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120 
prawdziwych anegdot 

z życia Biskupa 
ALBINA  

MAŁYSIAKA

Biskup 
ALBIN MAŁYSIAK

Człowiek, który potrafił rozśmieszyć
Jana Pawła II do łez!

Na rynku ukazała się właśnie książka „Z pastorałem i humorem”. Stanowi ona 
zbiór pogodnych anegdot i historyjek z życia śp. Biskupa Albina Małysiaka – 
długoletniego biskupa pomocniczego archidiecezji krakowskiej, Sprawiedli-

wego wśród Narodów Świata, Honorowego Obywatela Miasta Krakowa.
Śródmiejski Ośrodek Kultury 2 marca 2013 r. zorganizował wieczór pt. „Piękne 

było moje życie, czyli wspomnienie o Biskupie Albinie Małysiaku, Honorowym Oby-
watelu Miasta Krakowa”. Inicjatywa spotkała się z dużym odzewem osób, którym pa-
mięć o zmarłym Hierarsze jest szczególnie bliska. W trakcie tego wieczoru prezento-
wano już fragmenty książki „Z pastorałem i humorem”, która ukazała się nakładem 
krakowskiego wydawnictwa PETRUS.

Postać biskupa Albina Małysiaka była wielokrotnie prezentowana na łamach „La-
melli”. Ostatnią okazją do jej przypomnienia stała się pierwsza prezentacja publika-
cji, która miała miejsce 27 czerwca br. w sanktuarium Bożego Miłosierdzia w kra-
kowskich Łagiewnikach. Była ona połączona z wystawą pamiątek po zmarłym Bi-
skupie, a także z pokazem fi lmu zrealizowanego przez Śródmiejski Ośrodek Kultury 
w koprodukcji z TVP Kraków pt. „Z wiarą na głęboką wodę”. Zaproszeni goście, du-
chowni, rodzina ks. Biskupa oraz wielu krakowian z uśmiechem wspominało postać 
Człowieka, który prezentował radosne, optymistyczne chrześcijaństwo, a jednocze-
śnie potrafi ł mieć dystans do samego siebie. Nazywany ikoną humoru polskiego Ko-
ścioła Biskup, który chyba jako jedyny swoimi anegdotami potrafi ł rozśmieszyć Jana 
Pawła II do łez, po raz kolejny ukazał nam swoje oblicze poprzez książkę, która udo-
wadnia, że bycie biskupem nie oznacza wcale, że przestaje się być zwykłym człowie-
kiem, a wręcz przeciwnie – taka funkcja to kolejny dobry sposób na radosne wypeł-
nianie życiowej misji. Dla śp. bpa Albina Małysiaka było nią głoszenie Ewangelii. 
A dla nas? Niech każdy tę misję życiową rozpozna i odważnie i z radością wypełnia!

Marek Mirosławski – Sekretarz śp. Biskupa Albina Małysiaka

Zachęcając naszych Czytelników do sięgnięcia po książkę Marka Mirosławskiego 
„Z pastorałem i humorem” prezentujemy poniżej dwie wybrane anegdoty:

W 
niedzielny wieczór 23 czerwca 2013 r. mia-
ło miejsce w Krakowie niezwykłe wydarze-
nie literackie. Na zaproszenie dra Marka 

Mariusza Tytki (UJ) do krakowskiego Podziemnego 
Salonu Artystyczno-Literacko-Muzycznego (w skró-
cie-akronimie: PSALM) przybył z USA ks. prof. Ja-
nusz Artur Ihnatowicz, nestor polskich poetów emi-
gracyjnych, tłumaczy i krytyków literackich, emery-
towany profesor Uniwersytetu w Houston. 

Spotkanie odbyło się w sali przy parafi i Matki 
Bożej Różańcowej na Piaskach Nowych w Podgó-
rzu Duchackim. W pierwszej części spotkania przez 
około półtorej godziny autor czytał swoje wiersze wybrane z 9 tomików poetyckich. 
Twórca do każdego niemal przeczytanego wiersza dodawał krótki komentarz, przez 
co ubogacał konteksty kulturowe, charakterystyczne dla danego utworu. M.in. czy-
tał swoje słynne teksty: Tryptyk rzymski, Tryptyk historii, Bal na Antywawelu, Wi-
gilia w Cochrane, Aviarium. Czyli o sobie samym do potomności oraz epigramaty 
(np. Epigramat o nadziei). Publiczność „psalmiczna”, która widziała już kilkudzie-
sięciu twórców tu występujących, słuchała autora z USA w wielkim skupieniu, żywo 
zainteresowana poezją. W drugiej części spotkania dr Marek Mariusz Tytko, zgodnie 
ze zwyczajem, przeprowadził wywiad z dostojnym gościem, z którego mogliśmy się 
dowiedzieć wielu ciekawych, nieznanych szczegółów. Janusz Artur Ihnatowicz (ur. 
W 1929 r. w Wilnie) opowiadał o sobie, o dramatycznych momentach w swoim ży-
ciu. Podczas okupacji mieszkał z matką w Częstochowie, gdzie uczestniczył w tajnych 
kompletach. Po II wojnie na wezwanie swego ojca – podpułkownika Stanisława Ih-
natowicza, żołnierza Armii Andersa, pozostawającego w Anglii, uciekł wraz z mat-

Ks. prof. Janusz Artur Ihnatowicz 
(Houston, USA)

Młodym poetom stary 
pleban 
Kiedy, jak wy, byłem młody 
też z pewnością wiedziałem 
żem władcą dusz i sztuki kapłanem 
o słowie jak miecz co objawia 
tajemną wiedzę ludzkości skołowanej 

lecz siedem tomów później 
jak wasze niesprzedanych 
zmalałem 

* PSALM jest projektem autorstwa dr Marka Mariusza Tytki. Miejsce pulsujące poezją dzia-
ła przy parafi i Matki Boskiej Różańcowej (ul. Nowosądecka 41) na Piaskach Wielkich, pod 
opieką proboszcza ks. Ireneusza Okarmusa (poeta, redaktor i asystent kościelny Gościa Nie-
dzielnego). Pierwsze spotkanie odnotowano się w lutym 2012 r. (dotychczas odbyły się już 
22 spotkania)

zostawszy księdzem i dość mi 
służyć nie moim słowem 
i swoim milczeniem 

Modlitwa wieczorna

daj mi gwiazdkę, co błyska u twego ra-
mienia 
albo nie: ciemnością mię uderz i mro-
kiem ocieniaj 
i tak w łupinie blasku ukrytego ponieś mię 
od cienia do cienia 
aż się w dłoni twej w kroplę światła prze-
mienię

Na rowerze
Ks. Albin, najpierw jako dziekan, później już po święceniach biskupich, często od-

wiedzał ks. Janusza Bielańskiego, który był wówczas proboszczem w Mydlnikach na pe-
ryferiach Krakowa i tam budował kościół. Jak przyjeżdżał do Mydlnik, to najczęściej… 
na rowerze, a ubrany był w spodnie typu pumpy. Ludzie to widzieli i mówili: Patrzcie – 
biskup na rowerze jedzie! Ale co najlepsze – jak jechał na tym rowerze, to żeby mu wło-
sy (miał długie zakręcone) nie spadły na oczy, to piuska je podtrzymywała. Biskupia 
piuska! Jechał w sutannie i w tej piusce, a jak zajechał na plebanię mydlnicką, to spo-
cony wpadał i mówił: „Janusz, daj mi zaraz kwaśnego mleka!”. Napił się, porozmawiał 
i wychodził do ludzi. Nie trzeba było kwiatków, nie trzeba było robić bram wjazdowych.

Europa wymiera!
Jeden z jego najbardziej znanych lapsusów kaznodziejskich miał miejsce 

w 2002 r. w bazylice Mariackiej podczas obchodów Dnia Świętości Życia. Biskup Al-
bin wygłaszał kazanie, w którym kreślił dramatyczną wizję cywilizacji śmierci, jaka 
zaczyna zaglądać do Europy. Brak poszanowania dla życia widać doskonale na przy-
kład w statystykach parafi alnych, gdzie dominuje przewaga pogrzebów nad chrzta-
mi. W końcu z ust Biskupa pada konkluzja: „Przecież Europa wymiera! Musimy się 
wszyscy brać do roboty!” Na to siedzące w pierwszych rzędach zakonnice popatrzy-
ły po sobie z konsternacją. Dostojny kaznodzieja jednak po chwili uzupełnia: „Mam 
na myśli modlitwę oczywiście”. Tym razem z kolei na twarzach obecnych małżonków 
odmalowało się lekkie zakłopotanie…

ką przez zieloną granicę (barką ze Szczecina po Odrze) do Berlina, skąd nielegalnie 
przez Meklemburg przedostał się do brytyjskiej strefy okupacyjnej Niemiec i przez 
Holandię do Anglii. Tam ukończył polską i angielską maturę (1948), następnie stu-
diował fi lozofi ę w Uniwersytecie w Dublinie w Irlandii, który ukończył z tytułem ba-
kałarza. Wyjechał do Kanady, skąd w 1958 r. wrócił do Polski, tu ukończył Wyższe 
Seminarium Duchowne w Kielcach (1962). Jeszcze jako kleryk tłumaczył konspira-
cyjnie dokumenty słynnego ks. Biskupa Czesława Kaczmarka odkłamujące sfi ngo-
wane zarzuty kierowane wobec niego i jego współpracowników przez władze komu-
nistyczne w latach 50. Stąd ks. Ihnatowiczowi komunistyczne służby przez dwa lata 
odmawiały paszportu (1964-1966) na wyjazd na studia do Rzymu. Ostatecznie MSW 
zgodziła się na paszport. Ks. Janusz znalazł się jednak nie w Rzymie, ale w Kana-
dzie, gdzie w Ottawie ukończył licencjat typu rzymskiego (wyższy stopień niż ma-
gisterium) z teologii. W 1969 r. wyjechał do USA, gdzie został profesorem bazyliań-
skiego Uniwersytetu św. Tomasza z Akwinu w Houston i gdzie do dziś dnia mieszka 
(od 1997r. już jako profesor emerytowany). Ksiądz profesor żywo i barwnie opowia-
dał o poezji, perypetiach z cenzurą w PRL, która permanentnie skreślała jego nazwi-
sko jako członka londyńskiej grupy „Kontynenty”.

Ani się obejrzeliśmy, a minęła godzina rozmowy. Wieczór zakończył się Apelem 
jasnogórskim i błogosławieństwem udzielonym publiczności przez ks. profesora Ja-
nusza Ihnatowicza, któremu towarzyszył ks. dr Stefan Radziszewski z Kielc, poloni-
sta i teolog, autor antologii „Poezja w sutannie”. 

Zapraszamy na kolejny wieczór poetycki w niedzielę 29 IX 2013 r. o g. 19.00 
do PSALMU przy Nowosądeckiej 41 na koncert poezji śpiewanej zespołu „Arete” 
z Poznania, który ma swoim koncie kilka udanych płyt poetycko-muzycznych. Kil-
ku utworów poetyckich – śpiewanych przez „Arete” można posłuchać na YouTube.

Marek Mariusz Tytko


