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„ALMANACH MUSZYNY” NA TROPIE
I był Beskid i były słowa
Zanurzone po pępki w cerkwi baniach
rozłożyście złotych
smagających się wiatrem do krwi

W. Bellon, Pejzaże Harasymowiczowskie

W ubiegłym roku Adam Ziemianin na łamach „Almanachu Muszyny” wspominał 
Wojtka Bellona, „człowieka drogi”, wiecznego wędrowca1.

Jesienią, zwiedzając urokliwe Busko-Zdrój, odkryliśmy, że przed tamtejszym Centrum 
Kultury wyrósł nowy pomnik… Na ławeczce siedzi Wojtek Bellon, Bard Ponidzia… Siedzi 
z nieodłączną gitarą, tak jakby nigdy nie przestał grać… 

Naprawdę nazywał się Wojciech Belon. Urodził się w 1952 w Kwidzynie. Mieszkał 
i wychowywał się w Busku-Zdroju. Zadebiutował latem 1971 roku na IV Giełdzie Pio-
senki Turystycznej w Szklarskiej Porębie, wraz z założoną przez siebie Wolną Grupą 
Bukowina. Zdobył wtedy jedną z głównych nagród. Brał później udział w przeglądach 
piosenki turystycznej, odnosił znaczące sukcesy. Niezmiernie ważna dlań była pierwsza 
nagroda na Festiwalu Piosenki i Piosenkarzy Studenckich w Krakowie w 1974 roku. Od 
tej pory Wolna Grupa Bukowina znalazła się w gronie najpopularniejszych przedstawicieli 
piosenki studenckiej. Wojtek występował także krótko z zespołem Wały Jagiellońskie,  
a potem albo sam, albo z towarzyszeniem dawnych przyjaciół z Bukowiny. Zmarł w nocy 
z 3 na 4 maja 1985 r. w jednym z krakowskich szpitali. Jego pogrzeb odbył się w Busku-
Zdroju 8 maja 1985 r.

Pomnik odsłonięto we wrześniu 2008 roku. A łączy się on w pewien sposób z Muszy-
ną: otóż wyszedł z warsztatu artysty rzeźbiarza, dra Jacka Kucaby, który jest też autorem 
pomnika Karola Kardynała Wojtyły – Papieża Jana Pawła II w Muszynie. 

Podobno przy okazji uroczystości odsłonięcia pomnika 
Wojtka Bellona zaśpiewała Wolna Grupa Bukowina…

 
Aż nastąpił taki rok,
smutny rok – tak widać trzeba…
Nie przyszedł Bieda zieloną wiosną
miejsce, gdzie siadał, zielskiem zarosło
i choć niejeden wytężał wzrok,
choć lato pustym gościńcem przeszło,
z rudymi liśćmi – jesieni schedą –
wiatrem niesiony popłynął w przeszłość
Majster Bieda�

1 A. Ziemianin, Ludzie drogi, wędrowcy boży, pielgrzymi…, „Almanach Muszyny” 2008, s. 191–199.
2 Wojtek Bellon, Majster Bieda.




