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Epitafium dla Zbyszko Bednorza

(1913–2010)

Œrodowisko Opolszczyzny ponios³o niepowetowan¹ stratê. 28 listopada 2010
roku w wieku 97 lat odszed³ na zawsze doc. dr Zbyszko Bednorz – poeta, pi-
sarz, krytyk literacki, publicysta, a tak¿e badacz polskiej kultury Œl¹ska i popu-
laryzator regionu. Spo³ecznik z bohatersk¹ wojenn¹ przesz³oœci¹, ofiara stalino-
wskich porz¹dków, mieszkaniec Opola od 1954 roku. Honorowy obywatel
Opolszczyzny, od 1993 roku z nadania Rady Miasta Opola Zas³u¿ony Obywatel
Miasta Opola i pierwszy w historii Uniwersytetu Opolskiego, któremu przyzna-
no godnoœæ Honorowego Profesora tej uczelni (maj 2004 roku). W 1975 roku
Zbyszko Bednorzowi wrêczono Krzy¿ Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski,
w 1987 – Medal Rod³a, a w 1988 roku zosta³ odznaczony Krzy¿em Komandor-
skim Orderu Odrodzenia Polski. Przyznaj¹c wyró¿nienia i tytu³y, „okazywano
mu honor”, co oznacza, ¿e uznano w nim nosiciela cennych wartoœci osobowoœ-
ciowych i obywatelskich oraz norm ¿ycia spo³ecznego. By³ cz³owiekiem nie-
zwyk³ej wra¿liwoœci i ¿yczliwoœci, o ogromnej kulturze osobistej, pe³nym po-
gody ducha, mimo niepokornego charakteru. Zmar³ w Opolu i tu po¿egnano go
na opolskim Cmentarzu Komunalnym w Pó³wsi 3 grudnia, dziêkuj¹c mu za
piêkn¹ i m¹dr¹ obecnoœæ w ¿yciu publicznym naszego miasta i regionu. Zosta³
pochowany w Alei Zas³u¿onych.

By³ nestorem opolskiego ¿ycia literackiego, przez wiele lat prezesem opol-
skiego oddzia³u Zwi¹zku Literatów Polskich, autorem znanym ze swej bogatej
i ró¿norodnej twórczoœci artystycznej o ponadlokalnym znaczeniu, cz³owiekiem
cenionym za dzia³alnoœæ spo³eczn¹ s³u¿¹c¹ Polsce, Górnemu Œl¹skowi, ziemi



opolskiej i jej mieszkañcom. Zapamiêtany zostanie jako nieugiêty stra¿nik tra-
dycyjnych wartoœci, wœród których Bóg, honor i Ojczyzna niezmiennie nale¿a³y
do kluczowych w jego ¿yciowym credo. Hierarchia kanonu wartoœci, którymi
przesycony jest dorobek pisarza, jest spraw¹ wtórn¹, bo tak naprawdê wszystkie
one s¹ istotne, adekwatnie do katechizmowych nauk.

Dziêki niezachwianym zasadom formuj¹cym prawy, prostolinijny ¿yciorys
potwierdza³ wzór patrioty niez³omnego w walce o Ojczyznê, uosabia³ szlachet-
ne cz³owieczeñstwo ufundowane na wartoœciach chrzeœcijañskich, którym po-
zostawa³ wierny niezale¿nie od sytuacji, w jakiej siê znalaz³, a które dzisiaj
g³êboko siê uniewa¿nia. Swoj¹ godn¹ postaw¹ wzbudza³ szacunek nawet wœród
politycznych przeciwników. Dla m³odych pisarzy by³ nestorem i mentorem, za-
wsze jednak przychylnym i skorym do ich wspierania. Kiedy zauwa¿a³ dobr¹
ksi¹¿kê czy pozytywne dzia³anie w dobrej sprawie, mówi³ o tym otwarcie,
z czym czêsto siê nie spotyka i czego bêdzie brakowaæ.

W autorskim dorobku mia³ wiersze, powieœci, opowiadania i wspomnienia,
recenzje, has³a do encyklopedii i s³owników oraz szkice publicystyczno-nauko-
we zebrane w ponad 30 ksi¹¿kach. Prace literackie, naukowe i publicystyczne
drukowa³ te¿ w „Odrze”, „Tygodniku Powszechnym”, „Tygodniku Warszaw-
skim”, „Goœciu Niedzielnym”, „Katoliku” i w „Kierunkach”. Niemal¿e do koñ-
ca swoich dni pisa³ i by³ aktywny twórczo, a tak¿e zachowa³ jasny, precyzyjny
umys³ oraz piêkn¹ mowê. Od pierwszych tekstów po ostatnie reporta¿e, omó-
wienia i wiersze towarzyszy³o mu poczucie ideowego pos³annictwa, scalaj¹ce
jego gatunkowo bardzo ró¿n¹ spuœciznê, ale duchowo integraln¹, bo wyraŸnie
kszta³towan¹ przez dwa jednakowo wa¿kie czynniki – biografizm i katolicyzm.
Bywa³o, ¿e jego utwory cechowa³ nawet formalny synkretyzm, poezjê ³¹czy³
z publicystyk¹ czy reporta¿em, a publicystykê z powieœci¹, co dodatkowo zbli-
¿a³o do siebie ró¿ne wypowiedzi. Najbardziej jednoczy³ je przez podejmowanie
tych samych problemów i uderzaj¹c¹ konsekwencjê pogl¹dów. Tworzy³ teksty
o tematyce religijno-moralnej (Chrystus królem rodziny, Katowice 1949), pisa³
pieœni nagradzane na sacrosongach i œpiewane w koœcio³ach. Z tych powodów
widziano w nim twórcê kultury chrzeœcijañskiej (powo³uj¹c siê równie¿ na po-
wieœci Rêce wzniesione, Poznañ 1958; Z Janem, Warszawa 1971). W równej
mierze zaœwiadcza³ o prawdzie ¿ycia i cierpieniach Œl¹zaków oraz mieszkañ-
ców innych regionów podczas drugiej wojny œwiatowej (Imiê domu wscho-
dz¹cego, Warszawa 1963; Lata krecie i or³owe, Warszawa 1987), o ich patrio-
tycznych postawach (Œl¹sk Wierny OjczyŸnie, Warszawa 1943; Glossy œl¹skie,
Katowice 1946; Szczepon, czyli rzecz o Jozefie Ryszce, Katowice 1960), obrazo-
wa³ zniewolenie ludzi w dobie stalinowskiej (Do wyjaœnienia, Katowice 1993),
a tak¿e budowanie domowo-rodzinnej wspólnoty w powojennych czasach,
w tym zw³aszcza na ziemiach zachodnich (Od Opola do Wroc³awia, Warszawa
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1946; Dzieci i baga¿e, Warszawa 1953). Ilustrowa³ ponadto pisarsk¹ aktywnoœæ
Œl¹zaków w latach dawnych, ale i jemu wspó³czesnych (Nad rocznikami daw-
nych gazet œl¹skich. Studium z polskiego ¿ycia literacko-kulturalnego prze³omu
XIX i XX wieku, Wroc³aw 1971; Dyszlem i par¹. Z dziejów polskiej literatury
podró¿niczej na Œl¹sku, Opole 1978), a tak¿e przywraca³ pamiêci twórców lu-
dowych (Urok mowy wyzwolonej. Esej o wspó³czesnym pisarstwie ludowym na
OpolszczyŸnie, Opole 1962; Ludowe ¿niwo literackie. Pisarstwo ludowe wspó³-
czesnej Opolszczyzny, Wroc³aw 1966). We wszystkich gatunkach wypowiedzi
czu³ siê zobowi¹zany do dawania œwiadectwa. Owe stale i jawnie prze¿ywane
zobowi¹zanie by³o dla twórczoœci Bednorza bardzo charakterystyczne, tote¿
Zbigniew Zielonka nazwa³ go „pisarzem wiecznej gotowoœci”.

W uznaniu pracy literackiej otrzyma³ wiele nagród ogólnopolskich i regional-
nych, m.in. nagrodê Polskiego Zwi¹zku Zachodniego za najlepsz¹ pracê o zie-
miach odzyskanych (1945), nagrodê literack¹ im. W³odzimierza Pietrzaka
(1978), nagrodê literack¹ im. Juliusza Ligonia (1985), nagrodê im. ks. Aleksan-
dra Skowroñskiego (1988), nagrodê im. Karola Miarki (1988), nagrodê „Sacro-
song 85” Kraków–Mistrzejowice (1985), nagrodê literack¹ Wojewódzkiej Rady
Narodowej w Opolu (1961), nagrodê literack¹ Prezydenta Miasta Opola (1978),
nagrodê artystyczn¹ Wojewody Opolskiego (1993), nagrodê miesiêcznika
„Opole” (1988), nagrodê literack¹ im. Marka Jod³owskiego (1998). Za ostatni
tomik wspomnieñ Pielgrzymowanie nasze niepojête otrzyma³ nagrodê arty-
styczn¹ Marsza³ka Województwa Opolskiego.

Zbyszko Bednorz urodzi³ siê 11 paŸdziernika 1913 roku w Skalmierzycach
le¿¹cych ko³o Kalisza w Wielkopolsce, z ojca Józefa pochodz¹cego z Rudy
Œl¹skiej i matki Marianny z domu WoŸniak, wychowanej w Kêpnie. Mia³ piê-
cioro rodzeñstwa. Ojciec by³ redaktorem pism polskich i prowadzi³ w rodzinnej
miejscowoœci biuro prasowe dzia³aj¹ce na potrzeby polskich gazet w Prusach
i Guberni Kaliskiej. Swoje dzieci wychowywa³ wiêc w patriotycznej œwiadomo-
œci oraz w mi³oœci do s³owa i do literatury. Dom i formacja duchowa II Rze-
czypospolitej ukszta³towa³y go emocjonalnie i intelektualnie, st¹d czerpa³ wzor-
ce postaw i zachowañ, przy których trwa³ przez ca³e ¿ycie.

Po zakoñczeniu pierwszej wojny œwiatowej rodzina Bednorzów przenios³a
siê na Œl¹sk, docelowo osiadaj¹c w 1922 roku w Królewskiej Hucie (dzisiaj
Chorzów-Miasto). Tam Zbyszko Bednorz prze¿y³ okres miêdzywojenny, ukoñ-
czy³ gimnazjum, a po z³o¿eniu egzaminu maturalnego w 1933 roku rozpocz¹³
studia polonistyczne na Uniwersytecie Poznañskim, gdzie w 1939 roku uzyska³
tytu³ magistra filologii polskiej na podstawie pracy o Leopoldzie Staffie.

W latach 1938–1939 rozpocz¹³ pierwsz¹ pracê jako redaktor œl¹skiego tygod-
nika „Powstaniec” wychodz¹cego w Katowicach. Na jego ³amach publikowa³
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w³asne wiersze i opracowania na temat literatury polskiej na Œl¹sku. Odt¹d ju¿
zawsze pisa³ o polskich tradycjach tego regionu, formuj¹c œwiadomoœæ wielu
ludzi.

Za tê wiern¹ polskoœci postawê po zajêciu regionu przez wojska niemieckie
musia³ uciekaæ przed Gestapo. Dziêki ostrze¿eniu zdo³a³ unikn¹æ aresztowania
za cenê przekroczenia granicy. Przez rok ukrywa³ siê we wsi KuŸnica nad Lis-
wart¹, gdzie pracowa³ jako nauczyciel domowy w rodzinie m³ynarzy. Zim¹
1940 roku wyjecha³ do Warszawy. Na pocz¹tku podejmowa³ siê przeró¿nych
prac; by³ baga¿owym na dworcu, stró¿em nocnym, pracownikiem firmy aptekar-
skiej. Z czasem nawi¹za³ wspó³pracê ze œl¹sk¹ grup¹ podziemnej organizacji
„Ojczyzna”, a przez ni¹ zasili³ sk³ad Delegatury Rz¹du Rzeczypospolitej Pol-
skiej na Kraj, zostaj¹c pracownikiem Sekcji Zachodniej Departamentu Informa-
cji i Prasy Okrêgu Œl¹skiego (pseud. „Józek”). Odpowiada³ w niej za propagan-
dê i ³¹cznoœæ z sieci¹ w terenie, któr¹ zorganizowa³ Konstanty Kempa (pseud.
„Tadeusz”), oraz z punktem kontaktowym w Krakowie, kierowanym przez Al-
freda Jesionowskiego (pseud. „Szymon”). Dziêki tym zadaniom w kwietniu
1943 roku pozna³ ³¹czniczkê z AK kursuj¹c¹ ci¹gle z Krakowa do Warszawy –
Ró¿ê Wróblównê (pseud. „Iza”), sw¹ póŸniejsz¹ ¿onê. Od 1942 roku równoczeœ-
nie pracowa³ jako wyk³adowca na Tajnym Pedagogium Ziem Zachodnich
w Warszawie prowadzonym przez dr Stefaniê Mazurek (pseud. „Anna”), które
przygotowywa³o kadry dla szkolnictwa na ziemiach zachodnich. Redagowa³ te¿
podziemne pismo „Zachodnia Stra¿ Rzeczypospolitej” z satyrycznym dodat-
kiem „LuŸna Kartka”. Tam oraz w „Biuletynie Zachodnim” zamieszcza³ swoje
artyku³y i wiersze.

W 1943 roku na polecenie kierownictwa Delegatury napisa³ i wyda³ anoni-
mowo ksi¹¿kê Œl¹sk Wierny OjczyŸnie, rozprowadzon¹ w Guberni i g³ównie na
okupowanym Œl¹sku. Wzi¹³ udzia³ w Powstaniu Warszawskim jako cywilny
pracownik Delegatury. Na polecenie swego szefa Sekcji Zachodniej, redaktora
Edmunda Mêclewskiego, 24 sierpnia 1944 roku wyg³osi³ w tajnym radiu
„B³yskawica” apel powstañczej Warszawy do mieszkañców ziem zachodnich
wyra¿aj¹cy nadziejê na zwyciêstwo w wojnie, w nastêpstwie czego bêdzie mo¿-
liwy powrót Polski nad Odrê i Nysê £u¿yck¹. Po Powstaniu Bednorz przeszed³
przez obóz w Ursusie, po czym zosta³ wywieziony do niemieckiego obozu pra-
cy w Spellen nad Renem, sk¹d jesieni¹ 1944 roku uda³o mu siê uciec do Czêsto-
chowy i do koñca wojny dzia³a³ w podziemiu.

W Bo¿e Narodzenie 1944 roku w Gorzkowicach wzi¹³ œlub z ³¹czniczk¹
Ró¿¹ (pod przybranymi imionami), z któr¹ a¿ do swej œmierci prze¿y³ w zgo-
dzie i mi³oœci szeœædziesi¹t szeœæ niezwykle udanych lat. Z ma³¿eñstwa tego
urodzili siê syn W³odzimierz i córka Maria.
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W lutym 1945 roku ma³¿onkowie powrócili do Chorzowa-Miasta. Zbyszko
Bednorz podj¹³ wtedy aktywne uczestnictwo w ogólnopolskim i regionalnym
¿yciu kulturalnym. Du¿o pisa³, publikowa³ liczne artyku³y, rozprawy, ksi¹¿ki
i wiersze. By³ redaktorem Polskiego Radia, dla którego przygotowywa³ reporta-
¿e z ziem zachodnich. Podj¹³ wspó³pracê z powo³anym w Katowicach Zwi¹z-
kiem Literatów Polskich, by³ wspó³redaktorem tygodnika spo³eczno-literackie-
go „Odra”, niestrudzenie wspó³pracowa³ z katolickim pismem „Goœæ Niedziel-
ny”, zajmowa³ stanowisko doradcy literackiego w Wydawnictwie œw. Jacka
w Katowicach. W 1947 roku wszed³ w sk³ad wyprawy naukowej po ziemiach
odzyskanych zorganizowanej przez Instytut Zachodni w Poznaniu, której cz³on-
kowie opublikowali zbiorowe wydawnictwo Dolny Œl¹sk (Poznañ 1948).

1 marca 1949 roku zosta³ aresztowany przez UB i osadzony w wiêzieniu Mi-
nisterstwa Bezpieczeñstwa Publicznego w Warszawie na ulicy Koszykowej,
a potem w wiêzieniu na Rakowieckiej. W 1950 roku skazano go na 15 lat wiê-
zienia za przynale¿noœæ w czasie wojny do nielegalnych w ocenie s¹du organi-
zacji. Po wyroku osadzono go w karnym wiêzieniu we Wronkach. O ³askê dla
niego zabiegali m.in. biskup katowicki Herbert Bednorz, pisarz Gustaw Morci-
nek, a tak¿e szef PAX-u Boles³aw Piasecki. Na wolnoœæ wyszed³ „warunkowo”
w koñcu 1951 roku.

Po odzyskaniu wolnoœci usi³owa³ wróciæ do zajêæ pisarsko-dziennikarskich.
Najpierw redagowa³ „S³owo na Œl¹sku” – dodatek do „S³owa Powszechnego”
(1952–1953), póŸniej „Katolika” (1954–1955). W latach 1956–1959 zajmowa³
stanowisko kierownika literackiego Wydawnictwa „Pallotinum” w Poznaniu.
W latach 1958–1970 wspó³organizowa³ zjazdy pisarzy ziem zachodnich, w któ-
rych sam aktywnie uczestniczy³. W tym czasie na sta³e mieszka³ ju¿ w Opolu,
gdzie w 1954 roku przeniós³ siê wraz z rodzin¹. Z miastem tym ma³¿onkowie
zwi¹zali siê serdecznie i na zawsze.

W 1960 roku Bednorz rozpocz¹³ pracê w Instytucie Œl¹skim w Opolu. Zapro-
ponowa³ mu j¹ ówczesny dyrektor placówki, dr Roman Lutman, z którym pi-
sarz zna³ siê od lat przedwojennych. Pocz¹tkowo powierzono mu skromne obo-
wi¹zki archiwisty i bibliotekarza. PóŸniej, ju¿ po doktoracie, który obroni³
w 1965 roku na Uniwersytecie Wroc³awskim na podstawie pracy Literatura lu-
dowa wspó³czesnej Opolszczyzny, a¿ do momentu przejœcia na emeryturê
w 1980 roku kierowa³ Pracowni¹ Historii Kultury Polskiej na Œl¹sku. Wczeœ-
niej, w 1975 roku za ca³okszta³t pracy naukowej otrzyma³ stanowisko docenta.
W 1989 roku zosta³ cz³onkiem Stowarzyszenia Pisarzy Polskich.

7 paŸdziernika 1988 roku w 75. rocznicê urodzin i 50. rocznicê debiutu litera-
ckiego Zbyszko Bednorza dyrekcja Instytutu Œl¹skiego w Opolu zorganizowa³a
uroczyste posiedzenie Rady Naukowej po³¹czone z konferencj¹ naukow¹, na
której przyjaciele i koledzy – pracownicy Zak³adu Kultury, z którym Jubilat
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przez wiele lat by³ zwi¹zany naukowo – wyg³osili referaty poœwiêcone jego ¿y-
ciu i twórczoœci. Zaprezentowane wówczas wyst¹pienia, wraz ze wspomnienia-
mi i gratulacjami przedstawicieli œrodowisk twórczych Opola i duchowieñstwa,
a tak¿e g³osem Jubilata, zebrano w tomie Sercem i piórem, czyli Rzecz o ¿yciu
i twórczoœci Zbyszko Bednorza (Opole 1991).

Kolejn¹ jubileuszow¹ sesjê naukow¹ poœwiêcon¹ Zbyszko Bednorzowi zor-
ganizowano w kwietniu 1997 roku staraniem Instytutu Filologii Polskiej Uni-
wersytetu Opolskiego oraz Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Opolu. Tym
razem konferencja mia³a charakter czysto naukowy, co dokumentuje tom zreda-
gowany przez W³adys³awa Hendzla, w którym zebrano ówczesne wyst¹pienia.
Zatytu³owany zosta³ on Zbyszko Bednorz. Na drodze pisarskiego powo³ania.
Studia i szkice (Opole 1998).

W obu edycjach znalaz³o siê wiele tekstów, których autorzy podkreœlali wy-
soki stopieñ, w jakim Zbyszko Bednorz posiad³ sztukê istnienia. Jednak sztuka
istnienia nie jest zbiorem samych sukcesów, zas³ug i szczêœcia. Aby by³a
prawdziwa, wymaga wielu potkniêæ i wzlotów, by w³aœciwie ukszta³towaæ du-
chowe wnêtrze cz³owieka. O tej prawdzie Zbyszko Bednorz przekonywa³ siê
niejednokrotnie, zawsze ufnie wierz¹c w Bo¿¹ Opatrznoœæ. Œwiadoma egzys-
tencja wymaga bowiem nauki, która stanie siê pomocna, gdy cz³owiek postano-
wi udzieliæ odpowiedzi na nurtuj¹ce go pytania natury ontologicznej, poru-
szaj¹ce kwestie celu i sensu ¿ycia. Kiedy odkrywa, ¿e próby „z³ego losu” mog³y
uchroniæ przed wiêksz¹ tragedi¹. Dla Bednorza ¿ycie ludzkie stanowi³o dobro.
By³o czasem, który nale¿y umiejêtnie wykorzystaæ:

Próba ¿ycia to przecie¿ próba ognia i krzy¿a, to wewnêtrzne napiêcie serca, które
jest zdolne do odbierania bodŸców, dobra, z³a, uk³uæ, uderzeñ, nawa³nic. Lecz kto ju¿
nie posiada tkanki œwiat³oczu³ej, bóloch³onnej, kogo doœwiadczenia zamiast u¿yŸniaæ
na zasiew, na wzrost, na plon, przemieniaj¹ w cia³o rogowate, obojêtne na s¹dy bo¿e
– co pocz¹æ ma z têtnem, które mu jeszcze rozsadza ¿y³y i skroñ? A przecie¿ do koñ-
ca zachowuje cz³owiek pewn¹ rezerwê si³, by t¹ resztk¹ dawaæ œwiadectwo swej eg-
zystencji. To ujawni siê w odruchowym za³amaniu r¹k, to w bez³zawym utyskiwa-
niu, rejestruj¹cym zewnêtrze pobrze¿a zjawisk (Z. Bednorz, Z Janem, Warszawa
1971, s. 24).

Autoanaliza egzystencji w œwiecie stanowi wa¿ne zagadnienie, które Zbysz-
ko Bednorz porusza³ wielokrotnie w czasopiœmienniczych debatach, w powie-
œciach, w esejach, wywiadach i podczas wielu prelekcji. Jako cz³owiek nie po-
trzebowa³ frommowskiego „przebudzenia”, dziêki rodzicom i uznawanym
autorytetom by³ bowiem œwiadom w³asnej egzystencji, treœci i istoty istnienia.
A mimo to nie przestawa³ siê uczyæ regu³ ¿ycia, by wzbogaciæ sw¹ osobowoœæ.
Zawsze wyznawa³ przecie¿ zasadê: „Jestem tym, co robiê”.
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THE EPITAPH FOR ZBYSZKO BEDNORZ (1913–2010)

S u m m a r y

On 28 November 2010 at the age of 97 doc. dr Zbyszko Bednorz passed away; he was a poet,
writer, literary critic, journalist and researcher of Polish culture of Silesia and a popularizer of the
region. Social worker with a heroic war past, a victim of Stalin’s regime, a resident of Opole since
1954. He has been remembered as an unusually noble man. He died in Opole and the farewell to
him took place in the Communal Cemetery in Pó³wsi on 3rd December, we thanked him for his
beautiful and wise presence in the public life of our city and region. He was buried in the Alley of
the Honoured.

The above text of the farewell presents his personal qualities, his works and biography.
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