
STANISŁAW BERNATT
w latach 1898-1945

Stanisław Bernatt urodził się 28 maja 1898 r. w War-
szawie jako syn lekarza Juliana Bernatta i Eleonory z domu 
Dziechcińskiej. Ukończył warszawskie gimnazjum kla-
syczne ojców jezuitów im. Chmielowskiego. W 1920 r. 
wziął udział w wojnie polsko-bolszewickiej. W latach 
1921-1924 studiował filozofię, historię i ekonomię na 
Uniwersytecie Warszawskim. W 1924 r. podjął pracę 
dziennikarza w katowickiej „Śląskiej Gazecie Ludowej” 
i jednocześnie przeniósł się na Uniwersytet Ludwika 
i Maksymiliana w Monachium, który ukończył w 1925 r. 
w stopniu doktora filozofii.

W latach 1926-1929 był berlińskim korespondentem 
prasowym koncernu „Drukarnia Polska S.A.”., co wykorzy-
stał na podróże po Europie, w tym swą pierwszą podróż 

morską do Portugalii. W 1930 r. osiedlił się w Poznaniu, 
gdzie poślubił Marię Szulc. Jako stały korespondent „Ku-
riera Poznańskiego” wyjechał do Gdyni. Odbył w tym czasie 
dwie podróże morskie: do Skandynawii i dookoła Europy. 
W 1935 r. powrócił do Poznania, gdzie zadebiutował jako 
pisarz marynista, wydając: „Słowniczek morski”. Był też re-
daktorem poznańskiego dziennika „Orędownik”.

W czasie okupacji niemieckiej Bernatt przebywał w Ge-
neralnej Guberni, pracując w latach 1940-1943, w należą-
cej do jego brata Janusza, „Agencji Drzewnej J. Bernatt”, 
pełniąc funkcję spedytora i inspektora w: Kielcach, Hrubie-
szowie, Włodawie i Samborze. W 1943 r. we wsi Dys pod 
Lublinem podjął pracę w firmie „Paptor” – Hurtownia i Wy-
twórnia Torebek Papierowych”.

Młody Stanisław Bernatt z rodziną na początku XX w.

Stanisław Bernatt w samochodzie w okresie międzywojennym

Stanisław Bernatt był aktywnym miłośnikiem sportu, tu jako tenisista W „Gazecie Ludowej” Stanisław Bernatt zatrudnił się jako dziennikarz  
jeszcze podczas studiów

Po studiach Stanisław Bernatt pracował w różnych redakcjach, m.in. w „Kurierze Poznańskim” i „Orędowniku”
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STANISŁAW BERNATT
w latach 1945-1979

W styczniu 1945 r. Stanisław Bernatt został zatrudnio-
ny w Ministerstwie Przemysłu Lekkiego i jako członek tzw. 
Grupy Operacyjnej na Śląsk (Górny a potem Dolny), wyje-
chał na „Ziemie Odzyskane” zabezpieczać zakłady papier-
nicze i poligraficzne. Zamieszkał w Legnicy, jednak gdy dużą 
część miasta, w tym jego dom, zajęli Rosjanie, w lipcu 1945 r. 
 przeniósł się do Jeleniej Góry. 

W latach 1945-1950 mieszkał wraz z rodziną w domu 
przy ul. Kochanowskiego (wówczas nr 2, dziś nr 8). 

W latach 1950-1960 zajmował mieszkanie przy ul. Osie-
dle Robotnicze 58/6. W 1960 r., za honoraria autorskie, ku-
pił domek przy ul. Podgórze 6.

W latach 1945-1946 pracował jako pełnomocnik Central-
nego Zarządu Przemysłu Papierniczego w Łodzi, lustrując 
przedsiębiorstwa celulozowo-papiernicze i poligraficzne.  
W latach 1947-1948 zatrudniony był w Centrali Zaopa-
trzenia Przemysłu Papierniczego jako inspektor. W 1948 r. 
został współwłaścicielem Jeleniogórskiej Składnicy Ma-
teriałów Drzewnych, którą zlikwidowano w 1949 r. Na-
stępnie przez rok był kierownikiem zaopatrzenia i handlu 
w Spółdzielni „Oświata” w Jeleniej Górze. W 1950 podjął 
pracę na stanowisku kierownika zaopatrzenia w nowopow-
stającej „Celwiskozie”, skąd w 1953 r. odszedł do Zakładów 
Remontowych Przemysłu Papierniczego w Krapkowicach, 

na rzecz których uruchamiał 
odlewnię żeliwa w Barcinku. 

W 1956 r. pogłębiająca się ro-
zedma płuc zmusiła go do przej-
ścia na rentę inwalidzką. Swą 
niespożytą energię zaangażował 
wówczas w działalność społecz-
nikowską i pisarską, które prowa-
dził niezmordowanie do śmierci 
18 marca 1979 r. Pochowany zo-
stał na cmentarzu komunalnym 
przy ul. Sudeckiej.

Dom przy ul. Kochanowskiego 8 (dawniej 2), w którym znajdowało się pierwsze  
jeleniogórskie mieszkanie rodziny Stanisława Bernatta w latach 1945-1950

Dom przy ul. Osiedle Robotnicze 58/6, w którym rodzina Bernattów mieszkała  
w latach 1950-1960

Dom „S.O.S.” przy ul. Podgórze 9,  
własność Stanisława Bernatta   

w latach 1960-1979

„Celwiskoza”, w której Stanisław 
Bernatt pracował w latach  
1950-1953

Odlewnia Żeliwa w Barcinku, 
którą Stanisław Bernatt 

uruchamiał w 1954 r. 

Jedna z dykteryjek zamieszczanych przez Stanisława Bernata 
w „Nowinach Jeleniogórskich” w 1958 r.

Stanisław Bernatt z żoną Marią
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STANISŁAW BERNATT
miłośnik przyrody

Stanisław Bernatt bardzo lubił zwierzęta. W domu przy 
ul. Podgórze hodował srebrne bażanty, które z przyjemno-
ściom prezentował swoim gościom. Uwielbiał psy. Miał ra-
sowego, wielokrotnie nagradzane go skye teriera o imieniu 
„Pao”. Starannie go wyczesując zbierał sierść, z której póź-
niej kazał zrobić nici i utkać materiał z dodatkiem wełny. 
Posłużył mu on do uszycia marynarki, w której bardzo lu-
bił chodzić. Swą miłości do zwierząt okazywał również na 
niwie społecznikowskiej. Około 1950 roku Stanisław Ber-
natt złożył w Jeleniej Górze oddziały Polskiego Związku 
Kynologicznego, którego był pierwszym prezesem, jak i To-

warzystwa Opieki nad Zwierzętami. Współtworzył z miej-
scowy Oddział Polskiego Związku Wędkarskiego, a z jego 
inicjatywy w 1949 roku zarybiono pstrągiem tęczowym 
Wielki Staw w Karkonoszach i wiele górskich strumieni. 
W jego przydomowym ogrodzie mieszkała para srebrnych 
bażantów, hodował również chińskie kaczki. Przechadzały 
się one wśród uwielbianych przez Stanisława Bernatta róż, 
irysów i ozdobnych krzewów, które starannie pielęgnował.

Był inicjatorem i organizatorem pierwszych pokazów, 
a potem wystaw psów rasowych, dziś kontynuowanych jako 
„Karkonoska Wystawa Psów Rasowych”. Z jego inicjatywy 

odbywały się na miejskim stadionie wyścigi hartów. Organi-
zował specjalne „Bale pod psem” dla właścicieli psów. Swo-
ją wiedzą na temat tych zwierząt dzielił się też w pismach 
branżowych. Przez wiele lat walczył o stworzenie w Jele-
niej Górze azylu dla psów i kotów, pozostawianych przez 
właścicieli wyjeżdżających na wczasy, a także dla zwierząt 
bezdomnych.

Interesował się też szerzej przyrodą, publikując na ten 
temat szereg artykułów. Gorąco propagował powołanie do 
życia Karkonoskiego Parku Narodowego. Był członkiem 
Ligi Ochrony Przyrody.

Organizowane do dziś wystawy 
psów rasowych w Jeleniej Górze 
zapoczątkowane zostały przez 

Stanisława Bernatta

Stanisław Bernatt organizował dla miłośników „Bale pod psem”, które w latach 60. 
odbywały się w Cieplicach Śląskich-Zdrój

Stanisław Bernatt był autorem licznych artykułów poświęconych zwierzętom, które zamieszczał na łamach „Nowin Jeleniogórskich” Nr 12 z 1962 r. i Nr 35 z 1965 r. 

Artykuł Stanisława Bernatta zamieszczony w „Nowinach Jeleniogórskich”  
Nr 28 z 1965 r.
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STANISŁAW BERNATT
marynista

Marynistyka była największą pasją Stanisława Ber-
natta. Trudno powiedzieć, kiedy się nią zainteresował. 
Swoją pierwszą podróż morską odbył w czasie pracy jako 
korespondent polskich gazet w Berlinie, gdy w latach 1926-
1929 udał się statkiem do Portugalii. W 1930 r., jako stały 
korespondent „Kuriera Poznańskiego” wyjechał do Gdyni. 
Pobyt nad Bałtykiem stał się kolejną okazją do rozwijania 
morskich pasji. Udał się w wówczas w dwie podróże mor-
skie: do Skandynawii i dookoła Europy. Owocem morskiego 
hobby stało się wydanie w 1935 roku w Toruniu pierwszej 
jego książki, zatytułowanej „Słowniczek morski”. Przedmo-
wę napisał sam prof. Aleksander Brückner, którego Bernatt 
poznał kiedyś w Berlinie.

Wojna i okres bezpośrednio po niej nie sprzyjał rozwijaniu 

zainteresowań morskich, lecz wkrótce powrócił do niej ze 
zdwojoną pasją, zwłaszcza w działalności pisarskiej. W swo-
ich książkach prezentował przede wszystkim dzieje okrętów, 
opisywał wielkie tragedie morskie, przedstawiał możliwości 
wykorzystanie morza w gospodarce, osobno zajmował się 
humorem marynarski, czemu dał wyraz w dwóch książkach 
monograficznych. Napisał ponad 20 broszur z serii „Minia-
tury Morskie”, które rozeszły się w łącznym nakładzie ponad 
2 milionów egzemplarzy. Swoje artykuły publikował w licz-
nych czasopismach i periodykach, z których wymienić można 
m.in.: „Morze”, „Mówią Wieki”, „Nautologię”, „Pamiętnikar-
stwo Polskie”, „Poznaj Świat”, „Problemy”, „Turystę”, „Wszech-
świat” i inne. Jako jeden z pierwszych badaczy po wojnie zajął 
się dziejami polskiego bursztynu, zbierając ogromny mate-

riał naukowy i przygotowując 
się do napisania monografii te-
matu, pt. „Bursztyn – idealne, 
ale niedostatecznie wykorzy-
stywane tworzywo artystycz-
ne”. Książka nie powstała, ale 
zgromadzona przez Stanisława 
Bernatta dokumentacja została 
wykorzystana przez innych ba-
daczy. Przez wiele lat pracował 
też nad książką pt. „Jan Orth – 
zaginiony żeglarz”, którą ukoń-
czył, ale nie zdążył już opubli-
kować.

Stanisław Bernatt w swoim życiu odbył kilka podróży morskich, 
m.in. do Hiszpanii, Portugalii i Skandynawii, a w latach 60. XX w. 

odbył podróż morską statkiem MS „Jelenia Góra” do Ameryki Środkowej 
drukując na bieżąco relacje z tej podróży w „Nowinach Jeleniogórskich”

Pierwsza morska książka Stanisława Bernatta ukazała się w 1935 r.

Po II wojnie światowej Stanisław Bernatt był autorem licznych publikacji morskich, 
w tym dykteryjek i różnych opowiastek

Artykuł Andrzeja Lesiewskiego zamieszczony w „Nowinach Jeleniogórskich” Nr 17 z 1959 r.
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STANISŁAW BERNATT
marynista

Największą popularność przyniosły Stanisławowi Bernattowi książeczki z serii „Miniatury Morskie”, 
których 23 tytuły ukazały się w ponad dwóch milionach egzemplarzy.
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STANISŁAW BERNATT
regionalista

Po przejściu na emeryturę Stanisław Bernatt bardzo 
mocno zaangażował się w społeczną działalność regional-
ną.

W 1958 roku został inicjatorem i członkiem założycie-
lem Towarzystwa Miłośników Ziemi Jeleniogórskiej (od 
1978 roku Towarzystwo Przyjaciół Jeleniej Góry); działał 
na rzecz Klubów Robotniczych i Chłopskich, jak i Towarzy-
stwa Wiedzy Powszechnej, w ramach których wygłosił po-
nad 300 prelekcji.

Był inicjatorem wielu ważnych przedsięwzięć w Jeleniej 
Górze i całym regionie Karkonoskim. Należał do pomysło-
dawców i organizatorów obchodów 850-lecia Jeleniej Góry 
w 1958 roku, które stały się zaczątkiem licznych innych przed-
sięwzięć, łącznie ze słynnymi „Tezami Jeleniogórskimi”. Był 
współtwórcą i wieloletnim członkiem Kolegium Redakcyj-
nego i długoletnim współpracownikiem „Nowin Jeleniogór-
skich”. Wśród jego wielu inicjatyw wymienić należy coroczne: 
„Wrzesień Jeleniogórski”, „Karkonoską Wystawę Psów Raso-

wych”, wystawy kwiatowe w ramach „Września Jelenio-
górskiego”. Z jego inicjatywy wystawiono pomnik ofiarom 
lawiny w Białym Jarze z 1968 roku. Podejmował też regio-
nalne inicjatywy wydawnicze. Pierwszą z nich było wyda-
nie, jeszcze w 1945 roku, planu Jeleniej Góry, a najbardziej 
absorbującą i prestiżową redagowanie przez jedenaście 
lat (1965-1975) „Rocznika Jeleniogórskiego”, który pod 
jego kierownictwem osiągnął bardzo wysoki poziom me-
rytoryczny.

Artykuł Stanisława Bernatta zamieszczony w „Nowinach Jeleniogórskich” Nr 18 z 1958 r.Zdjęcie zamieszczone w „Nowinach Jeleniogórskich” Nr 12 z 1958 r.
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Artykuł umieszczony w „Roczniku Jeleniogórskim” z 1965 r.

Artykuł umieszczony w „Roczniku Jeleniogórskim” z 1966 r.



STANISŁAW BERNATT
redaktor „Rocznika”

Stanisław Bernatt współtworzył „Rocznik Jeleniogór-
ski” od momentu jego powstania w 1963 roku. Jednak sta-
nowisko redaktora naczelnego objął w 1965 roku, tuż po 
śmierci Kazimierza Wagnera, przygotowując do druku III 
tom czasopisma. Redagował kolejne numery aż do 1975 
roku, kiedy zrezygnował z tej funkcji z powodów zdrowot-
nych. 

Pracując społecznie przez ponad dekadę nadał właści-
wy kształt rodzącemu się wówczas periodykowi regional-
nemu, pozyskując autorów, fundusze oraz współpracując 
z wydawcami. Bernatt nie tylko czuwał nad koordynacją 
wszystkich działań związanych z „Rocznikiem”, ale rów-
nież publikował na jego łamach swoje teksty. Przykłado-
wo w pierwszym numerze z 1963 roku zamieścił artykuł 
o Karkonoskim Parku Narodowym. Systematycznie, rok 
po roku, we współpracy z Czesławem Margasem, publi-
kował bibliografię prac doktorskich i magisterskich poru-
szających tematykę Jeleniej Góry i okolicy, która dziś jest 
cennym źródłem wiedzy o powojennych badaniach nad re-
gionem.

Z perspektywy czasu działalność Doktora wspominał 
Tyburcjusz Tyblewski: „Choć charakter roczników w za-
sadzie określony jest przez ich przynależność gatunkową, 
w „Roczniku Jeleniogórskim” zauważalny jest ślad nie-
przeciętnej, twórczej osobowości dra Stanisława Bernat-
ta, który słynął z zapobiegliwości o materiały odkrywcze, 
ważne, bogate. Miało to oczywisty wpływ na żywotność 
poszczególnych tomów, których tysięczny nakład najczę-
ściej znikał wśród czytelników”. Z kolei prof. Krzysztof R. 
Mazurski stwierdził, iż redagowanie „Rocznika” było praw-
dopodobnie największą z „przygód” marynisty. Zapamiętał 
szczególnie, jak Bernatt „(…) z niesłychaną energią szukał 
ciekawych tematów, nowych autorów, wymyślał nowinki 
edytorskie. Jego propozycje budziły z reguły niepokój wy-
dawców, drukarni. Ale też były przednie. (…) Nie było rze-
czy dla niego niemożliwych, chciał wykorzystać wszystkie 
szanse tematu i w tym celu bardzo ściśle współpracował 
z autorami”.
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STANISŁAW BERNATT
nagrody i wyróżnienia

„Zna go cały region jako jednego z tych, którzy od 1945 
roku wznoszą trwałe wartości do jeleniogórskiej kultury”. 
Takimi słowami rozpoczyna się tekst zatytułowany „Jele-
niogórzanin Roku”, opublikowany w 1973 r. w „Nowinach 
Jeleniogórskich”. To właśnie ten tytuł przyznano dr. Sta-
nisławowi Bernattowi, w dowód jego zasług dla miasta 
i regionu. Wyróżnienie to, nadane przez społeczność Jele-
niej Góry, było mu szczególnie bliskie, choć miał ich wiele. 

Otrzymał liczne nagrody i odznaczenia, zarówno państwo-
we, samorządowe, jak i branżowe. Do najważniejszych na-
leży zaliczyć Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, 
Złoty Krzyż Zasługi, Nagrodę Ministra Kultury i Sztuki 
oraz tytuł „Zasłużony Działacz Kultury”. Bernatt został 
uhonorowany również medalem „Za zasługi dla wojewódz-
twa jeleniogórskiego”, wpisem do „Księgi zasłużonych dla 
województwa jeleniogórskiego”, nagrodą specjalną Towa-

rzystwa Klubów Robot-
niczych i Chłopskich, 
a także odznakami: 
„Zasłużony Pracownik 
Morza”, „Zasłużony dla 
Dolnego Śląska”, „Za-
służony dla Jeleniej 
Góry i Powiatu”.

Artykuł autorstwa Marii Jarmolukowej zamieszczony w „Nowinach Jeleniogórskich” Nr 20 z 1973 r.
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STANISŁAW BERNATT
bibliografia 

Stanisław Bernatt był autorem wielu książek, artykułów 
i tekstów prasowych. Zdecydowana większość z nich wy-
nikała z jego marynistycznej pasji, a także zamiłowania do 
regionalizmu. Prawdopodobnie pierwszą poważną publika-
cją Bernatta jest jego dysertacja doktorska zatytułowana 
Die deutsche politische Tagespresse Polens, opublikowana 
w Poznaniu w 1926 r. Niespełna 10 lat później ukazał się 
Słowniczek morski, będący pokłosiem licznych podróży po 
Europie. Do tematyki tej autor powrócił po wojnie, publi-
kując, głównie w latach 50. i 60., wiele książek w serii „Mi-
niatury Morskie”, ukazującej się w Wydawnictwie Morskim 
z Gdańska. Pojawiały się one w różnych kategoriach tema-
tycznych, m.in. w cyklu: Epizody z Dziejów Żeglugi, Dziwy 
Morza czy Serii „SOS”. Tylko w latach 1958-1960 Bernatt 

przygotował do druku 16 pozycji. Na szczególne wyróż-
nienie w jego dorobku zasługują ponadto takie książki, jak: 
„Morze w humorze”, „125 dykteryjek morskich oraz dow-
cipy rysunkowe Eustachego Karłowskiego”, a także „150 
dykteryjek morskich”, wydane w 1980 roku, już po śmierci 
pisarza, cieszące się dużym zainteresowaniem czytelników. 

Bibliografia prac Stanisława Bernatta zawiera 29 książek, 
11 tomów „Rocznika Jeleniogórskiego” przygotowanych pod 
jego redakcją, 18 obszerniejszych artykułów o tematyce re-
gionalnej, opublikowanych w tym czasopiśmie oraz setki, je-
śli nie tysiące, tekstów prasowych, pisanych zarówno przed 
jak i po II wojnie światowej, będących wynikiem pracy dzien-
nikarskiej oraz licznych zamiłowań, zamieszczanych w zróż-
nicowanych tematycznie czasopismach w Polsce i zagranicą.

Publikacje zwarte Stanisława Bernatta
  1. Die deutsche politische Tagespresse Polens, Diss. Phil. Fak. der Ludwi-

g-Maximilians-Universität, München, Wyd. „Drukarnia Polska”, Po-
znań 1926, ss. 57.

  2. Słowniczek morski. Z przedmową Dr. A. Brücknera Profesora Uniwer-
sytetu Berlińskiego, [materiały zebrał Stanisław Bernatt, przygoto-
wał do druku Ludwik Zabrocki], „Bibljoteczka Bałtycka”, Toruń 1935, 
Nakładem Instytutu Bałtyckiego, ss. 84.

  3. Morze w humorze, Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej, 
Warszawa 1957, ss. 206.

  4. Skarb z morskiego dna, Miniatury Morskie. Seria „S.O.S.”, Zeszyt 2, Gdy-
nia 1958, ss. 24.

  5. Na pastwie losu, Miniatury Morskie. Seria „S.O.S.”, Zeszyt 3, Gdynia 
1958, ss. 24.

  6. Tragiczny rejs, Miniatury Morskie. Seria „S.O.S.”, Zeszyt 4, Gdynia 1958, 
ss. 31.

  7. W szponach tajfunu, Miniatury Morskie. Seria „S.O.S.”, Zeszyt 5, Gdy-
nia 1958, ss. 32.

  8. Zdradziecka torpeda, Miniatury Morskie. Seria „S.O.S.”, Zeszyt 6, Gdy-
nia 1958, ss. 32.

  9. Tajemnice Scapa Flow, Miniatury Morskie. Seria „S.O.S.”, Zeszyt 7, Gdy-
nia 1958, ss. 28.

10. Zaginione żaglowce, Miniatury Morskie. Seria „S.O.S.”, Zeszyt 8, Gdy-
nia 1958, ss. 23.

11. Stalowe trumny, Miniatury Morskie. Seria „S.O.S.”, Zeszyt 9, Gdynia 
1958, ss. 31.

12. Nasza największa strata, Miniatury Morskie. Seria „S.O.S.”, Zeszyt 10, 
Gdynia 1958, ss. 27.

13. Góra lodowa na kursie, Miniatury Morskie. Seria „S.O.S.”, Zeszyt 11, 
Wydawnictwo „Morskie”, Gdynia 1958, ss. 30.

14. Toną olbrzymy, Miniatury Morskie. Seria „S.O.S.”, Zeszyt 11, Gdynia 
1959, ss. 47.

15. Zwyciężony przez sztorm, Miniatury Morskie. Seria „S.O.S.”, Zeszyt 12, 
Gdynia 1959, ss. 31.

16. Tylko kapitan..., Miniatury Morskie. Seria „S.O.S.”, Zeszyt 13, Gdynia 
1959, ss. 31.

17. Ośmiornice mają błękitną krew, Miniatury Morskie. Seria „Dziwy mo-
rza”, Zeszyt 1, Gdynia 1960, ss. 63.

18. Słowa mkną po dnie oceanów, Miniatury Morskie. Seria „Dziwy morza”, 
Zeszyt 2, Gdynia 1960, ss. 64.

19. 125 dykteryjek morskich oraz dowcipy rysunkowe Eustachego Karłow-
skiego, zebrał ..., Wydawnictwo Morskie, Gdynia 1960, ss. 181.

20. Łzy oceanu, Miniatury Morskie. Seria „Dziwy morza”, Zeszyt 5, Gdy-
nia 1962, ss. 63.

21. Rekiny i delfiny, Miniatury Morskie. Seria „Dziwy morza”, Zeszyt 6, 
Gdynia 1963, ss. 61.

22. Cała nadzieja w... foce, Miniatury Morskie. Seria „Dziwy morza”, Ze-
szyt 9, Gdynia 1964, ss. 64.

23. Albatrosy, mewy i fregaty..., Miniatury Morskie. Seria „Dziwy morza”, 
Zeszyt 10, Gdynia 1965, ss. 61.

24. Hebanowy most przez Atlantyk, Miniatury Morskie. Seria „Epizody 
z dziejów żeglugi”, Zeszyt 9, Gdańsk 1965, ss. 64.

25. Halo, „Thresher”! Halo, „Tresher”!, Miniatury Morskie. Seria „Epizody 
z dziejów żeglugi”, Zeszyt 16, Gdynia 1966, ss. 64.

26. I żółwie łapie się ma lasso, Miniatury Morskie. Seria „Dziwy morza”, Ze-
szyt 12, Gdynia 1966, ss. 64.

27. „Lakonia” płonie, Miniatury Morskie. Seria „Epizody z dziejów żeglugi”, 
Zeszyt 42 (19), Gdynia 1967, ss. 64.

28. Fortele wojenne na morzu, Miniatury Morskie, tomik 142. Seria „Epizo-
dy wojen morskich”, Zeszyt 41, Gdańsk 1969, ss. 62.

29. Pojedynek wywiadów na Pacyfiku, Miniatury Morskie, tomik 158. Seria 
„Epizody wojen morskich”, Zeszyt 50, Gdańsk 1970, ss. 64.

30. 150 dykteryjek morskich. Zebrał i opracował ... . Zilustrował Zbigniew 
Jujka, Wydawnictwo Morskie, Gdańsk 1980, ss. 217.

Artykuł autorstwa Marii Jarmolukowej zamieszczony w „Nowinach Jeleniogórskich” Nr 40 z 1978 r.
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STANISŁAW BERNATT
pamięć i recepcja 

Maria Jarmolukowa, współpracująca ze Stanisławem 
Bernattem w „Roczniku Jeleniogórskim” oraz w „Nowinach 
Jeleniogórskich”, pisała o nim w pośmiertnym nekrologu 
w następujących słowach: „Był postacią tak wrośniętą w pej-
zaż kulturalny Jeleniej Góry, człowiekiem mimo podeszłego 
wieku tak twórczo aktywnym, że trudno do dziś oswoić się 
ze świadomością, iż 18 marca 1979 r. odszedł na zawsze”. 
Bez wątpienia jego śmierć była wielką stratą dla miasta i re-
gionu, co potwierdzali w kolejnych latach inni autorzy, wspo-
minający Doktora przy różnych okazjach. Pośmiertne reflek-
sje o jego życiu pojawiły się zarówno w lokalnych „Nowinach 
Jeleniogórskich”, ale także w ogólnopolskich pismach: „Mo-
rzu” czy „Nautologii”. Kilka lat później „szkic” poświęcony ży-
ciu Bernatta opublikował prof. Krzysztof R. Mazurski, wspo-
minając swoje spotkania oraz korespondencję z pisarzem. 
Z kolei w latach 90. Henryk Szoka oraz Zbigniew Dygdało-
wicz nakręcili film „Jeleniogórski marynista”, który ukazał 
się w cyklu „Sylwetki”. Ponad dekadę później Towarzystwo 
Przyjaciół Jeleniej Góry, we współpracy z miejscowym Od-

PATRONAT MEDIALNY

działem Archiwum Państwo-
wego oraz z Muzeum Przyrod-
niczym w Jeleniej Górze, w dniu 
29 maja 2009 r., zorganizowa-
ło uroczystości upamiętniają-
ce Stanisława Bernatta w 110 
rocznicę urodzin oraz 30 lat od 
jego śmierci. Wydarzeniu towa-
rzyszyła wystawa eksponowa-
na w jeleniogórskim archiwum 
oraz informator, opublikowa-
ny w serii „Biblioteczka Ducha 
Gór”. Tegoroczne obchody są 
kontynuacją podejmowanych 
wcześniej inicjatyw, wyrazem pamięci o tak bardzo zasłużo-
nym jeleniogórzaninie.

Do dziś widoczne są lub kontynuowane pomysły i ini-
cjatywy dra Bernatta. W ratuszu wisi popiersie Bolesława 
Krzywoustego, w Białym Jarze postawiono ponownie po-

mnik ofiar lawiny z 1968 r., co roku 
odbywają się ważne imprezy, jak 
Wrzesień Jeleniogórski, czy wysta-
wa psów rasowych. Jego imieniem 
w 2013 r. nazwano jedną z ulic 
w mieście, a w 2019 r. odsłonięto 
poświęconą mu tablicę pamiątko-
wą.

Artykuł Elżbiety Bel-Bahar zamieszczonych w „Nowinach Jeleniogórskich” Nr 1 z 1980 r.Wspomnienie o Stanisławie Bernacie zamieszczone  
w „Nowinach Jeleniogórskich” Nr 13 z 1979 r.
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