziej znanym dziełem Laszczki juniora jest schronisko turystyczne w Ta-
trach na Kalatówkach.
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cu 1939 roku. Podstawowym zadaniem ośrodka było kształcenie przyszłych 
kadr harcerskich. Prym wiódł harcmistrz Aleksander Kamiński, wielka postać 
polskiego harcerstwa, pedagog i wychowawca młodzieży. Kamiński był twór-
cą nowatorskiej metody zuchowej, którą wcielał w życie m.in. w ośrodku 
góreckim, a którą definiował w sposób następujący:

Metodą harcerską w nauczaniu i wychowaniu jest planowe postępo-
wanie nauczyciela, mającego za sobą przeżycia harcerskie, który przez 
podział klasy na gromadki, stosowanie w nauczaniu zabaw i sprawno-
ści oraz wytworzenie w klasie atmosfery życzliwości, pogody, przed-
siębiorczości i samowychowania dąży do uaktywnienia wszystkich 
sił duchowych młodzieży, poruszonych przez jej najgłębsze zaintere-
sowania, co w konsekwencji doprowadzi do ujawnienia i rozwijania 
każdego chłopca i dziewczynkę ich walorów moralnych i społecznych 
oraz uzdolnień umysłowych, technicznych, artystycznych2 .

W 1938 roku na terenie ośrodka w Górkach Wielkich uruchomiono po-
nadto inną, bardzo pożyteczną placówkę – Uniwersytet Wiejski prowadzony 
na wzór grundtwigowskich ludowych uniwersytetów duńskich. Słuchaczami 
byli przede wszystkim młodzieńcy zamieszkali lub pracujący na wsi, w wieku 
18–25 lat, wywodzący się z rodzin drobnych i średnich rolników. W progra-
mie Uniwersytetu Góreckiego były nie tylko przedmioty zawodowe, zwią-
zane z nowoczesnymi metodami prowadzenia gospodarstwa rolnego, duży 
nacisk kładziono także na nauki humanistyczne, społeczne i ekonomiczne; 
uczono również śpiewu i gimnastyki, urządzano też kursy teatralne.

1 września 1939 roku Ośrodek Harcerski w Górkach Wielkich-Sojce zo-
stał zamknięty. W czasie okupacji odbywały się tutaj zajęcia młodzieży nie-
mieckiej prowadzone przez weteranów wojennych. Po 1945 roku placówkę 
upaństwowiono, by w latach 50. przekształcić ją w ośrodek sanatoryjny za-
mknięty dopiero w 1999 roku. Przez ostatnie piętnaście lat obiekty dawnej 
harcówki i późniejszego sanatorium przeciwgruźliczego opustoszały, zostały 
zamknięte na cztery spusty i rok po roku popadają w zapomnienie. Na tere-
nie ośrodka, w którym po dziś dzień podziwiać można ślady modernistycznej 
architektury i sztuki przedwojennej, dochodzi do kradzieży i dewastacji. To, 
co w zamyśle twórców, wielkich patriotów i wychowawców polskiej młodzie-
ży, miało być chlubą polskiego harcerstwa, zamienia się na naszych oczach 

2 Cyt. za: Aby przypomnieć zapomniane, red. Anna Fenby Taylor, Monika Sera-
fin, Fundacja im. Zofii Kossak, Górki Wielkie 2013, s. 48.
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w ruinę, podobną do tej, nad którą medytował bohater Mickiewiczowskiego 
cyklu Sonetów krymskich:

Jeszcze wielka, już pusta Girajów dziedzina!
Zmiatane czołem baszów ganki i przedsienia,
Sofy, trony potęgi, miłości schronienia
Przeskakuje szarańcza, obwija gadzina.

Skróś okien różnofarbnych powoju roślina,
Wdzierając się na głuche ściany i sklepienia,
Zajmuje dzieło ludzi w imię przyrodzenia
I pisze Balsazara głoskami „RUINA”3 .

Pomysłu na renowację ośrodka nie mają władze państwowe, zaś władze 
gminne nie dysponują wystarczającymi środkami finansowymi, aby przywró-
cić placówce dawne znaczenie. 

3. 

Jesienią 2013 roku staraniem Fundacji im. Zofii Kossak w Górkach Wiel-
kich ukazała się unikatowa publikacja Aby przypomnieć zapomniane. Jej po-
jawienie się było niejako dopełnieniem szerszego projektu obejmującego 
wspomniane na początku tego artykułu wydarzenia artystyczne: spektakl 
młodzieżowy Buki i widowisko teatralno-muzyczne Gdy się zapali duch mój 
jak pochodnia, zorganizowane 31 sierpnia 2013 roku, w 70. rocznicę Akcji 
pod Arsenałem i 110. rocznicę urodzin harcmistrza Aleksandra Kamińskiego. 
Książka składa się z dziesięciu rozdziałów, których autorzy z różnych stron 
oświetlają zapomniane przez współczesnych miejsce. Znajdziemy tam więc 
rozważania o istocie Góreckiej Rzeczypospolitej Harcerskiej wcielającej w ży-
cie ideały przedwojennego skautingu, którego głównym ideologiem był Alek-
sander Kamiński. Ponadto czytelnik zapoznać się może z fachowymi teksta-
mi dotyczącymi architektury oraz modernistycznego parku krajobrazowego 
założonego z ogromnym rozmachem przy góreckiej stanicy. Monika Serafin, 
animatorka i dobry duch całego przedsięwzięcia, przypomina w swym tek-
ście podstawowe założenia społecznej pedagogiki autora Kamieni na sza-
niec, zaś hm. Krystyna Wójcicka w obszernym szkicu omawia historię innych 

3 Adam Mickiewicz, Bakczysaraj (fragment), cyt. za: tegoż, Wybór poezji, tom 
drugi, opracował Czesław Zgorzelski, Wrocław–Kraków 1986, s. 91.
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Harcerskich Szkół Instruktorskich – na Buczu i w Nierodzimiu, sąsiadujących 
z ośrodkiem w Górkach Wielkich. Wielką zaletą publikacji, którą czyta się 
jednym tchem, są fotografie dokumentujące pierwsze lata działalności sta-
nicy, a także współcześnie wykonane kolorowe zdjęcia detali architektonicz-
nych zdobiących opuszczone budynki (wśród nich najciekawszą jest płasko-
rzeźba żubra znajdująca się na fasadzie wieży ciśnień Domu Ogólnego) oraz 
„pomników przyrody” będących ozdobą dawnego parku krajobrazowego.

Lektura książki Aby przypomnieć zapomniane, którą można nabyć w sie-
dzibie Fundacji im. Zofii Kossak w dawnym dworze góreckim4, skłania do 
głębszej refleksji dotyczącej niewystarczającej ochrony takich miejsc, jak 
były Ośrodek Harcerski w Górkach Wielkich-Sojce. Jak zauważył Bogusław 
Słupczyński, reżyser spektakli pokazanych 31 sierpnia 2013 roku:

Zbieg polityczno-gospodarczych okoliczności spowodował, że coś, co 
było własnością narodu, społeczeństwa, bo z jego składek i ofiarności 
powstało, w chwili obecnej jest własnością gminy, dla której reakty-
wowanie tego miejsca jest po prostu ponad siły. […] Wypada zadać 
w tym miejscu pytanie: jaka jest rola państwa polskiego, za które 
i w imieniu którego wychowankowie Kamińskiego oddawali życie 
i zdrowie? Czy wyzbywanie się takich dóbr, pozbawianie ich opieki, 
przerzucanie odpowiedzialności jest właściwą drogą do tworzenia ja-
kości kultury narodu?5

Niech te słowa – zwłaszcza w dzisiejszych niepewnych czasach, kiedy 
potrzeba odrodzenia patriotycznego ducha narodu staje się potrzebą chwili 
– dają nam wszystkim do myślenia…

4 Książka dostępna również bezpłatnie wersji cyfrowej, zob. http://zofiakossak.
pl/pliki/media/publikacja.pdf .

5 Aby przypomnieć zapomniane…, dz. cyt., s. 152.
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O środowisku akademickim i filologii polskiej w ATH  
– szkice, wywiady, wspomnienia

IV 
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4.1.  akademicka polonistyka w bielsku-białej  
(2002–2021)

Kiedy w 1984 roku po zdaniu egzaminu dojrzałości w Liceum Ogólno-
kształcącym im. Mikołaja Kopernika wyruszałem na studia polonistyczne 
do Krakowa, w najśmielszych oczekiwaniach nie przypuszczałem, że będę 
kiedyś pracował jako nauczyciel akademicki w moim rodzinnym mieście. 
A przecież Bielsku-Białej od dawna należała się państwowa szkoła wyższa 
o profilu humanistycznym! Przez wiele lat młodzi utalentowani absolwenci 
szkół średnich „emigrowali” z Bielska, najczęściej do Krakowa na Uniwersy-
tet Jagielloński lub do Katowic na Uniwersytet Śląski, ale bywało, że dalej, 
na przykład do Lublina na Katolicki Uniwersytet Lubelski, do Wrocławia czy 
do Warszawy. 

W naszym pięknym secesyjnym mieście, zwanym niegdyś „małym Wied-
niem”, mieliśmy zabytkowy teatr, co najmniej dwa dobre kina („Apollo” 
i „Złote Łany” – oba już niestety nie istnieją), porządną galerię (BWA) oraz 
Teatr Lalek „Banialuka”, który zyskał międzynarodową renomę. Ciągle jednak 
brakowało instytucji, która stanowiłaby spoiwo środowiska humanistycz-
nego. Taką funkcję od 2001 r. pełni Akademia Techniczno-Humanistyczna 
w Bielsku-Białej – pierwsza i jedyna państwowa szkoła wyższa na Podbe-
skidziu, która powstała na mocy uchwały sejmowej w ostatnich miesiącach 
rządów premiera Jerzego Buzka1 . 

Na początku każdego nowego roku akademickiego pytam studentów, 
gdzie mieszkają, skąd przyjechali do Bielska. Zazwyczaj spora grupa to bielsz-
czanie, ale większość przybywa do nas z bliższych bądź dalszych okolic: Cie-
szyna, Żywca, Kęt, Andrychowa, Czechowic-Dziedzic, Tychów i z wielu innych 

1 Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej została powołana do 
życia na mocy ustawy z dnia 19 lipca 2001 o utworzeniu Akademii Techniczno-Hu-
manistycznej (Dz. U. nr 101, poz. 1088 z dnia 20 września 2001). Mocą tej ustawy 
przekształcono istniejącą od 1969 roku Filię Politechniki Łódzkiej w Bielsku-Białej 
w niezależną uczelnię, uruchamiając jednocześnie w dniu 26 września 2001 roku 
Wydział Humanistyczno-Społeczny ATH. Od samego początku istnienia uczelni w jej 
strukturze organizacyjnej działała Katedra Polonistyki.
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mniejszych lub większych miejscowości Podbeskidzia, Żywiecczyzny i Śląska. 
Ten fakt musi cieszyć, bo Bielsko-Biała powolutku staje się centrum regionu, 
już nie tylko stolicą przemysłową i turystyczną, ale także akademicką.

Twórcami akademickiej polonistyki w Bielsku-Białej byli prof. Anna Wę-
grzyniak i prof. Tomasz Stępień, a także dr Michał Kopczyk i dr Ireneusz 
Gielata, którzy w 2002 r. ściągnęli do Bielska z Katowic, z Uniwersytetu 
Śląskiego. To oni tworzyli zręby filologii polskiej w jej pionierskim okresie 
i im zawdzięczamy w dużej mierze to, że dzisiaj polonistyka ma ugruntowa-
ną pozycję wśród innych kierunków Wydziału Humanistyczno-Społecznego 
ATH2. Wymienione osoby były też animatorami pisma uczelnianego „Świat 
i Słowo”, które, dzięki owocnej współpracy z ks. prof. Tadeuszem Borut-
ką, wieloletnim dyrektorem Instytutu Teologicznego im. św. Jana Kantego 
w Bielsku-Białej, od samego początku przybrało charakter interdyscyplinarny 
– na jego łamach drukować mogą literaturoznawcy, językoznawcy, pedago-
dzy, psychologowie, ale także teologowie i filozofowie3 . 

Po osiemnastu latach działalności akademicka filologia polska w Bielsku-
-Białej może poszczycić się wieloma osiągnięciami. W grudniu 2003 Katedra 
Polonistyki we współpracy z Instytutem Teologicznym zorganizowała konfe-
rencję naukową Papież nadziei – dla uczczenia dwudziestopięciolecia ponty-
fikatu Jana Pawła II. Wzięli w niej udział naukowcy z Bielska-Białej, Katowic 
i Krakowa. W kwietniu 2004, we współpracy z Instytutem Teologicznym 
oraz Kolegium Nauczycielskim, zorganizowaliśmy dwudniową konferencję 
Więzy tradycji, na którą zjechało do Bielska-Białej kilkudziesięciu literatu-
roznawców reprezentujących ośrodki naukowe w Krakowie, Warszawie, Ka-
towicach, Częstochowie, Toruniu, Wrocławiu, Szczecinie, Lublinie i Zielonej 
Górze. Owocem tych obrad stał się pięknie wydany tom pokonferencyjny4 . 
W listopadzie 2004 odbyła się sesja poświęconą pamięci zmarłego 14 sierp-
nia 2004 Czesława Miłosza. Inspiracją stał się napis wyryty na marmurowym 
grobowcu Poety, będący fragmentem tłumaczonej przez niego Księgi Kohe-
leta: „A dbałość o naukę jest Miłość”. Owocem sesji, na którą zjechali do 

2 Ważną rolę w kształtowaniu zrębów filologii polskiej w ATH odegrała także 
pani prof. zw. dr hab. Iwona Nowakowska-Kempna, pierwsza dziekan Wydziału Hu-
manistyczno-Społecznego ATH w latach 2001–2008, oraz jej następca w kadencji 
2008–2012, prof. zw. dr hab. Emil Tokarz.

3 W momencie aktualizowania niniejszego tekstu w marcu 2021 czasopismo 
„Świat i Słowo”, którego redaktorem naczelnym jest obecnie prof. Michał Kopczyk, 
znalazło się na ministerialnej liście czasopism punktowanych z 40 punktami; figuruje 
też w międzynarodowej bazie Web of Science.

4 Więzy tradycji, pod red. Anny Węgrzyniak i Michała Kopczyka, Bielsko-Biała 
2006, ss. 386.
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Bielska-Białej znani miłoszolodzy, tacy jak prof. Aleksander Fiut, ks. prof. Je-
rzy Szymik, prof. Józef Olejniczak, był numer pisma „Świat i Słowo” 2006 nr 1 
(6) zatytułowany Czytanie Miłosza. W listopadzie 2005 odbyła się w naszym 
mieście inspirująca i stojąca na wysokim poziomie merytorycznym konfe-
rencja Hermeneutyka nauczania Jana Pawła II, w której uczestniczyli znani 
poloniści z kilku ośrodków akademickich. Honorowym gościem był prof. Jan 
Miodek z Uniwersytetu Wrocławskiego, który wygłosił referat pt. Język Jana 
Pawła II. Pokłosiem tego spotkania stał się tom pokonferencyjny, który moc-
no zaznaczył swoją obecność w krajowej refleksji literaturoznawczej nad 
dorobkiem poetyckim i dramaturgicznym Karola Wojtyły (Jana Pawła II)5 . 
Jesienią 2007 wspólnie z pracownikami naukowymi Instytutu Teologicznego 
im. św. Jana Kantego w Bielsku-Białej zorganizowaliśmy sympozjum Praca 
w wymiarze indywidualnym i społecznym. Większość referatów wówczas 
wygłoszonych została opublikowana w 9. numerze „Świata i Słowa”. Także 
w roku 2008 udało się zorganizować w murach gościnnego Instytutu Teolo-
gicznego ciekawą sesję Słowa, słowa, słowa… refleksja o słowie. Przybyli na 
nią literaturoznawcy z licznych ośrodków akademickich w kraju, byli też go-
ście zagraniczni na czele z panią dr Olgą Ciwkacz z Uniwersytetu Przykarpac-
kiego im. Wasyla Stefanyka w Iwano-Frankiwsku (dawnym Stanisławowie). 

W maju 2004 kierunek filologia polska w ATH po raz pierwszy podda-
ny został weryfikacji Państwowej Komisji Akredytacyjnej, która wystawiła 
nam pozytywną ocenę. Polonistyka bielsko-bialska dostała akredytację na 
pięć następnych lat działalności6. Co więcej, od kilkunastu lat prowadzimy 
dwuletnie studia uzupełniające magisterskie na dwóch specjalnościach, me-
dialnej i nauczycielskiej (w systemie stacjonarnym i niestacjonarnym), które 
cieszą się dużym zainteresowaniem przede wszystkim naszych absolwentów 
(licencjatów), ale także osób studiujących na innych kierunkach (np. pe-
dagogika) i uczelniach (m.in. w byłym Kolegium Nauczycielskim w Bielsku-
-Białej). W roku akademickim 2012–2013, dzięki staraniom prof. Tomasza 
Stępnia i jego współpracy z prof. Michaelem Fleischerem z Uniwersytetu 
Wrocławskiego, utworzona została nowa atrakcyjna specjalność projekto-
wanie komunikacji (communication design), która każdego roku przyciąga 
na bielską polonistykę kilkunastu młodych ludzi zainteresowanych nowocze-
snymi metodami brandingu, marketingu czy języka reklamy. 

5 Hermeneutyka Jana Pawła II, pod red. Anny Węgrzyniak i ks. Leszka Łysienia, 
Bielsko-Biała 2006, ss. 280.

6 Kolejna akredytacja miała miejsce w roku akademickim 2008/2009 i również 
zakończyła się sukcesem.
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Od samego początku pracownicy naukowi Katedry Polonistyki nawiązy-
wali kontakt z innymi placówkami oświatowo-kulturalnymi naszego miasta. 
Zaznaczamy swoją obecność we współpracy z Regionalnym Ośrodkiem Do-
skonalenia Nauczycieli „WOM” w Bielsku-Białej i Wydziałem Kultury i Sztuki 
Urzędu Miasta Bielska-Białej, współpracujemy z młodzieżowym projektem 
redakcja.bb, zaznaczamy swą obecność w Teatrze Polskim, Muzeum Histo-
rycznym na Zamku Książąt Sułkowskich, w Książnicy Beskidzkiej, Wojewódz-
kiej Bibliotece Pedagogicznej i w Domu Kultury „Kubiszówka”. Wygłaszamy 
odczyty poświęcone literaturze polskiej i obcej, spotykając się z młodzieżą 
i nauczycielami, pomagamy w przygotowywaniu wystaw i uczestniczymy 
w premierach lub wernisażach, współorganizujemy sesje, sympozja i fora 
popularyzujące literaturę i sztukę. Uczestniczymy też aktywnie w corocz-
nych edycjach Beskidzkiego Festiwalu Nauki i Sztuki oraz Tygodniach Kul-
tury Chrześcijańskiej. Przykładem takiej działalności skierowanej poza mury 
uczelni był cykl wykładów O najnowszej literaturze polskiej zorganizowany 
w roku akademickim 2007–2008. Punktem kulminacyjnym cyklu był panel 
poświęcony twórczości autora Pana Cogito inicjujący 26 lutego 2008 obcho-
dy Roku Zbigniewa Herberta w naszym mieście.

Dzień później na stronach portalu internetowego absolwenci bielskiej 
polonistyki Szymon Kuś i Dominika Konior donosili: 

Wszystko zaczęło się od filmu. Przy zgaszonym świetle mogliśmy bliżej 
zapoznać się z sylwetką poety. Przysłuchać się jego pełnym humoru 
wypowiedziom, dowiedzieć się, co na temat Herberta sądzą wybitni 
przedstawiciel polskiej kultury. Później przyszła pora na interpretacje 
wierszy. Jako pierwsza wystąpiła profesor ATH Anna Węgrzyniak, która 
otwarcie przyznała, że jest „fanką” autora Struny światła. Omawia-
ła Ona wiersz Potwór pana Cogito, zwracając szczególną uwagę na 
ukazany w poetyckim przekazie brak ładu i harmonii nowoczesnego 
świata. Zaraz po Pani Profesor wystąpił ksiądz doktor Leszek Łysień – 
filozof i teolog. W swojej wykładni wiersza Homilia mocno akcentował 
Herbertowski sprzeciw wobec wszystkowiedzącego Kościoła, który 
sprowadza Boga do reguł i dogmatów: „Przecież tak naprawdę, co 
starał się nam przypomnieć Herbert, więcej wiemy, kim nie jest Bóg 
niż, kim jest” – mówił prelegent. Następnie w kolejności wystąpili: 
Ewa Szymanek-Płaska (Pan Cogito o cnocie), Krzysztof Płatek (Rovigo) 
i Mirosław Dzień (Kamyk). Zwłaszcza interpretacja Krzysztofa Płatka, 
bielskiego pedagoga i krytyka literackiego, wzbudziła uznanie. Osobi-
sta, pełna ciepła, przeniosła nas do Rovigo skromnego, niczym niewy-
różniającego się miasta we Włoszech, które świeci blaskiem przy każ-
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dym nowym odczytaniu wiersza  polskiego poety. Gdy zamilkł ostatni 
prelegent, przyszła pora na dyskusję. Zwrócę tu jedynie uwagę na jej 
jeden, moim zdaniem najważniejszy, aspekt. W czasie wymiany zdań 
pojawił się problem interpretacji. Jak bowiem odczytywać wiersze? 
Z perspektywy autora? A może czytelnika lub też samego tekstu? Czy 
szukać znaczeń politycznych czy egzystencjalnych? Po krótkiej wymia-
nie zdań wszyscy doszli do konsensusu. Wiersze Herberta otwierają 
się przecież na wiele interpretacji i każda z nich jest ważna i warto-
ściowa. A  ta wielość odczytań, do jakich zachęcają utwory poety, 
stanowi o ich intelektualnej sile i poetyckiej ponadczasowości. 

Po krótkiej przerwie nastąpiła zmiana prelegentów. Jako pierwszy prof. 
Stanisław Gębala zawadiacko zaczepił poetę zdającego relację z koń-
ca świata. Profesor zestawił Herberta z Różewiczem,  powtarzając za 
znanym literaturoznawcą Janem Błońskim, iż w rzeczy samej: „Herbert 
był Różewiczem, tylko w pewnym momencie wędrówki poszedł w inną 
stronę...” – Profesor Gębala zinterpretował wiesz U wrót doliny  w spo-
sób prywatny i refleksyjny; jednak wyraźnie dał do zrozumienia, że jest 
kimś, kto drepta bardziej zdecydowanie za autorem Kartoteki aniżeli za 
grającym w Pana Cogito Herbertem. Kolejnymi prezentującymi były ab-
solwentki filologii polskiej ATH: Kamila Dzika z wierszem, a właściwie ka-
wałkiem prozy poetyckiej Kropka, oraz Ewelina Wierzbicka interpretująca 
wiersz Tkanina. Referentka zestawiła go z innymi utworami z ostatniego 
tomiku poety Epilog burzy. W rejony tak bardzo akcentowanej w twór-
czości Herberta sztuki przeniósł nas dr Kopczyk z prezentacją utworu Do 
Ryszarda Krynickiego – list. Wspomniał on, iż jest to swoisty manifest 
sztuki, próba jej definicji. Konfrontując wiersz z ripostą Ryszarda Krynic-
kiego, zwrócił uwagę na problem, jakim dla pisarzy jest język jako ten, 
który więzi? Który kłamie? Który jest może wejściem w inny wymiar? 

Jednak największym bodźcem do dyskusji okazała się być inter-
pretacja Powrotu prokonsula dokonana przez dra Jana Rodaka. Za-
proponował on zgoła inne spojrzenie (bardziej trafne?) na utwór, 
jak i na samego bohatera wieczoru. Powracając do zestawienia 
Herbert – Różewicz, postawił pytanie: „W jakim lustrze (poezji) 
bardziej lubimy się przeglądać?”. Był to początek odsłony nowej, 
być może nie wszystkim znanej, osobowości Herberta. I jak na 
„dobrym” panelu rozgorzała dyskusja. Wyłoniły się bowiem dwa 
obozy: proherbertowski, wielbiący różnorakie formy gry poety 
z własnymi maskami-potworami, i ten nastawiony na deheroiza-
cję chwalebnych elementów życiorysu poety. Publiczność (chociaż 
nieco okrojona po pierwszej części) z zaciekawieniem wysłuchała 
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bogatej w nowe spojrzenia na życie, jak i twórczość poety, dys-
kusji. W ten właśnie sposób zainaugurowano w Bielsku-Białej Rok 
Zbigniewa Herberta7 . 

Każdego roku jesienią Katedra Polonistyki organizuje w murach Aka-
demii ogólnopolskie konferencje literaturoznawcze, których plonem są re-
cenzowane monografie wieloautorskie ukazujące się w Wydawnictwie Na-
ukowym ATH. Na ich łamach publikują badacze literatury reprezentujący 
najważniejsze ośrodki uniwersyteckie w kraju. 

Jesienią 2014 roku dzięki inicjatywie dziekana Wydziału Humanistyczno-
-Społecznego ATH bielska polonistyka dołączyła do Konferencji Polonistyk 
Uniwersyteckich, elitarnego gremium zrzeszającego przedstawicieli kierunku 
filologia polska prowadzonego we wszystkich wiodących ośrodkach uniwer-
syteckich w Polsce. Jedną z ważnych inicjatyw propagowanych przez KPU 
jest Konkurs im. prof. Czesława Zgorzelskiego, wybitnego znawcy twórczości 
Adama Mickiewicza, pracownika Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie 
i Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Do konkursu zgłaszane są każde-
go roku wybitne prace magisterskie o tematyce literaturoznawczej i języ-
koznawczej, a laureaci otrzymują nie tylko nagrody pieniężne, ale otrzy-
mują także możliwość publikacji swych prac w elitarnej serii wydawniczej 
na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Od roku 2015 bielska polonistyka 
zaznaczyła swoją obecność także w działalności reaktywowanego po wielu 
latach „Biuletynu Polonistycznego” działającego w siedzibie Instytutu Badań 
Literackich PAN w Warszawie jako portal redagowany on-line. W redakcji 
„Biuletynu” zasiadają dwaj bielscy poloniści: autor niniejszego tekstu oraz 
dr hab. Tomasz Bielak.

Ważne wydarzenia dla polonistyki w ATH miały miejsce w roku 2015. 
To wtedy w murach Akademii Techniczno-Humanistycznej zorganizowano 
dwie ważne konferencje. Pierwsza z nich pt. Dyskursy Miłosza. Dyskursy 
o Miłoszu odbyła się w dniach 7–9 maja przy udziale kilkudziesięciu miło-
szologów z kraju i zagranicy (pojawili się na niej badacze z Czech, Bułgarii, 
Rosji i Wietnamu). Plonem konferencji był monograficzny numer „Świata 
i Słowa” 2015 nr 2(25) Po miłoszologii? oraz praca zbiorowa Dyskursy Mi-
łosza wydana w roku 2016 w Wydawnictwie Naukowym ATH. 

7 Relacja ze spotkania ukazała się 27 lutego 2008 roku na stronach Pierwszego 
portalu sztuki, kultury i rozrywki w Beskidach www.bb365.info Należy dodać, że 
owocem tego spotkania jest książka naukowa „We mnie jest płomień który myśli” 
– glosy do Herberta (w 10. rocznicę urodzin Poety), przygotowana do druku pod 
redakcją Marka Bernackiego, Bielsko-Biała 2009. 
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W dniach 29–30 maja 2015 roku odbyła się w Akademii Techniczno-Hu-
manistycznej w Bielsku-Białej Ogólnopolska Konferencja Polonistyk Uniwer-
syteckich zorganizowana przez władze dziekańskie Wydziału Humanistyczno-
-Społecznego ATH. W pierwszym dniu obrad plenarnych prof. dr hab. Maciej 
Grochowski z Rady Narodowego Centrum Nauki przedstawił obszerny raport 
dotyczący składania wniosków o granty naukowe w ramach Naukowego 
Centrum Nauki, z których tylko 16% uzyskuje ostatecznie finansowanie. Pro-
fesor poruszył też kwestię zasadności przygotowywania wniosków w języku 
angielskim, co jest kwestionowane przez środowisko polonistyczne. Wystą-
pienie prof. Grochowskiego wywołało ożywioną dyskusję.

Jako druga zabrała głos mgr Mariola Wilczak z Instytutu Badań Lite-
rackich PAN. Prelegentka przedstawiła aktualny stan prac redakcyjnych 
w reaktywowanym „Biuletynie Polonistycznym”, będącym forum wymiany 
informacji środowiska polonistycznego w kraju i za granicą. 

Najważniejszym wydarzeniem wieńczącym kilkugodzinne obrady było 
przyjęcie przez uczestników Konferencji apelu adresowanego do prof. dr 
hab. Leny Kolarskiej-Bobińskiej, Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Po-
loniści z kilkunastu ośrodków uniwersyteckich zebrani w bielskiej Akademii 
zgłosili postulat podwyższenia współczynnika kosztochłonności dla kierunku 
filologia polska z „1” do „1,5”. Zaproponowali także, by władze państwo-
we potraktowały polonistykę jako dobro narodowe chronione w okresie 
gwałtownych przemian cywilizacyjnych. Dokument, podpisany przez prze-
wodniczącego KPU prof. dra hab. Tomasza Pokrzywniaka oraz przez dwóch 
wpływowych uczonych: prof. dra hab. Ryszarda Nycza, przewodniczącego 
Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki i prof. dra hab. Krzysztofa Kło-
sińskiego, przewodniczącego Komitetu Nauk o Literaturze, został przesłany 
do Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.  W końcowym fragmencie 
tego dokumentu znalazł się następujący zapis:

Wprowadzona zmiana pozwoliłaby na ocalenie dynamicznie rozwijających 
się pod względem naukowym i dydaktycznym mniejszych ośrodków po-
lonistycznych w wyższych uczelniach państwowych. Jednostki te, przeży-
wające w ostatnich latach kryzys spowodowany niżem demograficznym, 
pełnią bardzo ważną rolę w środowiskach lokalnych jako ostoja dziedzic-
twa narodowego zawartego w zabytkach literatury i rodzimego języka. Ich 
upadek byłby niepowetowaną stratą, do której nie wolno nam dopuścić.

Konferencja Polonistyk Uniwersyteckich była jednym z najważniejszych 
wydarzeń w historii Akademii Techniczno-Humanistycznej i Wydziału Huma-
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nistyczno-Społecznego ATH. Dzięki temu wydarzeniu Bielsko-Biała przez dwa 
dni stało się centrum uniwersyteckiej polonistyki. 

Ważnym elementem rozwoju Katedry Polonistyki jest wymiana naukowa 
i współpraca z innymi ośrodkami akademickimi. Nasi pracownicy uczestni-
czą w wielu ciekawych sesjach, konferencjach i sympozjach literaturoznaw-
czych organizowanych w najważniejszych krajowych ośrodkach akademic-
kich, a także za granicą: w Rzymie, Lublanie, Mariborze, Sofii, Greifswaldzie, 
Lwowie, Stanisławowie, Pradze, Bratysławie, Ostrawie, Opawie, Ołomuńcu 
i Brnie. Zwłaszcza z Instytutem Slawistyki na Uniwersytecie Tomasza Masary-
ka w Brnie, gdzie znajduje się obecnie najmocniejszy ośrodek polonistyczny 
w Republice Czeskiej, wiążą bielsko-bialską filologię polską szczególne więzi  
sympatii i owocnej, trwającej wiele lat wymiany naukowej i dydaktycznej. 
Pierwszy krok w rozwijającej się współpracy między polonistami z Uni-
wersytetu Masaryka i Akademii Techniczno-Humanistycznej poczyniła dr 
Agnieszka Będkowska-Kopczyk, która w ramach programu Erasmus w maju 
2005 wykładała zarówno dla brneńskich słowenistów, jak i dla polonistów. 
Na polonistyce wygłosiła – na zaproszenie dr. Romana Madeckiego – dwa 
wykłady: na temat językoznawstwa kognitywnego i ekwiwalencji w prze-
kładzie w ujęciu kognitywnym. Dr Agnieszka Kopczyk nawiązała wówczas 
kontakt z prof. Ludvikiem Štépánem, brneńskim polonistą. Ceniąc jego wie-
dzę zarówno z zakresu teorii literatury, jak i przekładu, poprosiła profesora, 
aby ten rozważył możliwość przyjazdu do Bielska-Białej z wykładami go-
ścinnymi dla polonistów i bohemistów. Zaproponowała również nawiązanie 
stałej współpracy między naszymi ośrodkami. Wkrótce potem prof. Štépán 
przyjechał do Bielska-Białej. Odbył wówczas rozmowę z prof. dr hab. Iwoną 
Nowakowską-Kempną, pełniącą funkcję Dziekana Wydziału Humanistyczno-
-Społecznego ATH, a następnie spotkał się ze studentami i pracownikami 
naukowymi zatrudnionymi w Katedrze Polonistyki. Profesor przywiózł ze 
sobą kilka książek poświęconych literaturze polskiej. Spotkanie naukowe 
przerodziło się w bardzo ciekawą dyskusję, której wiodącym tematem były 
długotrwałe i różnorodne późniejsze kontakty literatury polskiej i czeskiej. 
W dniach 6–9 listopada przebywałem w Brnie na zaproszenie prof. Stépána, 
spotykając się ze studentami III i IV roku polonistyki Instytutu Slawistyki 
Uniwersytetu Masaryka. Pierwszego dnia przygotowałem wykład poświę-
cony twórczości Czesława Miłosza (w oparciu o wydaną w Wydawnictwie 
Naukowym ATH moją książkę8). W drugim dniu mówiłem o poezji Karola 
Wojtyły – Jana Pawła II, koncentrując się na młodzieńczych utworach przy-

 8 Marek Bernacki, „Wyprowadził mnie z Ziemi Ulro”. Szkice o twórczości Cze-
sława Miłosza, Wydawnictwo ATH, Bielsko-Biała 2005, ss. 146.
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szłego papieża (Sonety-zarysy oraz Pieśń o Bogu ukrytym) i wspominając 
o licznych związkach tej poezji z mistyką św. Jana od Krzyża. Zwornikiem 
między oboma wykładami była lektura i analiza okolicznościowego wier-
sza Czesława Miłosza pt. Oda na osiemdziesiąte urodziny Jana Pawła II9, 
w którym Noblista wyraził hołd dla największego z synów polskiej ziemi. 
Wspomniałem też – odwołując się do książki Marka Skwarnickiego Mój 
Miłosz10 – o osobistych relacjach obu wybitnych Polaków i ich korespon-
dencji dotyczącej warsztatu poetyckiego (papież z uwagą przeczytał Traktat 
teologiczny Miłosza, a ten z wielkim szacunkiem i podziwem wypowiadał 
się o Tryptyku rzymskim Jana Pawła II). Oba wykłady spotkały się ze spo-
rym zainteresowaniem czeskich studentów. Na zakończenie pobytu w Brnie 
przekazałem na ręce prof. Štépána kilka książek, w tym wspomnianą już 
monografię o twórczości Miłosza, najnowsze wydanie Słownika gatunków 
literackich, a także poradnik Jak analizować wiersze współczesnych poetów 
i Leksykon powieści polskich XX wieku11. Książki te służą studentom brneń-
skiej polonistyki, z czego jestem dumny.

Kolejnym etapem naszej współpracy była wymiana artykułów i ich pu-
blikacja w pismach naukowych polskich i czeskich. Tak się złożyło, że na 
przełomie 2005 i 2006 wraz z prof. Anną Węgrzyniak byłem redaktorem 
prowadzącym szóstego numeru pisma „Świat i Słowo” w całości poświęco-
nego życiu i twórczości Czesława Miłosza. Na moją prośbę prof. Štépán na-
desłał do tego numeru bardzo ciekawy tekst zatytułowany Czesława Miłosza 
szukanie ojczyzny – szukanie wiary. Został on opublikowany w sąsiedztwie 
artykułów znanych polskich literaturoznawców (m.in. prof. Aleksandra Fiuta, 
prof. Wojciecha Ligęzy, prof. Józefa Olejniczaka i ks. prof. Jerzego Szymika), 
spotykając się z aprobatą czytelników. Należy jeszcze wspomnieć, że po-
cząwszy od szóstego numeru pisma prof. Ludwik Štépán, wybitny znawca 
literatury polskiej, świetny poeta i tłumacz poezji – został członkiem Komi-

 9 Czesław Miłosz, Oda na osiemdziesiąte urodziny Jana Pawła II, [w:] To, Kra-
ków 2000, s. 57–58.

10 Marek Skwarnicki, Mój Miłosz, Kraków 2004 (tu zwłaszcza rozdział Kronika 
czasów krakowskich). 

11 Marek Bernacki, Marta Pawlus, Słownik gatunków literackich, wyd. VII, Biel-
sko-Biała; Marek Bernacki Jak analizować wiersze współczesnych poetów, Warszawa 
2002, ss. 295 [książka zawiera analizy i interpretacje 40 wierszy polskich poetów 
od Ocalonego Tadeusza Różewicza po utwory przedstawicieli pokolenia „bruLionu”]; 
Marek Bernacki, Mirosław Dąbrowski, Leksykon powieści polskich XX wieku, kon-
sultacja naukowa prof. Jerzy Jarzębski, Bielsko-Biała 2002, ss. 488 [leksykon zawie-
ra hasła poświęcone 63 reprezentatywnym powieściom polskim napisanym w XX 
wieku – od Irzykowskiego i Berenta po Olgę Tokarczuk].
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tetu Redakcyjnego „Świata i Słowa”, co dla nas, bielskich polonistów jest 
wielkim zaszczytem i stanowi powód do dumy. 

Na początku 2006 roku napisałem i wysłałem do Brna szkic poświę-
cony motywowi śmierci w twórczości Wisławy Szymborskiej12. W tekście 
tym, który ukazał się w uznanym międzynarodowym piśmie „Slavica Litte-
raria”, skoncentrowałem się przede wszystkim na wierszach pochodzących 
z najnowszego tomu poezji polskiej Noblistki pt. Dwukropek13. Odnotować 
należy jeszcze dwie recenzje autorstwa Michała Przybylskiego: mojej książki 
o Miłoszu oraz książki dr. Michała Kopczyka14. Na łamach brneńskiego pe-
riodyku omówiony został także drugi numer pisma „Świat i Słowo” – pod 
znamiennym tytułem Czego boją się Polacy?15 .

Wykłady, spotkania ze studentami, dary książkowe, udział w sesjach 
i konferencjach oraz publikacje w pismach naukowych – to ważne, ale nie 
jedyne przejawy owocnie rozwijającej się współpracy naukowej między 
ośrodkami brneńskiej i bielsko-bialskiej polonistyki. Z radością należy odno-
tować fakt, że w roku 2006/2007 troje studentów polonistyki z Bielska-Białej 
pojechało w ramach programu Erasmus na wymianę do Brna. 

Bardzo dobra współpraca od wielu lat układa się także między filologią 
polską w ATH oraz slawistami i polonistami pracującymi na Wydziale Fi-
lozoficznym i Wydziale Slawistyki Uniwersytetu Ostrawskiego w Ostrawie. 
Przejawem tej współpracy są wspólnie organizowane konferencje naukowe, 
współpraca przy wydawaniu czasopisma naukowego „Studia Slavica”, wy-
miana pracowników naukowych i studentów w ramach programu Erasmus 
i Erasmus+, a także interdyscyplinarne (literaturoznawczo-językoznawcze) 
i międzynarodowe (czesko-polsko-rosyjskie) studia doktoranckie prowadzo-
ne na Uniwersytecie Ostrawskim, w których jako członkowie rady progra-
mowej oraz promotorzy prac doktorskich uczestniczą bielscy poloniści: niżej 
podpisany oraz prof. ATH dr hab. Jolanta Szarlej.

W ostatnich kilku latach, mimo pogłębiającego się niżu demograficznego, 
który spowodował drastyczny spadek liczby przyjmowanych osób na pierw-
szy rok studiów polonistycznych, filologia polska w ATH nadal istnieje, a co 
więcej podejmuje kolejne ciekawe inicjatywy naukowe i popularnonaukowe. 

12 Marek Bernacki, Motyw śmierci w późnej poezji Wisławy Szymborskiej, „Sla-
vica Litteraria” X 9(2006), s. 67–77.

13 Wisława Szymborska, Dwukropek, Kraków 2005.
14 Michał Kopczyk, Arkadia i apokalipsa. Refleksja nad kulturą w pisarstwie An-

drzeja Bobkowskiego, Katowice 2003 [recenzja pióra Michała Przybylskiego, „Slavica 
Litteraria”, X 9(2006), s. 322–323]. 

15 Recenzja pióra Ludvika Štépána, „Slavica Litteraria”, X 9(2006), s. 338–339.
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Wśród nich wymienić należy zwłaszcza Beskidzkie Dyktando, któremu już od 
pięciu lat patronuje prof. Jerzy Bralczyk, honorowy gość kolejnych edycji 
majowego Beskidzkiego Festiwalu Nauki i Sztuki, a udział w tym niezwykłym 
wydarzeniu bierze kilkuset uczestników w różnych kategoriach wiekowych16 . 
Inną cenną inicjatywą są wykłady organizowane w ramach Akademickiego 
Forum Humanistycznego pod egidą dziekana Wydziału Humanistyczno-Spo-
łecznego. W ramach AFH wystąpili m.in. prof. Zofia Zarębianka (specjalistka 
od sacrum w literaturze), prof. Stanisław Obirek (znawca twórczości Piotra 
Skargi i polskich arian), dr Andrzej Franaszek (biograf Czesława Miłosza i Zbi-
gniewa Herberta), dr Michał Przywara (znawca literatury polskiej na Śląsku 
Cieszyńskim), prof. Tomasz Stępień (znawca literatury o tematyce górskiej), 
Krzysztof Czyżewski (dyrektor Ośrodka „Pogranicze – sztuk, kultur i naro-
dów” w Sejnach i Krasnogrudzie) i prof. Joanna Zach, kierująca Ośrodkiem 
Badań nad Twórczością Czesława Miłosza na Uniwersytecie Jagiellońskim.

W kwietniu 2018 roku z inicjatywy dr. Roberta Pysza (adiunkta w Kate-
drze Polonistyki, pełniącego także funkcję prodziekana ds. studenckich i pro-
mocji na Wydziale Humanistyczno-Społecznym w kadencjach 2012–2016 
i 2016–2020) ruszył Ekspres Maturalny. W pierwszej i drugiej edycji tego 
projektu promocyjno-edukacyjnego, którego celem jest szybkie powtórzenie 
materiału przed egzaminami maturalnymi z języka polskiego, wzięło udział 
kilkuset maturzystów z bielskich szkół średnich (zajęcia prowadzili pracow-
nicy Katedry Polonistyki).

Poloniści z ATH podejmują co roku wiele innych działań, które przycią-
gają uwagę bielszczan. We współpracy z Regionalnym Ośrodkiem Doskona-
lenia Nauczycieli „WOM” organizujemy Festiwal Książki, będący promocją 
czytelnictwa wśród uczniów szkół podstawowych. Pracownicy Katedry Po-
lonistyki wygłaszają prelekcje dla słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku, 
działającego bardzo prężnie w ATH. Angażujemy się w wydarzenia teatralne 
i fora językowe organizowane w „Kubiszówce”. Współorganizujemy sesje 
i konkursy o tematyce literackiej i teatrologicznej. Bierzemy udział w spo-
tkaniach autorskich znanych pisarzy zapraszanych do Książnicy Beskidzkiej 
(najczęściej jako osoby prowadzące). Wspieramy Festiwal Żywiec Miasto 
ZmySŁÓW oraz żywiecki Festiwal Nauki i Sztuki, prowadzimy spotkania dys-
kusyjne w ramach premier akademickich na deskach Teatru Polskiego, jeź-
dzimy z wykładami promocyjnymi do liceów ogólnokształcących w Bielsku-
-Białej, Pszczynie, Czechowicach-Dziedzicach, Cieszynie, Żywcu i Milówce. 

16 Pierwsze Beskidzkie Dyktando, którego pomysłodawczyniami były dr Eweli-
na Gajewska i dr Angelika Matuszek z Katedry Polonistyki, zostało zorganizowane  
6 czerwca 2014. 
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W trudnym czasie pandemii koronawirusa pracownicy Katedry Polonistyki 
wspierają naukę języka polskiego prowadzoną on-line w bielskich liceach, 
o czym świadczą choćby wykłady z cyklu „Lektury do matury” poświęcone 
wybranym polskim pisarzom zamieszczane na stronie Teatru Lalek „Banialu-
ka”17, opracowania dostępne na Portalu Polonisty RODN „WOM” w Bielsku-
-Białej, a także ważne inicjatywy naukowe18 i dydaktyczne podejmowane 
z okazji 70-lecia połączenia Bielska i Białej w jeden organizm miejski19 . 

Jak widać, poloniści z ATH nie zasypiają gruszek w popiele, a utworzenie 
kierunku filologia polska w bielskiej Akademii było inwestycją, która już 
dawno spłaciła się z nawiązką!

17 Zob. https://www.ath.bielsko.pl/projekt-edukacyjny-banialuka-lektury-do-
matury-athpomaga/

18 Zob. https://www.ath.bielsko.pl/category/nauka/literaturoznawstwo/
19 Zob. https://polonista.wombb.edu.pl/
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4.2.  założyciele bielskiej polonistyki.  
Wywiady z prof. anną Węgrzyniak  
i prof. tomaszem Stępniem

[Obie rozmowy zostały przeprowadzone w lipcu 2014 roku, w trakcie naboru 
na studia w roku akademickim 2014/2015.]

I.  rozesłaliśmy wici po całym świecie  
– rozmowa z prof. dr hab. anną Węgrzyniak 

MAREK BERNACKI: Pani Profesor, trzynaście lat temu przyjechała Pani 
do bielska-białej z uniwersytetu śląskiego w katowicach, by tworzyć 
w akademii techniczno-Humanistycznej zręby akademickiej polonistyki. 
jak z dzisiejszej perspektywy ocenia Pani swe dzieło?

ANNA WĘGRZYNIAK: Trudne pytanie. Praca w ATH uczy pokory. Nie je-
stem hipokrytką, więc nie zapieję z radości. Bywało dobrze i źle, raz lepiej, 
raz gorzej, jak wszędzie. Początki były fascynujące i zarazem bardzo trudne. 
Z uczelni stabilnej, dobrze zorganizowanej, przyjechaliśmy z misją budowa-
nia czegoś od zera, zupełnie nieświadomi trudności, które nas tu czekają. 
Garstka osób – na początek było nas pięcioro, ale stopniowo wydział się 
rozrastał i nasze życie akademickie nabierało lokalnego kolorytu. 

Przyjechałam do Bielska uwiedziona urodą miasta i bogactwem jego 
ofert artystycznych, w przekonaniu, że będziemy bywać w teatrze, galerii 
i BCK-u1, schodzimy Beskidy, zatrudnimy naszych doktorantów, zbudujemy 
swoje naukowe gniazdo. Marzenia rozbiły się o próżnię. W góry nie cho-
dzę, bo zamieniłam się w pracoholiczkę, żadnych doktorów nie zatrudniłam, 
z naukową wspólnotą też bywało różnie, gdyż większość z nas ma wła-
sne „kółko zainteresowań”. Kiedyś nad tym ubolewałam, bo nie czułam się 
kompetentna, by otoczyć opieką młodych pracowników piszących doktoraty 
w innych uczelniach. Z uwagi na różnorodność naszych naukowych kompe-

1 Bielskie Centrum Kultury – Dom Muzyki, sala koncertowa przy ul. Słowackiego 
w Bielsku-Białej.
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tencji, trudno było zbudować wspólny projekt badawczy. Przepadały granty 
tworzone z myślą o zespole, więc z konieczności skażone „wszystkoizmem”. 

Każda porażka zniechęca, ale obecnie, kiedy posypały się tytuły i zespół 
okrzepł, widzę inaczej. Uważam, że ta wielość jest naszą wartością. Dwie 
katedry polonistów2 obejmują kilkanaście osób. To zespół mały, ale samowy-
starczalny, wielofunkcyjny, gotowy do podjęcia zadań, z którymi w dużych 
uczelniach zmagają się liczne katedry i zakłady liczące po kilkanaście osób. 

Ponad trzydzieści lat byłam związana z Uniwersytetem Śląskim. Kiedy 
opuszczałam Katowice, wspaniałego Szefa – „Tatę” Opackiego3 i przyjaciół 
z Zakładu Teorii Literatury, traciłam komfort życia i poczucie bezpieczeń-
stwa. Mądrzejsi i doświadczeni koledzy uważali to za szaleństwo, ostrzegali, 
tłumaczyli, ale ja bywam uparta i konsekwentna. Szybko, za szybko decyzje 
podejmuję i rzadko wycofuję się z postanowień. Zatem na początku dzia-
łałam euforycznie. Drukowałam ulotki reklamowe i rozdawałam na ulicy, 
w BCK-u, w Książnicy4. Pan Rektor5 skusił mnie makietą kampusu, więc są-
dziłam, że za rok, dwa będziemy się swobodnie rozwijać. Nie przerażał mnie 
brak własnego lokalu ani brak humanistycznej biblioteki, ani to, że Katedra 
Polonistyki dysponowała jednym biurkiem w dzierżawionym budynku na 
ulicy Piastowskiej i bardzo starym komputerem. Większość kadry pracowała 
na umowach zleceniach – z doskoku od Katowic i Krakowa i było dobrze, 
bo działaliśmy z zapałem i dbały o nas władze uczelni. Naprawdę dobrze 
zaczęło się dziać, kiedy przygarnął nas Instytut Teologiczny im. św. Jana 
Kantego i swoje opiekuńcze skrzydła rozwinął nad nami dyrektor Instytu-
tu ksiądz profesor Tadeusz Borutka. Wspólnie z nim założyliśmy poważne 

2 W latach 2013–2017 Katedra Polonistyki podzieliła się na dwie osobne jed-
nostki – Katedrę Literatury i Kultury Polskiej (jej kierownikiem była prof. dr hab. 
Anna Węgrzyniak) oraz Katedrę Teorii i Praktyk Komunikacji (jej kierownikiem był 
prof. dr hab. Tomasz Stępień). Od 1 kwietnia 2017 roku obie jednostki połączyły 
się, tworząc na powrót jedną Katedrę Polonistyki działającą w obrębie Wydziału 
Humanistyczno-Społecznego ATH, obecnie kierownikiem jest prof. ATH dr hab. Mi-
chał Kopczyk. 

3 Prof. dr hab. Ireneusz Opacki (1933–2005) ukończył polonistykę na Katolickim 
Uniwersytecie Lubelskim (1958) i podjął na tej uczelni pracę naukową. W 1972 
habilitował się w Instytucie Badań Literackich PAN na podstawie pracy habilitacyj-
nej Poezja romantycznych przełomów. Szkice, wydanej przez Ossolineum w serii 
„Z Dziejów Form Artystycznych w Literaturze Polskiej”. Od 1973 związany z Uni-
wersytetem Śląskim w Katowicach. Zob. Leonard Neuger, Ireneusz Opacki: Regiony 
marzeń i spełnień, „Gazeta Uniwersytecka UŚ” 2005 nr 1 (131), wersja cyfrowa: 
https://gazeta.us.edu.pl/node/227371 (dostęp: 20 maja 2020).

4 Książnica Beskidzka – główna biblioteka publiczna w Bielsku-Białej.
5 Chodzi o prof. dr. hab. inż. Marka Trombskiego, pierwszego rektora ATH.
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pismo naukowe „Świat i Słowo”. Żeby nas zauważono, Katedra Polonistyki 
objęła patronatem klasy humanistyczne w liceach ogólnokształcących: im. 
Chrobrego w Pszczynie i im. Reja w Bielsku-Białej. Mały zespół dwoił się 
i troił, jeździliśmy z wykładami po szkołach Podbeskidzia, bywaliśmy w Książ-
nicy Beskidzkiej, w teatrze, w galeriach, organizowaliśmy imprezy przycią-
gające uczniów i tak krok po kroku budowaliśmy naszą polonistykę. Kilka, 
kilkanaście osób wykonywało pracę, która w dużych ośrodkach rozkłada 
się na dziesiątki. Oprócz zwykłej dydaktyki przyjęliśmy ogrom prac promo-
cyjno-organicznych. Po wygodnym życiu na Uniwersytecie Śląskim często 
miałam ATH serdecznie dosyć, dwa razy chciałam uciekać, jednak dzisiaj, 
z perspektywy tych trzynastu lat, nie żałuję. Było warto. Podam dwa kon-
kretne przykłady. W czasie, gdy nie mieliśmy jeszcze studiów drugiego stop-
nia6 i absolwenci naszych studiów licencjackich na dalsze studia wyjeżdżali 
do Krakowa czy do Katowic, wielokrotnie spotykałam się z opinią, że duże 
ośrodki ich rozczarowały. Kochali ATH, naszą małą, „rodzinną” atmosferę. 

czy w bielsku-białej, zwanym niegdyś „miastem stu przemysłów”, powinna 
działać państwowa wyższa uczelnia, w której ważną rolę spełniałby Wy-
dział Humanistyczno-Społeczny? 

Na pytania retoryczne odpowiadać nie należy, ale ponieważ wprowadził 
Pan wątek „przemysłowy”, chyba rozumiem, o co chodzi. Istotnie, nieraz 
słyszałam głosy kwestionujące potrzebę istnienia humanistyki w naszym 
mieście. Po co mnożyć uczelnie, skoro mamy tak blisko do Krakowa czy do 
Katowic… Dalszych argumentów przytaczać nie będę, bo one rozmijają się 
z rzeczywistością. Przypomnę, że idea powołania Wydziału Humanistyczno-
-Społecznego, co było warunkiem przekształceniem Filii Politechniki Łódz-
kiej w samodzielną, autonomiczną Akademię, pojawiła się w momencie, 
gdy Bielsku-Białej odmówiono statusu miasta wojewódzkiego, a jako jeden 
z zarzutów podano brak wyższej uczelni państwowej. 

czy jako „matka założycielka” kierunku filologia polska w atH czuje Pani 
satysfakcję ze swojej pracy na polu dydaktycznym, naukowym i organiza-
cyjnym? Proszę opowiedzieć o największych osiągnięciach i największych 
porażkach. 

O porażkach mówić nie będę, byłoby to niegrzeczne i niepolityczne. 
Niegrzeczne, bo wiąże się z konfliktami personalnymi. Jak Pan zapewne 

6 Studia drugiego stopnia na kierunku filologia polska uruchomione zostały od 
roku akademickiego 2007/2008.
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wie, bywam rogata, impulsywna, brzydzę się hipokryzją i brak mi talentów 
dyplomatycznych. Jeśli wiem, że mam rację, umiem się postawić, co nie 
zawsze jest mile widziane. Po drugie, uważam, że porażki – kto ich nie ma? 
– trzeba zapomnieć, „przepracować” – jak to ujmują psycholodzy. „Przepra-
cowałam”, przemyślałam i może jestem bogatsza, mądrzejsza? Może…, bo 
przecież człowiek przegląda się w sobie i raczej szuka winy na zewnątrz, 
w okolicznościach, w innych. O dwu zespołowych grantach, niestety od-
rzuconych, choć w ich opracowanie włożyłam dużo pracy, wspomniałam 
wcześniej. Może pomyślę egoistycznie i napiszę projekt własny. 

Wolę mówić o sukcesach, bo tych nam nie brakuje. Respektując zasady 
ekonomii słowa i ocen obiektywnych, podam je w punktach, powołując się 
na dokumenty. W ogromnym skrócie: dwie pozytywne opinie najważniejszej 
komisji, potocznie zwanej PAKĄ7, która dwukrotnie, bez zastrzeżeń, dała 
zgodę na prowadzenie kierunku filologia polska; nasz półrocznik naukowy 
„Świat i Słowo” ma aż 8 punktów8 i 21 numerów; młoda kadra obroni-
ła doktoraty i zrobiła habilitacje, rokrocznie organizujemy atrakcyjne mię-
dzynarodowe konferencje, o których w Polsce głośno. Do tego już doszło, 
że chętnych trzeba selekcjonować, np. w ubiegłym roku na konferencję 
„Zmierzch”9 zgłosiło się ponad pięćdziesiąt osób. 

a jak ocenia Pani Profesor poziom studentów bielskiej polonistyki? czy 
dorównują swoim kolegom, np. na uniwersytecie śląskim?

Studenci wszędzie są różni. Nie wiem, powszechnie słyszę, że kiedyś byli 
lepsi, na słabsze przygotowanie do studiów narzekają w całej Polsce. Za na-
szych czasów – proszę zauważyć, że używam tego zwrotu ironicznie – zawsze 
bywało lepiej. Kandydatów selekcjonował egzamin, maturzyści umieli pisać, 
znali historię, naprawdę byli lepiej przygotowani. Dzisiaj szkoła uczy „pod 
klucz”, mniej się czyta, więcej ogląda… niezależnie od miejsca, obecnie cała 
młodzież jest produktem tzw. kulturowej zamiany. Młodzi ludzie są zdecy-
dowanie inni, sprawnie obsługując nowe media i kserokopiarki, nie umieją 
myśleć systemowo czy abstrakcyjnie, „idą na skróty”, gorzej piszą. Po co 
się męczyć, skoro wszystko można „wyguglować”, wydrukować i podkreślić. 
A taka wiedza wystarczy na tydzień. Dawniej student polonistyki godzinami 

7 PKA – Polska Komisja Akredytacyjna (w latach 2002–2011 pod nazwą Pań-
stwowa Komisja Akredytacyjna) – niezależne gremium eksperckie oceniające jakość 
kształcenia we wszystkich wyższych uczelniach w Polsce.

8 Miernik jakości i prestiżu czasopism naukowych.
9 Pokłosiem tej konferencji była książka Zmierzch w literaturze i kulturze, red. 

Ewelina Gajewska, Angelika Matuszek, Barbara Tomalak, Bielsko-Biała 2014, ss. 244.
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siedział w czytelni i sporządzał notatki, co sprzyjało porządkowaniu i zapa-
miętywaniu. Komputer – dobrodziejstwo ułatwiające zdobywanie informacji 
– sprawia, że wszystko jest w zasięgu ręku, wiedza przychodzi szybko i łatwo, 
a to sprzyja lenistwu, bylejakości. Obecnie studenci są inni, ale czy gorsi? 
Podziwiając ich operatywność, trzeba tę inność, nie gorszość, akceptować. 
Oni mówią: „Głowa nie śmietnik, wszystko jest w sieci”. Czy nasi studenci 
czymś się różnią, nie wiem, podejrzewam, że są tacy jak wszędzie. Może 
mniej roszczeniowi, bardziej zdyscyplinowani, skromniejsi… zwłaszcza osoby 
dojeżdżające z małych miast i wiosek, dla których wykształcenie wciąż ma 
wartość, studiują z większym zapałem. Na pierwszym roku spotykamy „dzie-
ci”, zagubione, zbuntowane, czasem przerażone lub z kompleksami. Nierzad-
ko męczy nas ich naiwność, brak wiedzy i ogłady. Pierwszy rok bywa trudny 
dla obu stron. Dbamy o każdą „duszyczkę”, niechętnie skreślamy, opornych 
pytamy do skutku. Kolejne lata są łatwiejsze, a przy obronach serce roście, 
zwłaszcza wtedy, gdy gołym okiem widać metamorfozę. Szare myszki prze-
rabiamy na eleganckie, swobodnie wypowiadające się osoby, które potrafią 
dyskutować, bronić swoich racji, redagować teksty, interpretować teksty kul-
tury. Taka umiejętność daje poczucie własnej wartości, ułatwia start życiowy 
w każdym zawodzie. Polonistyka jest znakomitą szkołą dobrych manier, a to 
przydaje się wszędzie – w szkole, redakcji, urzędzie, w kontaktach z innymi 
ludźmi. Nasi absolwenci pracują w placówkach oświatowych, w organach 
samorządu, mediach, instytucjach kultury, prowadzą agencje reklamowe, 
zakładają własne biznesy. 

Czy bielscy poloniści dorównują studentom innych uczelni? Oczywiście. 
Jeśli dostają się na studia doktoranckie, jeśli z powodzeniem występują na 
konferencjach naukowych, nie tylko studenckich, jeśli znajdują pracę w swo-
im zawodzie – to znaczy, że jest dobrze. 

czy jest coś, co wyróżnia bielską polonistykę wśród innych, działających 
w dużych ośrodkach akademickich – w krakowie, katowicach, łodzi, War-
szawie? 

Poloniści to wrażliwcy i esteci, a u nas… wystarczy spojrzeć. Która uczel-
nia ma taki kampus pod Kozią Górką? Marzą mi się zajęcia spacerowe, 
wzorem greckiej szkoły perypatetyków. Idziemy sobie w kierunku Stefanki 
i rozmawiamy o zmysłowym odbiorze świata, dla którego artysta szuka od-
powiedniej formy. A poważnie – która polonistyka mieści się w tak pięknym 
budynku, nowoczesnym, wyposażonym w multimedia, z widokiem na Beski-
dy? Nasz kampus bije na głowę wszystkie wymienione ośrodki akademickie. 
Bielskie Błonia mają niepowtarzalny klimat, akademicko-wakacyjny. Myślę 
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o budynku L, na dole nowoczesna biblioteka i czytelnie, na górze Galeria 
ATH, na trzecim piętrze kawiarniany taras – taka przestrzeń sprzyja życiu 
kulturalno-towarzyskiemu, co dla filologów zawsze było i będzie ważne. Po-
trzebują oni rozmowy jak powietrza, bo przecież nie lektury, ale wymiana 
poglądów jest ich żywiołem i najlepszą szkołą przygotowania do zawodu. 
Chociaż… czy filolog to zawód?

W dużych ośrodkach polonistyki są tak rozrośnięte, że studenci nie znają 
wszystkich na swoim roku. Dwieście osób to trochę za dużo na przyjacielską 
integrację. Jedna z moich studentek, która pojechała za chłopcem do metro-
polii, użyła określenia „fabryka”. Owszem, są różne atrakcje, wysoki poziom, 
znakomici wykładowcy, ale – jak relacjonowała swoje wrażenia – nie ma cza-
su na luźne rozmowy i spotkania poza zajęciami. Nauczyciele akademiccy so-
bie, my sobie. Tam się nie zdarza, żeby wykładowca przynosił książki, chciał 
wysłuchać naszych problemów, tak zwyczajnie pogadał o życiu. I tu właśnie 
tkwi różnica. My dopieszczamy swoje małe „stadko”, zwracamy się do nich 
po imieniu, natomiast kadra w dużych ośrodkach raczej nie ogarnia tłumu. 
U nas trochę jak na Harvardzie, małe grupy ćwiczeniowe, małe seminaria, 
każdej osobie można poświęcić dużo czasu. Jesteśmy życzliwi, otwarci, wy-
rozumiali, czasem nazbyt opiekuńczy. Genezy tej przypadłości – która stała 
się już tradycją – trzeba szukać w trudnych początkach. Minęło trzynaście 
lat, już by można poluzować, ale zwyczaje się utrwalają. Zawsze byliśmy 
blisko studentów i niech tak zostanie. O tym, jak oni oceniają pracowników, 
mówią nie tylko anonimowe ankiety, z których wynika, że jesteśmy bardzo 
dobrzy, ale też ploteczki. Wiem, że cenią naszą wiedzę i życzliwość, niektórzy 
po studiach podtrzymują z uczelnią kontakty, przyjaźnią się z adiunktami, 
współpracują. Tak dobra komitywa nieczęsto się trafia i właśnie tę wspól-
notowość uważam za największą wartość bielskiej polonistyki. 

Szczególnym powodzeniem cieszą się zajęcia praktyczne, terenowe. Me-
todyk towarzyszy studentom w praktykach szkolnych, są wspólne wyjścia do 
teatru, galerii, muzeów. Nasz program przewiduje wiele zajęć praktycznych. 
Mniej teorii, więcej kontaktów z kulturowym konkretem. To pozostałość 
po okresie, gdy byliśmy jedyną w Polsce polonistyką dającą dyplom filolo-
ga z dwiema specjalnościami: nauczycielską i kulturoznawczą. Absolwent 
naszej polonistyki ma solidne podstawy kulturoznawcze i medioznawcze. 
Oprócz przekazywania wiedzy teoretycznej rozwijamy zmysłowy kontakt 
z konkretem. Student uczestniczy w różnych wydarzeniach kulturalnych, 
pisze recenzje, dyskutuje, bywa zmuszany do twórczej aktywności. Każde 
miasto ma swoją specyfikę, własne instytucje kultury, swój niepowtarzalny 
klimat. Kraków ma Wawel, a Bielsko ma Zamek Sułkowskich. Wiem jednak, 
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że w dużych ośrodkach życie akademickie polonistów toczy się w murach 
uczelni. Pomijam specjalności kulturoznawcze, takie jak filmoznawstwo czy 
teatrologia, mam na uwadze tylko polonistykę. Otóż nasza tym różni się 
od innych, że jej program – uwzględniający terenowe zajęcia edukacyjne 
z wielu dziedzin – respektuje oświeceniową zasadę „uczyć, bawiąc”. Wy-
jazd z prowadzącym do Górek Wielkich czy Pszczyny, oczywiście zakończony 
spacerem po ogrodzie, wizytą u żubrów i spotkaniem w kawiarni, zbliża 
bardziej niż godziny wykładów. Po pierwsze studenci łatwiej się uczą, do-
tykając eksponatów, po drugie zaprzyjaźniając się z prowadzącym, bardziej 
się starają, bo nie chcą mu sprawić zawodu. Sądzę, że bielską specjalnością 
jest familiarna atmosfera oraz współpraca z bielskimi instytucjami kultury. 
I tak, przypadkiem, wyszła mi tautologiczna pointa: bielska polonistyka tym 
się różni od innych, że jest bielska (śmiech). 

jakich argumentów użyłaby Pani, aby przekonać młodych ludzi do tego, 
by podjęli studia na tak „nieopłacalnym” kierunku jak filologia polska?

„Nieopłacalny” dla kogo? Dla uczelni, absolwenta czy społeczeństwa? 
Jak rozumieć „opłacalność? Po pierwsze, o humanistyce nie można mówić 
w terminach ekonomicznych. Po drugie, ponieważ żyjemy w czasach postę-
pującej technokratycznej dehumanizacji świata, właśnie mądra polonistyka 
powinna zadbać o wartości humanistyczne. Po trzecie, kto mówi, że nasz 
absolwent nie znajdzie dobrze płatnej pracy, np. w biznesie? Ogólne wy-
kształcenie humanistyczne – będące podstawą polonistyki – przydaje się 
w każdym zawodzie. Proszę zauważyć, że mówiąc o polonistyce, do tej pory 
pomijałam specjalności, nie wchodziłam w szczegóły programów. Katedra 
Literatury i Kultury Polskiej kształci nauczycieli inaczej niż przed laty, bo dzi-
siaj wyraźnie uwzględniamy potrzeby i możliwości „nowego człowieka” XXI 
wieku. Katedra Teorii i Praktyk Komunikacji obecnie prowadzi specjalność 
projektowanie komunikacji – nową, atrakcyjną i bardzo „na czasie”. Nowe 
media, reklama i public relations, konstruowanie wizerunku komunikacyjne-
go firm oraz instytucji, branding i copywriting – to tylko niektóre z obszarów 
tematycznych i przedmiotów pojawiających się w programie tej specjalno-
ści, dość odległej od tradycyjnej polonistyki. Jako kierownik Katedry Litera-
tury odpowiadam za specjalność nauczycielską i właściwie nie powinnam 
promować konkurencji… Tym bardziej że od czasu, gdy zaczęto zwalniać 
nauczycieli, notujemy odpływ zainteresowanych. Dlaczego? Przecież niż de-
mograficzny już się kończy, za parę lat, zanim pierwszy rok skończy studia, 
poloniści znów będą w cenie. Reforma szkolnictwa zapowiada zmniejszanie 
liczby uczniów w klasie, przybywa dzieci w szkole podstawowej, więc pracy 
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nie zabraknie. Szkoły będą zawsze i choć ranga zawodu nauczyciela wciąż 
spada, moim zdaniem praca polonisty daje wiele radości i satysfakcji, a po-
zycja filologii narodowej gwarantuje stały rynek pracy. Szkoda, że młodzi nie 
myślą perspektywicznie. 

z roku na rok liczba studentów polonistyki spada, nie tylko zresztą w atH, 
także w innych renomowanych uczelniach. jak zatrzymać ten niekorzystny 
trend?

To pytanie nie do mnie. Przecież wychodzimy do uczniów z bogatą ofer-
tą promocyjną. Prowadzimy wykłady dla licealistów, organizujemy otwarte 
spotkania w Książnicy Beskidzkiej, zapraszamy do udziału w imprezach kul-
turalnych. W czerwcu, w ramach XV Beskidzkiego Festiwalu Nauki i Sztuki 
zorganizowaliśmy dyktando10, zaprosiliśmy profesora Jerzego Bralczyka z fan-
tastycznym wykładem pt. Sztuka mówienia. Polonista mówiący o mówieniu 
to przecież żywa reklama polonistyki. Uczniowie słuchali z przejęciem. Nie-
koniecznie tego, co mówił, ale jak mówił. A mówił o tym, że najważniejsze 
jest „jak” (intonacja, mowa ciała) i po co, w jakim celu coś komunikujmy. 

Polonista nie tylko poznaje gramatykę, szuka wartości i czyta litera-
turę w różnych kontekstach (od historii literatury/kultury przez filozofię, 
psychologię, socjologię), ale też umie rozpoznawać i stosować różne języki 
współczesności. Dostaje lekcję stosowania technik perswazji i uczy się nie-
ufności, np. do reklamy czy propagandy. Ponieważ dzieła dawnych epok 
czytamy w kontekście współczesnym (hermeneutycznie, neokolonialnie, 
psychologicznie, mitograficznie…), nasza polonistyka chce być szkołą myśle-
nia i interpretacji. Szkołą dialogu i otwartości na innego, na różne projekty 
świata. Mając na uwadze sieciowy charakter współczesnej kultury, trzeba 
uczyć rozsądnego, pożytecznego korzystania z sieci. Boję się nowomedial-
nych uzależnień, np. od lajkowania. Pozornie są one niegroźne, jeśli jednak 
młody człowiek buduje poczucie własnej wartości na akceptacji lajkowej, nie 
wróży to nic dobrego. Studia polonistyczne dają nie tylko konkretną wiedzę 
(o komunikacji, literaturze…), ale też dają ogładę, która zawsze była i będzie 
w cenie. Sztuka mówienia i myślenia, dobre obyczaje, kultura języka – to się 
zawsze opłaca. Wszyscy jesteśmy mniej czy bardziej próżni. Modne ciuchy 
i zgrabna sylwetka to wabiki dobre na starcie, ale żeby naprawdę zdobyć 
akceptację (grupy, szefa, bliskiej osoby), trzeba imponować czymś więcej. 
„Pokaż mi język, a powiem ci, kim jesteś”. 

10 Mowa o pierwszej edycji Beskidzkiego Dyktanda (6 czerwca 2014) zorgani-
zowanego pod egidą dr Eweliny Gajewskiej (układała tekst) i dr Angeliki Matuszek. 
Obie panie są adiunktami w Katedrze Polonistyki.
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Polonistyka rozwija, leczy i usprawnia „język”. Czytanie, pisanie, mówie-
nie i myślenie są nierozłączne. Dajemy wiedzę o tradycji i współczesności, 
czytamy teksty artystyczne i użytkowe, wskazujemy schematy, szablony, ba-
nały, uczymy projektowania wizerunku i kreatywnego pisania. Nie uczymy 
„pod klucz”, szczególnie cenimy indywidualność, pomysłowość, swobodę 
odczytań. 

a jak Pani ocenia pomysł uruchomienia od przyszłego roku akademickie-
go warsztatów „creative writing” dla studentów pierwszego roku filologii 
polskiej?

Oceniam na szóstkę. Moi seminarzyści piszący prozę czy wiersze, a ta-
kich wciąż przybywa, wyraźnie upominali się o te zajęcia. Ich zdaniem 
Podbeskidzie czeka na taką ofertę od dawna. Zobaczymy. Mam nadzieję, 
że warsztaty zapoczątkują coś więcej, np. regularne kursy dla wszystkich 
zainteresowanych. Na taki kurs chętnie zapiszą się osoby w różnym wieku, 
przed laty wspominali o tym uczestnicy Uniwersytetu Trzeciego Wieku. 

jaka będzie bielska polonistyka w najbliższej przyszłości? 
Rozesłaliśmy wici po całym świecie, więc liczymy na więcej kontaktów 

z zagranicą. Chętnie przyjmujemy gości z Erasmusa, jednak czekamy na stu-
dentów podejmujących regularne studia. W ubiegłym roku bardzo zaskoczy-
ła mnie Węgierka – tak opanowała język polski, że bez problemu opowia-
dała polskie dzieje, od Piasta do „Solidarności”. Niedawno oprowadzałam 
po kampusie Ukrainkę, która w tym roku kończy licencjat w Katowicach. 
Julya zrobiła wiele zdjęć, była zachwycona i obiecała promować uczelnię 
wśród znajomych. Otóż widzę tę polonistykę małą, ale szeroko otwartą na 
świat, zwłaszcza na Wschód. Trzeba sprowadzić chętnych z Ukrainy, Bliskiego 
Wschodu i Azji. Z pewnością będzie im tu lepiej niż w innych ośrodkach, 
a i naszym studentom będzie z nimi ciekawiej. 

II.  to są po prostu dobre studia  
– rozmowa z prof. dr. hab. tomaszem Stępniem

MAREK BERNACKI: Panie Profesorze, jak zrodził się pomysł urucho-
mienia na kierunku filologia polska w atH specjalności projektowanie 
komunikacji? jak uzasadnić połączenie tradycyjnej nauki o języku pol-
skim z pojęciem „komunikacja”, które wywoływać może przeróżne sko-
jarzenia? 
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TOMASZ STĘPIEŃ: Bezpośrednią inspiracją był kontakt oraz współpraca 
naukowa i dydaktyczna z zespołem profesora Michaela Fleischera, który 
jest twórcą tej specjalności, realizowanej na Uniwersytecie Wrocławskim. 
Pomysł z Wrocławia był niejako kompatybilny z kształtem filologii polskiej 
w Akademii Techniczno-Humanistycznej. Projektowanie komunikacji jest bo-
wiem rozwinięciem istniejącej od dawna na bielskiej polonistyce specjalno-
ści medialnej/dziennikarskiej. Komunikacja, kontakt z odbiorcą/klientem to 
podstawowy element nie tylko współczesnego życia społecznego. Komuni-
kacja pojmowana jako przekazywanie wiadomości oraz porozumiewanie się 
/ porozumienie stanowi o istocie świata człowieka – świata kultury. Dotyczy 
zarówno sfery kultury symbolicznej (sztuka, literatura, religia, nauka), jak 
i obszaru – szeroko rozumianych – polityki i ekonomii. Na początku było 
słowo. Język był i jest podstawowym środkiem komunikowania i zarazem 
budowania relacji społecznych, tworzenia ludzkiego świata. Kto nie ma swo-
jego wizerunku/tożsamości komunikacyjnej, nie istnieje w świadomości spo-
łecznej – i ktoś musi ten wizerunek/ tożsamość osoby, firmy czy instytucji 
zaprojektować. Dlaczego nie mają tego robić filolodzy, specjaliści od języka 
– podstawowej formy komunikacji i znawcy najbardziej skomplikowanej for-
malnie i najbogatszej znaczeniowo formy wyrazu, jaką jest utwór literacki? 

Kto umie analizować i interpretować tekst literacki, ten poradzi sobie 
z analizą i projektowaniem reklamy. O konieczności sprawnego posługiwa-
nia się różnymi językowymi stylami, formami i gatunkami wypowiedzi przez 
dziennikarzy i specjalistów z zakresu PR nie trzeba nikogo przekonywać. Tyl-
ko względy polityczne (dziedzictwo okresu PRL-u) sprawiły, że specjalności 
dziennikarskie i medialno-komunikacyjne zostały zawłaszczone przez socjo-
logię i nauki polityczne. Sądzę, że należy to zmieniać. Filologia, a w Polsce 
filologia polska to naturalna „baza” komunikacyjnych/komunikologicznych 
specjalności na studiach. Taką specjalnością jest właśnie projektowanie ko-
munikacji (communication design) obejmujące swoim programem zarówno 
obszar dziennikarstwa, jak i reklamę, PR, branding, kreowanie wizerunku 
komunikacyjnego i wiele innych kwestii związanych z kształtowaniem relacji 
komunikacyjnych w przestrzeni kultury, polityki i biznesu. 

jest Pan znanym w Polsce specjalistą od kultury popularnej. czy ta proble-
matyka ma jakieś odzwierciedlenie w badaniach prowadzonych w obrębie 
bielskiej polonistyki? czy pojawia się na zajęciach dydaktycznych?

Współczesna kultura popularna jest tak szerokim i trudno definiowalnym 
obszarem badawczym, że trudno znać się na wszystkim. Splata się tu ele-
ment estetyczny i ludyczny, perswazja ideologiczna i biznes. Stąd też daleko 
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posunięta specjalizacja – związana bądź z multimedialną formą (fantasy, fa-
buły sensacyjno-kryminalne), gatunkiem (np. seriale, blogi) lub przestrzenią 
medialną (literatura i prasa – obszar druku, przestrzeń audiowizualna – RTV, 
Internet). Ja sam zajmowałem się kiedyś satyrą i kabaretem, a moi dokto-
ranci (dziś już doktorzy bliscy habilitacji) – doktorzy Robert Pysz i Tomasz 
Bielak – zajmowali się literackimi i multimedialnymi formami, takimi jak 
fantasy i kryminał. Dr Bielak wydał książkę na temat polskiego kryminału, 
niebawem ukaże się książka dr. Pysza o polskim fantasy. Współcześnie ich 
zainteresowania badawcze przesunęły się w kierunku form kultury społecz-
ności sieciowych, choć o swoich wczesnych fascynacjach nie zapomnieli – 
kryminał i fantasy pojawiają się często jako tematy prowadzonych przez 
nich prac licencjackich i magisterskich. Warto wspomnieć, że dr Robert Pysz 
jest znawcą współczesnego kabaretu, organizatorem konferencji naukowych 
na jego temat i współtwórcą odbywającego się corocznie w Bielsku-Białej 
ogólnopolskiego festiwalu kabaretowego „Fermenty”. Współczesna, mul-
timedialna kultura popularna, ciesząca się ogromnym zainteresowaniem 
studentów, pojawia się jako temat zajęć na bielskiej polonistyce i obszar 
badawczy analizowany w pracach licencjackich i magisterskich (zwłaszcza 
na specjalnościach medialnej i projektowanie komunikacji). Na moich te-
gorocznych seminariach magisterskich (I, II rok) powstały i powstają prace 
o seryjnych mordercach w serialach telewizyjnych, współczesnych baśniach 
filmowych, grupach rekonstrukcji historycznej, air sofcie i internetowych 
pokerzystach, o blogach modowych i radiu rockowym… Tematy proponują 
sami studenci, oferując mi wiedzę na temat swoich bardzo różnorodnych 
pasji, a ja staram się ją uporządkować kompozycyjnie i stylistycznie. Korzyść 
jest obopólna – promotor często dowiaduje się o formach kultury, o których 
nie miał pojęcia, zaś studenci uczą się zasad problematyzowania zagadnień, 
selekcji i porządkowania materiału, komponowania narracji – czyli podstaw 
dyskursu analityczno-badawczego. Jego znajomość może przydać się nie 
tylko w przyszłej pracy doktorskiej (kilkoro naszych absolwentów podjęło 
studia doktoranckie, liczymy na to, że i u nas, na polonistyce w ATH, już 
niebawem można będzie pisać doktorat), ale również w pracy zawodowej 
(określenie i analiza problemu jest podstawowym elementem każdej ak-
tywności intelektualnej).

był Pan pomysłodawcą zajęć terenowych ze studentami, tzw. media camp. 
Proszę przybliżyć tę inicjatywę.

Na pomysł obozu wpadł dr Tomasz Bielak po konsultacji ze studentkami 
i studentami tworzącymi Koło Naukowe Polonistów. Ja ten pomysł gorąco 
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poparłem, bo sam wywodzę się (to dość dawne czasy) ze studenckiego 
ruchu naukowego, którego integralnym elementem były plenerowe obozy 
naukowe. Dobrze wspominam wspólne, bardzo intensywne intelektualnie 
spędzanie czasu na wykładach i warsztatach (dotyczących różnych zagadnień 
medialno-komunikacyjnych), na dyskusjach naukowych i egzystencjalnych. 
Nauce towarzyszy tu zabawa i zacierają się granice między tym, co oficjalne 
i prywatne. To wszystko szybko buduje zespół i tworzy atmosferę sprzyjającą 
innowacyjnym pomysłom dotyczącym projektów badawczych. Dotychcza-
sowe spotkania na media camp (biorą w nich udział studenci i pracowni-
cy) potwierdziły trafność tego pomysłu i zyskały aprobatę studentów. Takie 
wyjazdowe spotkania (których nie zastąpią spotkania Koła na uczelni) będą 
znakiem firmowym bielskiej polonistyki – zwłaszcza, że „pięknych okolicz-
ności przyrody” w naszym regionie nie brakuje11 . 

W tym roku wypuściliśmy kolejny rocznik absolwentów filologii polskiej, 
specjalność medialna z podstawami dziennikarstwa. czy jest szansa na 
to, że ci młodzi i ambitni ludzie znajdą pracę w „wyuczonym zawodzie”? 

Wyuczyć można się zawodu szewca, krawca, zduna. W wypadku pro-
fesji nieco bardziej skomplikowanych (nauczyciel, dziennikarz, copywriter, 
„pijarowiec”, ale także lekarz, prawnik, inżynier) trzeba się uczyć przez całe 
zawodowe życie. Studia wyższe dają dyspozycję intelektualną do różnych 
form aktywności zawodowej, uczą nie tyle zawodu, ile umiejętności cią-
głego uczenia się i pracy w zespole, co jest podstawowe dla kompetencji 
współczesnego pracownika. Moim zdaniem absolwent filologii polskiej (obu 
naszych specjalności – nauczycielskiej i medialnej) może pracować nie tyl-
ko w szkole czy mediach, ale wszędzie tam, gdzie liczy się kompetencja 
kulturowa, umiejętność analizy problemów, zdolność interpretacji tekstów 
i sytuacji komunikacyjnych oraz, co nie jest już niestety powszechne, po-
prawne formułowanie komunikatów w języku polskim – w mowie i piśmie. 
To od niego przede wszystkim (i splotu sprzyjających okoliczności) zależy, 
czy i jaką pracę dostanie. Studia gwarantowały pracę w dawnym Związku 
Radzieckim – absolwent dostawał nakaz pracy i np. mieszkaniec Moskwy 
jechał pracować do szkoły na dalekiej Syberii, bo tego wymagała polityka 
zatrudnieniowa państwa radzieckiego. Obecnie pracę może zagwarantować 
(na kilka lat) zakład, który studentowi ufundował stypendium, natomiast 
jeśli jakaś uczelnia lub reprezentanci jakiegoś kierunku twierdzą, że jej ab-

11 Warsztaty media camp odbywały się m.in. w „Kossakówce” – byłym dworze 
w Górkach Wielkich, w którym mieszkała i pracowała przed wybuchem drugiej 
wojny światowej Zofia Kossak-Szatkowska.
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solwenci mają zapewnioną pracę po studiach – to, łagodnie mówiąc, mijają 
się z prawdą. 

jak zachęciłby Pan tegorocznych maturzystów, aby podjęli studia na kie-
runku filologia polska w atH?

To są po prostu dobre studia. Interesujący program i świetni wykła-
dowcy. Nie masówka, jak na uczelniach w Katowicach i Krakowie, ale eli-
tarny, bezpośredni kontakt z prowadzącym, tutorem. Piękne miasto i góry, 
u podnóża których jest nasz kampus. Ta przestrzeń kusi, by w wolnej chwili 
„wyskoczyć” w Beskidy.

Pana pasją jest turystyka wysokogórska. a jak Pan Profesor ocenia pomysł 
organizowania wycieczek górskich ze studentami, np. szlakami beskidu 
Żywieckiego, beskidu śląskiego czy beskidu małego?

W górach wysokich pojawiam się od czasu do czasu, Beskidy mam na 
wyciągnięcie ręki i to od dawna. W okresie moich studiów czas wolny często 
spędzaliśmy w górach. Były to prywatne kilkuosobowe eskapady, organizo-
wano również popularne rajdy studenckie w pasma górskie, o których Pan 
wspomniał. Infrastrukturę stanowiła rozwinięta sieć schronisk studenckich 
we wszystkich górach Polski. Część tzw. chatek studenckich przetrwała, choć 
często funkcjonują już w zmienionej formule (np. tuż obok nas w Bystrej 
na Rogaczu). Poza tym na uczelni działa Koło Przewodników Beskidzkich, 
jest samorząd, koła naukowe. Są studenckie grupy nieformalne, uprawiają-
ce turystykę górską. Potencjalnych organizatorów wycieczek jest wielu, ale 
może warto zainicjować integracyjny polonistyczny rajd górski dla studen-
tów I roku? O ile wiem, Pan Dziekan również pojawia się często w naszych 
„górach domowych”. A może razem coś w październiku zorganizujemy?12

myślę, że w przyszłości można włączyć do programu przedmiot dotyczący 
regionalnej turystyki. co Pan Profesor na to?

Oczywiście, nasze góry kryją wiele ciekawych miejsc związanych z kultu-
rą regionu, z jego folklorem i historią. Interesująca turystycznie jest również 
wielokulturowa przeszłość Bielska i Białej. Musimy opracować program ta-
kiego przedmiotu, wykorzystując wiedzę naszych studentów, którzy pocho-
dzą z górskich miejscowości, oraz członków Koła Naukowego Regionalistów.

12 We wrześniu 2014 roku odbył się pierwszy rajd integracyjny, w którym wzięli 
udział absolwenci, studenci i nowo przyjęci kandydaci na studia pierwszego roku 
filologii polskiej w ATH. Trasa rajdu prowadziła przez Kozią Górkę na Klimczok i Błat-
nią, z zejściem przez Palenicę do Wapienicy.
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4.3.  bielsko czeka na swoją epopeję!  
Wywiad dla Portalu Kultury,  
Sztuki i rozrywki w bielsku-białej

[Wywiad udzielony redaktorowi Szymonowi Kusiowi (absolwentowi bielskiej 
polonistyki), został opublikowany na „Pierwszym Portalu Kultury, Sztuki 
i Rozrywki w Bielsku-Białej” (www.bb365.info)1.] 

SZYMON KUŚ: jest Pan pomysłodawcą cyklu wykładów O najnowszej 
literaturze polskiej – skąd wziął się pomysł zorganizowania tego typu spo-
tkań?

MAREK BERNACKI: Cykl spotkań, nazywany przez jednych wykładami, 
a przez innych – chyba trochę na wyrost – seminariami, to tylko część moich 
obowiązków w ramach pracy dla Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczy-
cieli „WOM” w Bielsku-Białej, gdzie jestem konsultantem języka polskiego. 
Z bielskim WOM-em (niegdyś Wojewódzkim Ośrodkiem Metodycznym), któ-
rego siedziba znajduje się w pięknej neobarokowej willi Emanuela Rosta przy 
ul. Komorowickiej, współpracuję od dawna. W latach 1994–1995 prowadzi-
łem tam wykłady dla nauczycieli, których tematem była ówczesna najnowsza 
literatura polska (m.in. poezja Miłosza z tomu Na brzegu rzeki, Koniec i po-
czątek Szymborskiej, Imperium Kapuścińskiego). To już bardzo dawne czasy, 
ale idea penetrowania tego, co nowe i warte dyskusji w najnowszej literatu-
rze polskiej, jest mi nadal bliska. Stąd właśnie pomysł spotkań poświęconych 
ważnym książkom polskiej literatury współczesnej (poetyckim i prozatorskim), 
których zdecydowana większość powstała już w XXI wieku. 

Nadrzędnym celem naszych comiesięcznych spotkań, organizowanych 
pod egidą WOM2 i ATH, ale otwartych dla wszystkich, którzy interesują się 
najnowszą literaturą polską, jest wzbudzenie w bielskim środowisku polo-

1 Rozmowa została opublikowana w Internecie na przełomie stycznia i lute-
go 2008. Niniejszy tekst został poddany obróbce redakcyjnej na użytek wydania 
książkowego.

2 Cykl wykładów wspierał bardzo mocno ówczesny dyrektor RODN „WOM” 
w Bielsku-Białej dr Roman Targosz. Co więcej, dzięki jego osobistej inicjatywie i za-
angażowaniu większość wykładów została utrwalona w formie filmowego zapisu 
cyfrowego; fragmenty filmów były dostępne na platformie RODN „WOM”.
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nistycznym czegoś, co na własny użytek nazywam „żywym ruchem myśli”. 
Kiedy studiowałem polonistykę na Uniwersytecie Jagiellońskim, moi profe-
sorowie podkreślali, że środowisko odgrywa bardzo ważną rolę w obiegu 
literatury. Jeśli nie ma kręgu ludzi czytających i chcących o przeczytanych 
książkach podyskutować, to życie literackie jest martwe, najnormalniej 
w świecie go nie ma. Wszystko sprowadza się wtedy do żonglowania tytu-
łami, o których można przeczytać krótką notkę w fachowym czasopiśmie 
czy w Internecie. Taki model wirtualnej, czy też multimedialnej humanistyki 
mnie nie przekonuje – jako polonista wychowany na książce, którą czytając, 
można wziąć do ręki, powąchać (każda książka pachnie inaczej!), a później 
odłożyć w miejsce na półce, w którym spędza następne kilka czy kilkanaście 
lat, bronię tradycyjnej lektury. Bardzo chciałbym przyczynić się do ożywie-
nia środowiska polonistycznego w Bielsku-Białej, dlatego zapraszam ludzi 
zainteresowanych moją ideą do poważnej rozmowy o literaturze. Stąd też 
taka, a nie inna forma spotkań: po krótkim zagajeniu w części pierwszej 
(ok. 45-minutowej) słuchamy wykładu zaproszonego prelegenta, a później 
(przez 30 minut) toczy się dyskusja wokół omawianej książki. Każdy może 
zadać pytanie, podzielić się swoimi przemyśleniami czy dokonać próby wła-
snej interpretacji. Taki dialog „na żywo” jest naprawdę ciekawy i zostaje na 
długo w pamięci uczestników spotkania!

jak Pan ocenia dotychczasowe spotkania cyklu? jakie są dalsze plany?
Do współpracy w przygotowaniu wykładów zaprosiłem kolegów z Ka-

tedry Polonistyki ATH, znanych i cenionych w środowisku polonistycznym 
literaturoznawców i krytyków literackich, takich jak prof. Anna Węgrzyniak 
czy prof. Stanisław Gębala. Nie zabrakło też gwiazd spośród bielskich na-
uczycieli-polonistów, z Krzysztofem Płatkiem na czele, wieloletnim nauczy-
cielem języka polskiego w bielskich liceach – Kopernika, Reja, a ostatnio 
Wyspiańskiego. 

Tematem pierwszego, październikowego wykładu był Katyń. Post mor-
tem Andrzeja Mularczyka. Mówiłem o tej książce oraz o filmie Andrzeja 
Wajdy Katyń, który dostał nominację do Oscara. Miesiąc później prof. Sta-
nisław Gębala omówił wybrane wiersze Tadeusza Różewicza z tomu Wyj-
ście. W grudniu prof. Płatek podzielił się swoją wiedzą na temat znako-
mitej (Mannowskiej z ducha) powieści Pawa Huellego Castorp. A ostatnio 
tematem wykładu była powieść Esther Stefana Chwina, którą omówił dr 
Ireneusz Gielata. 

W planach mamy jeszcze cztery spotkania (w marcu, kwietniu, maju 
i czerwcu) poświęcone następującym książkom: kontrowersyjnej Barbarze 
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Radziwiłłównie z Jaworzna Szczakowej Michała Witkowskiego (wykład dr 
Renaty Jochymek), uznanej za objawienie Lali Jacka Dehnela (dr Michał 
Kopczyk), tajemniczej Annie In w grobowcach świata Olgi Tokarczuk (dr Bar-
bara Tomalak) oraz szeroko komentowanemu ostatniemu tomikowi wierszy 
Miłosza Wiersze ostatnie (dr Marek Bernacki). 

Sądzę, że cztery pierwsze spotkania były naprawdę udane. Wykładowcy 
dobrze się do nich przygotowali i w sposób ciekawy opowiadali o wybra-
nych przez siebie utworach. Po każdym wystąpieniu wywiązywała się spon-
taniczna dyskusja. Pragnę nadmienić, że spotkania są rejestrowane kamerą 
cyfrową, więc jeśli ktoś bardzo chce, może się skontaktować z Dyrektorem 
WOM-u drem Romanem Targoszem i poprosić o udostępnienie materiałów. 
Natomiast na stronie http://www.portal.wombb.edu.pl . (dział „język pol-
ski – rozmaite”) można przeczytać komunikaty oddające klimat każdego ze 
spotkań.

Niestety, mankamentem jest stosunkowo niska frekwencja – na spotka-
nie przychodzi 15–25 osób. Nie ukrywam, że liczyłem na większe zaintere-
sowanie. Docelowym odbiorcą spotkań są nauczyciele poloniści powiatu 
bielskiego pracujący w szkołach wszystkich szczebli – od podstawówek przez 
gimnazja po licea. Niestety, mimo wielokrotnie ponawianych i przesyłanych 
informacji, poloniści prawie w ogóle na te spotkania nie przychodzą. Zasta-
nawiam się, dlaczego tak się dzieje. Może już wszystko wiedzą, wszystko 
przeczytali i nie potrzebują dodatkowych informacji? Ale może też jest tak, 
że zdominowani przez szkolne procedury i metody wprowadzone po refor-
mie oświaty, najnormalniej w świecie nie mają czasu i ochoty na przyswaja-
nie dodatkowej wiedzy. No bo po co rozmawiać o Lali Dehnela czy Castorpie 
Huellego, kiedy i tak w szkole się tego „nie przerabia”? Jeśli jednak dominuje 
takie właśnie minimalistyczne spojrzenie, to ze środowiskiem polonistycz-
nym w naszym mieście nie jest, mówiąc eufemistycznie, najlepiej... Cieszy 
natomiast, że na spotkania przychodzi coraz więcej młodych ludzi – matu-
rzystów, studentów; pojawiają się też przygodni słuchacze, którzy dowiadują 
się o naszych wykładach z Internetu czy z „Pełnej Kultury”. 

W lutym odbędzie się panel dyskusyjny poświęcony poezji zbigniewa Her-
berta. czy mógłby Pan opowiedzieć o tym wydarzeniu coś więcej?

Przygotowaliśmy coś specjalnego i różniącego się od dotychczasowych 
i następnych spotkań z najnowszą literaturą polską. Panel dyskusyjny wiąże 
się bezpośrednio z Rokiem Zbigniewa Herberta (2008). To spotkanie odbę-
dzie się 26 lutego w godz. 16.00–20.00 na Małej Scenie Teatru Polskiego 
w Bielsku-Białej. Zaprosiłem na nie ciekawych ludzi: poetów, literaturo-
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znawców, krytyków literackich, filozofów i teologów oraz studentów naszej 
akademii. Zaczniemy od przypomnienia sylwetki autora Pana Cogito (krótki 
film). Później każdy z gości ma wygłosić 10-minutową „wariację interpre-
tacyjną” na temat wybranego przez siebie, ulubionego, wiersza Zbigniewa 
Herberta. Wcześniej ten wiersz zostanie odczytany przez pana Kubę Abra-
hamowicza, aktora bielskiego teatru, zaś w czasie prezentacji jego treść 
będzie widoczna na ekranie. Wśród wierszy Herberta znajdą się utwory 
klasyczne, interpretowane w szkole, takie jak U wrót doliny czy Kamyk, ale 
nie tylko. Liczę na niekonwencjonalne interpretacje i ożywioną dyskusję, 
która przewidziana jest po części pierwszej i drugiej panelu. Każdy może 
w niej wziąć udział! Nie chcę na razie uprzedzać wszystkich faktów, zresztą 
dokładny plan zostanie podany na kilka dni przed spotkaniem, na które już 
dzisiaj wszystkie zainteresowane osoby serdecznie zapraszam3 . 

czy myśli Pan, że w dzisiejszych czasach młody człowiek sięga jeszcze po 
poezję Herberta?

Jako przedstawiciel polonistycznych dinozaurów wychowanych na pio-
senkach Jacka Kaczmarskiego do wierszy z tomu Raport z oblężonego Miasta, 
nie mogę oczywiście wypowiadać się w imieniu wszystkich młodych ludzi, 
mam jednak nadzieję, że wielu z nich – zwłaszcza tych, którzy naprawdę są 
zainteresowani polską poezją – czyta uważnie wiersze Zbigniewa Herberta. 
Wydaje mi się, że w potocznym odczytaniu tej znakomitej przecież poezji 
pokutują ciągle kalki interpretacyjne narzucane przez odbiór szkolny: „Her-
bert niezłomny”, „Herbert klasyk”, „Herbert autorytet moralny”, „Herbert 
sumienie narodu” w latach walki z komuną itp., itd. Oczywiście, wszystkie te 
elementy znajdziemy w jego poezji, ale młodych ludzi zachęcam, by poczy-
tali uważnie ostatnie tomiki poety: Rovigo, Elegię na odejście i Epilog burzy . 
W tych tomach Herbert objawia niejako nową twarz, jest bardziej ludzki, 
po prostu odsłania się, przemawia prostszym językiem, pisząc o sprawach 
egzystencjalnych: o śmierci, o lęku przed samotnością, o umiłowaniu rzeczy 
tego świata, o miłości i odzyskiwanej wierze w Boga. Gorąco zachęcam mło-
dych, aby czytali także eseje Herberta. Dla mnie najważniejsze są te, które 
znajdują się w tomie Martwa natura z wędzidłem – jeśli ktoś pasjonuje się 

3 Wspomnianą sesję o twórczości Zbigniewa Herberta omawiam w innym roz-
dziale tej książki. Warto przypomnieć, że rezultatem spotkania było wydanie pracy 
zbiorowej „We mnie jest płomień który myśli” – glosy do Herberta (w 10. rocznicę 
śmierci Poety), red. nauk. Marek Bernacki, Wydawnictwo Naukowe ATH, Bielsko-
-Biała 2009, ss. 249.
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np. malarstwem holenderskim XVII w., to koniecznie powinien sięgnąć po 
ten tom!

Od wielu lat pracuje Pan w oświacie. jak wygląda czytelnictwo wśród 
bielskiej młodzieży i studentów?

Nie dysponuję danymi statystycznymi (można to łatwo sprawdzić np. 
w Książnicy Beskidzkiej, Wojewódzkiej Bibliotece Pedagogicznej lub Biblio-
tece ATH), ale wydaje mi się, że z czytelnictwem nie jest wbrew pozorom 
tak źle. Ucząc w liceum czy prowadząc zajęcia w ATH, zawsze spotykam 
mniejsze lub większe grupki osób, które chłoną literaturę, interesują się no-
winkami, często też same próbują coś pisać. Tym jednak, co mnie niepokoi, 
a raczej zastanawia, jest zdecydowany odwrót od literatury realistycznej. 
Zadałem kiedyś moim licealistom pytanie, dlaczego czytają Harry’ego Pot-
tera i powieści Tolkiena, zamiast, dajmy na to, Dostojewskiego, Prusa czy 
Balzaka. Usłyszałem w odpowiedzi, że literatura fantasy jest „ucieczką od 
systemu”. Jakiego systemu, pytam? To nasi rodzice i my, pokolenie stanu 
wojennego, żyliśmy w okowach systemu, a czytanie literatury (różnorodnej – 
realistycznej, psychologicznej czy kreacjonistycznej) było formą wyzwolenia 
z absurdów życia w socjalistycznej nierzeczywistości... Tak więc nie bardzo 
rozumiem, od jakiego „systemu” uciekają młodzi ludzie, czytając literaturę 
fantastyczną. Pewnie od Matrixu, ale dla mnie to nie jest odpowiedni kie-
runek. Przeciwwagą dla tego, co sztuczne i wirtualne, powinien być wła-
śnie powrót do obiektywnie istniejącej rzeczywistości. Taki kierunek wskazał 
polskiej literaturze Czesław Miłosz, np. w tomie Haiku czy Wypisach z ksiąg 
użytecznych – należy pochylić się nad tym, co jest, bo to samo w sobie 
jest cudem, epifanią! No tak, ale dzisiaj młodzi ludzie nie czytają Miłosza... 
wielka szkoda!

jest Pan bielszczaninem, jak ocenia Pan stan bielskiej kultury? czego Pana 
zdaniem najbardziej brakuje w sferze kultury w naszym mieście?

To bardzo trudne pytanie, na które jedna osoba nie może udzielić sen-
sownej odpowiedzi. Mogę co najwyżej podzielić się prywatnymi spostrzeże-
niami, a te podpowiadają, że ze stanem bielskiej kultury (czy raczej kultury 
w Bielsku-Białej) nie jest wcale tak źle. Zadymka Jazzowa, Bielska Jesień, 
Tygodnie Kultury Beskidzkiej i Kultury Chrześcijańskiej, dobre koncerty 
w BCK-u, bardzo oryginalne premiery w „Banialuce” (np. Królowa Śniegu) 
i sztuki w Teatrze Polskim (jestem pod wrażeniem zobaczonej ostatnio Ko-
nopielki, w której dużą rolę – jak w Pachnidle Süskinda – odgrywają efekty 
zapachowe). Spotkania z pisarzami organizowane przez Książnicę Beskidz-
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ką, coraz nowocześniejsza i ciekawsza oferta Muzeum na Zamku Książąt 
Sułkowskich czy dobre filmy w kinie „Studio”, gdzie zobaczyć można kla-
sykę światowego kina – to wszystko składa się na wielobarwną i treściwą 
mozaikę kulturalną. Kiedy wertuję „Pełną Kulturę” (Agata Wolna i Maria 
Trzeciak powinny dostać jakiegoś bielskiego Nobla za prowadzenie tego zna-
komitego informatora!), mówię sobie, że chciałbym już być na emeryturze. 
Wtedy nic innego bym nie robił, tylko zaliczałbym jedno kulturalne wyda-
rzenie po drugim (śmiech). A czego brakuje? Zaskoczę Pana. Według mnie 
w Bielsku-Białej brakuje nowych pomników! Gdybym za to odpowiadał, to 
natychmiast rozpisałbym konkurs na co najmniej dziesięć pomników, które 
powinny stanąć w zabytkowych punktach miasta, na placach, skwerkach, 
przy ulicach (marzy mi się np. siedzący na ławeczce Jerzy Zitzman, tak jak 
w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej pokazany został Julian Tuwim, a w Krakowie 
przy Rynku Piotr Skrzynecki, współtwórca Piwnicy pod Baranami). W Białej 
postawiłbym pomnik biskupa Ignacego Krasickiego, który w XVIII wieku był 
w naszym mieście, a na Błoniach umieściłbym duży posąg Karola Korna, 
który na przełomie XIX i XX wieku wybudował połowę (dosłownie!) naszego 
miasta, a dzisiaj prawie nikt o nim nie pamięta! Pomniki nie tylko ożywiają 
i upiększają miasto, ale tworzą w nim tzw. przestrzeń symboliczną, która jest 
jednym z podstawowych elementów budowania tożsamości obywatelskiej 
i społecznej. A Bielsko-Biała jest pod tym względem miastem niespójnym, 
takim trochę bez duszy i charakteru. I coś trzeba koniecznie z tym zrobić!

Ostatnio na stronach naszego portalu ruszyła akcja W stronę Parnasu. 
ma za zadanie promować twórców literackich z regionu i szukać młodych 
talentów. czy jest szansa na to, że znajdziemy na przykład nowego jerzego 
Pilcha?

Wasza akcja wydaje mi się ciekawa i warto ją wesprzeć. Zastanawiam się 
tylko, jak zachęcicie potencjalnych autorów do ujawnienia się? Jakie zostaną 
przyjęte kryteria oceny nadsyłanych tekstów i kto miałby się tym zająć od 
strony organizacyjnej? W każdym razie trzymam kciuki. Co do „drugiego 
Pilcha”, to uważam, że jeden całkowicie wystarczy (śmiech). Poza tym on 
jest z Wisły rodem, bliżej mu do Śląska Cieszyńskiego niż do Bielska. Może 
więc lepiej szukać jakiegoś bielskiego Chwina lub Huellego? Zaraz wyjaśnię, 
o co mi chodzi. Otóż od dawna uważam, że Bielsku-Białej należy się prozaik 
z krwi i kości, który w końcu napiszę epopeję tego miasta, uwzględniając 
jego wielowyznaniową, wieloetniczną i wielokulturową historię i tradycję. 
To jest naprawdę wielkie wyzwanie – napisać dobrą epicką powieść o Biel-
sku i Białej, której akcja rozgrywałaby się np. od okresu rozbiorów Polski 
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po lata współczesne! Co prawda, podobne rzeczy próbuje pisać Artur Pa-
łyga, autor sztuki Testament Teodora Sixta, ale on ucieka w dramaturgię, 
która się lepiej sprzedaje i wywołuje większy doraźny efekt. Żeby napisać 
naprawdę wartościową powieść, trzeba poświęcić na to sporo czasu i mieć 
silną wolę. Zachęcam młodych ludzi do wnikliwego studiowania niezwykle 
ciekawej historii naszego miasta. Czytajcie prace prof. Ewy Chojeckiej i dr. 
Jerzego Polaka, przeglądajcie albumy ze starymi widokówkami i fotografia-
mi, uczestniczcie w spotkaniach parateatralnych Jacka Proszyka pt. Fabryka 
sensacji, a przede wszystkim chodźcie po mieście i patrzcie na nie tak, jak 
nikt inny przed wami na to piękne miasto nie patrzył. Jestem przekonany, 
że w tych znękanych i zszarzałych secesyjnych murach dawnego „małego 
Wiednia” przemieszkuje duch pierwszej bielskiej epopei, czekając na swego 
Jamesa Joyce’a!
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4.4.  doktorat honoris causa aTh  
dla biskupa Tadeusza Rakoczego

W piątek 22 maja 2009 roku, dokładnie w czternastą rocznicę pielgrzymki 
papieża Jana Pawła II do Skoczowa, Bielska-Białej i Żywca oraz w dniu inau-
guracji obchodów czterdziestolecia istnienia państwowej wyższej szkoły na 
Podbeskidziu, Akademia Techniczno-Humanistyczna nadała najwyższe nauko-
we wyróżnienie – stopień i godność doktora honoris causa – ks. biskupowi Ta-
deuszowi Rakoczemu, pierwszemu ordynariuszowi diecezji bielsko-żywieckiej.

Na dyplomie wręczonym honorowemu Nominatowi, odczytanym pod-
czas uroczystości w języku łacińskim i polskim przez rektora ATH prof. dr. 
hab. inż. Ryszarda Barcika, znalazła się następująca sentencja uzasadniająca 
przyznanie tego zaszczytnego tytułu:

Jego Ekscelencji
KS. BP. TADEUSZOWI RAKOCZEMU
ordynariuszowi diecezji bielsko-żywieckiej
Kościoła rzymsko-katolickiego
Wieloletniemu współpracownikowi Jego Świątobliwości
Ojca Świętego Jana Pawła II
Pierwszemu Biskupowi diecezji bielsko-żywieckiej
Wybitnemu duszpasterzowi i kaznodziei
Znawcy teologii biblijnej i problemów społecznych
Animatorowi życia społeczno-kulturalnego na Podbeskidziu
Współczesnemu Apostołowi Ekumenizmu
Wspierającemu powstanie i rozwój Akademii Techniczno-Humanistycznej
Przyjacielowi ludzi nauki i studentów
Człowiekowi o wrażliwym sercu
Oddanemu na służbę Bogu, Kościołowi i ludziom.

Decyzja o nadaniu doktoratu honoris causa zapadła na mocy uchwały 
Senatu Akademii Techniczno-Humanistycznej w dniu 17 kwietnia 2009 – 
uroczystość zorganizowana w Bielskim Centrum Kultury 22 maja była pięk-
nym dopełnieniem tego aktu.
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Biskup Tadeusz Rakoczy, pierwszy ordynariusz diecezji bielsko-żywieckiej, 
urodził się 30 marca 1938 roku w Gilowicach na Żywiecczyźnie. W rodzinnej 
miejscowości uczęszczał do szkoły podstawowej, a następnie kontynuował 
naukę w liceum ogólnokształcącym w Żywcu. W latach 1957–1963 studio-
wał w krakowskim Wyższym Seminarium Duchownym. Święcenia kapłańskie 
przyjął w katedrze na Wawelu z rąk ówczesnego wikariusza kapitulnego ks. 
biskupa Karola Wojtyły. W latach 1967–1970 pełnił funkcję prefekta Semina-
rium Duchownego w Krakowie. Od roku 1970 studiował na Uniwersytecie 
Gregoriańskim oraz w Papieskim Instytucie Biblijnym. Wielokrotnie wyjeżdżał 
do Francji, pracując wśród tamtejszej Polonii. Od 1978 wraz z ks. Józefem 
Kowalczykiem, późniejszym nuncjuszem apostolskim w Polsce, na polecenie 
papieża Jana Pawła II organizował w Rzymie Polską Sekcję Sekretariatu Stanu, 
uczestnicząc przy okazji w wielu podróżach zagranicznych Ojca Świętego. 26 
kwietnia 1992 w bazylice św. Piotra w Rzymie otrzymał sakrę biskupią z rąk 
papieża Jana Pawła II. Uroczysty ingres biskupa ordynariusza nowo powstałej 
diecezji bielsko-żywieckiej do katedry pw. św. Mikołaja w Bielsku-Białej odbył 
się 9 maja, zaś 30 maja – do konkatedry pw. Narodzenia Najświętszej Maryi 
Panny w Żywcu. Jako biskupie zawołanie ks. Tadeusz Rakoczy przyjął słowa 
z Listu św. Pawła do Efezjan: In aedificationem corporis Christi („Celem bu-
dowania Ciała Chrystusowego”). Pierwszy biskup ordynariusz diecezji bielsko-
-żywieckiej jest nie tylko synem, ale i wielkim miłośnikiem Podbeskidzia. Dał 
temu wyraz w homilii skierowanej do uczestników ingresu w katedrze biel-
skiej: „Oby piękno beskidzkiej ziemi naturalnie pociągało nasze serca i nasze 
myśli ku pięknu absolutnemu, ku źródłu i piękna, i dobra”1 .

Po siedemnastu latach od tych wydarzeń bielskiego ordynariusza uhono-
rowała bielska uczelnia. Uroczystość rozpoczęła się o godz. 10.15 od wpro-
wadzenia sztandaru Akademii Techniczno-Humanistycznej. Licznie zaprosze-
ni goście, w tym ubrani w togi rektorzy wielu wyższych szkół z całej Polski, 
a także przedstawiciele władz miejskich i samorządowych oraz dyrektorzy 
szkół różnych szczebli i placówek kulturalno-oświatowych, zajęli honorowe 
miejsca w pierwszych rzędach sali Bielskiego Centrum Kultury. Rektorzy 
i dziekani ATH, wraz z ks. biskupem Rakoczym, w otoczeniu rektorów Pa-
pieskiej Akademii Teologicznej z ks. prof. Janem Dyduchem i Politechniki 
Śląskiej w Gliwicach z prof. inż. Andrzejem Karbownikiem, zasiedli na scenie. 
W tle znalazło się miejsce dla Chóru Akademickiego, pod dyrekcją dr. Jana 
Borowskiego, który uświetnił uroczystość wykonaniem kilku podniosłych 

1 Cyt. za: Szlakiem drewnianych świątyń na Podbeskidziu, Materiały zebrał 
i opracował Marek Bernacki, Bielsko-Biała 2009, s. 24.
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okolicznościowych pieśni. Po odśpiewaniu Gaude Mater Rektor ATH prof. 
dr hab. inż. Ryszard Barcik powitał przybyłych gości, w tym kardynała Sta-
nisława Dziwisza, metropolitę krakowskiego, oraz ks. kardynała Franciszka 
Macharskiego, biskupa seniora. 

Po odczytaniu obejmującej kilkadziesiąt osób różnych stanów i profe-
sji listy zaproszonych gości, rektor wygłosił przemówienie inaugurujące ju-
bileusz czterdziestolecia uczelni Od Filii Politechniki Łódzkiej do Akademii 
Techniczno-Humanistycznej. Mówca skoncentrował się na misji kształce-
nia młodych pokoleń, jaka przyświecała pracownikom naukowym podczas 
czterdziestu lat pracy. Podkreślił też nowe wyzwania, z których prioryte-
towym jest utworzenie uniwersytetu w Bielsku-Białej. Podkreślając zasługi 
ks. biskupa Rakoczego dla powstania pierwszej publicznej szkoły wyższej na 
Podbeskidziu, jaką od ośmiu lat jest Akademia Techniczno-Humanistyczna, 
rektor Barcik przypomniał, że biskup ordynariusz pełni rolę animatora życia 
kulturalno-naukowego w mieście. „Przez wiele lat, jako bliski współpracow-
nik Jana Pawła II – kontynuował rektor – był on także «ambasadorem» ATH 
w Rzymie”. W tym miejscu mówca przytoczył fragment listu Ojca Świętego 
wystosowanego 18 października 2001 r. :

W modlitwie Bogu polecam Profesorów
Pracowników naukowych
administracyjnych oraz wszystkich
Studentów Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej,
Wypraszam dary mądrości, wiedzy i umiejętności i z serca
udzielam mego Apostolskiego Błogosławieństwa

Rektor przypomniał, że powyższe słowa, znajdujące się na tablicy pa-
miątkowej wmurowanej przy wejściu na Salę Senatu w budynku Rektoratu 
ATH, stanowią motto dla całej społeczności akademickiej.

Wręczenie doktoratu honoris causa Jego Ekscelencji Księdzu Biskupowi 
Tadeuszowi Rakoczemu poprzedziło wręczenie stopni naukowych (jedne-
go doktora habilitowanego oraz pięciu doktorskich) pracownikom uczelni, 
a także odznak „Zasłużony dla Akademii Techniczno-Humanistycznej w Biel-
sku-Białej” (przyznano je trzem osobom: pani poseł Mirosławie Nykiel z Plat-
formy Obywatelskiej, staroście bielskiemu Andrzejowi Płonce oraz wielolet-
niemu pracownikowi uczelni prof. Janowi Szadkowskiemu).

Jednym z głównych punktów uroczystości była laudacja wygłoszona 
przez promotora prof. dr. hab. inż. Jacka Stadnickiego, dziekana Wydziału 
Budowy Maszyn i Informatyki ATH, który powiedział m.in.
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Jako humanista, człowiek otwarty i życzliwy dla studiującej młodzie-
ży i ludzi nauki, a także jako lokalny patriota, ksiądz biskup Tadeusz 
Rakoczy przyczynił się do powstania w 2001 r. Akademii Techniczno-
-Humanistycznej, pierwszej – i jak dotąd jedynej – państwowej uczelni 
w Bielsku-Białej. Powołanie uczelni, tak ważnej dla miasta i regionu, 
wcale nie było łatwe. Współorganizatorzy tego dzieła wiedzą najle-
piej, jak bardzo Ksiądz Biskup zaangażował się w to zadanie, służąc 
swą radą i pomocą, która wtedy okazywała się nieodzowna! Przez 
cały, jakże trudny dla młodej uczelni czas tworzenia i rozwoju, do-
świadczamy Jego osobistej życzliwości i wsparcia.

Po laudacji nastąpiło wręczeniu dyplomu doktora honoris causa, po 
czym Chór Akademicki odśpiewał fragment Mesjasza Haendla. Majestatycz-
ne Alelluja zrobiło na wszystkich ogromne wrażenie. Następnie prowadzący 
uroczystość rektor ATH poprosił trzy osoby o złożenie publicznych gratulacji. 

Jako pierwszy głos zabrał kardynał Stanisław Dziwisz, prywatnie przy-
jaciel biskupa Tadeusza Rakoczego. Dostojny gość przypomniał, że razem 
z biskupem Tadeuszem studiowali w seminarium duchownym w Krakowie, 
zostali wyświęceni przez Karola Wojtyłę, ówczesnego metropolitę archidie-
cezji krakowskiej, a następnie przez wiele lat współpracowali z papieżem 
Janem Pawłem II w Kurii Rzymskiej. W krótkim, ale bardzo serdecznym 
wystąpieniu kardynał Dziwisz zwrócił uwagę na dwie główne cnoty biskupa 
Rakoczego – jego mądrość i ludzkość (humanitas). Przypomniał także, że był 
on jednym z najbliższych współpracowników Ojca Świętego, co zadecydo-
wało o tym, iż papież mianował go pierwszym ordynariuszem bliskiej jego 
sercu diecezji bielsko-żywieckiej. 

Jako drugi przemówił Przewodniczący Konferencji Rektorów Szkół Tech-
nicznych, który „od serca”, jednak dość niefortunnie, nazwał biskupa Rako-
czego „inżynierem dusz ludzkich”, uzasadniając w ten sposób fakt nadania 
doktoratu honoris causa na wniosek Wydziału Budowy Maszyn i Informatyki 
ATH. 

Największe wrażenie na zebranych zrobiło dłuższe i znakomicie przygo-
towane wystąpienie prezydenta Bielska-Białej. Jacek Krywult przypomniał 
na początku o roli, jaką pełnili światli biskupi dla rozwoju kultury polskiej. 
Jako przykład podał działalność żyjącego w epoce renesansu biskupa Pio-
tra Myszkowskiego, mecenasa Jana Kochanowskiego. To na jego zlecenie 
– zwrócił uwagę prezydent Krywult – Jan z Czarnolasu napisał Psałterz Dawi-
dów będący kongenialnym przekładem starotestamentowej Księgi Psalmów . 
Mówca podkreślił także, że we wszystkich działaniach biskupa Rakoczego 
zawsze na pierwszym miejscu pozostaje człowiek ze swoimi problemami. Za-
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cytował także sentencję Elizy Orzeszkowej: „Wielkie umysły rządzą światem, 
wielkie serca go zbawiają”2. Na zakończenie swojego wystąpienia prezydent 
podziękował ordynariuszowi diecezji bielsko-żywieckiej za jego wspaniałe 
homilie, a nade wszystko za zorganizowanie pielgrzymki Jana Pawła II na 
Podbeskidzie w maju 1995 roku, które to wydarzenie – jak zaznaczył – 
pozostaje jednym z najważniejszych momentów w wielowiekowej historii 
naszego miasta i całego regionu.

Ostatnim punktem uroczystości było wystąpienie ks. bp. Tadeusza Ra-
koczego, który, wyraźnie wzruszony, zaczął od osobistego wyznania: „Mój 
Boże, jak mówić o tym wszystkim, co przeżyłem”. Zgodnie z życzeniem księ-
dza biskupa i ze względów organizacyjnych (naglący czas i napięty program) 
przygotowany przezeń wykład „Czas próby polskich sumień trwa”. Aktual-
ność skoczowskiego przesłania Jana Pawła II nie został wygłoszony. Tekst 
wystąpienia dostępny był jednak w okolicznościowej publikacji3 . 

Po zakończeniu części oficjalnej zaproszeni goście przeszli do Galerii BCK, 
gdzie wzniesiono toast i składano osobiste gratulacje. Uroczystość konty-
nuowana była w siedzibie Instytutu Teologicznego im. św. Jana Kantego. 
Wszyscy dostojni goście, których witał na schodach prowadzących do auli 
ks. prof. Tadeusz Borutka, zostali zaproszeni na obiad, który podano w re-
fektarzu Kurii Biskupiej. 

Wzorcowo zorganizowanej i pięknie przeprowadzonej uroczystości nada-
nia tytułu i godności doktora honoris causa biskupowi Tadeuszowi Rako-
czemu towarzyszyło wydanie bogato ilustrowanej okolicznościowej książki 
Czterdziestolecie – od Filii Politechniki Łódzkiej do Akademii Techniczno-Hu-
manistycznej4 . 

 

2 Złote myśli Elizy Orzeszkowej, zebrała Janina Zarembianka, Warszawa 1903, 
s. 178.

3 Jego Ekscelencja Ks. Bp Tadeusz Rakoczy Doktor Honoris Causa Akademii 
Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej, ATH Bielsko-Biała 2009, ss. 40. (We 
wzmiankowanej publikacji znalazły się także wszystkie dokumenty i mowy związane 
z nadaniem honorowego doktoratu biskupowi Tadeuszowi Rakoczemu). 

4 Czterdziestolecie – od Filii Politechniki Łódzkiej do Akademii Techniczno-Hu-
manistycznej, praca zbiorowa pod red. Artura Pałygi, projekt okładki Ernest Zawada, 
zdjęcia Franciszek Dzida, Wydawnictwo ATH, Bielsko-Biała 2009, ss. 158.
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4.5. Pamięci mariusza Handzlika

W sobotni ranek 10 kwietnia 2010 roku, podczas katastrofy prezydenc-
kiego tupolewa lecącego do Smoleńska z 96 osobami na pokładzie na ob-
chody siedemdziesięciolecia zbrodni katyńskiej, zginął Mariusz Handzlik – 
minister w Kancelarii Prezydenta RP. Był bielszczaninem, moim rówieśnikiem 
(ur. 1965) i przyjacielem.

Mariusza poznałem na początku lat osiemdziesiątych podczas prywatki 
u wspólnych znajomych. Uczęszczał wtedy do Technikum Budowlanego. Jako 
sportowiec (grał w piłkę nożną) i dobry tancerz miał spore powodzenie 
u dziewczyn – smukły, zadbany, elokwentny. Sport był jego wielką pasją. 
Mógł zrobić karierę piłkarską jako bramkarz w drużynie BKS Stal Bielsko-Bia-
ła, ale podczas treningu doznał bolesnego urazu kolana, co wyeliminowało 
go z wyczynowego uprawiania sportu. Wkrótce połączyła nas inna pasja – 
zaangażowanie w ruch oazowy. Chodziliśmy na słynne „wtorki modlitewne” 
do kościoła pw. św. Maksymiliana Marii Kolbego w Aleksandrowicach. Or-
ganizowaliśmy rekolekcje w parafii św. Stanisława w Starym Bielsku, a pod-
czas zimowego wyjazdu do Murzasichla prowadziliśmy godzinami ożywio-
ne dyskusje na tematy religijne, których inicjatorem był ówczesny wikary 
w starobielskiej świątyni ks. Jan Górski, późniejszy wykładowca misjologii 
na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Śląskiego. 

Już w technikum Mariusz, jako człowiek niezwykle ambitny i myślą-
cy przyszłościowo, szlifował angielski na prywatnych lekcjach u pani prof. 
Machnerowej, sporo też czytał. Po zdaniu matury w 1985 roku rozpoczął 
studia na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Najpierw teologię świecką, 
później dołożył jeszcze nauki polityczne i socjologię. Raz czy dwa spotkali-
śmy się w Lublinie przy okazji studenckich sesji naukowych, później nasze 
drogi się rozeszły. 

O Mariuszu Handzliku zrobiło się głośno na początku lat dziewięćdziesią-
tych, kiedy po transformacji ustrojowej, tuż po studiach, jako młody człowiek 
dostał posadę w Ministerstwie Spraw Zagranicznych kierowanym wówczas 
przez Krzysztofa Skubiszewskiego. To była dla nas, jego bielskich znajomych 
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i kolegów, wielka niespodzianka, a dla niego i jego bliskich ogromne wyróż-
nienie. Wtedy rozpoczęła się kariera polityczna Mariusza Handzlika, tak bru-
talnie przerwana wczesnym rankiem 10 kwietnia w lesie smoleńskim. Przez 
kilka lat systematycznie piął się najpierw po szczeblach dyplomatycznych 
(przez kilka lat był pracownikiem Ambasady RP w Stanach Zjednoczonych) 
i ministerialnych (po powrocie z Ameryki podjął pracę w MSZ, by w 2006 
roku awansować na stanowisko prezydenckiego ministra odpowiedzialnego 
za politykę zagraniczną). 

Kontakt odnowiliśmy w 2002 roku. Zamieszkałem wtedy na osiedlu Pia-
stowskim, niedaleko bloku, w którym mieszkali rodzice Mariusza. Często spo-
tykałem się wtedy z jego ojcem, a także zięciem i siostrzeńcem, który był 
rówieśnikiem mojego syna Michała. Od czasu do czasu (zazwyczaj w któreś 
z najważniejszych rodzinnych świąt) Mariusz wpadał do Bielska-Białej, przy-
wożąc wieści z dalekiego świata. Czasami zachodził do mnie na pogawędkę. 
Rozmowy o „starych dobrych czasach” przeciągały się zazwyczaj do późnych 
godzin nocnych. Po śmierci swojego ojca Mariusz rzadziej pojawiał się na 
osiedlu. Przyjeżdżał jednak do Bielska jako urzędnik na ważne uroczystości 
o charakterze państwowym. 14 października 2006 roku, jako dyrektor Biu-
ra Ministerstwa Spraw Zagranicznych Kancelarii Prezydenta RP, uczestniczył 
w odsłonięciu pomnika papieża Jana Pawła II, który stanął na dziedzińcu przed 
Kurią i Instytutem Teologicznym im. św. Jana Kantego. Później był też obecny 
podczas uroczystej inauguracji skoczni im. Adama Małysza w Wiśle-Malince. 

W ostatnim okresie swojego życia Mariusz Handzlik był także częstym 
gościem w Akademii Techniczno-Humanistycznej, gdzie w ramach Instytutu 
Południowego organizował spotkania studentów bielskiej uczelni z polity-
kami i dyplomatami zaprzyjaźnionych krajów Unii Europejskiej. Ostatni raz 
spotkaliśmy się na początku października 2009 roku podczas inauguracji 
nowego roku akademickiego w ATH. Mariusz reprezentował Kancelarię Pre-
zydenta Lecha Kaczyńskiego i odczytał list od głowy państwa skierowany 
do społeczności akademickiej Bielska-Białej. Po oficjalnych uroczystościach 
poszliśmy na kawę, by przez chwilę porozmawiać. Akurat dużo się wtedy 
mówiło o odstąpieniu Stanów Zjednoczonych od instalowania wyrzutni ra-
kietowych na terenie Polski i Czech. Zapytałem Mariusza, dlaczego Ame-
rykanie ogłosili tę decyzję 17 września, w dniu tak symbolicznym dla nas 
Polaków. Jego odpowiedź była lakoniczna, jak na dyplomatę przystało… Ta 
ostatnia nasza rozmowa nie trwała długo. Mój przyjaciel jak zwykle „był 
w biegu”, musiał zdążyć na kolejne uroczystości, pozałatwiać pilne w tym 
dniu sprawy i na czas wrócić do Warszawy, gdzie czekały go kolejne ważne 
wyzwania i służbowe misje. 
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Tej ostatniej, jakże dramatycznej w skutkach, Mariusz Handzlik podjął 
się rankiem 10 kwietnia, wsiadając w towarzystwie elity polskich polityków 
i osobistości życia publicznego na pokład rządowego Tu-154. Lecąc na uro-
czystości katyńskie, z pewnością był w swoim żywiole, oddany do końca 
politycznej pasji. Dlaczego właśnie wtedy żywioł ognia w ciągu kilku zale-
dwie sekund przerwał jego doczesne istnienie? Na to pytanie nie znajduję 
racjonalnej odpowiedzi. Wiem tylko, że podobnie jak pozostali uczestnicy 
feralnego lotu z Warszawy do Smoleńska Mariusz zginął na służbie Ojczyź-
nie. Cześć jego pamięci! Żegnaj, Przyjacielu.

 
Bielsko-Biała; 10.04.2010 r.
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Nota bibliograficzna

Większość tekstów znajdujących się w tej książce była już wcześniej publikowana – 
poniżej podano adresy bibliograficzne pierwodruków. Wszystkie teksty mają charak-
ter autorski, zostały przeredagowane i uaktualnione na użytek niniejszej publikacji, 
która w takiej formie ukazuje się po raz pierwszy.

1.1. Moje małe centrum świata
Znaczna część tekstu nie była do tej pory publikowana; fragmenty zostały 
opublikowane wcześniej: Krasickiego 3 (gawęda autobiograficzna), „Świat 
i Słowo” 2008 nr 1 (10), „Mała ojczyzna”, s. 347–354.

1.2. Wspomnienie o Janinie i Adamie Bernackich 
Tekst dotąd niepublikowany.

1.3. Prawie rodzinna szkoła. O stuleciu LO im. M. Kopernika
Skrócona wersja tekstu opublikowana w Kwartalniku Regionalnego Ośrodka 
Kultury w Bielsku-Białej „Relacje-Interpretacje” 2020 nr 1 (marzec).

2.1. Czesław Miłosz w Beskidach 
Czesław Miłosz w Beskidzie i okolicach, [w:] Góry i wędrowanie. Prace ofiaro-
wane Profesorowi Tomaszowi Stępniowi, pod red. Jarosława Pacuły, Wydaw-
nictwo Naukowe ATH, Bielsko-Biała 2013. 

2.2. Kazimiera Alberti – zapomniana (i przywrócona) legenda 
Kazimiera Alberti – zapomniana legenda (w gawędzie Jacka Proszyka), „Świat 
i Słowo” 2099 nr 1(12) „Tolerancja i permisywizm”, Bielsko-Biała 2009, ss. 
299–306; wersja skrócona: „W Bielsku-Białej. Magazyn Samorządowy”, wy-
danie specjalne, kwiecień 2009, s. 10.

2.3. Bielsko w powieści Jana Józefa Szczepańskiego „Polska jesień” 
Bielska jesień (1939), „Kalendarz Beskidzki” 2019, Bielsko-Biała 2020, s. 102–
106.

2.4.  Literacko-metafizyczne medytacje. O „Zapiskach z nocnych dyżurów” Jacka Baczaka 
Tekst dotąd niepublikowany.

2.5. Motywy luterańskie w powieści Jerzego Pilcha „Inne rozkosze” 
Motywy luterańskie w prozie Jerzego Pilcha (na przykładzie powieści „Inne roz-
kosze”), [w:] Reformacja z perspektywy Bielska i Białej, Wydawnictwo Urzędu 
Miejskiego, Bielsko-Biała 2018, s. 132–145.
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 2.6.  Homiletyka w dobie Internetu. O „Kazaniach mikuszowickich” ks. Eugeniusza 
Burzyka 
Krótsze od najkrótszych [recenzja wydawnicza książki ks. Eugeniusz Burzy-
ka, Kazania mikuszowickie wygłoszone w zabytkowym kościele Świętej Bar-
bary w Bielsku-Białej Mikuszowicach Krakowskich, Wydział Kultury i Sztuki 
Miasta Bielska-Białej, Bielsko-Biała 2009, ss. 239); przedruk (jako recenzja 
książki): „Bielsko-Żywieckie Studia Teologiczne”, tom 10, Bielsko-Biała 2009,  
s. 415–416; Jak w sposób odpowiedzialny głosić Słowo Boże w dobie Interne-
tu. O homiletyce ks. Eugeniusza Burzyka, [w:] Autorytet słowa w działaniach 
człowieka. Odpowiedzialność dla bezpieczeństwa, redakcja naukowa Justyna 
Wojciechowskiej, Wydawnictwo Naukowe ATH, Bielsko-Biała 2014, s. 11–21.

 2.7. Atlantyda przywrócona. O książce Jacka Proszyka „Życie według wartości”
„Kalendarz Beskidzki” 2013, Bielsko-Biała 2014, s. 273–276.

 2.8.  „Między strunami kultury”. O wystąpieniach i kazaniach ks. bpa Pawła Anweilera 
Słowo wstępne do książki ks. bpa Pawła Anweilera Między strunami kultury, 
Bielsko-Biała 2018, s. 3–7.

 2.9. „ Bielsko, to ja jestem w domu”. O tetralogii papieskiej ks. prof. Tadeusza 
Borutki

„Bielsko – to ja jestem w domu” [recenzja książki prof. Tadeusza Borutki 
o związkach ks. Karola Wojtyły z terenami Podbeskidzia wchodzącymi od 
1992 r. w skład diecezji bielsko-żywieckiej], Kwartalnik Regionalnego Ośrodka 
Kultury w Bielsku-Białej „Relacje-Interpretacje” 2007 nr 3, s. 22–24; [przedruk: 
„Bielsko-Żywieckie Studia Teologiczne” tom 8, 2007, s. 359–363].

2.10. Brat Papieża . O filmie Stanisława Janickiego
Brat Papieża (recenzja filmu Stanisława Janickiego o Edmundzie Wojtyle), 
Kwartalnik Regionalnego Ośrodka Kultury w Bielsku-Białej „Relacje-Interpre-
tacje” 2006 nr 4, s. 16–17.

2.11.  Wincenty Bałys – nieznany przyjaciel Karola Wojtyły. O książce Marty Bur-
ghardt
Wincenty Bałys – nieznany przyjaciel Karola Wojtyły, „Bielsko-Żywieckie Studia 
Teologiczne” tom 10, Bielsko-Biała 2009, s. 417–419.

2.12.  Obiecujący debiut poetycki. O tomie wierszy Joanny Krawczyk „Niedowierzanie”
Tekst dotąd niepublikowany.

2.13. Najważniejsza jest miłość. O tomie wierszy Renaty Morawskiej „Było, minęło, jest”
Tekst dotąd niepublikowany.

2.14. Poezja eschatologicznej nadziei. O tomie wierszy Mirosława Dzienia „Gościna”
Mirosław Dzień Poeta, Kwartalnik Regionalnego Ośrodka Kultury w Bielsku-
-Białej „Relacje-Interpretacje” 2017 nr 1 (45), s. 16–19.

2.15. O poezji starobielskich Sióstr Redemptorystek
Poezja apostolskiego świadectwa, wstęp do tomu: Pozwól mi to powiedzieć. 
Wiersze zebrane, Siostry Redemptorystki, Bielsko-Biała 2011, ss. 5–9; „Bielsko-
-Żywieckie Studia Teologiczne” tom 12, Bielsko-Biała 2011, s. 281–283.
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2.16. Poeci Nowej Fali w Bielsku-Białej
Święto poezji [relacja ze spotkań z Ryszardem Krynickim i Adamem Zagajew-
skim, poetami pokolenia Nowej Fali, zorganizowanych w kwietniu 2011 r. 
w Książnicy Beskidzkiej], Kwartalnik Regionalnego Ośrodka Kultury w Bielsku-
-Białej „Relacje-Interpretacje”, 2011 nr 2(22), s. 9–11.

 3.1. Zabytkowe drewniane kościoły w Bielsku-Białej i okolicach
Zabytkowe drewniane kościoły w Bielsku-Białej i okolicach, „Świat i Słowo” 
2008 nr 1 (10), „Mała ojczyzna”, s. 165–185.

 3.2. Przewodnik po zabytkowym kościele św. Stanisława w Starym Bielsku
Stare Bielsko. Kościół św. Stanisława [recenzja przewodnika w serii „Szlakami 
polskich tradycji chrześcijańskich”], „Bielsko-Żywieckie Studia Teologiczne”, 
tom 9., Bielsko-Biała 2008, s. 345–348.

 3.3.  Pomniki, figury pomnikowe, tablice pamiątkowe i rzeźby plenerowe w Bielsku-
-Białej
Pomniki i tablice pamiątkowe w Bielsku-Białej. Próba typologii, [w:] Czytanie 
miasta. Bielsko-Biała jako kulturowy palimpsest, pod redakcją Marka Ber-
nackiego i Roberta Pysza, Wydawnictwo Naukowe ATH, Bielsko-Biała 2016,  
s. 191–205.

 3.4. Ignacy Bieniek – artysta przypomniany. O książce Krzysztofa Gronia
Ignacy Bieniek – artysta wszechstronny, artysta przypomniany [recenzja książki 
Krzysztofa Gronia, Oddany sztuce. Życie i twórczość Ignacego Bieńka], „Biel-
sko-Żywieckie Studia Teologiczne”, tom 13, Bielsko-Biała 2012, ss. 343–346; 
przedruk: „Świat i Słowo” nr 2(19)/2012, ss. 311–315; [wersja skrócona]: „Ka-
lendarz Beskidzki 2013, ss. 140–143.

 3.5.  Ocalić od zapomnienia. O (byłym) ośrodku harcerskim w Górkach Wielkich-
-Sojce
Ocalić od zapomnienia. O byłym ośrodku harcerskim w Górkach Wielkich-Soj-
ce, „Kalendarz Beskidzki” 2015, Bielsko-Biała 2014, s. 306–309.

 4.1. Akademicka polonistyka w Bielsku-Białej (2002–2021)
O akademickiej polonistyce słów kilka, „Akademia”, 8/2004, s. 26; Blaski 
i cienie bielskiej polonistyki, „Kalendarz Beskidzki” 2015, Bielsko-Biała 2014,  
s. 243–247.

 4.2.  Założyciele bielskiej polonistyki. Wywiady z prof. Anną Węgrzyniak i prof. To-
maszem Stępniem 
Tekst dotąd niepublikowany.

 4.3.  Bielsko czeka na swoją epopeję! Wywiad dla Portalu Kultury, Sztuki i Rozrywki 
w Bielsku-Białej
Wywiad udzielony red. Szymonowi Kusiowi dla Pierwszego Portalu Kultury, 
Sztuki i Rozrywki w Bielsku-Białej: www.bb365.info [dostęp w Internecie: prze-
łom stycznia i lutego 2008 r.]
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4 .4 . Doktorat honoris causa ATH dla biskupa Tadeusza Rakoczego
Doktorat honoris causa ATH dla bpa Tadeusza Rakoczego, „Bielsko-Żywieckie 
Studia Teologiczne” tom 10, Bielsko-Biała 2009, s. 9–12, [przedruk: „Świat 
i Słowo” 2009 nr 2(13) „Poszukiwania – interpretacje – glosy”, pod red. Bar-
bary Tomalak i Angeliki Matuszek, s. 241–245.

4.5. Pamięci Mariusza Handzlika
Tekst opublikowany w czasopiśmie „Akademia” w 2010 roku.
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NoTa auToRsKa

marek bernacki (ur. 1965) – 
bielszczanin, absolwent Liceum 
Ogólnokształcącego im. Mikołaja 
Kopernika w Bielsku-Białej (klasa 
o profilu matematyczno-fizycz-
nym, matura w 1984). Ukończył 
w 1990 r. filologię polską na Uni-
wersytecie Jagiellońskim w Kra-
kowie. W 1995 roku na Wydziale 
Filologicznym UJ uzyskał stopień 
doktora nauk humanistycznych 
w zakresie literaturoznawstwa, 
a w 2011 na Wydziale Poloni-
styki UJ – stopień doktora habilitowanego. Od lipca 2003 etatowy pracow-
nik naukowo-dydaktyczny Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-
-Białej, profesor uczelni w Katedrze Polonistyki, prodziekan ds. studenckich 
(2008–2012), a następnie dziekan Wydziału Humanistyczno-Społecznego 
w kadencjach 2012–2016 i 2016–2020 (przyczynił się do uzyskania upraw-
nień do nadawania stopnia doktora nauk humanistycznych w dyscyplinie li-
teraturoznawstwo na Wydziale Humanistyczno-Społecznym ATH), przewod-
niczący Rady Dyscypliny Naukowej Literaturoznawstwo (od 2019–). W latach 
2004–2010 prowadził w ATH seminarium „Artystyczno-literackie Bielsko-
-Biała” dla studentów polonistyki. Wypromował kilkudziesięciu licencjatów 
i magistrów filologii polskiej, promotor w trzech przewodach doktorskich 
(Uniwersytet Ostrawski, ATH), wspiera merytorycznie dwoje doktorantów 
w Indiach przygotowujących rozprawy o twórczości Czesława Miłosza. Po-
mysłodawca i koordynator Akademickiego Forum Humanistycznego w ATH 
(2014–2020). Od 2017 redaktor naczelny czasopisma naukowego „Media 
i Społeczeństwo”, członek komitetów redakcyjnych czasopisma „Świat i Sło-
wo” oraz ogólnopolskiego portalu „Biuletyn Polonistyczny” (IBL PAN). 
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Autor monografii naukowych: „Wyprowadził mnie z Ziemi Ulro”. Szkice 
o twórczości Czesława Miłosza, Bielsko-Biała 2005, Hermeneutyka fenomenu 
istnienia. Studia o polskiej literaturze współczesnej (Vincenz, Miłosz, Wojtyła, 
Herbert, Szymborska), Bielsko-Biała 2010, Glosy do Miłosza. Artykuły i szkice 
krytycznoliterackie (2004–2011), Bielsko-Biała 2012, Świat interpretować – 
konieczne zadanie. Studia o literaturze polskiej przełomu XX i XXI wieku, 
Bielsko-Biała 2014, Miłosz. Spotkania. Studia i rozprawy miłoszologiczne, 
Bielsko-Biała 2018, Liryka i aksjologia. Rozmowy o poezji i sztuce polskiej 
przełomu XX i XXI wieku, Bielsko-Biała 2018 (z Mirosławem Dzieniem), Tro-
pienie Miłosza. Hermeneutyczna „bio-grafia” Poety, Kraków 2019. 

Autor i współautor książek popularnonaukowych: Słownik gatunków 
literackich (1999), Jak analizować wiersze poetów współczesnych (2002), 
Leksykon powieści polskich XX wieku (2002), Szlakiem drewnianych świątyń 
na Podbeskidziu (2010). 

Współredaktor (z prof. Anną Węgrzyniak) 6. numeru czasopisma „Świat 
i Słowo” pt. Czytanie Miłosza, Bielsko-Biała 2006; redaktor prowadzący 25. 
numeru czasopisma „Świat i Słowo” pt. Po miłoszologii?, Bielsko-Biała 2015. 
Redaktor naukowy prac zbiorowych: „We mnie jest płomień który myśli” – 
glosy do Herberta (w 10. rocznicę śmierci Poety), Bielsko-Biała 2009, Czy-
tanie miasta. Bielsko-Biała jako kulturowy palimpsest, Bielsko-Biała 2016 
(z Robertem Pyszem), Miłosz. Dyskursy (z Angeliką Matuszek), Bielsko-Biała 
2016 oraz Peryferie Miłosza. Nieznane konteksty, glosy, nowe rozpoznania, 
Bielsko-Biała 2020 (we współpracy z Ośrodkiem Badań nad Twórczością 
Czesława Miłosza Uniwersytetu Jagiellońskiego); Czytanie miasta 2. Biel-
sko-Biała jako kulturowy palimpsest, tom 1. Literackie Bielsko-Biała. Teksty 
o tematyce literaturoznawczej, tom 2 Bielsko-bialska „tkanina”. Teksty o te-
matyce interdyscyplinarnej, Bielsko-Biała 2020–2021 (z Robertem Pyszem 
i Angeliką Matuszek). 

Miłośnik Bielska-Białej i Podbeskidzia. Współpracuje z kwartalnikiem 
„Relacje-Interpretacje” i rocznikiem „Kalendarz Beskidzki”, a także z licznymi 
instytucjami kulturalno-oświatowymi rodzinnego miasta. 

Żonaty, ma troje dzieci (dwóch synów i córkę). W wolnych chwilach pły-
wa, chodzi po górach, jeździ na rowerze i kibicuje drużynie TS Podbeskidzie.
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Indeks osób związanych z bielskiem-białą 
i Podbeskidziem

Abrahamowicz Kuba 49, 236
Alberti Kazimiera 5, 49–56, 129, 191, 251
Alberti Stanisław 50, 55
Andrzejewski Jerzy 42–44
Anweiler Paweł (bp) 5, 83, 97, 98, 99, 252
Asnyk Adam 180, 181

Baczak Jacek 5, 65–67, 129, 252
Bałys Wincenty 5, 111–114, 252
Barcik Ryszard 241, 243
Begin Menachem 94
Berkowicz Michael 34, 93
Bernacka Janina 5, 23–25, 27, 29
Bernacka Maria 33
Bernacki Adam 1, 5, 11, 23, 24
Bernacki Andrzej 31, 34, 37
Bernacki Marek 3, 42, 46, 57, 70, 129, 146, 

154, 190, 212, 214–216, 219, 227, 233, 
235, 236, 242, 251, 253, 255

Bernacki Michał 34
Będkowska-Kopczyk Agnieszka 214
Bialik Chaim Nachman 94
Bielak Tomasz 212, 229
Bieniek Grzegorz 194
Bieniek Ignacy 6, 193, 194, 195, 196, 253
Bilczewski Józef (św.) 106 
Biłka Antoni 178, 184, 185
Biłka Stanisław 63
Błoński Jan 65, 211
Bohúň Peter 167, 181, 190
Boniecki Adam (ks.) 84
Borowski Jan 242
Borutka Tadeusz (ks. prof.) 101, 153, 187, 

188, 208, 220, 245
Bralczyk Jerzy 217, 226
Buber Martin 94
Bunsch Adam 50, 54, 56, 181
Burghardt Marta 5, 111, 112, 115, 252

Burzyk Eugeniusz (ks.) 5, 83–87, 89, 153, 
252

Buzek Jerzy 207

Celeste Crostarosa Maria (bł.) 140, 174
Chojecka Ewa 99, 186, 187, 190
Chrobak Edward 33
Chrobak Wincenty 31
Cienciała Artur 178
Ciwkacz Olga 209
Czyżewski Krzysztof 7, 217

Dadak Stanisław (ks.) 165, 166
Daszyński Ignacy 184
Dawidowicz Gertruda (Truda) 94, 182
Dąbrowski Mirosław 57, 70, 215
Drobny Tomasz 20
Dudek-Bujarek Teresa 178, 179, 181
Dyrda Augustyn 184
Dzida Franciszek 245
Dzień Mirosław 5, 129–133, 135–137, 148, 

210, 252, 256
Dzika Kamila 211
Dziwisz Stanisław (kard.) 102, 103, 112, 

187, 243, 244

Faber Jerzy 181, 184
Fałat Julian 155, 194
Fenby Taylor Anna 201
Fijak Walenty 156,
Finder Paweł 36, 94, 
Fiut Aleksander 209, 215
Fleischer Michael 209, 228 
Florian (św.) 86, 87, 183
Fodczuk Dariusz 184
Franaszek Andrzej 217
Franciszek Maria Jordan (bł.) 183

Gajewska Ewelina 4, 217, 222
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Gębala Stanisław 190, 211, 234
Gielata Ireneusz 208, 234
Glasner Nathan 93
Głąbek Bogusław 35, 36
Głowacki Piotr 194, 196
Gola Stanisław 129, 155
Golasowski Paweł 93
Gorazdowski Zygmunt (św.) 106
Górski Jan (ks. prof.) 249
Grabowski Jan 182, 183, 195
Grażyński Michał 35, 200
Grodziecki Melchior (św.) 106
Gröger Theodor 186
Groń Krzysztof 6, 193–197, 253
Grzbiela Jacek 37
Guzińska Barbara 50, 
Gzowska-Sawicka Marta 50, 91
 
Haase Theodor (ks. dr) 190
Halberstam Aron 93
Handzlik Mariusz 6, 188, 247–249, 254
Hańderek Mieczysław 183
Herma Jan 182
Hernas Franciszek 195
Herrig Hans 186
Hirschfeld Samuel 83, 93
Horowski Sławomir 36

Jan Chrzciciel (św.) 182, 190
Jan Kanty (św.) 46, 101, 170, 187, 193, 208, 

209, 220, 245, 248
Jan Nepomucen (św.) 164, 168–170, 183
Jan z Połomii 174
Janicki Jarosław 191
Janicki Stanisław 5, 107, 108–110, 191, 252
Janoszek Ewa 49, 60
Jarzębski Jerzy 81, 215, 
Jasek Arkadiusz 20
Jochymek Renata 102, 235

Kachel Jacek 60
Kacherle Jan (z Pierśćca) 174
Kaczmarek Ryszard 63
Kamińska Anna (z Bernackich) 34
Kamińska Magdalena 34
Kamiński Aleksander (hm) 199–202
Karp Robert 45
Kasperlik Karol (ks.) 172
Kasprzykowski Artur 160, 168

Kawczak Kinga 178, 181–185
Kenig Piotr 189
Kiedos Józef (ks.) 153
Klimaszewski Jarosław 35, 
Kliś Michał 195
Kmiecik Bogdan 36
Kocurek Bogdan 145
Kołodziejczyk Jerzy 155
Kominiak Wojciech 60
Konior Dominika 210
Kopczyk Michał 208, 211, 216, 220, 235
Kopczyński Kazimierz 182, 195
Korn Karol 60, 190, 238
Korzeniowski Alfred 63, 
Kosek Karol 32
Kossak-Szatkowska Zofia 54, 200, 230
Kossowski Olgierd 37, 
Koterbska Maria 191
Kotlarczyk Mieczysław 112, 113
Kowalski Antoni (ks.) 154, 156, 157
Kozyra Józef (ks.) 103
Krasicki Ignacy (bp) 15, 190, 238,
Krawczyk Joanna 5, 117, 120–122, 252
Kronhold Jerzy 145
Krynicki Ryszard 145–147, 211, 253
Krywult Jacek 244, 
Krzysztof Bronisław 185
Kucz Jan 187, 188
Kufel Wincenty 32
Kukioła Franciszek 195
Kulawik Antoni (ks.) 171–173
Kurek Józef 36, 37
Kustroń Józef (gen.) 184
Kuś Jan (ks.) 154, 155, 158
Kuś Szymon 210, 233, 253
Kuśnierz Stanisław 56
Kuziak Michał 97 
Kwaśny Michał 195
 
Laszczka Bogdan 200
Ligęza Wojciech 215
Linert Andrzej 54
Lipska Zofia 51
Lubertowicz Zygmunt 36, 182
Luschka Gustav 185
Luter Marcin (ks. dr) 79, 92, 180, 182, 186, 

187
 
Łysień Leszek (ks. dr) 209, 210
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Macharski Franciszek (kard.) 243
Madej Grzegorz 189
Maksymilian Maria Kolbe (św.) 106, 183, 

247
Marek Józef 194
Masztalerz Albin 31
Matuszek Angelika 217, 222, 226, 254, 256 
Matyszkiewicz Krzysztof 20
Mazurkiewicz Witold 37
Mentil Jan 157
Michalik Franz 14, 15
Mickiewicz Adam 23, 26, 27, 29, 59, 72, 91, 

125, 138, 177, 180, 181, 185, 189, 190, 
202, 212

Międzybrodzki Michał 159
Miłosz Czesław 5, 21, 23, 25, 26, 33, 41–47, 

67, 73, 74, 123, 126, 129, 130, 134, 135, 
137, 138, 148, 208, 209, 212, 214–217, 
233, 235, 237, 251, 255, 256

Miodek Jan 209
Morawska Renata 5, 123–126, 252
Morcinek Gustaw 54, 187
Mościcki Ignacy 64, 185
 
Napierski Stefan (Marek) 43, 44, 
Narutowicz Gabriel 181, 188, 189
Nowakowska-Kempna Iwona 208, 214
Nykiel Mirosława 243
 
Olejniczak Józef 209, 215, 
Opacki Ireneusz 32, 220
Oppolski Mateusz (ks. dr) 172
 
Pałyga Artur 190, 239, 245
Patykiewicz Katarzyna 49
Pawlus Marta 215
Pawłowska Magdalena 180
Pędziwiatr Jacek M. (ks.) 163
Picheta Jan 50
Piekiełko Mieczysław (dh) 184
Pietrzykowski Zbigniew 190
Pilch Jerzy 5, 69–77, 79, 80, 81, 238, 251
Piłsudski Józef 12, 24, 29, 36, 50, 62, 63, 

177, 184
Pindel Roman (bp) 35, 
Piotrowski Piotr 156
Pluta Wilhelm (ks.) 35
Płatek Krzysztof 33, 34, 148, 210, 234
Płonka Andrzej 243

Płotkowiak Mateusz 83
Płużka Marcin 196
Pohl Włodzimierz 109
Polak Jerzy 60, 92, 155, 186, 187, 189, 239
Popadiuch Zbigniew 49
Proszyk Jacek 5, 49–53, 55, 46, 62, 91–95, 

180, 182, 189, 190, 239, 251, 252
Pruszyński Ksawery 94
Przemysław I Noszak (książę) 171
Przywara Michał 217
Purzycka Iwona 181
Pustelnik Karol 113
Pysz Robert 129, 190, 217, 229, 253, 256 
Pyś-Okolus Renata 32
 
Raczek Krzysztof 91
Rakoczy Tadeusz (bp) 102, 154, 188, 242, 

244, 245
Rauer Bogusław 84, 85
Rieger Jerzy 103
Rodak Jan 211
Rost Emanuel 190, 233
Ruchała Katarzyna 145, 149
Rutkowski Maksymilian 182
Rzepczyński Sławomir 97
Rzymek Mariusz 102
 
Sarkander Jan (św.) 106
Sawicka Hanka 182
Schnack Eduard 185
Schubert Franz 74
Serafin Monika 201, 202
Siostry Redemptorystki (ze Starego Biel-

ska) 6, 139, 142, 174, 175, 252
Siwor Dorota 147, 148
Sixt Theodor 190, 239
Soliński Jacek 130
Sonik Rafał 191
Spiechowicz-Jędrys Agnieszka M. 171, 173
Spyra Janusz 92
Srebro Elżbieta 51
Sroczyński Ryszard 178, 181–185
Stadnicki Jacek 243
Stanclik Mieczysław 129
Stanisław Biskup Męczennik (św.) 161, 171, 

173
Statter Maksymilian 53
Stein Edyta (św.) 106
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Stępień Tomasz 6, 41, 208, 209, 217, 219, 
220, 227, 228, 251, 253, 

Stojałowski Stanisław (ks.) 83, 180, 182
Suknarowski Franciszek 115, 183
Sułkowscy Książęta 172, 182, 183, 188, 190, 

210, 238
Suprun Maria 50
Szadkowski Jan 243
Szarek Edward 102
Szarlej Jolanta 216
Szczepański Jan Józef 5, 57–61, 64, 251
Szubert Jerzy 174
Szymanek-Płaska Ewa 210
Szymik Jerzy (ks. prof.) 209, 215
 
Świeży Alina 163, 165
 
Štepán Ludvik 214, 215, 216
 
Tarasewicz Leon 197
Targosz Roman 233, 235
Tarżanka Stanisława 51
Toikander Teresa (z Bernackich) 31
Tokarz Emil 208
Tomalak Barbara 222, 235, 254
Trombski Marek 220
Trzanowski Jerzy (Tranoscius Georgius) 190
 
Urbanówna Jadwiga 109
 
Vogel Franz 186, 187
 
Wagner Richard (ks. dr) 186
Walczok Andrzej 185
Waliczek Józef 31
Wałach Jan 194
Wapiennik Paweł 14
Warszycki Piotr 156
Wąsikiewicz-Wolnicka Ewa 183

Wątroba Juliusz 129
Wejhard Jan (hr.) 156
Wenglorz Krzysztof 49
Węgrzyniak Anna 4, 6, 145, 208–210, 215, 

219, 220, 234, 253, 256,
Wiedermann Alfred 34
Wierzbicka Ewelina 211
Wigura Stanisław 182
Wisła Piotr 36
Witaliński Jacek 195
Witkiewicz Stanisław Ignacy (Witkacy) 52, 

53, 54, 182
Własiuk Urszula 103
Włostowic Piotr 171
Wojtyła Edmund 102, 107–110, 182
Wojtyła Emilia z Kaczorowskich 109
Wojtyła Karol (Jan Paweł II) 5, 42, 45, 86, 

87, 101–105, 107, 108, 111, 112, 114, 
156, 166, 188, 209, 214, 242, 244, 252, 
256

Wojtyła Karol (senior) 108
Wowro Jędrzej 107
Wójcicka Krystyna (hm.) 202
Wysocki Piotr 36
 
Zach Joanna 217
Zagajewski Adam 86, 87, 145, 147, 148, 

149, 253
Zając Włodzimierz 20
Zarębianka Zofia 217
Zawada Ernest 245
Zegadłowicz Emil Erwin 54, 112, 113, 115, 

180, 181
Zimniak Janusz (bp) 188
Zipper Jan 195
Zitzman Jerzy 190, 238
Zwolski Zenobiusz 195, 
 
Żwirko Franciszek 182
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