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Celem, przyświecającym autorowi podczas pisania tej książki, było podzielenie się 
wspomnieniami ze swojego życia z rodziną i znajomymi. 
 
Książka nie została opublikowana; wydrukowano jedynie 30 egzemplarzy w języku 
angielskim (2012) i 30 w języku polskim (2014) w Kanadzie. 
 
Wszelka pomoc w sfinansowaniu wydania książki w Polsce będzie mile widziana. 
Informacje o autorze można dostać z Muzeum Powstania Warszawskiego. 
 
Tytuł oryginału:  God's leading in my life 
 
Tłumaczenie:   Bożena Jachym 
                               Aneks 5 tłumaczony przez autora 
 
Korektorzy:   Agnieszka Walicka i Paweł Szeliga-Potocki  
 
 
 
  



  3  

WSTĘP 
 
Historia zawarta w tej książce jest świadectwem mojego życia, a jednocześnie czymś o 
wiele więcej. 
 
Według definicji słownikowej “świadectwo” to “poświadczenie albo dowód dostarczony 
przez istnienie lub pojawienie się czegoś”. Zgodnie z tą definicją moje świadectwo – 
szczegółowa opowieść o mojej życiowej podróży – jest poświadczeniem, bądź też 
dowodem na aktywną obecność Boga w naszym świecie i na Jego pełną dobroci łaskę w 
moim życiu. 
 
Przedstawiona historia to również przyznanie się przeze mnie, że często nie udawało mi 
się dostrzegać, bożych interwencji. Całkowicie błędnie odczytywałem pewne wydarzenia i 
ich znaczenie w Bożym planie, prowadzącym do mojego zbawienia. Kiedy wydawało mi 
się, że dotyka mnie przekleństwo, tak naprawdę doświadczałem błogosławieństwa. Moje 
ciało było słabe i nieatrakcyjne, ale było zdrowe. W porównaniu z moją siostrą, 
osiągnąłem dwukrotnie dłuższy wiek. Siostra zmarła mając 42 lata, ja mam obecnie 87 lat 
i cieszę się dobrym zdrowiem. Dorastałem pozbawiony dostatecznej opieki rodzicielskiej, 
ale w rezultacie stałem się bardzo niezależny i zdeterminowany. Często czułem się 
porzucony, jednak kiedy patrzę wstecz, widzę osłaniającą mnie Bożą dłoń, która zawsze 
mi towarzyszyła. 
 
Kiedy zastanawiam się nad wydarzeniami ze swojego życia, mogę je podsumować 
następująco: 

• 15 razy zostałem w nadnaturalny sposób uratowany od śmierci 
• doświadczyłem 11 punktów zwrotnych, które zmieniły moje życie na lepsze 

Uwaga:  W pozostałej części książki będę nazywał te wydarzenia “Ruchem Boga 
numer …” . Były to momenty, kiedy Bóg odpowiadał na moje modlitwy, 
stwarzał dogodne okazje, bądź też nieoczekiwanie wskazywał właściwe 
rozwiązanie problemów. 

  
Dlatego celem mojego świadectwa jest otoczenie Boga chwałą. Z wdzięczności do Niego 
dzielę się tą historią ufając, że inni ludzie – być może będący w podobnej sytuacji – złożą 
w Nim swą nadzieję. Pod ich adresem kieruję następujące słowa: “patrzcie głęboko, 
spoglądajcie wstecz, ufajcie i wierzcie.”  

 
Dla mojej rodziny książka ta może stanowić pewnego rodzaju objawienie, dające 
możliwość głębszego wejrzenia w moją osobę i poznania mnie w stopniu znacznie 
większym, niż to miało miejsce dotychczas. Historie zapisane na tych stronicach mogą 
pomóc zrozumieć mnie lepiej, umożliwić “połączenie punktów” i dostrzeżenie pewnego 
wzoru i stałości w moim życiu. Zdaję sobie sprawę z tego, że moja historia – ze względu 
na sposób, w jaki została przedstawiona – nie jest kompletna. Moja rodzina i przyjaciele 
dowiedzą się wkrótce więcej, ponieważ jestem w trakcie pisania innej książki, 
zatytułowanej “Moja duchowa podróż”. Będzie ona zawierać więcej opisów osobistych 
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doświadczeń, różnorakich wpływów i refleksji. Wierzę, że w jakimś stopniu całe moje 
życie posiadało duchowy aspekt, dlatego pragnę podzielić się z innymi tą częścią swoich 
przeżyć. 

 
Przede wszystkim jednak, jeśli moja życiowa podróż ma być właściwie zrozumiana, 
czytelnik musi zostać zaznajomiony z moim pochodzeniem i z historycznym kontekstem, 
w którym moje życie się zaczęło i w którym dorastałem. Urodziłem się w 1927 roku w 
Poznaniu, w Europie Wschodniej.  
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Krótki przegląd polskiej historii 
Sąsiadem Polski od strony zachodniej są Niemcy, od wschodniej Rosja. Oba te kraje w 
minionych wiekach posiadały ambicje rozszerzenia swojego terytorium kosztem państwa 
polskiego. W związku z tym, z obu stron wywierany był na Polskę nacisk. Czynnikiem 
znacznie utrudniającym obronę terytorium kraju było, w większości równinne, 
ukształtowanie terenu. 

 
850 – 1385  Założenie dynastii Piastów, trwającej 535 lat 

Przed rokiem 850 tereny późniejszej Polski zajmowały zwalczające się plemiona 
słowiańskie, atakowane również z zewnątrz. Zjednoczenie ich pod panowaniem 
jednego władcy zapobiegło wewnętrznym walkom i zapewniło lepszą obronę przed  
niemieckimi próbami ekspansji na wschód. 

966     Polska nawraca się na chrześcijaństwo 
Przyjęcie chrześcijaństwa przez Polskę dokonało się głównie z powodów 
politycznych, aby zapobiec inwazji przez Niemców pod pretekstem nawrócenia Polski 
na wiarę chrześcijańską. Z tego też powodu Polska nie przyjęła chrześcijaństwa z rąk 
Niemiec ale od Moraw, innego plemienia słowiańskiego, zajmującego tereny dalej na 
południe. 

1385 -1793  Unia Polsko – Litewska (408 lat) 
Była to unia między dwoma równymi partnerami. Te dwa narody, połączone, stały się 
wschodnioeuropejskim supermocarstwem, powiększającym swoje terytorium, głównie 
na wschód. Wewnętrzna korupcja doprowadziła jednak do upadku unii, kiedy to 
posiadająca władzę arystokracja zaczęła za bardzo koncentrować się na własnych 
interesach. 

1793 – 1918  Rozbiór Polski przez Prusy, Rosję i Austrię 
Był to okres około 125 lat opresji, skierowanej głównie przeciwko polskiej 
inteligencji. W tym czasie niektóre części Polski odzyskiwały wolność, ale szybko ją 
traciły. 

1914 - 1918  I  Wojna Światowa 
1918 – 1920  Polska walczy z Rosją i zwycięża 
1918 – 1939  Rzeczpospolita Polska – 21 lat niepodległości 

To właśnie w okresie niepodległości przyszedłem na świat. Był to czas tworzenia 
nowych instytucji państwowych i nowych programów szkolnych. Kraj tętnił życiem, 
patriotyzmem i nadzieją. Jako młody chłopak dorastałem w atmosferze wiary w to, że 
nikt nas nie pokona. 

1939 – 1945  II  Wojna Światowa – Polska pod okupacją nazistowską 
 W chwili wybuchu drugiej wojny światowej miałem 12 lat. 
 
To, co może umknąć uwadze czytelnika, to świadomość systematycznego ludobójstwa, 
jakiego dopuszczały się Niemcy i Rosja wobec Polaków w następujących okresach: 
1793 – 1918 Rozbiór Polski (125 lat) 

Tysiące Polaków zostało wysiedlonych z zachodniej Polski a na ich miejscu osiedlono 
Niemców. Na wschodzie, kolejne tysiące, głównie polskiej inteligencji, zostały 
wywiezione na Syberię. 
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1939 – 1945  II Wojna Światowa. 
Jeszcze przed czerwcem 1940 roku, nazistowskie Niemcy i Związek Radziecki 
uzgodniły wspólną politykę wobec Polski. W najbardziej jawny sposób dokonały 
tego podczas czterech konferencji z uczestnictwem Gestapo i NKWD (tajna 
policja), gdzie okupanci przedyskutowali plan rozprawienia się z polskim ruchem 
oporu i przyszłego zniszczenia Polski. Głównym celem było wymordowanie 
polskiej inteligencji. 

 
W czasie II Wojny Światowej obie strony brutalnie wprowadzały w życie przyjętą 
politykę. 

 
Podczas wspomnianych wyżej dwóch różnych okresów czasu, miało miejsce dziesięć 
powstań; Ja brałem udział w dziesiątym – w Powstaniu Warszawskim. Dużo później omal 
nie doszło do jedenastego powstania, kiedy to Lech Wałęsa był przywódcą protestu w 
Stoczni Gdańskiej, prowadzącego w ostatecznym rezultacie do upadku komunizmu. Ceną 
każdego powstania, jakie miało miejsce w Polsce, były ogromne zniszczenia i straty w  
ludziach. 

 
Nie oznacza to, że sama Polska była bez winy. Polski powieściopisarz, Sienkiewicz. w 
swojej Trylogii, opisuje polskie zwycięstwo nad Ukrainą i Białorusią jako kampanię 
terroru. Zgodnie z tym, co jest zapisane jasno z Biblii w księdze Hioba, co człowiek sieje, 
to żąć będzie. 
 Hioba 4:8  “Jak daleko spojrzeć, ci, którzy orali bezprawie i rozsiewali zło, zawsze je zbierali.” 

 
1945 – 1990    Polska komunistycznym państwem – satelitą pod kontrolą Rosji / 45  
    lat sowieckiej dominacji 
1990 –    czas obecny      Wolna Polska – 24 lata niepodległości 

 
Opisana przeze mnie historia mojego życia, rozpoczyna się w chwili moich narodzin w 
1927 roku, dziewięć lat po tym, jak Polska podniosła się z porozbiorowych popiołów. 

 
 

Więcej informacji: 
“God’s playground”  Historia Polski, napisana przez Norman Davies. Columbia University Press, New 
York 
 
Wszystkie cytaty z Pisma Świętego pochodzą z:   “Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu” 
            Nowy przekład z języków hebrajskiego i greckiego   
            Wydana przez Towarzystwo Biblijne w Polsce 
            Warszawa  2004-XI-5M 
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Mapa Europy w 1914 roku.  Polska nie istnieje.  Od 1772 do 1918 roku (około 150 lat) Polska 
była podzielona miedzy Niemcami, Austrią i Rosją.  
 

W okresie od 1918 do 1939 roku, Polska została wskrzeszona z porozbiorowych popiołów 
i przez 21 lat cieszyła się wolnością i niepodległością. 
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Po zakończeniu II Wojny Światowej w 1945 roku, granice Polski zostały przesunięte i pozostaly takie do 
dnia dzisiejszego. 

Na konferencji w Teheranie (listopad-grudzień 1943), wielkie mocarstwa (Wielka Brytania, USA i 
Związek Radziecki) uzgodniły między sobą przesunięcie granic po obu stronach, zabierając część 
ziem wschodnich i powiększając terytorium na zachodzie. 

Ludność zamieszkująca ziemie wschodnie w większości nie była etnicznie polska (obecnie terytorium to 
 jest  podzielone między Litwę, Białoruś i Ukrainę). Około 5.5 miliona Polaków zostało wysiedlonych 
 z tych terenów. 
Na zachodzie (terytorium słowiańskie) Słowianie przez całe wieki byli systematycznie wysiedlani i 
 zastępowani niemieckimi imigrantami. Tereny te należą się Polsce. 
Na północy Polski (wcześniejsze Prusy), mieszkały plemiona pomorskie, podbite przez Krzyżowców 

z Ziemi Świętej.  Tereny te zostały zagarnięte przez niemiecki zakon Krzyżaków, który zwrócił się 
przeciwko Polsce (po stronie której miał walczyć) i stał się nieustającym zagrożeniem dla państwa 
polskiego. Nie mają oni prawa do tych ziem. 

Uwaga: Rosja, której nigdy wcześniej nie było na tym terenie, zagarnęła kawałek dla siebie, aby uzyskać 
 dostęp do Morza Bałtyckiego w tym rejonie. 
 
Przesunięcie tych granic pociągnęło za sobą przesiedlenie milionów ludzi należących do różnych grup 
etnicznych, głównie Polaków i Niemców. Dokonywano tego drakońskimi metodami, które wstrząsnęły 
życiem wielu ludzi, trudnymi do wyobrażenia sobie przy dzisiejszych standardach. Stracili oni cały swój 
dorobek, mogąc zabrać ze sobą tylko tyle, ile byli w stanie unieść. Mimo tego, Wielkie Mocarstwa 
przyczyniły się do zadośćuczynienia wielu niesprawiedliwościom popełnionym w przeszłości, 
ustabilizowały rejon i zapobiegły przyszłym niepokojom. Można się zastanawiać, czy zastosowanie 
podobnych środków byłoby uzasadnione dzisiaj w innych częściach świata.      
 
 
  

                        Polska Rzeczypospolita Ludowa  (1975) 
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Rozdział 1 – Moje wczesne dzieciństwo 
 
Jak już wspomniałem urodziłem się w Polsce, w Poznaniu, dnia 8 czerwca 1927 roku, 
dziewięć lat po odrodzeniu się narodu polskiego. 
 
Kiedy miałem rok, moi rodzice zdecydowali się na separację i razem z matką 
zamieszkałem u jej rodziców w Warszawie. Kiedy miałem dwa lata, rodzice wrócili do 
siebie i zamieszkali w Wilnie, w Polsce, gdzie mój ojciec założył własny interes. Gdy 
miałem trzy lata, ostatecznie rozwiedli się, a matka zabrała moją starszą siostrę i mnię, i 
zamieszkaliśmy ponownie u jej rodziców. Cała nasza piątka mieszkała razem w 
Warszawie od 1930 do 1932 roku. 
 
Od najwcześniejszego dzieciństwa spotykały mnie zagrażające życiu doświadczenia. 
Dzisiaj zastanawiam się, czy już wtedy byłem na celowniku szatana? Czy to Bóg 
ochraniał mnie, pomimo iż wtedy Go nie znałem? 
 
W czasie moich narodzin w małżeństwie moich rodziców miał miejsce poważny kryzys. 
W związku z tym nie oczekiwano mnie z radością. W końcowym rezultacie matka musiała 
wziąć na siebie odpowiedzialność wychowania dwojga dzieci. Aby uniknąć płacenia 
alimentów, ojciec zagroził jej, że mnie zabierze i będzie wychowywał sam. Pomimo 
mojego smutnego dzieciństwa, wychowanie przez ojca byłoby znacznie gorsze. Matka 
troszczyła się o mnie na tyle, że nie pozwoliła ojcu, żeby mnie zabrał. Pewnego razu 
powiedziała mi, że zanim mnie urodziła, dwukrotnie poroniła (nie była wystarczająco 
ostrożna podczas ciąży). Widocznie byłem silniejszy, niż moi dwaj starsi bracia, którym 
się nie udało.   
 
Jedno z moich najwcześniejszych wspomnień jest dość przerażające. Kiedy miałem cztery 
lata, podczas pewnego weekendu bawiłem się samotnie w lesie, w pobliżu domku 
letniskowego, wynajętego na lato przez moich dziadków. W pobliżu było bardzo dużo 
kruków. W pewnym momencie zauważyłem pisklę wrony leżące w trawie. Podszedłem, 
aby je podnieść. Nagle cała chmara wron rzuciła się na mnie, wydając przeraźliwe krzyki. 
Zwinąłem się w kłębek i zakrywając oczy rękami, też  krzyczałem. Moja matka i 
dziadkowie pośpieszyli z pomocą. Minęło sporo czasu, zanim ptaki się uspokoiły, ale 
wyszedłem z tej opresji bez uszczerbku. 

  
Kiedy miałem pięć lat, dziadek przeszedł na 
emeryturę i kupił dom w Sulejówku, około 20 
km. na wschód od Warszawy. Razem z babcią 
mieszkali tam aż do śmierci dziadka w 1942 
roku (dom został wynajęty w 1943 i sprzedany w 
1947 roku). Dom w Sulejówku był jedynym 
prawdziwym domem mojego dzieciństwa.    We 
wszystkich innych miejscach, aż do momentu, 

kiedy miałem 31 lat, mieszkałem krótko, nie dłużej niż dwa lata.  Sulejówek był moim 
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prawdziwym domem w latach 1932 – 1937 i miejscem, do którego wracałem będąc w 
szkole z internatem, w latach 1937 - 1942, czyli razem przez okres 10 lat. 
 
Kiedy mieszkaliśmy z dziadkami, moją siostrą i mną zajmowały się różne opiekunki i 
pomoce domowe, które opowiadały nam historie o czarownicach, duchach i magii, ale 
nigdy nie mówiły o Bogu. Nic dziwnego, że w tym czasie nabawiłem się lęku ciemności. 
Matka pracowała na cały etat, od wczesnego ranka do późnej nocy. Często nie 
widywaliśmy jej w ogóle w ciągu dnia, czasami tylko w soboty i niedziele. Nie wiem, czy 
było to spowodowane wymaganiami jej pracy, czy jakimiś osobistymi sprawami. 

 
Nigdy tak naprawdę nie rozumiałem swojej matki. Studiowała grę na 
fortepianie i miała zostać pianistką, a zdobyła dyplom księgowej. Nigdy 
jednak nie lubiła swojej pracy. Była utalentowaną osobą, władała trzema 
językami (ojczystym polskim, rosyjskim i niemieckim) i pociągała ją 
wiedza medyczna. Kiedy wracała późno z pracy, dawała upust swojej 

frustracji grając na fortepianie. Grała bardzo dobrze, głównie muzykę polskich 
kompozytorów - Chopina i Paderewskiego. Dom napełniał się potężnymi dźwiękami, 
podczas gdy my, dzieci, zapadałyśmy w sen. Muzyka ta pozostała w mojej pamięci do 
dnia dzisiejszego. Unikam słuchania jej, ponieważ wyciska mi łzy z oczu i przywołuje 
wzruszające wspomnienia minionych dni. 
 
Kiedy miałem 8 lat, w 1935 roku, matka wyszła ponownie za mąż i wyprowadziła się. 
Prawdopodobnie utrzymywała bliskie stosunki ze swoim szefem przez dłuższy czas ( mam 
zdjęcie z nim w wieku pięciu lat). Ani moja siostra ani ja nie byliśmy na ślubie. Tak 
naprawdę nikt nam o nim nie powiedział. Oczywiste było, że matka nie chciała, abyśmy 
jej towarzyszyli. Przez rok po jej ślubie widywaliśmy ją tylko w czasie weekendów. Ale 
po roku wróciła; małżeństwo się nie sprawdziło. Jej drugi mąż był alkoholikiem. 
 
Członkowie mojej rodziny byli nominalnymi katolikami. Nie chodziliśmy do kościoła. 
Nie modliliśmy się przed posiłkami, ani przed snem. Słyszałem o kościele tylko wtedy, 
kiedy ktoś go krytykował. Słowa “kościół” i “Bóg” nic dla mnie nie znaczyły. 

 
W domu dominowały kobiety. Dziadek nie miał żadnego 
autorytetu. Babcia była zimną, wymagającą dyscypliny, ale 
jednocześnie troskliwą osobą. Ona rządziła. Dziadek był 
kochający i opiekuńczy, ale nigdy nas nie przytulał. Odprowadzał 
nas do szkoły, co bardzo lubiliśmy; chciałbym być tak dobrym 
dziadkiem dla swoich wnuków jakim on był dla mnie. Matka była 
tą osobą, która nas przytulała. Ona była pocieszycielką i ona 

dawała nam to, czego potrzebowaliśmy. Emocjonalnie byłem od niej bardzo zależny. Była 
tak naprawdę jedyną prawdziwie ciepłą osobą w tamtym momencie mojego życia. Jednak 
biorąc pod uwagę jej częstą  nieobecność, nie dziwi mnie, że już we wczesnym 
dzieciństwie rozpoczęło się moje poszukiwanie prawdziwej miłości i zaspokojenia moich 
emocjonalnych potrzeb. Poszukiwanie przyjaznej duszy zdominowało resztę mojego 
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życia. Jakimś sposobem zawsze udawało mi się zdobyć bliskiego przyjaciela. 
 
Opieka opatrzności – zerwany wóz konny 

Pewnego dnia, kiedy miałem osiem lat, byłem ze swoim dziadkiem w tartaku. Często 
robiliśmy różne rzeczy razem i lubiliśmy przebywać w swoim towarzystwie. Tego 
konkretnego dnia robotnicy ładowali deski, które miały służyć do zaplanowanej przez 
dziadka renowacji domu. Siedziałem na wozie, na miejscu woźnicy, z którego dobrze 
było widać konia, znajdującego się pode mną. Kawałek drewna ześliznął się i uderzył 
konia, który natychmiast ruszył. Tak oto znalazłem się w wozie, zaprzężonym w konia 
galopującego po ruchliwej polnej drodze, z lejcami ciągnącymi się po ziemi i 
biegnącymi za nimi robotnikami. Ledwo mogłem utrzymać się na miejscu. Byłem 
przerażony. Na szczęście jakiemuś przechodniowi udało się złapać i zatrzymać konia. 
Gdyby koń zboczył z drogi, doszłoby do  karambolu, a ja mógłbym zginąć albo zostać 
poważnie ranny. Obaj z dziadkiem byliśmy  bardzo wstrząśnięci tym wydarzeniem. 

 
Cud numer 1 – eksplodujące korki 

Kiedy dorastałem, chłopcy często bawili się pistoletami załadowanymi korkami, w 
których znajdował się proch. Proch wyglądał jak główka zapałki, tylko był trochę 
większy. Kiedy pociągnęło się za spust, gwóźdź uderzał w miejsce z prochem i 
następował wybuch. Chłopcy uwielbiali bawić się tymi pistoletami. Odgrywaliśmy 
wiele bitew pomiędzy “policjantami i bandytami”.  Pewnego dnia, kiedy mój dziadek 
dopiero co zakupił paczkę pięćdziesięciu takich eksplodujących korków, znajdowałem 
się w jadalni i próbowałem wydobyć jeden, żeby załadować swój pistolet. Musiałem 
przez nieuwagę zadrapać paznokciem proch, bo cała paczka pięćdziesięciu korków 
wybuchła tuż przede mną. Rozległ się potężny huk, pojawił się ogień i dym. Udało mi 
się zasłonić oczy, w przeciwnym razie z całą pewnością straciłbym wzrok. 

 
Kiedy moi dziadkowie zaczęli się starzeć, babcia nie chciała dłużej brać na siebie całej 
odpowiedzialności za nasze wychowanie. Pomimo, iż matka opłacała wszystkie rachunki, 
babcia oczekiwała większego zaangażowania z jej strony. Rozwiązaniem, na które obie 
przystały, było wysłanie mojej siostry (która była ode mnie dwa lata starsza) i mnie do 
szkoły z internatem. Nadal przyjeżdżaliśmy do domu na Boże Narodzenie i wakacje, ale to 
było wszystko. Matka odwiedzała nas w szkole raz albo dwa razy w roku. 
 
Tak więc, w wieku 10 lat zostałem umieszczony w katolickiej szkole z internatem dla 
chłopców, prowadzonej przez zakon Salezjanów. Siostra była w tym samym mieście, w 
szkole prowadzonej przez zakon Nazaretanek.  W tego typu szkołach, z dala od domu, 
spędziłem sześć kolejnych lat. 
 
Ruch Boga numer 1 – Bóg przyciąga mnie do siebie 
Do momentu umieszczenia mnie w szkole z internatem, nie wiedziałem nic o Bogu ani się 
nad tym nie zastanawiałem. Jednak w wyniku intensywnego religijnego wychowania 
stałem się osobą mocno wierzącą.  
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Dla dziesięcioletniego chłopca świadomość, że nie było dla mnie miejsca w rodzinnym 
domu i że nikt mnie tam nie chciał, była niezwykle bolesna. Szczególnie trudny był 
pierwszy rok. Płakałem co noc. Pisałem do domu listy pełne desperacji, błagałem, aby 
zabrali mnie z powrotem, jednak nic się nie zmieniło. Doszedłem do wniosku, że nikomu 
na mnie nie zależy i nikt mnie nie kocha. Tuż przed swoją śmiercią matka powiedziała mi, 
że była świadoma faktu, że w ciągu tamtego roku straciła mnie, bo od tamtego czasu nasze 
wzajemne stosunki stały się bardzo chłodne.  
 
Był to dla mnie czas wielkich zmagań. Nie było nikogo, kto mógłby dodać mi otuchy, 
jakiej potrzebują wszystkie dzieci.  

Jednakże w tym poczuciu bycia porzuconym był pewien 
pozytywny aspekt – siostra i ja zbliżyliśmy się bardzo 
do siebie, ponieważ oboje byliśmy w takim samym, 
trudnym położeniu. Nie wiedziałem wtedy, że już 
wkrótce również z nią będę musiał się rozstać. 
Doszedłem do wniosku, że nikomu nie mogę ufać. 
Zostałem sam. W swoim żalu dużo się modliłem i 
zbliżyłem się do Boga. 

  
Kolejne dwa lata 1937-39 (aż do wybuchu II Wojny Światowej) spędziłem w 
Ostrzeszowie, w polskiej szkole z internatem. Były to najżałośniejsze lata mojego życia. 
 
Drugi rok szkoły spędziłem w łóżku; błąd lekarski – nieprawidłowy zastrzyk - zniszczył 
większość moich czerwonych krwinek, co w rezultacie doprowadziło do poważnej anemii.            
 
Od roku 1938 mój ojciec zaczął pisać do nas, dzieci i przysyłać nam paczki z cukierkami 
ze swojej fabryki. Stał się dobrze prosperującym biznesmenem i ożenił się z byłą aktorką, 
ale moja siostra i ja byliśmy jego jedynymi dziećmi. W wyraźny sposób starał się 
odbudować nasze wzajemne stosunki. Powiedział, że pewnego dnia przekaże nam cały 
swój majątek, ale nie ufałem mu ani trochę.  
 
Tuż przed wybuchem wojny ojciec przyjechał do Sulejówka, żeby nas odwiedzić. Były to 
pierwsze odwiedziny, odkąd rodzice rozwiedli się dziewięć lat wcześniej. Ojciec został 
powołany do Polskiej Armii jako oficer rezerwy (był weteranem I Wojny Światowej) i był 
w drodze do miejsca stacjonowania jego oddziału. Przyjechał pożegnać się z nami. Tego 
dnia moja siostra nie mogła się od niego oderwać, krzycząc “Mój tatuś!”, ale mnie trzeba 
było ciągnąć siłą, żebym się z nim zobaczył. Nie chciałem z nim rozmawiać. Uważałem, 
że nas porzucił i byłem tym głęboko zraniony. Moja babcia bardzo starała się uratować 
niezręczną sytuację. 
 
W tamtym momencie ani moja siostra, ani ja nie mogliśmy przewidzieć, że rok później 
ojciec zginie. Dzisiaj, patrząc wstecz, zastanawiam się, dlaczego przyjechał właśnie 
tamtego dnia. Czy miał poczucie winy? Czy przeczuwał, że już nie wróci? 
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Kim był mój ojciec? 
Matka powiedziała kiedyś, że był on dobrym 
człowiekiem, ale że jego bracia mieli na niego zły 
wpływ. Nie mogę tego potwierdzić, ponieważ nie 
mam żadnych związanych z nim wspomnień. Wiele 
lat po jego śmierci usiłowałem dowiedzieć się 
czegoś na temat jego rodziny, ale nie udało mi się 
zdobyć zbyt wiele informacji. Do dnia dzisiejszego 
wiem bardzo mało na temat mojej rodziny ze strony 
ojca. 

 
 

Kim byli moi dziadkowie oraz bracia i siostry ojca? Nigdy nie 
widziałem żadnego z ich zdjęć! Kiedy ojciec zdecydował się pozostać z dala – udało mu 
się to całkowicie! 

 
 

 
           
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
Mam jedynie niewyraźne 
wspomnienie roku 1929-1930, kiedy 
mieszkaliśmy w Wilnie 

 
 
  

 

 

Wilno 1929, rodzice z moją 
siostrą 
 

Ojciec około 1928 roku Ojciec około 1938 roku 
 

Moi rodzice 
 

Wilno w 1929, ojciec, siostra, ja i matka przed fabryką taty 
 

Wilno 1929, moja siostra i ja 
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1930-1932 Warszawa / na letnisku 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
W tym momencie mojego życia Warszawa była miejscem, w którym mieszkałem 
najdłużej nie przeprowadzając się – dwa lata! Większość zdjęć z tego okresu zrobiona 
była na letnisku, gdzie moi dziadkowie wynajmowali domek niedaleko Warszawy. 
 
1932 – 1942 Sulejówek 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 
  
 
 
 
 
 

  

    Moja siostra, matka i ja 
 

U góry: ciotka, dziadek, siostra 
U dołu: babcia, ja i matka 

    Ja, matka i siostra 
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      Udaję, że pracuję 
  

     Moja siostra i ja gramy w domino 
 

Moi koledzy i ja (z prawej strony)                                                                   Ja i Bim 
               

Jest rok 1940. Pracuję z dziadkiem w ogrodzie. O tej 
porze było dużo do zrobienia, ponieważ mieliśmy drzewa 
owocowe – jabłonie, grusze, śliwy, drzewa czereśniowe i 
brzoskwiniowe. Mieliśmy krzewy malin a także 
czerwonych i białych porzeczek. Trzeba też było 
zajmować się ogrodem. 
. 

Tutaj siedzę na fortepianie mojej 
matki 
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Rozdział 2 – II Wojna Światowa 
 
Właśnie skończyłem 12 lat, kiedy z końcem letnich wakacji, 1 września 1939 roku, 
rozpoczęła się II Wojna Światowa. 
 
Wojna uderzyła nagle i wywróciła nasze życie do góry nogami. Wraz z jej wybuchem  
wkroczyliśmy w inny świat, świat, którego wcześniej nie znaliśmy. 

 
Podczas gdy siły niemieckie posuwały się w kierunku 
Warszawy, rzeka uchodźców podążała na wschód szukając 
schronienia. Razem z matką, ciotką i siostrą przyłączyliśmy 
się do nich. Opuściwszy Sulejówek, udaliśmy się pieszo do 
Lublina, miasta znajdującego się około 100 km na wschód od 
nas. Było to miejsce urodzenia mojego ojca i jego rodzina 
nadal tam mieszkała. 
 
Nigdy nie zapomnę tego, w jaki sposób zostaliśmy przez nich 

przyjęci. Kiedy dotarliśmy do Lublina, udaliśmy się do domu brata mojego ojca, gdzie 
początkowo przyjęto nas życzliwie. Mojego wuja nie było w tym czasie w domu. Razem z 
siostrą zatrzymaliśmy się tam, podczas gdy matka i ciocia poszły zakupić trochę 
żywności. Kiedy brat ojca wrócił z pracy, natychmiast kazał nam się wynosić. Pewnie 
obawiał się, że będziemy chcieli zostać u niego na stałe. 
 
Tamtej nocy tłumy uchodźców zalały ulice. Mój wuj otworzył swoją fabrykę, pozwalając 
im spać na słomie przykrytej brezentem. Kiedy nasza czwórka próbowała wejść do 
środka, nie pozwolił nam. Siedzieliśmy na progu bramy, przytuleni do siebie, żeby się 
ogrzać, na wpół śpiący. Niebo gorzało od pożarów, powietrze przesycone było dymem na 
skutek niemieckich ataków na Lublin. Kiedy nadeszła północ, matka straciła cierpliwość. 
Zażądała od wuja, aby pozwolił nam, dzieciom, spać w środku fabryki. Chcąc uniknąć 
skandalu, wuj niechętnie zgodził się, ale nie pozwolił ani matce ani ciotce towarzyszyć 
nam. Spędziły noc na ulicy, siedząc na schodach przed wejściem, wtulone w siebie. 
 
Rodzina ojca całkowicie nas odrzuciła. Cóż my, dzieci, zrobiłyśmy, aby na to zasłużyć? 
 
W ciągu następnych trzech tygodni staraliśmy się uciekać dalej na wschód, w kierunku 
Rumunii a następnie na zachód. Brakowało nam jednak środków i dlatego plan ten nie 
powiódł się. Musieliśmy wrócić do domu. Kiedy byliśmy w Lublinie, w czasie zaledwie 
trzech tygodni  zostaliśmy zbombardowani (bomby spadały w odległości kilku metrów od 
piwnicy, w której się schroniliśmy), omal nie zostaliśmy zastrzeleni przez niemiecki 
samolot i w końcu znaleźliśmy się na polu walki pomiędzy polskimi i niemieckimi siłami, 
gdzie byliśmy świadkami bitwy i ataku kawalerii na czołgi. Widzieliśmy wojnę z bliska, 
widzieliśmy ją zbyt blisko, aby czuć się bezpiecznie. 
 
Ale mimo tego Bóg troszczył się o nas. Kiedy znaleźliśmy się na polu walki pomiędzy 
dwiema armiami, z pewnością zginęlibyśmy, gdyby doszło do bezpośredniego starcia. 
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Stało się jednak tak, że polska kawaleria przypuściła boczny atak, wzdłuż linii lasu, 
wskutek czego wyszliśmy z tego bez uszczerbku i byliśmy w stanie sami znaleźć 
bezpieczne miejsce. 
 
Kierując się w stronę domu, natknęliśmy się na niemiecki punkt kontrolny, gdzie nas 
przeszukano i sprawdzono nam dokumenty. Pamiętam, że moja siostra płakała. Niemieccy 
żołnierze byli tym zaskoczeni; było jasne, że nie zamierzali wyrządzić nam żadnej 
krzywdy. Na wschodniej granicy sytuacja wyglądała inaczej. Na podstawie sprawozdań z 
Drugiej Wojny Światowej, które przeczytałem, wiem, że rosyjscy żołnierze często 
posuwali się do rabunku i aktów gwałtu na ludności cywilnej. Wielu Niemców nadal 
trzymało się chrześcijańskich wartości, ale komunizm, w którym nie było Boga, 
wychował pokolenie, któremu Bóg był obcy. 
  
Pozwólcie, że wyjaśnię to, co może być niezrozumiałe dla niektórych – użycie przeze 
mnie słów “Niemiec” i “Nazista”. Żeby zostać nazistą, należało być członkiem partii 
politycznej. Prawdą jest, że naziści zajmowali najwyższe stanowiska we wszystkich 
niemieckich organizacjach i natychmiast rozprawiano się z wszelką opozycją skierowaną 
przeciwko nim. Jednakże znaczna większość Niemców nie była nazistami.  Walczyli na 
wojnie i okupowali Polskę, wykonując po prostu rozkazy swoich nazistowskich 
przełożonych. Poprzez swoje posłuszeństwo wyrządzili wielką krzywdę. Edmund Burke  
powiedział: “Wszystko, co jest potrzebne, aby zło zatriumfowało, to dobrzy ludzie, którzy 
nic nie robią”. Skutek był taki, że Niemcy zapłacili wysoką cenę za swoją uległość. 
 
Naziści nie byliby w stanie sami osiągnąć tego, co zrobili, gdyby nie uległość mas. Kim 
byli naziści? Niektórzy wywodzili się z szeregów bogatych ludzi, posiadających władzę, 
którzy pragnęli mieć jej jeszcze więcej. Inni spośród radykalnych kryminalistów. 
Niektórzy byli sympatykami i oportunistami. Według mojej oceny stanowili oni nie więcej 
niż 10 do 20 procent całej populacji i byli marginesem, który istnieje w każdym kraju, 
czekającym na okazję, aby przejąć władzę. 
 
Naziści, Gestapo, SD i inne oddziały sił specjalnych w bezwzględny sposób prowadziły 
akcję prześladowań w Polsce. Z drugiej strony regularna armia niemiecka nie okazywała 
otwartej wrogości wobec ludności polskiej. Wielu cudzoziemców zostało rekrutowanych 
do SS, elitarnych jednostek nazistowskich, biorących udział zarówno w niebezpiecznych 
misjach jak i akcjach odwetowych wobec partyzantki. Estońscy, litewscy i ukraińscy SS-
mani brali udział  w oblężeniu getta warszawskiego w 1943 roku i w 1944 wykorzystano 
ich do walki przeciwko Powstaniu Warszawskiemu. Ta strategia wykorzystania 
cudzoziemców była, po części, diabelską nazistowską polityką zasiania nienawiści 
pomiędzy narodami Europy Wschodniej, która miała pozostać w ich pamięci przez długie 
lata. Była to dalekosiężna strategia, aby dzielić i pokonywać. Regularne armie Węgier i 
Włoch walczyły po stronie nazistów, ale nie brały udziału w okupacji Polski. 
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Od 1939 do 1943 roku, kiedy Polska pozostawała pod 
okupacją niemiecką, mieszkałem w Warszawie, na 
Bielanach, w szkole z internatem prowadzonej przez 
zakon katolicki Marianów. Te ostatnie cztery lata 
szkoły nie były dla mnie tak ciężkie jak dwa 
początkowe. Był czas wojny. Byłem szczęśliwy, że 
mogłem mieszkać w szkole z internatem, chroniony 
przed większością nieszczęść, jakie niosła ze sobą 
wojna. 

Katolickie szkoły z internatem zapewniały doskonałe wykształcenie, na które mogła sobie 
pozwolić tylko arystokracja i bardzo bogaci ludzie. Jedynym powodem, dla którego ja 
znalazłem się w takiej szkole było to, że moja matka nie miała innego wyjścia. Nie była w 
stanie sama zajmować się dziećmi. W szkołach tego typu uczono dyscypliny, właściwych 
nawyków odnośnie pracy, dobrych manier, wnikliwego myślenia i wiary w moc Boga. Od 
tamtego momentu stałem się człowiekiem wnikliwie myślącym, nie obawiającym się 
zadawać trudnych pytań i szukającym odpowiedzi. Okazało się później, że przez to 
chrześcijańskie nauczanie zostałem dobrze przygotowany na całe życie. Stosowałem w 
praktyce lekcje, których się tam nauczyłem i przekonałem się, że były mi bardzo 
pomocne. Wiele drzwi zostało przede mną otwartych. Ludzie są skłonni pomagać osobie, 
która ma prawy charakter. Doszedłem do przekonania, że mimo wszystko moja matka 
troszczyła się o mnie! Zapewniła mi najlepsze wykształcenie, na jakie było ją stać. 
 
A oto, co Biblia ma do powiedzenia na temat zasad, którymi powinniśmy kierować się w 
życiu: 
1 List Piotra 2:17   “Wszystkich szanujcie, braci miłujcie, Boga się bójcie, króla czcijcie.” 
List do Filipian 2:3   “I nie czyńcie nic z kłótliwości ani przez wzgląd na próżną chwałę, lecz w pokorze  
     uważajcie jedni drugich za wyższych od siebie.” 
 
Moje wykształcenie zapewniło mi również bardzo dobrą znajomość języka polskiego, co 
okazało się przydatne w polskim środowisku. Jednak z powodu osiedlenia się za granicą, 
nie mogłem  tego wykorzystać i na dodatek musiałem zdać egzamin z pokory. 
Uświadomiłem sobie, że niezależnie od miejsca, w którym się znajdziesz, zawsze spotkasz 
ludzi, którzy będą patrzeć na ciebie z góry, jeśli będziesz mówił z obcym akcentem albo 
nie będziesz posługiwał się ich językiem tak dobrze jak oni. 

 
Będąc w szkole dla chłopców, często byłem wyśmiewany przez innych chłopaków, którzy 
mi dokuczali. Ponieważ przebywałem tam cały czas, oznaczało to, że nie było sposobu, 
aby się od tego uwolnić. Byłem mały, słaby fizycznie, nie szło mi dobrze w sporcie, więc 
byłem łatwym obiektem terroryzowania. Podczas dwóch ostatnich lat szkoły, matce 
zabrakło pieniędzy na czesne i musiałem znosić dodatkowe upokorzenie, będąc 
opłacanym z zasiłku. 
 
Nigdy nie zapomnę raniącej uwagi jednego z chłopaków, skierowanej do mnie: ”W 
starożytności słabe niemowlęta, takie jak ty, były zrzucane ze skał! Ty kreaturo. Nie 
zasłużyłeś na to, by żyć!” 
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Pod koniec sześciu lat spędzonych w szkole moje poczucie własnej wartości było bardzo 
niskie. Zostałem złamany na duchu. Czułem się poniżony, jak ofiara. Cierpiałem na 
syndrom ”O, ja biedny”. 
 
Ukończyłem szkołę w 1943 roku, tuż po ukończeniu 16 roku życia. Opuściłem szkołę z 
internatem i musiałem stawić czoła niepewnej przyszłości. Czułem, że mam do wyboru 
albo poddać się albo zacząć wszystko od nowa. Wybrałem to drugie. Czułem, że mogę 
udowodnić, iż jestem wart tego, aby żyć. 

Zamieszkałem ponownie ze swoją matką, babcią i 
siostrą. Mieszkaliśmy w dwupokojowym mieszkaniu we 
Włochach koło Warszawy. Podczas pierwszego lata po 
ukończeniu przeze mnie szkoły, moja matka 
zachorowała śmiertelnie na raka. Ani ja ani siostra nie 
mieliśmy pracy. Panowała atmosfera beznadziejności. 
Był to najsmutniejszy okres w moim życiu.  
 

Tego samego lata moja matka zmarła. Zmarła na raka jelit, rzadką chorobę znaną jako 
familial poliposis. Ponieważ była wojna i brakowało lekarstw i środków 
przeciwbólowych, matka umierała w domu, w strasznej fizycznej i duchowej agonii. 
Pomimo całego naszego chrześcijańskiego wykształcenia, ani siostra ani ja nie mieliśmy 
pojęcia, jak pomóc jej duchowo. Teraz wiem, że wszystko, co musiałaby wtedy zrobić, to 
wyznać swoje grzechy (na osobności, bezpośrednio Bogu), złożyć swoją nadzieję w 
Jezusie i zaufać obietnicom Boga. 

 
Dzieje Apostolskie 16:31 Odpowiedzieli: “Uwierz w Pana Jezusa a będziesz zbawiony – ty i cały twój  
      dom.”  
List do Rzymian 10:9  “Jeśli wyznasz swoimi ustami, „Jezus jest Panem” i uwierzysz w swoim sercu,  
      że Bóg Go wskrzesił z martwych, zbawiony będziesz.” 

 
Matka miała jedynie 46 lat, kiedy umarła. Siostra zmarła w wieku 42 lat a syn siostry, 
Andrzej, mając 40 lat; wszyscy na tę samą chorobę. Ale na nim się zatrzymało. Dzieci 
Andrzeja, Ola i Gerard nie chorują na nią. Familial poliposis jest chorobą dziedziczną, 
której nie można przekazać, jeśli się samemu na nią nie choruje. Moja żona i ja nie 
wiedzieliśmy o tym do momentu, kiedy każde z nas miało ponad 40 lat. Krótko po tym, 
zdecydowaliśmy się na dwoje dzieci, Tinę i Nikolę. Bóg mnie uchronił!  Jego 
błogosławieństwo było nade mną od chwili moich narodzin. 

 
Moja siostra i ja znajdowaliśmy się pod opieką naszej podeszłej w latach 
babci, która była słabego zdrowia. Nie mieliśmy żadnego wsparcia. Nie 
byliśmy świadomi, że już wtedy byliśmy sierotami. Nasz ojciec został 
zamordowany wcześniej, ok. 1940 roku przez KGB w Katyniu, w Rosji. 
(Dowiedziałem się o tym fakcie 55 lat później). 
 

Był to najciemniejszy okres w moim życiu, ale wiedziałem, gdzie szukać pomocy. 
Wołałem błagalnie do Boga: „Boję się!” Upadłem na kolana i modliłem się: ”Boże, co się 



  20  

teraz ze mną stanie? Pomóż mi!” 
 

W ciągu dni i tygodni po śmierci mojej matki, powziąłem kilka postanowień, w których 
wytrwałem aż do dzisiaj: 

• Zdecydowałem, że będę odpowiedzialny za wychowanie samego siebie, że będę dla 
siebie tak surowym rodzicem, jak to tylko możliwe 

• Zdecydowałem, że będę osobą, na której można polegać, silną i lojalną. Żadnego 
palenia, picia, żadnych wygłupów 

• Zdecydowałem, że będę stał po stronie prawości, sprawiedliwości i prawa i że będę 
walczył przeciwko prześladowaniom 

• Zdecydowałem, że od tamtej pory zawsze będę starał się robić wszystko najlepiej 
jak tylko potrafię, nie będę już dłużej ofiarą, będę się bronił (nie w sposób fizyczny, 
bo na to byłem za słaby, ale nie będę wierzył kłamstwom szatana) 

• Znajdę sposób, aby nie być już dłużej zależnym od swojej rodziny 
 

Tamten okres, po śmierci matki, okazał się być dla mnie punktem zwrotnym. Mając 16 lat 
uznałem swoją zależność od Boga i własną odpowiedzialność za to, żeby czynić właściwe 
rzeczy. 

 
Bóg usłyszał moje wołanie i zaczął otwierać przede mną właściwe drzwi. 

 
Patrząc wstecz, widzę wyraźnie, że Bóg odpowiedział na moją modlitwę. Dał mi nowego 
ducha. Wcześniej czułem się jak ofiara, cierpiąca na syndrom “O, ja biedny”. W tamtym 
momencie, dosłownie w ciągu jednej nocy, otrzymałem ducha odwagi, zdecydowania i 
determinacji. Wziąłem ster swojego życia we własne ręce. Od tamtego czasu stałem się 
osobą, której przyświecało motto: ”Wszystko albo nic”.  Z determinacją postanowiłem, że 
po dłuższym czasie modlitwy i rozważania znajdę właściwy cel i będę go realizował. 
Nigdy nie brałem pod uwagę porażki. Wiedziałem, co miałem zrobić i zrobiłem wszystko, 
co w mojej mocy, aby to osiągnąć – reszta była w rękach Boga. 
 
Nie pozwoliłem jednak, aby moje strategie zaślepiły mnie. Zawsze starałem się słuchać 
mądrych rad, które oceniałem, rozważałem, modliłem się o nie i następnie reagowałem. 
Do dzisiejszego dnia staram się wysłuchać każdego, niezależnie od jego statusu 
społecznego. Czasami coś dopasuję lub zdecydowanie zmienię kierunek, ale nigdy nie idę 
na kompromis, jeśli chodzi o moje cele. 

 
Ruch Boga numer 2 – udzielenie mi nowego ducha 
Odpowiadając na moje wołanie o pomoc. Bóg sprawił, że zaczęło dziać się wiele rzeczy i 
wiele drzwi zaczęło się otwierać. 

 
Dziwnym sposobem, mój wujek z Lublina (brat mojego ojca, ten sam, który w 1939 roku 
wyrzucił nas ze swojego mieszkania), zaczął przysyłać nam udziały mojego ojca w 
zyskach rodzinnego biznesu. Dziwne było to, zważywszy na to, żedruga żona ojca nadal 
żyła. Czyżby nasz wujek został zmuszony przez prawo do wysyłania nam pieniędzy? Czy 
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był to Boży sposób na zaopatrzenie nas? Ta nagła hojność była całkowicie nieoczekiwana 
i zagadkowa. 
 
Ruch Boga numer 3 – odwrócenie beznadziejnej sytuacji 
W tym czasie był to promyk nadziei, jakaś motywacja do życia. 

 
Zarówno moja matka, jak i wujek (szwagier matki) należeli do ruchu 
oporu AK (Armia Krajowa). Matka – dowiedziałem się o tym 51 lat 
później – pracowała w podziemnym szpitalu dla rannych AK-owców. 
Wujek był w dowództwie (powiedział mi o tym sam w tajemnicy). 
Został ranny podczas starcia oddziału AK z siłami niemieckimi. Nie 
wiemy, czy był tylko niewinnym obserwatorem, czy też brał czynny 
udział w walce. Wiemy natomiast, że został ranny, zabrany na noszach i 

umieszczony na Pawiaku w  
szpitalu więziennym.  Niedługo 
potem 100 Polaków zostało 
straconych w akcie odwetu za 
tę akcję.  
Wujek znalazł się w tej grupie i 
został rozstrzelany leżąc na 
noszach. Był on człowiekiem, 

którego zawsze szanowałem i podziwiałem. Jego 
śmierć była dla mnie ogromną stratą. Oboje 
matka i wujek byli dla mnie bardzo ważnymi osobami; czułem się tak, jak gdyby mój 
świat się zawalił. 
 
Po egzekucji mojego wujka, wykonanej przez nazistów w 1943 roku, babcia, siostra i ja 
przeprowadziliśmy się do mieszkania należącego do wdowy po nim, które znajdowało się 
w Warszawie (na wschodnim brzegu Wisły). Ciocia, pomimo bólu po stracie męża, 
przejęła odpowiedzialność za nas wszystkich. Siostra poszła do pracy (w tym samym 
miejscu, gdzie pracowała matka), a ja do szkoły (uczelni z trzyletnim programem; 
pierwszy rok ukończyłem w Polsce, pozostałe dwa lata w Anglii, wiele lat później). Moja 
uczelnia znajdowała się w Pałacu Staszyca, gdzie znajdowała się również siedziba 
nazistowskiego gestapo (wykorzystywali oni większą część budynku jako centrum 
przesłuchań i tortur). 

 
Cud numer 2 – podczas skoku na tramwaj 

Podróżowałem tramwajem do szkoły w centrum miasta. W tamtym czasie było bardzo 
mało tramwajów i rzadko kursowały, w związku z czym były załadowane po brzegi. 
Pasażerowie jechali na schodach, zderzakach albo na osiach kół. Pewnego ranka 
wskoczyłem na schodek tramwaju, po stronie przeciwnej do tej, po której się 
normalnie wsiadało. Znalazłem się pomiędzy dwoma torami, wzdłuż których w 
równych odstępach znajdowały się latarnie. Teczka, zwisająca z mojego nadgarstka, 
utknęła uniemożliwiając mi trzymanie się blisko poręczy. Byłem zawieszony, a słup 

                     Pałac Staszyca 
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latarni zbliżał się w alarmującym tempie. Tuż przed nadchodzącym zderzeniem teczka 
wysunęła się, a ja zdążyłem się podciągnąć.   

 
W styczniu 1944 roku, w wieku 16 lat, wstąpiłem do AK (polskiego ruchu oporu). 
Wprowadziłem do AK również swoją siostrę i najlepszego przyjaciela ze szkoły z 
internatem na Bielanach, Jurka Gurzędę. Miałem pseudonim “Bąk” (słowo “Bąk” przyszło 
mi na myśl bez zastanowienia, kiedy kazano mi wybrać pseudonim. To określenie 
towarzyszyło mi przez następne trzy lata. Mój przyjaciel wybrał pseudonim “Jeleń”). 

 
Zawsze chciałem wstąpić do AK, ale nie znałem nikogo, kto mógłby mi w tym pomóc i 
nie wiedziałem, jak tego dokonać. Na mojej uczelni był starszy student, który prawie w 
ogóle nie uczęszczał na zajęcia. Uważano go za szpiega. Pewnego dnia podszedł do mnie i 
zapytał, czy chciałbym wstąpić do AK. Gdyby był szpiegiem, a ja powiedziałbym “tak”, 
zostałbym aresztowany (pomieszczenia, w których przesłuchiwało gestapo znajdowały się 
jedynie piętro niżej). Byłem jednak tak zdesperowany, że powiedziałem “tak”. Było to 
bardzo ryzykowne, ale udało się. Otrzymałem od niego kontakt. Czy Bóg był obecny w tej 
sytuacji? Na pewno Bóg wykorzystał tę decyzję, od której zaczął mnie prowadzić i 
utrzymywać. 
 
Zachowanie tajemnicy było sprawą ogromnej wagi. Rok wcześniej mój daleki krewny, 
Maciek Morawski, pochwalił się przed swoją dziewczyną, że należy do AK. Musiała 
komuś o tym powiedzieć, bo znalazł się w obozie koncentracyjnym, gdzie spędził dwa lata 
i gdyby nie koniec wojny, z pewnością by nie przeżył. Było wśród nas wielu szpiegów i 
zdrajców. Nie wszyscy byli patriotami. Kiedy statek tonie, szczury uciekają. 

 
Nie sądźcie, że byłem fanatycznym, wymachującym bronią buntownikiem, dyszącym 
nienawiścią i żądnym zemsty. Byłem raczej młodym chrześcijaninem, świeżo po sześciu 
latach chrześcijańskiej edukacji, starającym się znaleźć sens w świecie pełnym nienawiści 
i opresji. Zmagałem się, próbując przeciwstawić się niesprawiedliwości i pomagając 
przywrócić porządek i prawo. 

 
Podczas wojny ani razu nie oddałem strzału, głównie dlatego, że w czasie najbardziej 
krytycznych, pierwszych dni walki byłem uzbrojony jedynie w mały, damski pistolet z 
dwoma nabojami. Brakowało nam broni i to było wszystko, co jako świeży rekrut mogłem 
dostać. Co gorsza, nie wiedziałem, czy mój pistolet jest gotów do strzału czy nie, bo 
napisy na nim były w obcym języku, którego nie rozumiałem. Gdyby nie był gotów w 
momencie, kiedy go potrzebowałem, ten ułamek sekundy kosztowałby mnie życie. 

 
Mówi się, że “im większa broń, tym odważniejszy człowiek, który za nią stoi.” Mimo, iż 
byłem uzbrojony w coś, co przypominało pistolet na kapiszony, byłem na stanowiskach 
samotnie, w sytuacjach w których wróg mógł zaatakować moją pozycję w każdej chwili. 
Inne pozycje zostały zaatakowane i inni powstańcy zginęli. Mnie to nie spotkało. Czy Bóg 
miał w tym jakiś cel, aby zachować mnie przy życiu? Nie rozważaliśmy poddania się; bo 
na miejscu rozstrzelalno by nas jako rebeliantów. Pomiędzy ciągłym ostrzałem artylerii, 



  23  

wystrzeliwaniem rakiet, bombardowaniem i ogniem snajperów towarzyszących Powstaniu 
Warszawskiemu, nie było żadnego bezpiecznego miejsca, w którym można byłoby 
znaleźć schronienie. Modliłem się wtedy: ”Boże, jestem gotów umrzeć, ale nie pozwól, 
abym został kaleką.” 

 
Cud numer 3 – 1944 – wykonując zadanie w AK 

Mój przyjaciel “Jeleń” i ja należeliśmy do tej samej komórki AK, co, jak się 
przekonałem później, nie było dobrym pomysłem. Gdyby któryś z nas został złapany, 
będąc torturowany mógłby wyjawić tożsamość drugiej osoby. W czasie wielu tygodni 
poprzedzających Powstanie Warszawskie, broń, amunicja i prowiant musiały zostać 
przeniesione z ukrycia do miejsc, gdzie oddziały AK miały później rozpocząć swoje 
działania. Przeniesienie broni miało się dokonać poprzez tysiące małych misji, dobrze 
ukrytych przed uważnym wzrokiem nazistów. Podczas jednej z takich misji razem z 
przyjacielem nieśliśmy pod płaszczami nie nabitą broń i mijaliśmy patrol SS złożony z 
trzech SSmanów z pistoletami maszynowymi. Mój przyjaciel zatrzymał się, żeby 
zawiązać sznurówkę. Ja również się zatrzymałem i kątem oka spostrzegłem, że jeden z 
SSmanów przygląda się nam. “Pośpiesz się, zauważyli nas” – wyszeptałem. Jeleń nie 
spieszył się i po pewnym czasie, który trwał jak całe wieki, poszliśmy dalej. Byłem 
cały spocony, ale nie zatrzymano nas. Gdyby tak się stało, bylibyśmy poddani 
torturom, aby wydać naszą komórkę. Nigdy nie myślałem o takim ryzyku, kiedy 
wstępowałem do AK. 
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1939-1945 Polska pod okupacją nazistowską  
Cztery lata w prywatnym Gimnazjum Zgromadzenia XX Marianów na Bielanach w 
Warszawie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Po drugiej stronie wjazdu drugi budynek          W 1939 roku podczas oblężenia Warszawy, w rejonie  
szkolny zajmowany był przez Wermacht          tym toczyły się ciężkie walki, po których pozostało 
(regularną armię niemiecką). Nigdy nie          wiele zniszczeń. Szkoła znajdowała się w pobliżu    
sprawiali nam kłopotu. Niemiec na warcie.          Wisły i była otoczona lasami. 
         
                      
 
  
 
 
 
 
 
 

 
  
 
Szkolna kaplica, do której uczęszczaliśmy każdego dnia  Odrabianie pracy domowej (jestem z lewej  
              strony, z przodu) 

 Zabawy w czasie przerwy. Jestem w 
 pierwszym rzędzie, drugi z prawej. 

 

    Widok z oddali na szkołę z internatem na Bielanach 
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1. Sulejówek –  dom moich dziadków (około 18 kilometrów na wschód od Warszawy)  
     1932-1939 
2. Bielany –   moja szkoła z internatem, gdzie przebywałem od 1939 do 1943 roku 
3. Włochy –   tu krótko mieszkałem i tutaj w 1943 roku umarła moja matka 
4. Ożarów -    tu pracowała moja matka (musiała codziennie dojeżdżać pociągiem na  
     drugą stronę Warszawy). Było to moje pierwsze miejsce postoju po   
     Powstaniu Warszawskim. 
5. Praga –   tutaj mieszkałem ze swoją ciotką  w latach 1943-1944. 

                Armia Rosyjska zajęła tę część miasta w ciągu kilku dni od wybuchu  
    Powstania.   
 
 

1. Poznań – tu się urodziłem 
 
2. Warszawa – tu mieszkala rodzina 
 matki 
 
3. Wilno – tu mieszkał ojciec 
 
4. Ostrzeszów – tu przed wojną                
 uczęszczałem do szkoły z internatem 
 
5. Lublin - tu mieszkała rodzina mojego                   
 ojca 
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    1939 rok – podział Polski dokonany przez Niemców i Sowietów 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gruba, przerywana linia dzieli terytorium na ziemie okupowane przez Niemcy (z lewej 
strony) i przez Związek Radziecki (z prawej strony)       
 
Po stronie niemieckiej:  
Ciemny obszar z lewej strony (zachód) stanowi część Polski zagarniętą przez Niemcy. 
Ludność w liczbie 10 milionów Polaków została siłą deportowana i zastąpiona ludnością 
niemiecką. Do końca drugiej wojny światowej w 1945 roku, Niemcom udało się wysiedlić 
stąd około miliona Polaków.  
 
Jasny obszar w centralnej Polsce stanowiła utworzona przez Niemcy Generalna Gubernia, 
znajdująca się pod kontrolą nazistowskiego gubernatora. Przez pewien czas pozwolono 
Polakom pozostać na tym terenie. Plany na przyszłość przewidywały jednak oczyszczenie 
również i tego rejonu. Mieszkałem w tej strefie. Powszechnie uważano, że kiedy Niemcy 
rozprawią się z Żydami, wykorzystają komory gazowe do eksterminacji Polaków.  
 
 
Więcej informacji można znaleźć w Internecie i na Google: 
Occupation of Poland (1939-1945) 
1939 War Poland 
 
Strony internetowe: Invasion of Poland / The Second World War / i inne.  
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Wiersze, ktore napisałem podczas okupacji 
Był to bardzo ciężki czas w moim życiu, opresja nazistowska, śmierć matki i wujka, bieda 
i beznadziejna sytuacja. Miałem lat 16 kiedy napisałem ten patriotyczny wiersz, jako 
wyraz mej wiary i celu mojego życia. 
 
  Chcę Polsko byś była od morza do morza 
  Byś swymi ramionami osiągała oceany 
  Byś była jutrzenką, jaśniała jak zorza 
  Nowym lecz pięknym czasom żeby Twoje dzwony 
  Biły radosną pieśń do Boga 
   Chcę żebyś była tak piękna jak prawda 
   Chcę, byś jaśniała swą krasą nad wszystko 
   Żeby Twoim kultem nie była ułuda 
   Żeby Twoja myśl nie sięgała nisko,  
   Lecz na szczyty 
  Chcę i wola ma spełnioną być musi 
  Bo tak jak ja czuję, tak czują tysiące 
  To nic, że wróg mowę naszą głuszy 
  To nic, męczarni upłyną miesiące 
   Nowy czas, dusza dawna, swoja 
   I w jedną myśl obojga się stało 
   W myśl twej potęgi Polsko! 
   Ojczyzno Polaka!  Ojczyzno i moja!      1943   Włochy pod Warszawą  
 
  Oczekując wyzwolenia 
 
  Na nic frazesy i piękne słowa 
  Kiedy się na nich kończy nasz świat 
  Naprzód uczynek a potem mowa 
  I pierwej serce a później bat 
   Nie starczy z loży wybijać brawa 
   Trzeba samemu do walki zejść 
   Nie starczy by okryła sława 
   Lecz zasłużona by była cześć 
  Wysłuchuj pilnie, wytężaj wzrok 
  Byś przespać nie mógł chwili 
  W której rozegnać przyjdzie zmrok 
  Bo dla tych jest i cześć i chwała 
    co do ostatku byli 
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Rozdział 3 – Powstanie Warszawskie 
 
Zdjęcie na okładce tej książki pokazuje, jak wyglądałem w momencie 
przyłączenia się do Powstania Warszawskiego. 
 
Podczas gdy Rosjanie wypierali wycofującą się Armię Niemiecką w kierunku 
Warszawy, Polski rząd na uchodźctwie z siedzibą w Londynie, w Anglii, 
wydał rozkaz, aby Armia Krajowa wyzwoliła Warszawę, co doprowadziło do 

wybuchu Powstania Warszawskiego i dwumiesięcznego oblężenia. Otrzymałem rozkaz, 
aby stawić się do walki na zachodnim brzegu Wisły. W tym celu musiałem przejść przez 
most Poniatowskiego, który był ściśle strzeżony przez Niemców. 
 
Oboje z siostrą czekaliśmy na rozkaz do wymarszu. Jej nadszedł jako pierwszy, zatem 
wyszła przede mną. Nie wiedzieliśmy wtedy, że nigdy więcej się nie zobaczymy. Nasze 
rozstanie tamtego dnia było na zawsze. Chociaż siostra przeżyła wojnę i 
korespondowaliśmy ze sobą od 1945 roku aż do jej śmierci w 1967, nie mogliśmy się  
spotkać. Ona mieszkała w komunistycznej Polsce, a ja na Zachodzie. Ku mojemu 
wielkiemu żalowi nie było nam dane zobaczyć się ponownie. 
 
Tego dnia, kiedy siostra wyszła, zostałem w domu i moje napięcie rosło. Mówiono, że 
Niemcy zablokowali wszystkie mosty na rzece. W końcu zjawiła się łączniczka z 
rozkazem i instrukcjami, gdzie mam się stawić. Musiałem nauczyć się na pamięć daty, 
czasu, tajnego kodu i adresu, pod którym miałem się stawić na służbę. Ze względów 
bezpieczeństwa nie było żadnych dokumentów. Jedyną rzeczą, dzięki której mogłem 
udowodnić, że należę do AK, był tajny kod. Nazajutrz opuściłem dom i udałem się do 
najbliższego mostu na Wiśle. 
 
Ruch Boga numer 4 – przejście mostem Poniatowskiego 
Most był zamknięty dla pieszych. Ludzie ustawiali się w długiej kolejce, żeby przejść na 
drugą stronę. Od czasu do czasu pozwalano kilku osobom przejść. Ja byłem jednym z tych 
niewielu. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ten most stanowił drogę ucieczki dla Armii Niemieckiej, wycofującej się przed nacierającą Armią 
Rosyjską. Był ściśle strzeżony i przygotowany do wysadzenia po wycofaniu się Niemców. 

 
Gdybym czekał tylko pół godziny dłużej, musiałbym na stałe pozostać w Warszawie, pod 
rządami komunistów. Moje życie przejęłoby całkowicie inny kierunek. Krótko po tym, jak 
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przedostałem się na drugą stronę mostu, wybuchła walka. Kilka dni później, wschodni 
brzeg Wisły znalazł się w rękach Armii Rosyjskiej. 
W chwili wybuchu Powstania Warszawskiego skończyłem 17 lat i ruszyłem do boju 
bardziej jak harcerz, kadet albo świeży rekrut a nie w pełni wyszkolony żołnierz, walczący 
o wolność. Na moje szkolenie składało się jedynie nie więcej niż tuzin teoretycznych 
instrukcji, żadnego praktycznego szkolenia, żadnej praktyki w strzelaniu bądź radzeniu 
sobie z ostrzałem. Dla AK był to gorący czas. Posługiwano się nami, ale nas nie szkolono. 
Pomijając moje dobre intencje, nie przedstawiałem zbyt dużej wartości militarnej. Nie 
mogłem przewidzieć, co czekało mnie w niedalekiej przyszłości. 
 
Ruch Boga numer 5 – rozkaz stawienia się w centrum miasta. 
Wróg nigdy nie zajął miejsca w którym się znajdowałem. Gdybym stacjonował na 
peryferiach miasta, tak jak moja siostra, naziści pojmaliby mnie przed kapitulacją 
Warszawy. Dla Niemców żołnierze AK byli rebeliantami, których nie chroniła Konwencja 
Genewska. Schwytani, bylibyśmy rozstrzelani na miejscu. Wiele lat później dowiedziałem 
się, że właśnie to omal nie przytrafiło się mojej siostrze. Była na Mokotowie, tej części 
miasta, którą zajęli naziści. Wszyscy powstańcy zostali zapędzeni w jedno miejsce na 
egzekucję. Nieoczekiwanie Niemiecki oficer w tajemnicy wskazał mojej siostrze drogę 
ucieczki i zasłonił ją sobą, żeby mogła się wymknąć. Kim był? Czy był Polakiem? Czy był 
chrześcijaninem? Ryzykował własnym życiem. Czy był aniołem? Nigdy się tego nie 
dowiemy. Bóg ma swoje sposoby na zrealizowanie zamierzonych celów, niezależnie od 
okoliczności. 
 
 Notatka 

Po tej przygodzie moja siostra porzuciła czerwono-białą opaskę AK i kryła się pośród 
ludności cywilnej na Mokotowie. Po kapitulacji Warszawy wyszła z miasta jako cywil, 
dostała się do obozu w Pruszkowie (gdzie zaraziła się malarją).  Z Pruszkowa była 
wywieziona na roboty do Niemiec, do Drezna.  Kilka dni później, podczas 
bombardowania Drezna przez Aliantów, ona i koleżanki uciekły, złapały pociąg do 

Krakowa, gdzie się ukrywały do końca wojny.  Po 
wojnie wróciła do Warszawy na Pragę. Zmarła w 1967 
roku pozostawiając męża i dwóch synów. Została 
pochowana na Powązkach (Kwatera 328). 

 
Jeśli chodzi o znajomość tego okręgu, to byłem całkowicie zgubiony.  Nie znałem tej 
dzielnicy, chociaż nawet chodziłem do szkoly w pałacu Staszyca na Nowym Świecie. 
Podczas okupacji unikaliśmy pobytu na ulicach, ponieważ było tyle łapanek na roboty do 
Niemiec.  Znałem część Bielan i Pragi ale nie śródmieście. Dlatego podczas Powstania  
byłem często niepewny, jak się poruszać w tym terenie.  
 
1 sierpnia – 4 października 1944 – Powstanie Warszawskie 
Powstanie Warszawskie trwało dziewięć tygodni (63 dni). Była to jedna z tych bitew 
wojny, które pociągnęły za sobą najwięcej ofiar. Zginęło dwieście tysięcy ludzi, a miasto 
legło w gruzach. Z mojego oddziału liczącego 100 powstańców, tylko 10 z nas było 
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zdolni, wyjść o własnych siłach i poddać się. Mój najlepszy przyjaciel “Jeleń” zginął. W 
pewnym momencie omal nie zostałem pogrzebany żywcem, ale cudem wyszedłem z 
Powstania Warszawskiego bez szwanku. Jak się później dowiedziałem, tak samo było z 
moją siostrą. 
 
W 2010 roku odwiedziłem Muzeum Powstania Warszawskiego i znalazłem zapis 
dotyczący mojej kompanii. Ku mojemu zdziwieniu, znalazłem mój pseudomin “Bąk” na 
liście poległych; ktoś popełnił błąd. 
 
Powstanie miało trwać tylko kilka dni. Kiedy się zaczęło, Rosjanie znajdowali się w 
odległości zaledwie 10 kilometrów od Warszawy, posuwając się szybko do przodu. 
Powstanie miało pomóc Rosjanom wejść do Warszawy bez dokonania większych 
zniszczeń. Ale był jeden szkopuł. Rosjanie nie chcieli, aby pro-zachodni, polski rząd na 
uchodźctwie, miał coś do powiedzenia w sprawach Polski. Mieli oni swój własny, 
marionetkowy, polski rząd w Moskwie. Znaleźliśmy się w politycznym szachu. Rosjanie 
zatrzymali się przy Wiśle (która ma tylko 500 m szerokości) i nie pomogli nam. Naziści 
mieli wolną rękę. Nawet po kapitulacji Warszawy, Niemcy dalej niszczyli miasto, aż do 
stycznia kolejnego roku, kiedy wznowiono ofensywę. 
 
Kto dopuścił się ludobójstwa związanego z Powstaniem Warszawskim? Niemcy, którzy 
fizycznie zabijali, czy Rosjanie, którzy stali z boku i pozwolili im na to? Ze smutkiem 
trzeba powiedzieć, że nie było to nic nowego; podczas wcześniejszych 200 lat, te same 
dwie strony posunęły się do ludobójstwa 10 razy. Tak głęboko sięgają korzenie 
nienawiści, która jest w sercach ludzi. Dzisiaj ta nienawiść nadal jest w tym samym 
miejscu i czeka na sposobny moment, aby ponownie wybuchnąć. 

Przeszedłszy przez Most Poniatowskiego, 
zgłosiłem się pod adres miejsca, które 
zostało mi przydzielone, na rogu ulic 
Marszałkowskiej i Moniuszki, i zaraz 
potem przyłączyli się do mnie inni z naszej 
komórki AK. Idąc na miejsce spotkania, 
nie mieliśmy przy sobie niczego, co 
mogłoby wzbudzić podejrzenia, ponieważ 
Niemcy nasilili kontrolę. Czekaliśmy na 
instrukcje od dowódcy naszej komórki AK, 
na broń i amunicję. Czekaliśmy i 
czekaliśmy, ale nikt się nie pojawił. Być 

może został złapany przez Niemców, zabity bądź ranny w drodze; nigdy się tego nie 
dowiemy. Walka się rozpoczęła a my nadal czekaliśmy. W końcu zdecydowaliśmy 
zameldować się u oficera dowodzącego powstańcami, którzy walczyli wokół naszego 
budynku. 
 
Podaliśmy tajne hasło, wyjaśniliśmy, kim jesteśmy i natychmiast otrzymaliśmy biało-
czerwone opaski na ramię. Przyjęto nas bez żadnych przeszkód. Wiele lat później 
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zastanawiałem się nad tym przyjęciem; czy oczekiwano nas? Czy to dlatego powiedziano 
nam, żebyśmy stawili się w tamtym miejscu? Do dnia dzisiejszego nie wiem, czy była to 
ta jednostka, do której mieliśmy się dołączyć. 
 
Nasza kompania, znana jako KOSZTA, (Kompania Ochrony SZTAbu) była doświadczoną 
bojową jednostką, złożoną z około 100 powstańców. Byli przydzieleni do kwatery 
głównej i ich zadaniem była ochrona dowództwa, wysokiej rangi oficerów i polityków. 
Byli uzbrojeni w pistolety maszynowe, mieli pod dostatkiem amunicji, materiałów 
wybuchowych i koktajli Mołotowa. Wcześniej, podczas nazistowskiej okupacji Polski, 
dokonywali ataków na wybrane cele, zgodnie z rozkazami dowództwa AK. 
 
Pomimo dobrego uzbrojenia żołnierzy AK, nie mieli oni nadmiaru broni i to, co dostawali 
rekruci w celu samoobrony było żałosne; wszystko, co ja dostałem, to jeden mały, damski 
pistolet i dwa naboje.  
 

 Pozycje, których broniliśmy, znajdowały się wzdłuż ulicy 
Marszałkowskiej, która miała w przybliżeniu jeden kilometr długości 
i była z obu końców w rękach Niemców. Ulica ta stanowiła główną 
trasę dla ruchu w kierunku południowo-pólnocnym. Oddziały 
Niemieckie, na czele których jechały czołgi, usiłowały przejąć 
kontrolę nad tą ulicą i w ten sposób podzielić miasto na dwie części. 
Nie wiedzieliśmy, że jednej z kompanii AK nie udało się dotrzeć na 
wyznaczone miejsce i w związku z tym mieliśmy poważne braki w 
ludziach. Z tego powodu natychmiast przydzielano nam zadania i 
często byliśmy przerzucani, żeby uzupełnić braki w defensywie. 
 
Ciemna linia oznacza ulicę Marszałkowską. 
Na dolnym krańcu znajdowała się ulica prowadząca do mostu Poniatowskiego. 
Na górnym krańcu znajdował się Ogród Saski, park będący w rękach Niemców. 
1 –  moja pozycja   2 – miejsce, w którym znajdowała się moja siostra  
 
Początkowe natarcie czołgów, rozpoczęte przez Niemców, zostało 
zatrzymane na południowym krańcu ulicy przez oddziały AK, które 

podpaliły trzy czołgi. W pewnym momencie czekałem przy oknie na drugim piętrze, 
uzbrojony w koktajl Mołotowa, spodziewając się nadejścia niemieckich czołgów, które 
nigdy tam nie dotarły. Kiedy czołgi posuwały się naprzód, strzelały z armat do okien 
znajdujących się wzdłuż ulicy. Modliłem się, żeby nie trafili w moje okno. Natarcie 
czołgów miało nastąpić lada moment, więc nawet nas, niewyszkolonych rekrutów 
rozmieszczono przy wejściach wzdłuż ulicy, aby stawić opór załogom ukraińskim 
opuszczającym płonące czołgi. (Te ukraińskie załogi czołgów dopuszczały się trudnych do 
opisania aktów okrucieństwa na ludności cywilnej, znajdującej się w budynkach, które 
były przez nich zajmowane). W pewnym momencie, podczas pierwszych godzin walki, 
sytuacja zaczęła wyglądać beznadziejnie, ale w końcu oddziały niemieckie zrezygnowały 
z dalszych ataków. Ponosili dotkliwe straty. W miejskim terenie czołgi się nie sprawdziły! 
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W tym momencie otrzymaliśmy rozkaz, aby budować barykady w poprzek ulicy 
Marszałkowskiej. Po wielu wyczerpujących, intensywnych godzinach, kończących się po 
północy, kazano nam się przespać. Tamtej nocy spałem na drewnianej podłodze, 
przykrytej gazetami, wśród kawałków tynku i pyłu. Nie miałem ani poduszki, ani koca, 
jedynie ubranie, które miałem na sobie.  Na szczęście noc była ciepła. 

 
Przez kilka następnych dni nie było ani trochę lepiej. W pośpiechu przerzucano nas od 
jednego zadania do drugiego, w zależności od sytuacji. Chwytaliśmy jakieś okruchy 
jedzenia albo kilka godzin snu, kiedy tylko to było możliwe. Były to szalone dni, podczas 
których zajmowaliśmy się wszelkiego rodzaju pracami (budowaniem barykad, noszeniem 
zaopatrzenia, przenoszeniem rannych na noszach do szpitala, kopaniem grobów, 
grzebaniem zabitych), podczas gdy inni byli zaangażowani w walkę. Pewnego razu 
trzymałem wartę sam, przez 24 godziny, przy wejściu do budynku na ulicy 
Marszałkowskiej, spodziewając się w każdej chwili ataku. Nie miałem wątpliwości, że 
była to misja samobójcza. Wiedziałem, że moje dwa małe naboje nie zatrzymają  grupy 
SS-manów uzbrojonych w pistolety maszynowe.  

 
Dla chłopca, który bał się ciemności, samotne trzymanie warty w ciemnych alejach, z 
bronią, która ograniczała się do czegoś, co można porównać z pistoletem na groch, było 
próbą odwagi. Pewnej nocy doszedłem do kresu swoich możliwości. Zmieniłem 
wartownika w pobliżu kwatery głównej. Było ciemno choć oko wykol. Minęło kilka 
godzin mojej warty, kiedy usłyszałem kroki zbliżającej się grupy ludzi, ale niczego nie 
byłem w stanie widzieć. Krzyknąłem “Stop! Podać hasło!”. Podali właściwe hasło. Była to 
grupa złapanych niemieckich żołnierzy, prowadzona przez wartowników AK, którzy 
przyszli zabrać ciała poległych. W świetle ich latarek zobaczyłem, że wokół mnie pełno 
było trupów, ale nie widziałem ich w ciemnościach. Upiorny widok sprawił, że włosy 
stanęły mi dęba: doświadczenie to naprawdę mnie przeraziło.  Podczas, gdy oni nadal tam 
byli, szybko pobiegłem do kwatery głównej i poprosiłem o pomoc: “Nie boję się 
Niemców, ale duchy to coś innego”. Śmiano się ze mnie, ale przydzielono mi kogoś do 
towarzystwa. Pozostałą część warty pełniliśmy we dwóch. 

 
To dziwne, ale po Powstaniu Warszawskim nie bałem się już dłużej ciemności; 
zostałem wyleczony ze swojego lęku. Dzisiaj nie czuję się dobrze w ciemności, ale się nie 
boję. Nigdy nie bałem się umrzeć; być rannym – tak, zostać zabitym – nie. Dlatego nie 
przejmowałem się tak bardzo tymi samobójczymi misjami. Jednak w tym czasie moje 
modlitwy były bardzo żarliwe; mimo wszystko nie miałem skłonności samobójczych. 

 
W kwaterze głównej niektórzy spali, niektórzy przygotowywali się do służby, inni wracali 
z akcji. Panował hałas i zamieszanie, ludzie wchodzili i wychodzili, ale byliśmy tak 
zmęczeni, że nic nie przeszkadzało nam spać. Pewnego razu, kiedy inni myśleli, że śpię, 
słyszałem jak mówili, co sądzą o różnych osobach. Kiedy doszli do mnie, powiedzieli: 
”Bąk jest w porządku”. Potrzebne mi było takie zapewnienie. Często się bałem, ale strach 
nie paraliżował mnie. Byłem w stanie wykonywać swoje zadanie.  Dobrze było wiedzieć, 
że zdaniem doświadczonych żołnierzy, taki dzieciak jak ja był “w porządku”. 
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Doświadczenia tego rodzaju odbudowywały moje poczucie własnej wartości, które 
jedynie rok wcześniej było w swoim najniższym punkcie. 
Dlaczego było tak wielu strażników rozstawionych na całym tym terenie? Aby zatrzymać 
jakiekolwiek ruchy poza naszą linią obrony. Sama linia frontu miejscami nie była 
szczelna.  Niemieccy snajperzy i szpiedzy mogli łatwo przemykać się pomiędzy 
pozycjami zajmowanymi przez AK i przez Niemców. Strażnicy pomagali również 
zapobiegać szabrownictwu i przestępstwom skierowanym przeciwko ludności cywilnej 
ukrywającej się w piwnicach. Ostatnim powodem było to, że niemiecki patrol mógł 
przedrzeć się przez naszą obronę, obwarować w jakimś budynku i ukryć, czekając na 
sposobność. Strażnicy mieli od razu wszczynać walkę z intruzami. Po wymianie strzałów, 
szybko przysyłanoby pomoc z kwatery głównej. 

 
Przez kolejnych sześć tygodni, działania odbywały się według tego samego schematu. W 
końcu bezpośrednie ataki na froncie ustały i znaleźliśmy się pod obstrzałem artylerii,  
nalotów bombowych, wystrzeliwanych rakiet i ognia snajperów. Zostaliśmy przesunięci 
do gaszenia ognia, wydobywania spod zawalonych budynków tych, którzy przeżyli, 
noszenia rannych i martwych, i długiej listy innych zadań. Nadal pełniliśmy niekończące 
się, wielogodzinne warty. Średnio sypiałem nie dłużej niż pięć godzin w ciągu doby. 

 
W końcu otrzymaliśmy więcej broni, którą zdobyliśmy od wroga, albo którą zostawili 
polegli powstańcy. Liczba rannych i poległych była ogromna, jednakże nie można było 
zetrzeć nas zupełnie z powierzchni, ponieważ byliśmy rozmieszczeni na zbyt dużym 
terenie. W końcu my, rekruci, zostaliśmy przerzuceni na linię frontu, gdzie w każdej 
chwili mógł rozpocząć się czołowy atak. 

 
Każdego dnia moje życie i życie innych AK-wców znajdowało się w ciągłym 
niebezpieczeństwie. Żadne miejsce nie było bezpieczne. Podczas gdy ludność cywilna 
pozostawała w piwnicach, gdzie i tak wielu umarło, żołnierze AK, znajdujący się na 
ulicach, byli narażeni na jeszcze więcej niebezpieczeństw (ostrzał snajperów i odłamki 
wybuchających pocisków).  

 
Szpitale były przepełnione; ranni ludzie leżeli na noszach na wolnym powietrzu, wzdłuż 
ulic przylegających do szpitali. Brakowało lekarzy, pielęgniarek, leków i środków 
uśmierzających ból. Kiedy my, żołnierze AK, biegaliśmy od jednego zajęcia do drugiego, 
ranni błagali nas, “Przynieś mi trochę wody, potrzebuję wody!”. Ignorowaliśmy te krzyki. 
Gdzie mieliśmy ją znaleźć? Nie było bieżącej wody, każda dzielnica miała jakieś studnie, 
ale nie mieliśmy pojęcia, gdzie się znajdowały. Co gorsze, byliśmy świadomi, że w każdej 
chwili możemy sami znaleźć się w podobnej sytuacji; gdziekolwiek się nie ruszyliśmy, 
mogliśmy dostać się pod obstrzał snajpera. 

 
Pewnego razu zostałem zwolniony ze służby około drugiej nad ranem, spędziwszy noc na 
linii frontu. Postawiono mnie na stanowisku przy otworze w ścianie, skąd na leżąco 
obserwowałem pozycje wroga, ponieważ stale istniała groźba, że patrole niemieckie 
przedrą się przez nasze linie obrony. Wróciłem do kwatery tylko po to, żeby kilka godzin 



  34  

później zostać obudzonym przez nagły wypadek. Mój zastępca (który leżał na czatach 
przy tym samym otworze w ścianie, przez który ja obserwowałem sytuację kilka godzin 
wcześniej), został postrzelony w kolano i musieliśmy zanieść go do szpitala. Jego noga 
przedstawiała przeraźliwy widok. Zdałem sobie sprawę, że równie dobrze mogłbym to być 
ja. Noc była zimna i ktoś rozpalił ognisko. Podejrzewam, że mając za sobą światło, 
sylwetka wartownika stała się łatwym celem dla snajpera. Strzelec z pewnością nie 
celował w kolano wartownika, ale w jego głowę. 
 
Zanieśliśmy rannego do szpitala, gdzie błagał nas, abyśmy nie pozwolili lekarzom na 
operację bez znieczulenia.  W szpitalu dowiedzieliśmy się, że miał słabe serce; lekarze 
ostrzegli nas, że ten człowiek może umrzeć. Jeszcze raz przekazaliśmy jego prośbę. Dano 
mu narkozę i zmarł w czasie operacji. Nawet pozornie bezpieczne zadanie nie było takim, 
jakim się wydawało. Walczyliśmy przeciwko doświadczonej armii, ze snajperami, którzy 
z daleka potrafili trafić do celu. 
 
Kiedy byliśmy w szpitalu, zauważyliśmy wielką stertę przykrytą brezentem. Byliśmy 
ciekawi i podnieśliśmy róg, żeby zajrzeć. Były tam amputowane nogi, ręce i wszelakie 
części ciała, przygotowane do pochówku. Amputacja była najczęściej stosowanym 
rozwiązaniem. 

 
Pośród wielu wspomnień, które mam z tamtych dni, jest kilka, które szczególnie się 
wyróżniają: 

 
Cud numer 4 – zbombardowany przez nurkujące samoloty bombowe Sztukasy 

Pełniłem straż, starając się trzymać cywilów w ukryciu podczas nalotu. Gdyby ich 
zauważono, samoloty mogłyby zbombardować nasze pozycje. Wszyscy byli w 
pomieszczeniu, podczas gdy ja stałem na progu – najbardziej niebezpiecznym miejscu 
w wypadku eksplozji. Nagle trzy bomby, jedna po drugiej, uderzyły dokładnie w nas. 
Szczęśliwie ta najbliżej mnie nie wybuchła. Wszystko, co pamiętam, to błysk, 
eksplozja, pył i pęd ludzi pchających się i depczących po mnie.  Upadłem, zgubiłem 
swój hełm i karabin i czołgałem się z powrotem szukając swojej broni, podczas gdy 
wszystko wokół mnie waliło się. Niczego nie znalazłem i musiałem zrezygnować z 
szukania, bo brakowało mi powietrza. Po tym doświadczeniu musiano całkowicie  
obciąć mi włosy; tak były splątane i pełne kurzu. 

 
Cud numer 5 – zbombardowany przez armatę kolejową 

Trzymałem samotnie wartę, gdy usłyszałem eksplozję 1000 kilogramowego pocisku, 
który został wystrzelony przez armatę, znaną nam jako “Gruba Berta.” Ponowne 
załadowanie broni zabierało ok. 10 minut, tak więc co dziesięć minut miała miejsce 
kolejna eksplozja. Nagle uświadomiłem sobie, że te eksplozje przesuwają się coraz 
bliżej w moim kierunku. Byłem w stanie przewidzieć, że kolejna z nich będzie w tym 
miejscu, gdzie stałem. Serce mi waliło i zacząłem się modlić. Co mam robić? 
Zdecydowałem, że zostanę i nie opuszczę posterunku. Czekałem, trzęsąc się, ale 
kolejna eksplozja nigdy nie nadeszła. Widocznie armata udała się na odpoczynek po 
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całym dniu. 
 

Cud numer 6 – czekając na ostateczny atak na północne śródmieście Warszawy 
Od czasu do czasu naziści przypuszczali zmasowany atak czołgów, artylerii i 
oddziałów zbrojnych, aby zająć część miasta, której broniła AK. Jako pierwsze zostało 
zajęte Stare Miasto, następnie przedmieścia Mokotowa (gdzie stacjonowała moja 
siostra). Celem kolejnego ataku miał być północny kraniec śródmieścia Warszawy, 
gdzie ja się znajdowałem. Aż do tamtego momentu, ta część miasta pełna była 
cywilów i różnego rodzaju wojska. Wraz ze zbliżającym się zagrożeniem 
bezpośredniego ataku, nagle wszyscy zniknęli, pozostały tylko walczące oddziały. 
Byliśmy słabo wyposażeni i było nas niewielu. Byliśmy rozstawieni, ukryci, jeden 
żołnierz na każde 100 metrów. Miałem karabin i tuzin naboi; była to samobójcza 
misja, pewna śmierć. Czekaliśmy na atak przez cały tydzień, rozrzuceni wśród ruin 
Warszawy, w towarzystwie nieznanych dźwięków wywołanych wiatrem wiejącym 
wśród gruzów zniszczeń, które przypominały cmentarz.  Byłem gotów umrzeć. 
Modliłem się i myślałem: ”Sam wpakowałem się w tę pułapkę, to była chyba 
najgorsza decyzja, jaką kiedykolwiek podjąłem. Chciałbym mieć skrzydła jak ptak, 
aby móc stąd odlecieć.” Ale spodziewany atak nigdy nie nadszedł. Warszawa 
skapitulowała.  

 
W tym czasie rozeszła się wśród oddziałów pogłoska, że aby Niemcy uznali nas jako 
regularne wojsko, objęte Konwencją Genewską, alianci musieli wcielić nas do Armii 
Kanadyjskiej. Obecnie takie posunięcie wydaje się mało prawdopodobne, ale w tamtym 
momencie miało to dla mnie sens. W tamtym miejscu i w tym momencie zdecydowałem, 
że pewnego dnia przeprowadzę się do Kanady. Nie wiedziałem nic o tym kraju;  w czasie 
okupacji nazistowskiej nie pozwalano nam uczyć się geografii, historii i języka 
łacińskiego. Decyzja ta była jeszcze jednym wyrazem mojej spontanicznej natury. 

 
5 października 1944 roku wymaszerowaliśmy spośród ruin Warszawy, wyczerpani i 
brudni, obezwładnieni, ale nie pokonani duchowo. Wszyscy byliśmy w szoku. Nie 
mogliśmy uwierzyć, że to wszystko się skończyło, a my przeżyliśmy. 

 
Potrzeba  było wielu lat, żeby poradzić sobie z urazem psychicznym, jakiego doznaliśmy. 
Opłakiwaliśmy naszych poległych towarzyszy. Mieliśmy koszmary nocne, w których 
powracały niebezpieczeństwa, przerażające sceny śmierci i zniszczenia. Czy miało to 
wpływ na resztę naszego życia? Bez wątpienia. Musieliśmy na nowo określić, kim 
jesteśmy, co naprawdę się liczy i co mamy zrobić z życiem, które nam pozostało.   

 
Przez wiele lat zmagałem się z poczuciem winy, że nie zginąłem ze swoimi towarzyszami. 
Szukałem odpowiedzi na pytania o odwet, sprawiedliwość, o to, co jest słuszne a co nie, o 
dobro i zło. Nigdy nie pozbyłem się tych myśli. Kształtowały one moje życie. Jedną 
rzeczą, co do której się nie wahałem, to moje zdecydowanie, że będę stał po stronie dobra.  
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Statystyki dotyczące Powstania Warszawskiego 
Powstanie Warszawskie trwało od 1 sierpnia do 2 października 1944 roku, w sumie 
dziewięć tygodni  czyli 63 dni. Zakładano, że będzie trwało co najwyżej trzy dni, po 
których Radziecka Armia Czerwona miała wkroczyć do miasta. 
 
 
  

Powstańcy AK Żołnierze     
niemieccy 

Żołnierze 
Armii Polskiej 

pod Rosją 

Polska ludność cywilna   

Zabici 18000 10000 3500 150,000 - 180,000 
Zaginięci 5000 6000 ? ? 
Ranni  25000 9000 ? ? 
Ogółem 48000 25000 3500      150,000 - 180,000 
Ogólna liczba powstańców AK wziętych do niewoli jako jeńcy wojenni: 15000  
  (byłem jednym z nich). 
 
Źródło: Muzeum Powstania Warszawskiego w Warszawie, Polska 
   Więcej informacji i zdjęć: www.1944.pl 
 
25% zniszczeń miasta dokonano w czasie 63-dni trwania Powstania Warszawskiego,  
55% zniszczeń miasta było wynikiem celowego działania Niemców po tym, jak walki          
   ustały. 
W końcowym rezultacie, 98% budynków w Warszawie zostało zniszczonych 
 
“Żołnierze Armii Polskiej pod Rosją” jako część sił rosyjskich 
Podczas Drugiej Wojny Światowej istniała zarówno Armia Polska walcząca u boku 
aliantów jak i Armia Polska walcząca u boku Armii Rosyjskiej. Ta druga  nacierała ostro 
na Niemców, doszła do rzeki Wisły i natychmiast próbowała przeprawić się w trzech 
różnych miejscach, żeby przyjść z pomocą powstańcom. Ponieśli poważne straty, walcząc 
przeciwko twardej opozycji Niemców, ale udało im się przejść przez rzekę. Jak tylko 
dowództwo rosyjskie dowiedziało się o tych próbach, zatrzymało je, porzucając polskie 
oddziały, które przekroczyły Wisłę. Oddziały te walczyły w powstaniu  razem z 
oddziałami AK. W późniejszym czasie poznałem niektórych z tych żołnierzy w 
niemieckich obozach dla jeńców wojennych 

 
Źródła: 
Książka “Tajna Armia” napisana przez Bora-Komorowskiego, Naczelnego Dowódcę  Armii Krajowej i 
Dowódcę Powstania Warszawskiego 

 
Więcej informacji można znaleźć w Internecie i w Google: Powstanie Warszawskie 
Strony internetowe:  World War II: Warsaw Uprising 1944/ 

         World War II: Warsaw Uprising: Timeline/ and others 
 

Prawo do zamieszczenia zdjęć z Powstania Warszawskiego nabyte od Muzeum Powstania 
Warszawskiego w Warszawie, Polska 
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Przegląd wojska na wewnętrznym 
dziedzińcu ul. Moniuszki nr 12. Jedyne 
zdjęcie z Powstania Warszawskiego, na 
którym się znajduję. Stoję jako ostatni z 
prawej strony.   
 
Na poparcie, że to jestem ja, zamieszczam 
dwa wycinki zdjęć. 
Mój najlepszy przyjaciel z Bielan, Jurek i 
ja.  Jurek został zabity podczas Powstania 
Warszawskiego. 
 
 
 
 

 
 
  1944 zdjęcie powyżej           1942 Bielany 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Na lewo: niemiecki 
czołg. W czasie 
pierwszych dni 
Powstania 
Warszawskiego były one 
główną bronią użytą 
przeciwko nam. Naszą 
obroną były koktajle 
Mołotowa i barykady 
 
 

Na prawo: budzący postrach niemiecki nurkowiec Sztukas. Nie mieliśmy żadnej broni przeciwlotniczej.  
Zdarzało się, że aż 23 nurkowce jednocześnie bombardowały miasto 
 

Przypomina mi to budynek znajdujący się 
dokładnie naprzeciwko nas przy Moniuszki 
11 

Moja kwatera główna przy Moniuszki 12, gdzie 
przebywałem prawie dwa miesiące. To tutaj 
zostaliśmy później zbombardowani,  gdy pełniłem 
wartę przy wejściu. (Cud Nr. 4) 
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Niebezpieczne przejścia były 
oznaczone, aby ostrzec innych, że 
dane miejsce znajduje się pod 
obstrzałem snajperów.  Innymi 
ulicami można było chodzić 
bezpiecznie.  
Ponieważ niemieccy 
snajperzy często zmieniali pozycje, 
tak naprawdę żadne miejsce nie 
było całkowicie bezpieczne. 
 

              
Bombowiec aliancki podczas zrzutu spadochronowego. 

18 sierpnia 1944 roku flota alianckich 
bombowców dokonała zrzutu 
spadochronowego broni, amunicji i żywności, 
przeznaczonych dla Powstania 
Warszawskiego. Pomoc ta nadeszła za późno, 
aby cokolwiek zmienić. Do tego czasu 
większość terytorium zajmowanego 
poprzednio przez AK została utracona na 
rzecz Niemców. Duża część posiłków wpadła 
w ręce wroga, innych nie można było 
odzyskać. Alianci potrzebowali zgody Rosjan, 
aby lądować na ich lotniskach w celu 

uzupełnienia paliwa na lot powrotny. Spotkali się ze zdecydowaną odmową. Wobec tego musieli lecieć 
na lotniska w Grecji. 
  

Sprawdzanie dokumentów cywila, 
aby zapobiec przemieszczaniu się  
szpiegów i szabrowników. 
Powstańcom AK codziennie 
podawano nowe hasło.                                   
 

Wznoszono barykady, aby zapobiec 
wdzieraniu się czołgów na nasze terytorium. 
Stanowiły one równocześnie osłonę przed 
snajperami przy przekroczaniu ulicy 
 

“Goliat”, niemiecka broń 
przeciwko naszym barykadom. 
Był on załadowany materiałami 
wybuchowymi. 
 

Pielęgniarki w akcji. Nie mieliśmy żadnych 
mundurów, nosiliśmy własne, cywilne ubrania. Biało-
czerwona opaska na prawym ramieniu oznaczała, że 
byliśmy częścią AK. Na zdjęciu pielęgniarki noszą 
znak czerwonego krzyża na drugim ramieniu. 
 



  39  

 
PASTA – zbudowana przed 1912 rokiem, była w tym czasie najwyższym 
budynkiem w Warszawie. Znajdowało się w nim Centrum 
Telekomunikacji.  Budynek ten był bardzo blisko miejsca, w którym 
znajdowałem się podczas Powstania Warszawskiego. Zajmowali go 
Niemcy, jednostka składająca się z około 150 żolnierzy. W związku z tym 
byliśmy pod stałym obstrzałem snajperów, co sprawiało, że poruszanie się 
po tym obszarze było wyjątkowo niebezpieczne. Nasze siły musiały użyć 
miotaczy ognia aby wykurzyć dymem załogę niemiecką z Pasty. 
 
Kiedy Niemcy stracili kontrolę nad PASTĄ, zbombardowali ją. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

Niemieccy jeńcy wojenni z Pasty        
 

Powstaniec AK 
podczas  walki o 
zajęcie PASTY 
 

Niemieccy jeńcy wojenni z PASTY 
opuszczający PASTĘ     
 

Bieg za barykadami pod 
ogniem snajperów zawsze 
był bardzo ryzykowny. 
Musieliśmy to robić co 
dziennie.   

Nieuniknione konsekwencje strzałów 
snajperów. Każdego dnia ktoś bywał 
trafiony. Scena na zdjęciu – zajmowanie 
się rannym. 
 

Każdego dnia musieliśmy 
grzebać któregoś z nas. Co 
dziennie zastanawiałem 
się: ”Czy jutro to będę ja?” 
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Na lewo: widok pustych ulic, szalejących 
pożarów, opustoszałej okolicy, często pod  
obstrzałem snajperów. Przenosiliśmy tędy 
zaopatrzenie. Często dniem i nocą samotnie 
trzymaliśmy wartę w takich miejscach. 
 
   
Poniżej: tak się zaczęło 

 Poniżej: tak pamiętam Warszawę, którą opuściłem 

 

 
 
Warszawa – Stare Miasto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                  Po Powstaniu Warszawskim            Przed 1939 i obecnie, po odbudowie 
 
 
 
 
 
 
 

Trzeba pamiętać, że miasto było pełne cywilów, 
ukrywających się w tych domach. Można sobie 
wyobrazić, jak wielu zginęło i zostało 
pogrzebanych pod gruzami. 
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Warszawa – Zamek Królewski 

              Po Powstaniu Warszawskim                            Przed 1939 i obecnie, po odbudowie 
 
Warszawa – Pomnik Nieznanego Żołnierza 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                  Po Powstaniu Warszawskim                                 Przed 1939 i obecnie, po odbudowie 

13 września 1944 roku Most Poniatowski i wszystkie inne mosty na rzece Wiśle w Warszawie zostały 
wysadzone przez wycofujące się siły niemieckie. 
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  Wiersze, które napisałem podczas powstania 
 
  “Dziękuję” do cywilnych kobiet, ochotniczek w powstaniu 
 
  Przyrzekłem Ci słów kilka skreślić miła pani 
  Słów podyktowanych wdzięcznością za serce 
  Które Ci podszepnęło, byś złożyła w dani 
  Dla dobra wspólnej sprawy, spracowane ręce 
   My wszyscy, których nas swoją pracą wspomagałaś 
   W podziękę biorąc od nas to skromne “dziękuję” 
   My wszyscy by wiedziano jako pracowałaś 
   W tych rymach mówimy, co nam serce czuje 
  Żołnierza nakazem jest walczyć zawzięcie 
  Dowódcy, tą walką kierować 
  Cywila, normalna praca jest zajęciem 
  Nakazem wszystkich – współpracować 
   Ty Polko ten nakaz dobrze zrozumniałaś 
   I innych ty byłaś przykładem 
   Miłości Ojczyzny dowody nam dałaś 
   Tą pracą, tym swojm zapałem 
  Więc kończę swe myśli, które nieudolnie 
  W tym wierszu skreśliłem dla Ciebie 
  Raz jeszcze dziękuję za to, żeś nas hojnie 
  Wspomogła w wojennej potrzebie      Warszawa 1944 

 
  Los – wiersz napisany w ostatnim tygodniu powstania, gdy na linii frontu 
              czekaliśmy na atak czołgów i pewną śmierć (Cud Nr 6) 
 
  Nie ma komu zbadać losu kaprysy 
  Który jak wicher porywa w dal 
  Mąci obranej drogi zarysy 
  Na karcie życia czyni zapisy 
     co gaszą życia czar 
  W progu wędrówki, zrazu niepewny 
  W końcu poznaje człowiek swój cel 
  Żyje jak pielgrzym wierny 
  Swojemu szczęściu i w radzie pewny 
    co poznał w niem 
  Łatwym by było bez przeszkód życie 
  Lecz tu jak wicher burzy bieg fal 
  Przybywa los, podstępnie, skrycie 
  Rzuca przeszkody, co paczą życie 
    twarde jak stal 
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  Bąć silny bracie, twardy i wierny 
  Tak jak cię uczy życie co dnia 
  Choć los zgotował ci cios śmiertelny 
  Zgiń niepobity i nieśmiertelny 
    bo taka wola twa. 

 
  Wspomnienia powstania 
 
  Strzały, ogień i bomby 
  Czołgi i huk i trupy 
  Jakby piekelne trąby 
  Rozdarły powietrze 
  Jakby pociski chciały 
  Rozbić i te grupy straceńców 
  Co pod noże nie poszli 
  Wabieni tak długo 
  I walkę miast niewoli 
  Szaleńcy obrali 
  Których siłą nie wzięto 
  Straceńcy - lecz teraz gdy 
  Wspomnę te chwile 
  Pot ocieram ręką 
  Gdy przypomnę strzały 
  O, jak mnie to boli 
  Żem widział  
  Żem przeszkodzić nie mógł 
  Jak pociski rwały 
  Domy stolicy mojej 
   Wabieni tak długo 
   Na zdrade i hańbę 
   Wybuchli by ginąć tak krwawo 
   O przemiń piekielna szarugo 
   Coś zniszczyła stolicę Warszawę 
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Rozdział 4 – Obozy dla jeńców wojennych/ Koniec Drugiej Wojny Światowej 
 
Przez siedem miesięcy, od 5 października 1944 do 5 maja 1945 roku, byłem jeńcem 
wojennym. 
 
Jednym z warunków naszego poddania się było to, że przyjmie nas Wermacht (regularna 
armia niemiecka), a nie SS, którym nie ufaliśmy. (Podczas okupacji Polski, Wermacht 
nigdy nie okazywał otwartej wrogości wobec ludności polskiej, tak jak robiły to inne 
jednostki). Rzuciliśmy naszą broń na stos i pomaszerowaliśmy kolumną we wskazanym 
kierunku. Przemaszerowaliśmy około sześciu kilometrów i, ku mojemu zdziwieniu, 

znaleźliśmy się w Ożarowie, w fabryce kabli, 
gdzie moja matka pracowała jako księgowa. Ja 
również pracowałem tam w 1942 roku jako 
student, a moja siostra pracowała w tym miejscu 
aż do dnia wybuchu Powstania Warszawskiego. 
Był to dla mnie znajomy teren. 
 

Miejscowa ludność ustawiła się wokół drucianego ogrodzenia, za którym trzymano nas w 
niewoli, pytając o swoich krewnych. Niektórzy rozpoznali mnie i zaoferowali, że mnie 
stamtąd wyciągną. Odmówiłem mówiąc, że chcę jechać na zachód, żeby uciec przed 
Rosjanami. Mogłem tam, na miejscu, łatwo odzyskać wolność. Nie oznaczało to, że 
chciałem opuścić Polskę, ponieważ chętnie bym wrócił; to komunizm był tym, co 
chciałem zostawić za sobą. 
 
Następnego dnia pomaszerowaliśmy na pobliską stację kolejową, gdzie załadowano nas 
do pociągów, po 50 osób do jednego wagonu dla bydła, wyściełanego słomą. 

Czekając na pociąg w Ożarowie, cel podróży 
nieznany (wkrótce dowiedzieliśmy się, że był to 
Lamsdorf). Nie mieliśmy mundurów, tylko ubrania 
cywilne. Niektórzy z nas mieli na sobie mundury 
policjantów, strażaków a nawet mundury 
niemieckie. 
 
Kolejowy wagon dla bydła wykorzystywany do 
przewożenia więźniów. To zdjęcie przedstawia 
transport cywilów, ale nasz wyglądał tak samo. W 
każdym wagonie było 50 osób, żadnego ogrzewania, 
miejsce tylko stojące (w nocy udawało nam się 
usiąść). Jedna metalowa beczka służyła za toaletę, 
żadnej prywatności. Od czasu do czasu pociąg się 
zatrzymywał i dostawaliśmy coś do jedzenia oraz 
mogliśmy opróżnić naszą “toaletę”. 
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Posuwaliśmy się powoli na zachód. Pociąg często się 
zatrzymywał i zmieniał tory. Linie kolejowe były 
mocno bombardowane i wiele z nich zostało 
zniszczonych, w związku z czym musieliśmy jechać 
na miejsce przeznaczenia okrężną drogą. Pamiętam, 
jak mijaliśmy miasto Opole. To, co nas czekało, było 
żałosne, poza jednym jasnym punktem na kolejnym 
przystanku – obozem dla jeńców wojennych w 
Lamsdorf. 

1. Lamsdorf       – w tamtym czasie w Niemczech 
       Łambinowice – obecnie w Polsce. 

Po początkowo szorstkim przyjęciu ( popychano nas i popędzano – musieliśmy prawie 
biec – w palącym słońcu), tęgi niemiecki sierżant przywitał nas, posługując się doskonałą 
polszczyzną. Był bardzo przyjazny, zrelaksowany i protekcjonalny. Dużo żartował. Mówił 
o nas “dzieci Warszawy”. Rzeczywiście, były wśród nas dzieci, które brały udział w 
Powstaniu. W obozie tym byli zarówno mężczyźni, jak i kobiety AK, rozmieszczeni w 
odrębnych sektorach. Od tamtego momentu dowodzenie przejął ten niemiecki sierżant. 
Był on najbardziej troskliwym i życzliwym komendantem, jakiego można sobie 
wyobrazić. Po trzech tygodniach spędzonych w tym miejscu pozostały mi najbardziej 
niezwykłe i najcenniejsze wspomnienia.  
 
Mieliśmy wśród nas wielu muzyków (wraz z ich instrumentami) i śpiewaków. Co wieczór 
mieliśmy koncert od zmierzchu do północy. Zespół zajmował miejsce na płocie pomiędzy 
męskim i żeńskim sektorem, na podniesionej platformie (którą pozwolono nam 
zbudować). Muzycy grali, soliści śpiewali a wszyscy pozostali włączali się i śpiewali 
patriotyczne pieśni w duchu entuzjazmu i radości. Nie pamiętam, czy były jakieś głośniki, 
ale było głośno! Nie mogliśmy w to uwierzyć; przeżyliśmy! 
 
Jeńcy innych narodowości przyglądali się nam ze swoich sektorów. Niemieccy strażnicy 
słuchali koncertu, a wspomniany wcześniej niemiecki sierżant klaskał entuzjastycznie. 
Myślę, że nigdy wcześniej nie było i nigdy już nie będzie takiego obozu jenieckiego jak 
ten. 
 
Jednak miesiąc miodowy szybko się skończył. Skończyły się też, zapasy żywności, które 
przywieźliśmy ze sobą i głód zaczął nam zaglądać w oczy. Musieliśmy wyjechać do 
innego obozu, wszystkie nasze prywatne rzeczy zostały skonfiskowane w momencie 
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opuszczenia obozu Lamsdorf. Nasi oficerowie i kobiety pojechali do innych obozów. My 
wszyscy, szeregowi żołnierze AK, zostaliśmy rozdzieleni i wysłani do obozów jenieckich 
rozrzuconych na całym terenie okupowanym przez Niemców. 
 
Pewnego razu, kiedy czekaliśmy na pociąg, zobaczyliśmy małego, bezdomnego kotka. 
Został zabity i upieczony nad ogniskiem. Poproszono mnie o tłuszcz. (Pozostało mi trochę 
tłuszczu i kostek cukru, które dostaliśmy w alianckich zrzutach na Warszawę. 
Nazywaliśmy go małpim tłuszczem). W zamian dostałem upieczoną nogę kotka. Nie było 
na niej zbyt dużo mięsa, ale wyssałem wszystko, co się dało. Do tego może doprowadzić 
prawdziwy głód. Trzeba przez to przejść, żeby móc uwierzyć.  
 
Był październik. Znalazłem się w pociągu zmierzającym do Austrii. Pamiętam, jak 
patrzyłem przez szczelinę w ścianie wagonu kolejowego, podziwiając krajobrazy, które 
mijaliśmy. Wcześniej niewiele podróżowałem; nigdy nie byłem w górach ani nad morzem. 
Pomodliłem się do Boga, ”Warto cierpieć głód i zimno, i znosić niewygody, żeby tylko 
zobaczyć piękno Twojego stworzenia – jak piękna jest ta ziemia!” 

Miałem 17 lat, kiedy wsadzono mnie siłą do pociągu opuszczającego Polskę. Już nigdy nie 
wróciłem tam na stałe. Moja pierwsza wizyta w Polsce miała miejsce dopiero w 1995 
roku, 51 lat później. Przez ponad pięć dziesięcioleci nie spotkałem nikogo z czasów 
mojego dzieciństwa. Odczuwałem to jako mur, który oddzielał moją przeszłość od 
teraźniejszości. W 1995 roku spotkałem się ponownie z ciotką (tą, u której oboje z siostrą 
mieszkaliśmy przez krótki czas zanim wybuchło Powstanie Warszawskie). Ciotka zmarła 
rok później, w 1996. 
 
W chwili obecnej nie ma w moim życiu nikogo, kto znał mnie przed ukończeniem 17 roku 
życia i kto mógłby dzielić ze mną wspomnienia z czasów mojego dzieciństwa w Polsce. 
Pozostało tak wiele pytań bez odpowiedzi, tak wiele niejasnych wspomnień i nie ma 
osoby, którą można byłoby o to zapytać. Jest to wielki ciężar, który trzeba nieść. 

               Moja córka,Tina zrobiła te dwa zdjęcia podczas naszej podróży w 2010 roku 
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Pomimo wspaniałych krajobrazów, które podziwiałem jadąc pociągiem w 1944 roku, 
miałem pewne niepokojące myśli. Zima zbliżała się w szybkim tempie, a my podążaliśmy 
w kierunku górzystego regionu i dużych wysokości, spodziewając się obfitego śniegu i 
mroźnej pogody. Byliśmy źle ubrani, niedożywieni i wycieńczeni. 
 
Moje obawy nie były bezpodstawne. Naszymi największymi problemami podczas 
kolejnych miesięcy w niewoli były głód, zimno, robactwo i nuda. Jedną pozytywną rzeczą 
było to, że pośród nas znajdowali się młodzi, inteligentni uczniowie szkoły średniej i 
studenci, młodzi profesjonaliści i artyści, w wieku od 15 do 30 lat (niektórzy z nich byli 
dziećmi). Trzymałem się z nimi. Siły AK stanowiła przede wszystkim młodzież. Byliśmy  
silni duchem i chociaż w końcu zostaliśmy przezwyciężeni, to jednak w duchu  
pozostaliśmy niepokonani. Jeśli chodzi o mnie, to nie martwiłem się o to, czy umrę. 
Powiedziałbym, że wśród nas jedni byli szaleni, inni odważni, ale nikt nie był tchórzem. 
 
Kiedy Niemcy oddzielili nas od oficerów, pojawiły się problemy z dyscypliną. W naszych 
szeregach byli zarówno ludzie dobrze wykształceni, jak również złodzieje i chuligani. 
Szybko uformowały się bandy, które atakowały pojedyncze osoby, kradły im chleb i 
pozwalały głodować przez resztę dnia. Często miały miejsce bójki, jednak mnie nikt nie 
zaczepiał. Odnosiłem się do każdego z szacunkiem. Nigdy nikogo nie poniżałem, nawet 
opryszka.  
 
Po pewnym czasie sierżanci, kaprale i podoficerowie przejęli odpowiedzialność za 
dyscyplinę wewnętrzną i bandy zostały rozbite. Jednak nadal miały miejsce kradzieże, co 
doprowadziło do powstania naszego własnego wymiaru sprawiedliwości. (Nie 
zgłaszaliśmy takich przypadków strażnikom niemieckim z obawy przed zbyt wysokimi 
karami, takimi jak wywiezienie do obozu koncentracyjnego). 
 
Kiedy złapano złodzieja, karą była chłosta. Po kolacji złodziejowi kazano się położyć na 
ławce, twarzą w dół, z opuszczonymi spodniami, ręce i nogi zawiązywano mu pod ławką. 
Na gołe pośladki kładziono mokry ręcznik (żeby nie było siniaków) i wymierzano pięć, 
dziesięć lub więcej uderzeń skórzanym paskiem. Pozostałych nas 200 stało dookoła i 
przyglądało się. Można byłoby pomyśleć, że złodziej, raz ukarany, zapamięta swoją 
lekcję. Było jednak pewne, że kilka tygodni później ta sama osoba wróci, żeby dostać 
więcej. 
 
Dowództwo niemieckie przenosiło nas często z jednego obozu do drugiego. Za każdym 
razem losowo wybierano grupę, która miała być przeniesiona, zatem trudno było nam 
zbudować trwałe przyjaźnie. Przenoszono nas co trzy tygodnie i za każdym razem w 
grupie całkowicie obcych ludzi. To ciągłe przenoszenie odbywało się zgodnie z pewną 
strategią, aby zapobiec jakiejkolwiek konspiracji wśród więźniów i planom ucieczki. Stale 
przebywało się w tłumie, ale zawsze wśród obcych. Nauczyliśmy się adaptować szybko, 
zawiązywać przyjaźnie w pośpiechu i być otwartymi, bezpośrednimi i elastycznymi. 
Zawsze udawało mi się znaleźć przyjaciół. Czasami nasze drogi schodziły się ponownie, 
szczególnie w głównym obozie. Do dzisiaj potrafię szybko nawiązać relacje z większością 
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ludzi; wykształciłem w sobie intuicję pomagającą zaprzyjaźnić się z innymi.  
 
W głównym obozie mieszkaliśmy obok amerykańskich jeńców wojennych, którzy 
otrzymywali paczki z Czerwonego Krzyża. Pomimo, że w końcu my też dostaliśmy 
paczki, to na początku ich nie było. Handlowaliśmy ze sobą. Wymieniłem zegarek na 
żywność i buty. 
 
Pewnego dnia nasi amerykańscy sąsiedzi zauważyli wśród nas 14-letniego chłopca o 
nazwisku Robinson. Jego rodzice byli Amerykanami, pracującymi w Ambasadzie 
Amerykańskiej w Warszawie, gdzie się urodził. Jeśli kiedykolwiek mówił po angielsku, 
musiał zapomnieć ten język, ukrywając swoją tożsamość podczas niemieckiej okupacji 
Polski, gdy był wychowywany przez polską rodzinę. Wstąpił do AK i walczył w 
Powstaniu Warszawskim. Kiedy Amerykanie dowiedzieli się, że był obywatelem Stanów 
Zjednoczonych, podjęli działanie. Codziennie rano brali go do swojego sektora. 
Przechodził  dziurą, którą wykopali pod drutami ogrodzenia. Co wieczór wracał na naszą 
stronę przed wieczornym apelem.  Ubierali go, karmili i udzielali mu lekcji angielskiego. 
Wszyscy uważaliśmy, że Robinson miał szczęście. My nie byliśmy takimi szczęściarzami. 

 
W pewnym momencie zabrakło mi zupełnie energii, nabawiłem się szkorbutu i znalazłem 
się w obozowym szpitalu, gdzie spędziłem trzy tygodnie. Jakiś czas później zrozumiałem 
przyczynę mojej choroby – pomimo głodu rosłem. Jeśli chodzi o szkorbut, wyleczyłem się 
wymieniając swój zegarek na paczkę z Czerwonego Krzyża od amerykańskich żołnierzy. 
Jedna puszka marmolady z pomarańczy rozwiązała problem. Po wojnie stwierdziłem, że  
przebywając w obozie dla jeńców wojennych urosłem 15 cm!  
 
Podczas pobytu w obozie zgłaszaliśmy się na ochotnika do różnych prac, żeby zabić nudę 
i zdobyć coś lepszego do jedzenia. Czasami byliśmy losowo przydzielani do różnych 
obozów pracy. 
 
Cud nr 7 – 1944 rok – w Salzburgu, w Austrii, podczas ataku bombowego aliantów 

Kiedy byłem w obozie dla jeńców wojennych w Salzburgu w 
Austrii, w pewnym momencie pracowałem na dworze, przy 
naprawie kanalizacji. Za każdym razem, kiedy zbliżały się 
alianckie bombowce, kazano nam w pośpiechu chować się w 
tunelach wydrążonych w skałach, gdzie byliśmy bezpieczni. 
Przy jednej takiej okazji znaleźliśmy się wewnątrz tunelu, 
stłoczenie jak śledzie w beczce, kiedy pobliska eksplozja 
odcięła światło. Kiedy tak staliśmy w całkowitych 
ciemnościach, usłyszeliśmy syczenie i ktoś krzyknął: ”Gaz!” 
Wybuchła panika, tłum zaczął napierać, zostałem powalony 
na ziemię i zdeptany przez biegnących ludzi. Nagle tłum 
zatrzymał się, a ja wstałem bez ani jednego zadrapania. 

 
 

  Saltzburg zamek:  
 Widzialem go codziennie 
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Zgodnie z moim ostatnim przydziałem do pracy zostałem skierowany do miejsca 
znajdującego się w najpiękniejszym rejonie Austrii. Wszyscy czuliśmy, że koniec wojny 
jest bliski, w powietrzu czuło się zapach wiosny, a słońce grzało, kiedy pracowaliśmy na 
dworze. Nasi niemieccy strażnicy, znani jako ”Volksturm”, byli mężczyznami w wieku 
powyżej 70 lat, powołanymi do armii w ostatnich dniach wojny, która ich, jako farmerów, 
zupełnie nie obchodziła. Nie przejawiali wobec nas żadnej wrogości, tak samo, jak i my 
wobec nich. Nasz strażnik spał z karabinem u boku, podczas gdy my staliśmy bezczynnie 
dookoła. Jak tylko zauważyliśmy nadchodzącego kaprala, budziliśmy strażnika i 
udawaliśmy, że pracujemy. Biedny kapral starał się przekonać nas, abyśmy wykonywali 
jakąś pracę, mówiąc, że będziemy mogli zakończyć ją wcześniej, jeśli tylko zrobimy 10 
wagonow dziennie, dwa razy więcej niż to, co robiliśmy do tamtego momentu. Ale taki 
układ stał się źródłem późniejszych problemów.  
 
Cud nr 8 – 1945 rok w Tshubac, Austria, gdzie  “poddano mnie egzekucji” 

Byliśmy w obozie pracy w austriackich Alpach, sześć kilometrów na wschód od 
granicy szwajcarskiej. Pomagaliśmy budować nową linie kolejową. Były to ostatnie 
dni wojny; alianci zdołali już oswobodzić większość Niemiec. Ponieważ nasz obóz 
znajdował się w bardzo odległym miejscu, zaroiło się tam od wycofujących się z linii 
frontu oddziałów SS. Jednocześnie było coraz więcej doniesień o masowych 
morderstwach dokonywanych przez SS na jeńcach wojennych. Dowództwo naszego 
obozu przekazano Ukraińskiej SS, oddziałom znanym ze swojej nienawiści wobec 
Polaków. Nic dziwnego, że zażądali oni, abyśmy pracowali więcej, ale nasi przywódcy 
niemądrze odmówili. Ustawiono nas wszystkich 200 w kolumnie, tak jak gdyby do 
marszu, po trzech w każdym rzędzie. Ja znalazłem się gdzieś w środku kolumny. Nikt 
nie chciał być w pierwszym rzędzie, toteż ci z przodu zaczęli biec do tyłu, szukając 
bezpieczniejszego miejsca. Strażnicy SS byli rozbawieni, widząc nas bojących się i 
wyglądających jak gromadka przestraszonych kurcząt. 
 
Wstydząc się za innych pozostałem na swoim miejscu – razem z dwoma kolegami z 
mojego szeregu. Postanowiliśmy nie okazywać strachu. W ostatecznym rezultacie 
znaleźliśmy się w pierwszym rzędzie. Strażnicy zaprowadzili nas przed skład 
egzekucyjny. Ukryłem swoje przerażenie i popatrzyłem z żalem na piękno otaczającej 
mnie natury. Następnie popatrzyłem na swoich egzekutorów i zobaczyłem dym 
wydobywający się z luf karabinów. Nie czułem żadnego bólu, nie było krwi. Nie 
rozumiałem, co się stało. Zaraz potem zdałem sobie sprawę, że oddane przez nich 
strzały były częścią taktyki zastraszenia; użyli pustych naboi.  Przez nastepny tydzień 
wszystkich nas zamknęli w barakach i kazali nam czekać na transport kolejowy, który 
miał nas zabrać do obozu koncentracyjnego. 

 
Zanim to jednak nastąpiło, wrócili nasi dawni strażnicy (Volksturm), a ukraińskie 
oddziały SS opuściły nas. 

 
Ruch Boga nr 6 – koniec wojny 
Transport ten nigdy nie nadszedł. Wojna skończyła się.  Czuję wdzięczność, że nigdy nie 
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musiałem jechać do obozu koncentracyjnego. Podaliśmy ręce naszym strażnikom i 
złożyliśmy hołd poległym powstańcom. Poczuliśmy ogromną ulgę. Przeżyliśmy wojnę.  
 
Życie w obozach dla jeńców wojennych  

 1. Lamsdorf – w Niemczech ( nie widać 
      na zdjęciu) 
Obozy dla jeńców wojennych w Austrii, w 
których przebywałem  
 2. Markt Pongau – mój obóz - baza 
 3. Wolfsberg 
 4 Salzburg 
 5. Tshubach blisko Landeck 
Zdjęcia poniżej 
Obozy ogrodzone były parkanami z drutu 
kolczastego, w których znajdowały się wieże 
strażnicze, rozstawione w równych odstępach. 
Na każdej wieży znajdował się przynajmniej 
jeden strażnik z karabinem maszynowym i 
latarnią. 

Zwróćcie uwagę na jasny punkt w rogu. 
 
Obóz był podzielony na sektory, gdzie 
trzymano więźniów różnych narodowości. 
 
Więźniowie różnych narodowości 
handlowali ze sobą pod parkanem, 

posługując się łamanym językiem 
niemieckim, który wszyscy znaliśmy. 
Zamieniłem tu swój zegarek na buty i część 
paczki z Czerwonego Krzyża. 
 
Łaźnia – co tydzień szliśmy pod prysznic, 
całkowicie nadzy. W tym czasie nasze 
ubrania były odkażane parą. Przed wejściem 
do łaźni więźniowie byli smarowani 
środkiem dezynfekującym w intymnych 
miejscach i wszędzie tam, gdzie rosły 
włosy. Z powodu robactwa w obozach, 
gorący prysznic był mile widziany. Ale 
łaźnie były wypełnione po brzegi i 
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nienawidziłem braku intymności. Kiedy braliśmy prysznic, obsługa obozu dezynfekowła dymem baraki. 
Ta procedura zapewniała nam ochronę przed robactwem trwającą kilka dni. Nikt ze strstrażników nie 
chciał wchodzić do obozowych baraków z obawy przed insektami (wszy, pchły i pluskwy) 
 

Model więziennego baraku w muzeum w Łambinowicach 
(wcześniejsza nazwa Lamsdorf). 
Widać drewniane, piętrowe łóżka, płaskie powierzchnie, na 
których więźniowie leżeli ciasno jeden obok drugiego. Każdy z 
nas miał jeden koc. Śpiąc bardzo blisko siebie, mogliśmy ułożyć 
kilka koców jeden na drugim tak, że można było być przykrytym 
aż pięcioma kocami. W środku austriackich Alp, na dużej 
wysokości i przy bardzo niskich temperaturach, był to jedyny 
sposób na przeżycie. Byliśmy głodni, zmarznięci, nękani 
robactwem. Nasze położenie nie było łatwe. 
 
Po Lamsdorfie kolejnym miejscem był obóz jeniecki Markt 
Pongau w pobliżu Salzburga w Austrii, położony w głębokiej 
dolinie pośrodku Alp. Były tam tory kolejowe, rzeka i droga 
prowadząca przez dolinę. Tory kolejowe były główną trasą 
pomiędzy Salzburgiem i Innsbruckiem. Cień rzucany przez 
pobliskie góry całkowicie odcinał światło słoneczne już we 
wczesnych godzinach popołudniowych. 
 
Obóz ten był naszą bazą. Stąd byliśmy wysyłani do pracy do 
innych obozów i tutaj zawsze wracaliśmy. Przez cztery i pół 
miesiąca, od końca października 1944 do pierwszych dni marca 

1945, miejsce to stanowiło mój dom. 
 
W tym czasie ani ja, ani moi współwięźniowie nie wiedzieliśmy, że Bór-Komorowski, 
głównodowodzący Armii Krajowej i dowódca Powstania Warszawskiego, przebywał w 
naszym obozie. Trzymano go osobno w oddzielnych pomieszczeniach. 
 
Kiedy wojna się skończyła, nie było mnie już w Markt Pongau; Byłem w obozie pracy na 
zachodzie (Tshubach), w pobliżu granicy szwajcarskiej. 
 
Więcej informacji w Internecie i Google: WWW.Nazi POW camps   
“List  of prisoner-of-war camps in Germany”, “POW Camps WWII Germany” 
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Końcowe skutki II Wojny Światowej    
Oficjalny raport rządu polskiego, przygotowany w 1947 roku stwierdza 6 028 000 ofiar 
 śmiertelnych, przy całkowitej populacji 27 007 000. 
Ponad sześć milionów obywateli Polski – prawie 21,4 procent ludności zginęło w latach 
 1939 – 1945. 
Ponad 90 procent ofiar śmiertelnych było skutkiem działań niemilitarnych. Straty te były 
 wynikiem wielorakich działań Niemców i Rosjan, świadomie skierowanych przeciwko 
 ludności cywilnej. 
 
Straty pod okupacją nazistowską (1939-1945) 
Ludność etnicznie polska (2 miliony) i Żydzi (3 miliony w wyniku Holokaustu); raport ten 
nie obejmuje ofiar wśród ludności etnicznie ukraińskiej i białoruskiej. 
 
Ludobójstwo wśród Romów wynosiło 35000. 
 
Straty w czasie reżimu rosyjskiego 
W czasie okupacji sowieckiej w latach1940-41         Etniczni Polacy  350 000 ofiar  
Zabici na Ukrainie    w latach 1943-1944                                           100 000 ofiar  
W czasie masakry Polaków dokonanej przez Ukraińców na Wołyniu 

                          Partyzanci      80 000 ofiar 
                                                                              W sumie: etniczni Polacy     530 000 ofiar 
                        Ukraińcy i Białorusini    500 000 ofiar 
 
675 000 Polaków było jeńcami wojennymi, z czego zmarło 250 000  
W 1939 roku      420 000 pojmanych przez Niemców, z czego  120 000 zmarło                              
                           240 000 pojmanych przez Sowietów, z czego  130 000 zmarło  
W 1944                15 000 pojmanych przez Niemców w czasie Powstania  Warszawskiego 
                               (byłem jednym z nich)                                  
  Ogółem  675 000                                                    250 000 zmarło  
 
Więcej informacji w Internecie i na Google:  WWII Statistics Polish Losses 
Lista stron internetowych: World War II casualties – Wikipedia/ Battle Casualties of Word     
          War II – Wikipedia/ I inne strony 
 
Te ogromne straty nie tyle były rezultatem wojny, co wojna dostarczyła pretekstu dla 
wprowadzenia w czyn nazistowskiego “ostatecznego rozwiązania kwestii polskiej” – 
unicestwienie wszystkich Polaków, zagarnięcie ich ziemi i zaludnienie jej Niemcami.  
Porażka nazistowskich Niemiec udaremniła te zamiary. 
 
Uwaga: Wyżej wspomniana polityka ma znacznie głębsze historyczne korzenie niż   
    polityka reżimu nazistowskiego czy komunistycznego. 
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W tym samym czasie, gdy kraj ponosił straty, Polacy za granicą walczyli po stronie 
aliantów. Brali udział w bitwie o Anglię, walczyli w Afryce, uczestniczyli w inwazji na 
Normandię, w Kampanii Włoskiej i w zdobyciu Niemiec. Polskie Siły Powietrzne i 
Marynarka Wojenna stanowiły część sił alianckich. Pierwszy Korpus Polski wziął udział 
w kampanii niemieckiej, a Drugi Korpus Polski walczył w kampanii afrykańskiej i 
włoskiej u boku  aliantów. 
 
Armia Krajowa prowadziła akcje sabotażu poza liniami wroga. 
 
Druga Armia Polska, będąca częścią sił sowieckich, walczyła o oswobodzenie Europy od 
wschodu. Była to ta armia, która podjęła śmiałą próbę udzielenia pomocy Powstaniu 
Warszawskiemu, ale została zatrzymana przez Rosjan. Pozostała ona armią w 
zdominowanej przez sowietów Polsce. Problemem stał się fakt, że po zamordowaniu 
polskiej inteligencji i wysokich stopniem oficerów w Katyniu, w armii pozostało niewielu 
polskich oficerów wyższych rangą. W rezultacie większość z nich stanowili Rosjanie. 
 
Przedstawiam te fakty, aby czytelnik mógł sobie wyobrazić, czym była II Wojna 
Światowa dla Polaków i jaką tragedią była ona dla mnie osobiście. Nieliczne narody 
poniosły większe ofiary niż Polska. A jednak pod koniec wojny alianci poddali Europę 
Wschodnią naszemu największemu wrogowi, Związkowi Radzieckiemu.    
   
Podczas gdy Niemcy (pokonany wróg), były odbudowywane przez aliantów zgodnie z 
planem Marshala (z obawy przed komunizmem), Polska, sojusznik, była grabiona przez 
komunizm. Fabryki były likwidowane i w częściach wysyłane do Rosji. Tysiące Polaków 
zostało zesłanych na Syberię. Zagrożenie z zachodu ustało, ale zagrożenie ze wschodu 
miało wolną rękę, aby kontynuować rozgrabianie Polski.   
 
Od 1945 do 1990 roku Polska miała istnieć jako komunistyczne państwo-satelita pod 
rosyjską kontrolą; było to 45 lat sowieckiego panowania. Do dzisiejszego dnia stosunki 
między tymi dwoma państwami są napięte. 
 
Realia życia w komuniźmie tłumaczą, dlaczego prawie pół miliona Polaków na zachodzie, 
walczących w czasie II Wojny Światowej po stronie aliantów, nie mogło wrócić do Polski. 
W kraju wszystko, co zachodnie, spotykało się z wrogością. Mój daleki krewny, Bolesław 
Sobieski, który był członkiem AK tak jak ja, po powrocie do Polski spędził 10 lat na 
Syberii. 
 
Byłem zrozpaczony; nie mogłem wrócić do domu! Gniew, uczucie zdrady, gorycz, 
dezorientacja i poczucie winy wzięły nade mną górę i zabrały mi spokój. Trzeba pamiętać, 
że moja rodzina, albo to, co z niej zostało, nadal tam była. Myśli te torturowały mnie przez 
dziesiątki lat. 
 
Jakiś czas później, kiedy Armia Polska została rozwiązana w Anglii, powiedziano nam, że 
władze brytyjskie zaoferowały, że możemy osiedlić się w jakimkolwiek miejscu 
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należącym do Brytyjskiej Wspólnoty Gospodarczej. Tysiące byłych żołnierzy osiadły w 
Anglii. Inni powędrowali do Australii, Południowej Afryki, Nowej Zelandii i Kanady. 
Jeszcze inni wyjechali do Stanów i Ameryki Południowej. Nieliczni wrócili do Polski, 
żeby zająć się swoimi rodzinami. 
 
Dla mnie powrót do Polski nie stanowił opcji. Miałem jednak w sobie zbyt wiele goryczy, 
aby zamieszkać w Anglii czy w Stanach; jakby nie było te dwa kraje porzuciły nas. Bóg 
osądzi to, co zrobili. Kanada była dla mnie oczywistym wyborem, ponieważ miała klimat 
podobny do Polski, z mroźnymi zimami. (Nawiasem mówiąc, podjąłem tę decyzję 
wcześniej, pod koniec Powstania Warszawskiego). 
 
1990 -  obecna Polska  – 24 lata niepodległości   
 
Nie rozważałem przyjazdu do Polski przed odzyskaniem przez nią niepodległości. Po raz 
pierwszy pojechałem tam w roku 1995, dokładnie 51 lat po swoim wyjeździe. Opuściłem 
Polskę w wieku 17 lat, a przyjechałem po raz pierwszy w odwiedziny jako stary człowiek, 
mając 68 lat. 
 
Aby w pełni pojąć straty poniesione przez polską inteligencję, trzeba rozumieć, że na 
skutek wielu lat prześladowań i deportacji, w kraju pozostało niewielu wykształconych i 
doświadczonych przywódców. 
  
W 1990, Lech Wałęsa, elektryk, został pierwszym prezydentem Polski.  
Po I Wojnie Światowej, w 1919 roku, Ignacy Paderewski, kompozytor i pianista, został 
     prezydentem Polski.  
Nie mieli oni wykształcenia, jakiego oczekiwałoby się od osób zajmujących tak wysokie 
stanowisko. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Jednak w roku 1945 nastąpił koniec wojny i ponownie znalazłem się w takim położeniu, k 
musiałem spojrzeć wstecz i dokonać oceny swojego życia. 
 
Przeżyłem! Nie raz stałem twarzą w twarz ze śmiercią, a jednak nie zginąłem! Bóg 
przywrócił mnie do życia, narodziłem się na nowo! Czy była w tym dla mnie jakaś lekcja? 
 
Nauczyłem się żyć z pasją, energią i przekonaniem, dając z siebie 100 procent albo i 
więcej, podchodząc tak do wszystkiego, czego się podejmowałem. Nauczyłem się 
wartości ryzyka; nie żeby być ostrożnym i bezpiecznym, ale żeby być osobą, której 
mottem jest “wszystko albo nic”, żeby przeżyć swoje życie w pełni. 
 
Objawienie św. Jana 3:16  ”Ale ponieważ jesteś letni – ani zimny, ani gorący –  wypluję cię z moich  
  ust” 
 
Bóg nie znosi niezdecydowania i braku wierności. 
 
Tak więc zdecydowałem się żyć w taki właśnie sposób; nie lekkomyślnie, ale ponosząc  
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po drodze ofiary, którym przyświecał konkretny cel. 
 
Jeśli ktoś zbada moje życie, znajdzie właśnie to. Nigdy nie byłem doskonały, ale we 
wszystkim starałem się najbardziej, jak mogłem; jeśli chodzi o moje wykształcenie, 
małżeństwo, dzieci, rodzinę, przyjaciół, pracę, lokalną społeczność a teraz również w 
stosunku do Boga. 
 
Życie niektórych ludzi jest pozbawione celu. Moje nigdy nie było. Zawsze wiedziałem, 
dokąd zdążam. Przeszedłem przez swoje życie jak pocisk lecący do celu. Nie robię tego, 
czego oczekują ode mnie inni, ale to nie szkodzi. Jestem inny. Mam swoje własne myśli i 
podejmuję własne decyzje. Nie podążam za tłumem. Obecnie jeszcze uważniej słucham 
Boga i idę tam, dokąd mnie prowadzi.   
   
 
  Pamiętnik 

W niewoli, był to czas samotności wewnątrz tłumu ludzi.  Co jakieś 3 tygodnie w 
innej grupie ludzi. Nauczyliśmy się nawiązywać przyjaźń w pośpiechu. Niektórzy z 
nas chcieli upamiętnić te przyjaźnie.  Napisałem ten wiersz z myślą jak niestałe te 
krótkie spotkania były. 

 
  Spotykasz wielu w życia swego biegu 
  Przepędzasz z nimi jego czas 
  Lecz chwile płyną i znów w szeregu 
  Wspomnień zostają – bo los rozdzieli nas 
   Przerzucasz kartki, widzisz podpisy 
   Wspominasz – o minionej chwili śnisz 
   Minęło, to tylko zarysy – całości 
   To wczoraj, ale inne dziś 
  Tutaj koledzy tobie kreślimy 
  Słów kilka w wierszach tych 
   Że gdy je spotkasz – to te ci rymy 
  Wspomną zdarzenia minionych dni     Wolfsburg   1944  12  6 
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Rozdział 5 – Szwajcaria/ Ucieczka do Włoch / Wstąpienie do Polskich Sił Zbrojnych 
                      po wojnie 
 
5 maja – 1 listopada 1945           Internowany przez 6 miesięcy w Szwajcarii 
 
Nasz obóz nigdy nie doczekał się wyzwolenia przez aliantów z powodu odległego 
miejsca, w jakim się znajdował na terenie Austrii. Wraz z końcem wojny, władze 
austriackie zorganizowały przerzut wszystkich obozów jenieckich w tym rejonie, aby 
zapobiec masowemu wymordowaniu więźniów przez oddzialy SS. Niemcy wydali naszą 
grupę w ręce przygranicznej straży szwajcarskiej. 
 
Strażnicy Volksturm odprowadzili nas do granicy Szwajcarii, oddalonej o około 6 
kilometrów. Tam Niemcy złożyli broń i poddali się Szwajcarom, którzy z kolei przyjęli 
ich z entuzjazmem. Rzucili się sobie w ramiona i jednocześnie patrzyli na nas 
podejrzliwie, jak gdyby nie wiedzieli, co mają z nami zrobić. W końcu Niemcy i 
Szwajcarzy byli sąsiadami. Mówili tym samym językiem. A jednak to my, jeńcy z obozów 
wojennych, byliśmy ofiarami opresji. Jakoś czuło się, że coś nie jest w porządku. 

 
Miejsca, w których przebywałem w Szwajcarii 
1. Shultz (a może raczej Chur?) - jeden dzień 
2. Bremergarten (w pobliżu Zurychu) – 
    czterotygodniowa kwarantanna 
3. Erlach - jeden tydzień 
4. Kercers - dwa miesiące. 
    Mieszkaliśmy w budynku szkolnym, skąd  
    dojeżdżaliśmy do pracy na farmach. 
5. Frascchels koło Neuchatel - trzy tygodnie 
?  Luscherz - trzy tygodnie, pracowałem na 
    farmie 
?  St. Bleis koło Neuchatel - jeden tydzień 
?  Cheyres - sześć tygodni, pracowałem przy 
    budowie drogi (? miejsce nieznane) 

           6. Lugano – z tego miejsca uciekliśmy do  
           Włoch 

 
Powiedziano nam, co mamy robić dalej. Najbliższe miasto, Schulz, znajdowało się w 
odległości 46 kilometrów i mieliśmy dostać się tam sami, na piechotę. Mieliśmy iść 
górską drogą, która prowadziła stromo w górę i w dół; czekał nas wyczerpujący marsz. 
Ale byliśmy wolni, bez żadnych strażników i mogliśmy iść w swoim własnym tempie. 
Powiedziano nam, że po drodze będą punkty z żywnością. 
 
Jeden z nas był doświadczonym żołnierzem. Zebrał ochotników, którzy chcieli 
maszerować pod jego dowództwem. Był to dobry sposób, ale ciężki. Przyłączyłem się do 
tej grupy. Maszerowaliśmy na sposób wojskowy; 50 minut marszu, 10 minut odpoczynku. 
Szliśmy miarowym krokiem 1,2,3 i 1,2,3, często przy wtórze śpiewu. Wkładaliśmy w to 
dużo siły. Marsz był bardzo męczący i dotarcie do celu zajęło nam w przybliżeniu 
dziewięć godzin. Uważaliśmy, aby nie jeść ani nie pić zbyt dużo, żeby zachować energię 
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na sam marsz. Jeśli ktoś był zbyt wyczerpany i nie mógł iść dalej, był pozostawiany sam 
sobie a reszta szła dalej; taka była umowa. 
 
Dotarliśmy do Schulz późnym wieczorem i udaliśmy się na spoczynek w miejscowej 
szkole, którą dla nas przygotowano. Byliśmy trzecią z kolei grupą, której się udało 
dotrzeć. Inni docierali nocą, aż do następnego dnia. Byłem dumny, że udało mi się 
ukończyć marsz razem z innymi. Czułem się tak, jak gdybym zdobył medal na 
Olimpiadzie. Uzmysłowiłem sobie, że stawałem się coraz twardszy. Paczki z Czerwonego 
Krzyża, które dostawaliśmy w obozie jenieckim, również pomogły; mieliśmy pewne 
rezerwy energii w organizmie. Doświadczenia takie jak to odbudowywały moje poczucie 
wartości. 
 
Nie byliśmy sami w tej podróży. Na granicę szwajcarską przybywały również inne grupy. 
Dzień później odbył się pogrzeb dwóch Francuzów, którzy zmarli w drodze. Wyglądało 
na to, że zjedli zbyt dużo i ich wygłodzony organizm nie poradził sobie z obciążeniem.  
 
W Szwajcarii, po wstępnej, miesięcznej kwarantannie, przenieśliśmy się do różnych 
obozów i pracowaliśmy gdzie tylko się dało, żeby zarobić trochę pieniędzy.  

 
 
 
Szwajcarzy dali nam nowe mundury, podobno z pierwszej wojny 
światowej.  Na zdjęciu powyżej z prawej strony – dwóch powstańców.  
Mam tylko 3 zdjęcia ze Szwajcarii i nie ma mnie na żadnym z nich. 
 
Na lewo – ołtarz przygotowany do mszy obozowej. 
 
Zgłosiłem się na ochotnika do pracy na farmie. Dla chłopaka z 
miasta było to doświadczenie, które otwierało oczy. Razem z 
właścicielem farmy pracowałem codziennie od 5 rano do 8 
wieczorem. W niedzielę miałem trzy godziny na odpoczynek. 

 
Właściciel gospodarstwa miał cztery krowy i dwa konie. Moim pierwszym obowiązkiem z 
samego rana było oporządzenie zwierząt. Kiedy pierwszego dnia wszedłem do stajni, 
musiałem zebrać w sobie całą odwagę, żeby stanąć blisko nich. Konie były wyższe ode 

Nasza grupa AK po niewoli 



  58  

mnie, a krowy wydawały się ogromne. Ale jedzenie było wspaniałe; na obiad było ciasto 
śliwkowe i cydr jabłkowy, świeże bułki z serem szwajcarskim, wszystko ładnie 
zapakowane przez córkę farmera. Praca była ciężka fizycznie, podnoszenie worków z 
ziemniakami i inne zajęcia wymagały dużo wysiłku. Wytrwałem w tej pracy tylko trzy 
tygodnie. Nauczyłem się bardzo cennej lekcji; ciężka, fizyczna praca nie była zajęciem dla 
mnie. Lepszym rozwiązaniem był powrót do szkoły i wyuczenie się zawodu. 
 
Tak więc pójście do szkoły stało się dla mnie misją. Ale jak miałem tego dokonać?   
 
Ruch Boga nr 7 –Ucieczka do Włoch  
Władze szwajcarskie uznały komunistyczny rząd w Polsce i były gotowe wysłać nas z 
powrotem do kraju (gdzie uważano nas za wrogów państwa i gdzie groziło nam zesłanie 
na Syberię). Jeden z kolegów zaproponował mi nielegalną ucieczkę do Włoch. Było to 
niezwykle niebezpieczne, ponieważ granica była ściśle strzeżona, a straż graniczna mogła 
zatrzelić nas na miejscu. Moją pierwszą reakcją były słowa: “Czyś ty zwariował?” Kiedy 
jednak kolega powiedział mi, że we Włoszech jest Polska Armia i szkoły, szybko 
zmieniłem swoją reakcję na “Tak”. Bóg otworzył drzwi. Musiałem przez nie przejść. Ta 
decyzja zmieniła kierunek mojego życia. Następnego dnia 20 spośród nas, prowadzonych 
przez przemytnika, pokonało górski teren pod osłoną ciemności. Wdrapywaliśmy się 
wzdłuż strumienia, w wodzie, aby nie pozostawić zapachu, który mogłyby wywęszyć psy 
straży granicznej. 
 
Nie był to pierwszy ani też ostatni raz, kiedy zaproponowano mi udział w ryzykownym i 
odważnym przedsięwzięciu. Byłem znany jako człowiek, z którym można się łatwo 
dogadać, dobry członek zespołu, który nie był dla nikogo ciężarem. Byłem godny 
zaufania, miałem dobre nastawienie, nigdy nie aspirowałem do roli przywódcy i byłem 
gotów podejmować ryzyko. (Pomógł mi w tym incydent w Tshubac, gdzie przeżyłem 
pozorowaną egzekucję z rąk strażników SS – nasza trójka nie okazała strachu, podczas 
gdy reszta wpadła w panikę). Wiele razy mieliśmy okazję widzieć siebie nawzajem w 
bardzo stresujących sytuacjach, tak więc wiedzieliśmy, komu można zaufać. Trzeba było 
być godnym zaufania, aby zostać wtajemniczonym w takie plany. Istniało 
niebezpieczeństwo, że władze szwajcarskie mogą dowiedzieć się i udaremnić naszą 
ucieczkę.   
 
Co najmniej trzy razy w swoim życiu znalazłem się w sytuacji, kiedy musiałem podjąć 
natychmiastową decyzję, w jednej chwili. Pierwsza miała miejsce, kiedy wstąpiłem do 
AK. Druga pojawiła się, kiedy uciekłem ze Szwajcarii a trzecia nadeszła później, gdy 
spotkałem swoją żonę. Za każdym razem wiedziałem, że sposobność pojawiła się w  
szczególnym czasie i miejscu;  musiałem wykorzystać ją od razu albo stracić 
bezpowrotnie. Rozpaczliwe czasy wymagają rozpaczliwego działania. Modlę się, abym 
nigdy więcej nie musiał tak szybko podejmować decyzji. Pierwszego dnia, kiedy 
spotkałem swoją żonę, powiedziałem jej, że się z nią ożenię. Odpowiedziała:  
” Zwariowałeś!”. Być może. Ale to, co zaczęło się jako przypadkowe spotkanie, 
zakończyło się małżeństwem. Kiedy pojawiają się momenty niezwykłych możliwości 
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musimy reagować natychmiast albo na zawsze stracimy okazję. Są to momenty, kiedy 
musimy ufać swoim instynktom, swojej intuicji. Przyznaję, że to może przerażać. Ale 
zastanawiam się, ile razy Bóg testuje nas pod tym względem i ile razy tracimy wyjątkową 
okazję, jaką On stawia na naszej drodze. 
 
1 listopada 1945 – 1 października 1946  We Włoszech z Armią Polską 

  
Miejsca mojego pobytu we Włoszech 
1. Mediolan - jeden dzień, pierwszy przystanek po 
    przybyciu do Włoch 
2. Predapio - dwa tygodnie 
3. Barletta - pięć miesięcy, DP (obóz dla cywilów)  
    Szkoły wojskowe 
4. Amandola - dwa miesiące, Wyższa Szkoła 
    Matematyki i Fizyki 
5. Fermo - trzy miesiące, Wyższa Szkoła Matematyki i  
    Elektryczności  
6. Verona – miejsce, z którego wyjechałem do Anglii 
 
Armia Polska okupowała wschodnią część Włoch, 
wzdłuż Morza Adriatyckiego. Zachodnia część Włoch 
zajęta była przez siły brytyjskie i amerykańskie.  

Więcej informacji w Aneks nr 3 
 
Nasz przewodnik (Polak) należał do drugiego korpusu, tak więc kiedy przekroczyliśmy 
granicę włoską, czekała na nas polska wojskowa ciężarówka, która zabrała nas do 
Mediolanu, gdzie znajdowała się siedziba Armii Polskiej. Polska Armia nadal prowadziła 
rekrutację w nadziei na to, że alianci zaatakują Rosję i oswobodzą Polskę. Zanim się tam 
znalazłem, Brytyjczycy dowiedzieli się o tym, co się działo i wstrzymali wszelką 
rekrutację. Alianci nie mieli najmniejszego zamiaru walczyć z komunizmem. Kiedy patrzę 
wstecz, widzę że sześć miesięcy spędzonych w Szwajcarii dużo mnie kosztowało. 
Skończyło się na pobycie w obozie DP (dla cywilów oczekujących na przesiedlenie). 
Sytuacja wyglądała beznadziejnie. Martwiłem się, że spędzę tam długie lata bezczynnego 
oczekiwania na przesiedlenie. 
 
Ruch Boga nr 8 – Wyjście z obozu 
Nie znalazłem się w tym trudnym położeniu sam. Było nas 300 osobowa grupa młodzieży, 
która miała podobny problem. Nie zamierzaliśmy poddać się bez walki, więc 
zdecydowaliśmy, że rozpoczniemy strajk głodowy, żeby zwrócić na siebie uwagę 
wojskowego dowództwa obozu. Nie rozumieli, o co nam chodzi, ”Czego wam brakuje? 
Karmimy was i zaopatrujemy w potrzebne rzeczy, czego jeszcze chcecie?” 
Odpowiedzieliśmy: ”Nie jesteśmy cywilami, ale żołnierzami. Jesteśmy z AK. 
Walczyliśmy w Powstaniu Warszawskim. Byliśmy jeńcami wojennymi i zostaliśmy 
internowani w Szwajcarii. Przez cały ten czas traktowano nas jak żołnierzy. To nie jest 
nasze miejsce! Dajcie nam jakieś zajęcie.” 
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Władze Armii Polskiej zareagowały. Utworzyły 
trzy kompanie paramilitarnych sił policyjnych, 
pod patronatem różnych dywizji Drugiego 
Korpusu Armii Polskiej. Otrzymaliśmy 
mundury wojskowe i rygorystyczne szkolenie, a 
następnie przydzielono nam obowiązki w 
obozie. Jednak nie mieliśmy broni i nie płacono 
nam; dostawaliśmy jedynie 50 sztuk papierosów 
tygodniowo. Na czarnym rynku  zamieniałem 
swój przydział na gotówkę. 

 
 
 
 
 
  
 
 

 
 
 
 
 

 Przed obozem DP Barletta                           W mieście Barletta     Jestem z lewej / prawej / w środku 
 
Ruch Boga nr 9 – Wracam do szkoły 
3 stycznia 1946 roku zostałem wybrany jako część delegacji, która miała spotkać się z 
generałem dywizji sponsorującej naszą kompanię. Bardzo chciałem pójść na to spotkanie. 
Uważałem, że jest to sposobność do podjęcia próby dostania się do szkoły prowadzonej 
przez armię. Nasz kapitan osobiście wybrał delegację. Był tylko jeden szkopuł; wybrał o 
jedną osobę za dużo. Wezwał dwóch, którzy zostali wybrani jako ostatni i poprosił, żeby 
jeden z nas na ochotnika zgodził się zostać. Obaj odmówiliśmy, ten drugi mężczyzna 

głośno argumentował, że to właśnie on 
powinien pójść. Kapitan popatrzył na mnie 
wyczekująco. Powiedziałem, że bardzo chcę 
pójść, ponieważ może to być moja jedyna 
okazja, żeby porozmawiać w imieniu swoim 
i innych, którzy chcieliby dostać się do 
szkoły. Nic nie powiedział. Po kilku 
chwilach niechętnie oznajmiłem: ”Zostanę”. 
Wtedy kapitan zwrócił się do mnie: 
”Pójdziesz ty”. Następnie odwrócił się do 
tego drugiego i dodał: ”Ty zostajesz.” Był 

to koniec dyskusji. Byłem pod wrażeniem. Jaki mądry sposób rozwiązania problemu. 
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W wyniku udziału w tej delegacji zostałem przeniesiony do szkoły pod patronatem armii 
(w Amandola, Włochy), bez pełnego statusu wojskowego. Na szczęście, w dniu wyjazdu 
do Anglii otrzymałem kompletne dokumenty wojskowe opatrzone wsteczną datą 6 
sierpnia 1946 roku. W końcu zostałem wcielony do Polskiej armii! 
 
Status ten umożliwił mi ukończenie dwóch ostatnich lat studiów, które rozpocząłem w 
Polsce. Dał mi prawo ubiegania się o stypendium, które zapewniło mi bezpłatną naukę i w 
końcu umożliwił mi spotkanie kobiety, która miała zostać moją żoną. 
 
Bóg wskazywał mi drogę i działał z wielką mocą. Były to wydarzenia zmieniające kurs 
mojego życia. Bóg otwierał drzwi a ja musiałem tylko odważyć się wejść przez nie, starać 
się najlepiej jak umiałem i resztę pozostawić Jemu. 
 
29 września 1946 roku. Moja uczelnia 
wyjeżdża z Fermo do Verony, a stamtąd 
pociągiem przez Niemcy i Francję, dalej z 
Calais przez Kanał La Manche do Dover 
w Anglii. 
 
 
Notatka 
Kiedy byłem weWłoszech nie wiedziałem 
że mój wujek Stanisław Urbanowicz (z 
Poznania) zginął podczas walki o Monte 
Casino i jest pochowany tam na cmentarzu 
Polskim. Podczas pobytu we Włoszech nie 
odwiedziłem cmentarza. 

 
 

  

             Cmentarz Polski w Monte Casino, Włochy Generał Anders dowódca 2-go 
Korpusu 
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Wiersze, które napisałem w tym okresie. 
 
  Po walce 
  Z zamętu mgła została 
  Lecz serc nam nie złamała 
  Silniejsi i twardzi więcej 
  Znów zaciskamy ręce 
  By w życie wejść czem prędzej 
  By znowu działać mocno 
  I Ciebie wskrzesić Polsko 
   My! Młodzi żołnierze 
   My! My – Twoje wojsko      1945  Barletta, Włochy 
 

 
  Modlitwa 

Kolejny czas rozpaczy w moim życiu.  Był to okres niepewności, samotności i 
dezorientacji.  Na szczęście miałem Boga, na którym mogłem polegać. W tym 
wierszu wyrażam swoją głęboką wiarę i zgodę na jego kierunek dla mojego życia. 

 
  Minął mój dawny, dziecka szczęsny czas 
  Matczyna minęła troska 
  A to co było, było tylko raz 
  Dziś inne – jutro – wola Boska 
   Pamiętam .. Matka .. czuję miłość jej 
   Uścisk, pieszczotę, staranie 
   Wczoraj odległe od dziś,   
   lecz w pamięci mej jak drogie 
    Mej matce otwórz niebo Panie 
  Życie nie jest piosenką, kolorowym snem 
  Szczęście przemija i boli 
  Przez życie idę i walczę ze złem 
  Jam sługa, Twej posłuszny woli 
   Dziś, kiedy jutro niepokoi mnie 
   Myślę, żem w walce padł 
   Widzę mej Polski dalej losy złe 
   A siebie na obczyźnie jeszcze wiele lat 
    Ja Boże, wielbię Cię 
  W mej Polsce, Wisła toczy fale 
  Wiatr hula, ranne spędza mgły 
  Ja może Ojczyzny, nie zobaczę wcale  
  Lecz co by nie było, sprawisz Boże Ty 
   Tyś mi Panem, mym ojcem i władcą 
   Ty doświadczasz, nagradzasz, piętnujesz 
   Tyś nam w życiu przykładem, doradcą 
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   Tyś jest Bogiem i Ty nam królujesz 
  Życie gorzkie, niweczy i psuje 
  I nie lekkie, a pełne zgryzoty 
  Ja dlatego w Tobie cel swój czuję 
  W Tobie zgaszę marzenia, tęsknoty    1945 Bremengarten, Szwajcarja 
                  Ten wiersz napisałem miesiąc po wojnie 
 Dla Ciebiem 
 
  Dla Ciebiem wiarę uchował Ojczyzno! 
  W Twój zapatrzony mit 
  … Walczyłem!  Dla Ciebiem i głodował 
  Chłód znosił i podupadły byt 
   Dla Ciebiem uczył się pilnie 
   Sam, w szkole i w domu .. w snach 
   Wszystko dla Ciebie 
   Z całą energią … usilnie 
  Dążyłem tam, gdziem Ciebie 
  W wictorii widział  …. w marzeniu 
  Na razie w snach 
 
Kiedy dotarliśmy do Włoch, było już za późno, aby dołączyć się do polskiego wojska. 
My AK-wcy,  znaleźliśmy się w cywilnym obozie.  Korpus Polski był w tym czasie pełen 
Polaków (Volksdojczów), którzy zdezertowali z armii niemieckiej.  Byliśmy wobec nich  
uprzedzeni, uważając ich za zdrajców. 
 
  Bunt! 
 
  Czemu marnuję swe młode lata? 
  Czemu nie działam, by zdobyć świat? 
  Czemu tu siedzę?  Czemu u kata? 
  Czy w moim sercu już kopa lat? 
   Dlaczego inni kształcą się, uczą 
   Czemu dla innych taniec i śmiech 
   W zbrojnym szeregu ci pieśni nucą 
   A tym kół wiraż odbiera dech 
  Czy tym pierwszeństwo, co nasi zdrajcy? 
  Czy Bierutowskim szpiclom jest cześć 
  Że tu siedzimy, czyśmy wygnańcy 
  Że nam powstańców los przyszło nieść 
   Czy nasze blizny i nasze znoje 
   Są gorsze, inne, poszły na marne 
   Bo nam w przydziale nie były boje 
   Pancerną armią zdobyć Italię 
  Po cóż krytyka i tłumaczenie 
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  Wszak to nie Polak jej wymaga 
  Garnijcie zdrajców, bo w poniżeniu 
  Mocny wytrzyma, słaby odpada 
   Lecz nie tu siła i nie tu władza 
   Gdzie tłum bezmyślny i niepewny 
   Nam czynu siła pierś rozsadza 
   Czyn nasz - Ojczyźnie wierny 
  Misja Polaka dziś za granicą 
  Walka o wolność i swoje prawa 
  Lecz dla Polaków Polska strażnicą 
  Polak wywalczył, jemu przypada 
   Choć głód dolega, bezczynność duszy 
   Nikt nie odpowie pytaniu 
   Ziewnij … walczyłeś dzielnie, to teraz musisz 
   Zbierać owoce swej walki – w czekaniu   1945  Barletta, Wlochy 
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Rozdział 6 –  moje życie cywilne w Anglii; okres poprzedzający poznanie żony 
 
Mieszkałem w Anglii 11 lat, od 1 października 1946 do 4 września 1957 roku. 

 
Miejsca mojego pobytu w Anglii 

1. Dover – miejsce naszego wjazdu na teren Anglii 
2. Liverpool, Magholl, 79 obóz przejściowy – 2 miesiące 
3. Lotnisko Millom w pobliżu Millom, Cumberland – 21 miesięcy 
4. Londyn – życie w cywilu – 9 lat 

 
Od 1 października 1946 aż do 28 stycznia 1947 roku byłem 
w siłach alianckich w ramach Polskiej Armii. 
 
Pomiędzy 29 stycznia 1947 a 29 stycznia 1949 objęty byłem 
programem polskiego przesiedlenia (w tym czasie 
ukończyłem studia rozpoczęte w Polsce).  
 
Spędziliśmy tam dwa lata na opuszczonym lotnisku, z 

którego w czasie wojny samoloty alianckie wysyłane były nad terytorium Niemiec w celu 
dokonania nalotów bombowych. Najbliższym miastem był Millom, oddalony o ok. 15 km. 
Obóz znajdował się na zupełnym odludziu. Stanowił on centrum edukacyjne dla około 
2000 polskich żołnierzy, którzy byli przygotowywani do cywilnych zawodów. 
  

Mój pobyt w armii trwał aż do stycznia 1949 roku. Podczas pięciu lat służby wojskowej 
ani się nade mną nie pastwiono, ani nie byłem wyśmiewany, jak to miało miejsce w szkole 
z internatem. Miałem większą kontrolę nad swoim życiem, chociaż spędzałem w swojej 
jednostce 24 godziny na dobę, siedem dni w tygodniu. Odbudowywałem swoją pewność 
siebie i miałem sposobność, aby pokazać, kim jestem. 
 
W wojsku służyłem z samymi mężczyznami; w moim życiu nie było żadnych kobiet. Na 
skutek tego byłem świadomy jakiejś emocjonalnej pustki. Wszystkie kobiety, które 
znałem wcześniej, były członkami mojej rodziny, dlatego też nigdy nie myślałem o nich w 
aspekcie seksualnym, ale raczej jako o osobach otwartych emocjonalnie, które potrafią 
pocieszyć.   

      Obóz  Millom      Na wakacjach w Londynie, w Anglii.  
                 Stoję z lewej 
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Wiele lat później, moja córka Nicole zapytała mnie, “Tato, jak to możliwe, wycierpiałeś 
tyle ze strony kobiet, a jednak nadal je szanujesz?” Często zastanawiałem się nad tym 
pytaniem i wierzę, że stało się tak dlatego, iż trzymałem się z dala od niemoralności, która 
miała miejsce wokół mnie i z tego powodu nigdy nie widziałem tej strony kobiet. 
Niewłaściwe moralne zachowanie może być bardzo destrukcyjne – nie tylko dla naszego 
charakteru, ale również dla naszego poglądu na świat i postrzegania innych ludzkich istot. 
 
Kiedy w końcu rozpocząłem samodzielne życie w cywilu, różniłem się bardzo od 
mężczyzny, jakim byłem na początku swojej wojskowej kariery. Przede wszystkim stałem 
się dojrzały. Moje poczucie własnej wartości zostało odbudowane. Byłem pewny siebie, 
zdeterminowany, zmierzający do celu. Nauczyłem się ufać Bogu. Oczywiście miałem inne 
problemy, ale potrafiłem być samodzielny.  
 
Od grudnia 1948 do lipca 1954 roku studiowałem na Uniwersytecie Polskim (trzy lata) i 
na Politechnice Battersea (dwa lata). 

 
Podczas studiów na 
uniwersytecie, rower był 
moim jedynym środkiem 
transportu. W czasie 
weekendów jeździłem 
nad morze – 75 km w 
jedną stronę – 
pokonywałem tę trasę w 
ciągu jednego dnia. 
 

 
 

Cud numer 9 – zdanie egzaminu wstępnego z języka angielskiego na uniwersytet 
Uniwersytet Polski został założony z myślą o byłych żołnierzach i dawał im 
możliwość uzyskania wyższego wykształcenia. Miał funkcjonować przez pewien 
ograniczony czas. Pierwszy rok na uniwersytecie był równoważny z uzyskaniem 
matury w szkole średniej. Najważniejszą częścią tego roku był egzamin z języka 
angielskiego. Języki nigdy nie były moją mocną stroną. Zawsze miałem słabą pamięć i 
nie miałem talentu muzycznego, który, jak się uważa, pomaga w opanowaniu 
wymowy. Egzamin był trudny. Dano nam artykuł z prestiżowej londyńskiej gazety 
biznesowej The London Observer. Artykuł był bardzo skomplikowany, liczył około 
800 słów. Mieliśmy skrócić go tak, aby miał 200 słów, zachowując zasadniczą treść. 
Nie było sposobu, aby się do tego przygotować. Zadanie to wymagało bogatego 
słownictwa i bardzo dobrej znajomości języka angielskiego. Oblałem egzamin dwa 
razy i prawie odchodziłem od zmysłów. Musiałem podejść do tego egzaminu trzeci i 
ostatni raz, albo przerwać studia. Czterech z nas znalazło się w takiej samej sytuacji. 
Dwóch oblało i dwóch zdało. Ja zdałem! Dzięki, Panie Boże! 

 
Do czasu egzaminu moja nauka angielskiego trwała jedynie cztery lata. Pierwsze dwa lata 

   Na przerwie pomiędzy lekcjami (stoję z lewej) 
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obejmowały okres spędzony w Armii Polskiej, gdzie stale mówiłem po polsku a 
angielskiego uczyłem się jedynie na lekcjach, nie mając okazji do posługiwania się tym 
językiem w mowie. Miałem 21 lat, kiedy po raz pierwszy pojawiła się okazja do interakcji 
z osobami mówiącymi po angielsku, ale i tak przez kolejne cztery lata mówiłem częściej 
po polsku. Dopiero w wieku 25 lat, kiedy już byłem żonaty, zacząłem posługiwać się 
angielskim na co dzień – rozmawiając z żoną – która sama dopiero zaczynała uczyć się 
języka i miała swoje własne problemy z akcentem. Przez następne 15 lat, aż do 40 roku 
życia, często mówiłem po polsku, co tłumaczy dlaczego – po 67 latach spędzonych w 
krajach angielsko-języcznych – nigdy nie pozbyłem się swojego akcentu. 
 
Niektórzy ludzie są tak zdolni, że studia na uniwersytecie nie sprawiają im żadnej 
trudności. Ze mną tak nie było. Pracowałem ciężko, aby przez nie przejść. Przez pięć lat 
uczyłem się dniami i nocami. Byłem w stanie tak studiować tylko dzięki stypendium, w 
przeciwnym razie musiałbym pracować na pół etatu. Ze względu na swoją słabą pamięć, 
musiałem prowadzić skrupulatne notatki, żeby dać sobie radę. Poświęcając na naukę 
wystarczająco dużo czasu, osiągnąłem bardzo dobre wyniki. Dzięki tej samodyscyplinie 
nabrałem dobrych nawyków odnośnie pracy. 
 
Prawdziwą trudnością w moim przypadku było to, że jako student eksternistyczny, 
musiałem zdać podwójne egzaminy. Można było przewidzieć, jak będą wyglądały 
egzaminy wewnętrzne na mojej uczelni. Wiedzieliśmy, jakiego typu pytania będą 
zadawali profesorowie podczas takiego egzaminu, a końcowa ocena odzwierciedlała 
również pracę w ciągu roku. Ale zewnętrzne egzaminy w Imperial College były bardzo 
stresujące. Nie mieliśmy najmniejszego pojęcia, jakie będą pytania. Dopuszczalne były 
bardzo niewielkie braki wiedzy. Jeśli się trafiło na jeden zestaw pytań, można było dostać 
ocenę celującą, podczas gdy przy innym zestawie można było oblać egzamin. Dla mnie, 
niezdanie egzaminu było niedopuszczalne.  
 
Musiałem zdać, więc uczyłem się dniami i nocami. Traktowałem to jak sprawę życia i 
śmierci. Jak poważnie podchodziłem do tego? Nawet obecnie, 60 lat później, często budzę 
się z powodu koszmaru, że nie zdałem. 

 
Ukończyłem studia w 1954 
roku z tytułem Inżyniera 
Lądowego i od lipca tego 
roku aż do września roku 
1957 pracowałem jako 
inżynier budownictwa w 
Londynie, w Anglii.  
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Moje odejście z Kościoła i w konsekwencji odejście od Boga  
Gdzieś około 1950 roku przestałem chodzić do Kościoła i stopniowo oddalałem się od 
Boga. Zanim opuściłem Kościół, poszedłem do księdza w parafii po wskazówki i poradę 
odnośnie swoich duchowych zmagań. Jedyne, co zrobił, to poklepał mnie po ramieniu i 
powiedział: “Miej wiarę”.  To wszystko! Właśnie wiara była tym, czego mi brakowało, a 
on nie zaoferował mi niczego, co mogłoby mi pomóc. 
 
Wtedy zdecydowałem, że “kościół” nie jest dla mnie żadną pomocą. Nigdy nie 
zamierzałem odchodzić od Boga i wiary tak daleko, jak to zrobiłem, ale przez kolejne 40 
lat dryfowałem coraz dalej. Poprzez wszystkie te lata czułem się jak Józef, którego historia 
znajduje się w Biblii, w księdze Rodzaju. Sprzedany jako niewolnik przez swoich braci, 
został całkowicie porzucony przez swoją rodzinę. Ja też czułem się porzucony i 
obwiniałem za to Boga. Nim się ożeniłem (w 1952), stałem się prawie całkowitym ateistą. 
Kiedy się zastanawiałem na tym, dlaczego tak się stało, uświadomiłem sobie, że:  
 

• Brakowało mi bardzo religijnej atmosfery moich szkół z internatem. Przebywałem 
wśród ludzi, dla których religia była jedynie rytuałem. Nie było wśród nich osób 
prawdziwie wierzących, z którymi mógłbym rozmawiać, modlić się albo 
dyskutować o podstawach swojej wiary. 

• Nigdy nie zaznajomiono mnie z Biblią i kiedy zabrakło moich księży - nauczycieli, 
nie było niczego, co mogłoby podtrzymać moją wiarę i wzbogacić wiedzę o Bogu. 
Pragnąłem duchowego wzrostu. Wszystko, na czym mogłem się oprzeć, to tylko 
wiedza, którą zdobyłem przed 16 rokiem życia.   

• Było we mnie dużo gniewu, głównie z powodu tego, że alianci porzucili Polskę, 
oddając ją Rosji, naszemu odwiecznemu wrogowi i w ten sposób porzucili pół 
miliona Polaków walczących po ich stronie. Byłem zły, ponieważ nie miałem 
rodziny i zostałem porzucony na obcej ziemi, nie mając przy sobie nikogo z czasów 
swojego dzieciństwa. 

• Byłem samotny i zmagałem się z pokusą prowadzącą do grzechu, z którą nie 
potrafiłem sobie samodzielnie poradzić.   

• Byłem zły i rozczarowany Kościołem. Kiedy potrzebowałem porady, nic mi nie 
zaoferował. Zawiódł mnie. 

• Nie dawało mi spokoju to, że Kościół jako instytucja milczał, gdy naziści 
mordowali trzy miliony Żydów w Polsce. 

 
Nie opuściłem Kościoła, aby prowadzić grzeszne życie, ale z tego powodu, że Kościół 
zawiódł mnie i nie pokazał, że spełnia ważną rolę w codziennym życiu. W tamtym czasie 
nie wiedziałem, że to, czego było mi potrzeba, to czytanie Biblii i przynależność do grupy 
biblijnej. Mój kościół nie zaoferował mi żadnego indywidualnego wsparcia. 
 
Dlaczego po prostu nie poszedłem do innego kościoła?  

Uważałem, że zmiana kościoła i kongregacji w ramach Kościoła Rzymsko-
Katolickiego nie polepszy sytuacji. Wszystkie kościoły, do których uczęszczałem do 
tego momentu, były takie same. Poza tym, kościół do którego chodziłem był jedynym 
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polskim kościołem w Londynie. Myślałem, że wszyscy Anglicy byli anglikanami. 
 
Dlaczego nie próbowałem pójść do kościoła protestanckiego?  

Odpowiedź znajduje się w pewnym wydarzeniu, które miało miejsce około 1939 roku. 
Grupa chłopaków z naszej szkoły przechodziła obok kościoła protestanckiego. 
Zapytaliśmy naszego lidera, brata zakonnego: ”Co to za kościół?” Odpowiedział:” To 
kościół heretyków, a poza tym, jest to kościół niemiecki”. Nigdy nie zostałbym 
członkiem niemieckiego kościoła, ponieważ wspomnienia z wojny były wciąż żywe w 
moim umyśle. 

 
Na początku opuściłem Kościół, ale nie Boga. Postanowiłem, że nadal będę prowadził 
moralne życie. Jednakże krótko potem podjąłem kilka złych decyzji, o których 
wiedziałem, że były sprzeczne ze Słowem Bożym. Moja relacja z Bogiem została 
przerwana i od tamtego momentu zacząłem się staczać w dół. Brak mojej dawnej relacji z 
Bogiem sprawił, że czułem pustkę, nienawiść i złość wobec Niego, aż w końcu zacząłem 
zaprzeczać, że On w ogóle istnieje. Do takiego stanu może doprowadzić niewyznany 
grzech! 
 
A jednak Bóg nadal działał w moim życiu, pomimo tego, że Go opuściłem. Nie czułem w 
tym czasie Jego obecności, ale wierzę, że On był tam i działał. Dlaczego miałby to robić? 
Nie wiem, ale z powodu tego czuję, że On ma dla mnie zadanie i dlatego czekam, aż mi 
powie, co to jest. To przekonanie motywuje mnie w tej chwili, abym był gotów, abym 
poznawał Boga i zbliżał się do Niego! Z tego powodu myślę, że Bóg ma dla mnie większe 
plany na przyszłość. 
  
Patrząc z perspektywy czasu interesujące jest, jak bardzo niezrównoważone było moje 
życie. 

• Przez 11 lat żyłem w środowisku, w którym dominowały kobiety (do momentu, 
kiedy miałem 10 lat i dodatkowy rok przed Powstaniem Warszawskim). 

• Kolejne 11 lat spędziłem w wyłącznie męskim towarzystwie (sześć lat w szkołach z 
internatem i pięć lat w wojsku). 

• Przez trzy lata, pomiędzy 22 a 25 rokiem życia, mieszkałem sam (ożeniłem się w 
wieku 25 lat). 

 
Jeśli chodzi o okres nastoletni, pomiędzy 12 a 17 rokiem życia, był to czas pod okupacją 
nazistowską. Moja rodzina nie prowadziła żadnego życia towarzyskiego. Byliśmy 
pochłonięci tym, aby nie złapali nas Niemcy, aby mieć co jeść, mieć węgiel do ogrzania 
mieszkania i zdobyć inne, niezbędne do życia rzeczy. Nie doświadczyłem niczego, co 
typowe dla nastolatka. Dla przykładu, podczas wszystkich tych lat nie miałem dostępu do 
żadnej muzyki, której mógłbym słuchać, z wyjątkiem organów i śpiewu w kościele. Poza 
chłopakami ze szkół, do których uczęszczałem, nie nawiązywałem żadnych innych 
znajomości. W takich  nietypowych okolicznościach spędziłem nastoletni okres swojego 
życia.  
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Chociaż moje doświadczenie nie było typowe (inni nastolatkowie uczęszczali do szkół 
koedukacyjnych), zdaję sobie sprawę z tego, że zostałem w ten sposób ochroniony przed 
niszczącymi siłami, na działanie których jest wystawiona dzisiejsza młodzież. Zamiast 
walczyć o przetrwanie, co wzmacnia charakter, wielu dzisiejszych nastolatków jest 
zaangażowanych w dążenie do  doświadczenia “przyjemności” takich jak seks, narkotyki, 
picie alkoholu, palenie papierosów, objadanie się, imprezowanie oraz pociągająca muzyka 
i wulgarność, co znacznie osłabia charakter człowieka. Tego rodzaju zajęcia wyciskają 
niedobre piętno w umyśle i hamują wolę oraz zdolność do osiągania celu, odnoszenia 
sukcesu i czynienia postępów. Są to często większe zagrożenia niż te, którym musieliśmy 
stawić czoła podczas wojny. W dzisiejszych czasach ochrona naszych dzieci przed tą 
dominującą kulturą i zachęcanie ich do prowadzenia pobożnego życia, jest wielkim 
wyzwaniem. Jeśli chodzi o mnie, zawsze chciałem być inny od pozostałych. 
 
Kiedy żyje się w dostatku, życie może być względnie łatwe i można wybierać okrężną 
drogę i próbować różnych możliwości. Można pozwalać sobie na przyjemności, zawracać 
i zaczynać od nowa. Łatwiej odnieść sukces. W 1939 roku wydawało się, że moje życie 
zmierza w takim kierunku, ale wojna wszystko zmieniła. 
 
Z powodu wojny wszystko zostało odwrócone, musiałem zaczynać od nowa i budować 
nowe życie z niczego. W tym punkcie uznałem, że albo się poddam i skończę na niczym, 
albo coś osiągnę poprzez ofiarność, wyrzeczenia, wytężoną pracę i determinację. Wierzę, 
że Bóg wyznaczył mi drogę, na dobre i na złe, aby budować mój charakter. 
 
Jeśli chodzi o moje życie rodzinne, to moja żona powiedziała mi później: “Andrzeju, ty 
nie masz pojęcia na czym polega rodzina”. To była prawda. Nie miałem.  Nigdy nie 
doświadczyłem ani nawet nie widziałem typowej rodziny z mężem, żoną i dziećmi. Nie 
wiedziałem, co to znaczy mieć ojca. W rzeczywistości nie miałem nawet znajomej, która 
byłaby dziewczyną. Moja pierwsza dziewczyna została moją żoną; nie mając nigdy 
wcześniej okazji, aby poznać przyzwoitą dziewczynę, kiedy taką spotkałem, nie mogłem 
jej stracić. 
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Wiersze, które napisałem w tym okresie 
W Anglii poczułęm ciążar mych niekończących się wspomnień i snów, kłopotliwych myśli i 
uczuć. Wyraziłem to wszystko w tych wierszach. 
 
  Pieśń  
  Niebo jest, choćbyś i pragnął zaprzeczyć 
  Niebo będzie bez ciebie 
  W każdej cząstce człowieczej 
  W każdej duszy o niebie 
  Snuje się marzeń myśl wątek 
  Nikt z nas nie jest wyjątek 
  Choćby chciał 
   Dla mnie niebo jest rajem 
   Senną ciszą, udarem 
   Zapomnieniem zmartwienia 
   Pełnią ukojenia 
  Niebo jest, bo ja pragnę zapomnieć 
  Beznadziejność mych wspomnień 
  Chcę doczekać się zmiany 
  Przeciąć tok nieprzerwany 
  mych snów 
   Dla mnie niebo niebytem 
   Rajem dotąd ukrytym 
   Snem kamiennym zmęczenia 
   Wolność bólu, cierpienia 
  Niebo jest, lecz ja w niebie żyć nie chcę 
  Snu mi trzeba koniecznie 
  Wiekowego omdlenia 
  Bez modlitwy, myślenia 
   Niebo dla mnie jest śmiercią 
   Przezeń raj się osiąga 
   Tylko bólu niechęcią 
   Ciało duszy urąga       Londyn, Anglia  1951 05 17 
 
 
  Zmagania wewnęczne 
  Gdy jarzmo życia ci dogniata 
  Omdlałe ciało dręczy 
  Gdy ból i rozpacz w jedno splata 
  Urąga, dławi, męczy 
   Gdy przyjdzie próżno czekać słowa 
   Co by rozwiało smutek 
   Kiedy i wzrok i słuch i mowa 
   Jeden odnoszą skutek 



  72  

  Gdy miast radości nicość w koło 
  Przeszkodom nie ma końca 
  Gdy trzeba począć znów na nowo 
  Być samym wśród tysiąca 
   Wtenczas niech ulgę ci przyniesie 
   Śpiew ptasząt, urok tęczy 
   Pokój – ta cisza co z niebiesiech 
   Przez milion gwiazdek sączy 
  Niech wtenczas będzie tobie rajem 
  Samotność letniej nocy 
  Słowik, anielskim graniem 
  Słońce symbolem mocy 
   I gdy rozważysz te dwa światy 
   Ten w sobie i ten wkoło 
   Uzbrojon w ducha twór skrzydlaty 
   Uśmiechniesz się wesoło.     Londyn, Anglia  1951 05 17 
 
 
Był to okres, w którym byłem bardzo samotny. Brakowało mi rodziny i jednocześnie 
przybywało lat. Zbliżałem się do 25 roku życia, bez widoków na małżeństwo. Nie było 
Polek! 
 
  Kobieta 
  Może dlatego, że brak mi ciebie 
  Twej troski, ciepła, wiary 
  Może dlatego tęskno mi 
  I smutno nie do miary 
   Bo gdy się w życia wgłębię tok 
   Dobijam się o wiedzę 
   Wiarą chcę olśnić gnuśny mrok 
   Poszerzyć Polską miedzę 
  Wtedy mi snem się staje byt 
  Przyszłością tylko żyję 
  Bliskim mi wtedy nikt 
  Praca uczucia skryje 
   Lecz kiedy przyjdzie czas by spocząć 
   O sobie myśleć pora 
   Jak tu w spoczynku osiąść 
   Gdy serce ciebie woła 
  Chociaż to dla Ojczyzny 
  Ma praca, me staranie 
  Toć życia mi też użyć 
  Póki młodości stanie 
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   I choć już mija czas, dodaje lat mi moc 
   Sięgam już coraz wyżej 
   Toć brak mi ciebie w gwiezdną noc 
   By cię przygarnąć bliżej 
  Choć serce mówi mi, tak trzeba  
  Mój honor wciąż bez skazy 
  Ten brak mi ciebie, ta potrzeba 
  To bezlitośnie uraży 
   Lecz to nie dla mnie szukać uczucia 
   Bo to się w sercu kryje 
   Mnie tęsknić, choć życie poucza 
   Głupi kto nie użyje 
   Reszta przeminie.     Londyn, Anglia  1951 08 21  
 
 
W roku 1951 napisałem mój ostatni wiersz.  Rok później ożeniłem się i życie nabrało 
normalnego tempa.  Praca, rodzina i zajęcia domowe nie pozwalały na dumanie.  Nie 
miałem już więcej tej pustki życia, która wymagałaby wyrażenia jej w wierszach. 
 
61 lat później w roku 2012 napisałem mój pierwszy wiersz w języku angielskim “Rozdarte 
serce” (Aneks 5) i przetłumaczyłem go na język polski.  Mam nadzieję, że w przyszłości 
napiszę więcej wierszy po polsku i po angielsku.
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Rozdział 7 – Poznanie żony 
 
Ruch Boga numer 10 – Bóg daje mi żonę 

Sposób, w jaki zacząłem szukać żony, mógł zakończyć się 
katastrofą. Jakakolwiek kobieta, nie mająca skrupułów, 
mogła zwabić mnie i wciągnąć we wszelkiego rodzaju 
kłopoty. Zbawienne było to, że szukałem osoby wrażliwej 
i troskliwej, i właśnie do takiej Bóg mnie zaprowadził. 
Pociągał mnie w Irmi jej pełen spokoju duch i okazywanie 
ludzkich uczuć. 
 
Mieszkając i pracując w Anglii, radziłem sobie dość 
dobrze, ale czułem się strasznie samotny. Chciałem mieć 

rodzinę, dlatego nigdy nie szukałem dziewczyny, ale żony. Był jednak pewien problem. 
Za granicą było bardzo niewiele Polek. Zupełnie przypadkiem spotkałem swoją przyszłą 
żonę i towarzyszkę życia; była to najlepsza rzecz, jaka mogła mi się przytrafić. 
Spotkaliśmy się w 1952 roku w Brukseli, w Belgii. Dostałem pracę na okres letni w 
laboratorium hydrauliki na Uniwersytecie w Antwerpii. Podczas pewnego weekendu, 
kiedy wybrałem się do Brukseli, spotkaliśmy się na parkiecie i reszta – jak to się mówi – 
to już historia. 
 
W tamtym okresie miałem wiele wad charakteru. Byłem pełen goryczy i nie ufałem 
innym. Jakiś czas później moja żona udzieliła mi dobrej rady: “Andrzeju, nie wracaj do 
przeszłości, zawsze patrz do przodu.” Od tamtego momentu próbowałem pamiętać te 
słowa. Potrzebowałem silnej i mądrej kobiety, bo słabą mógłbym zniszczyć. Żona była 
moim mentorem podczas wczesnych lat naszego małżeństwa. Przez całe życie byłem 
gotów uczyć się i rozwijać, a ona miała wiele do zaoferowania. Bóg pobłogosławił nas 
dostatkiem i dziećmi, a na koniec przyprowadził nas do Siebie. Do dzisiaj wierzę, że to 
Bóg wybrał Irmi na moją żonę. 
 
Był rok 1952, minęło zaledwie siedem lat od zakończenia wojny. Spędziwszy pięć lat pod 
brutalną okupacją nazistowską w Polsce, nienawidziłem Niemców. Stanąłem przed 
problemem – moja przyszła żona była Niemką. Był to moment decyzji; czy nadal będę 
żywił nienawiść i czuł gorycz, czy złożę to całkowicie w rękach Boga. W tym czasie 
byłem już z dala od Kościoła, ale zdawałem sobie sprawę z tego, jakie będą konsekwencje 
mojego wyboru. Wybrałem to drugie. 
 
List do Efezjan 4:31     “Wszelka gorycz i zapalczywość, i gniew, i krzyk, i złorzeczenie niech będą   
         usunięte spośród was, wraz z wszelką złością.” 
List do Rzymian 12:19 “Nie mścijcie się sami, ale pozostawcie to gniewowi Bożemu, albowiem    
          napisano: Pomsta do mnie należy, Ja odpłacę, mówi Pan.” 
 
Zanim poznałem swoją żonę, funkcjonowałem w emocjonalnie sterylnym środowisku. 
W świecie racjonalnym radziłem sobie dobrze. Miałem dobre relacje z ludźmi i potrafiłem 
adaptować się do stale zmieniających się okoliczności. Wszystko wyglądało dobrze. 
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Właściwie to myślałem, że jestem prawie doskonały. 
 
Żyłem w tej iluzji tylko do czasu, kiedy się ożeniłem. Ku 
mojemu zdziwieniu, uświadomiłem sobie, jak bardzo się 
myliłem. Odkryłem, jak bardzo egoistyczny, niecierpliwy, 
wpadający w irytację i wybuchowy potrafiłem być. Podczas 
dwóch pierwszych lat naszego małżeństwa nadal byłem na 
studiach. Mieszkaliśmy w małym, dwupokojowym mieszkaniu. 
Moja żona była wdową z małym dzieckiem. Czy kiedykolwiek 
próbowaliście uczyć się razem z małym chłopcem, bawiącym się 

w tym samym pokoju? Potrzebna mi była cisza, abym mógł się skoncentrować. Przez 
ostatnie dwa lata studiów miało to niekorzystny wpływ na moje oceny (ukończyłem studia 
jedynie z wyróżnieniem drugiego stopnia). Na dodatek nie wiedziałem nic na temat 
zaspokajania emocjonalnych potrzeb innych ludzi. Nic dziwnego. Przez cały czas 
koncentrowałem się na sobie, na tym, jak przeżyć i co robić dalej. Cała moja przeszłość 
skupiała się na mnie. Konieczność dawania siebie nawzajem w małżeństwie oraz 
poświęcenie, potrzebne do tego, żeby być dobrym ojcem dla Rolanda, zupełnie mnie 
zaskoczyło. 
 
Ponieważ nigdy wcześniej nie byłem ojcem, musiałem się uczyć w pośpiechu. Dodatkowo 
wszystkie moje wyobrażenia o małżeństwie opierały się na nauce braci zakonnych ze 
szkoły, a oni sami nigdy nie byli żonaci. Byłem bardzo naiwny; mogło to doprowadzić do 
prawdziwej klęski. 

 
W 1955 roku mój teść wrócił do Zachodnich Niemiec po 10 
latach, które spędził w Rosji jako jeniec wojenny. Wcześniej był 
sierżantem w korpusie inżynieryjnym Armii Niemieckiej. Brat 
mojej żony służył w regularnej niemieckiej armii i, według 

mojego bratanka, odniósł więcej ran niż którykolwiek inny 
Niemiec. Obaj ci mężczyźni służyli w regularnym niemieckim 
wojsku od samego początku wojny (sześć lat). 
 

Podczas tamtego Bożego Narodzenia po raz pierwszy 
pojechaliśmy do nich w odwiedziny. Nie byłem pewien, jak 
zostanę przyjęty i przygotowałem się na najgorsze. Przywitali 
mnie z otwartymi ramionami i nie okazywali wobec mnie 

absolutnie żadnej nienawiści. Odwzajemniłem się tym samym i staliśmy się jedną rodziną. 
Ten stan nigdy się nie zmienił i trwa do dzisiaj. Władcy chcą budować imperia, ale 
zwyczajni ludzie pragną pokoju.  
 
Czy to oznacza, że historia się nie powtórzy? Zdecydowanie nie! Dawni wrogowie mojej 
ojczystej ziemi mogą ponownie zaatakować. Moi rodacy mogą być prześladowani i 
zabijani, a nawet zupełnie starci z powierzchni ziemi. Ta walka trwa już tysiąc lat i nie 
widzę żadnych oznak, że miałoby się to kiedykolwiek zmienić. Nawet obecnie, 

Ojciec           
Irmi 
        

Helmut           
1943 
most 

Moi teściowie, żona i ja   
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Neonaziści we wschodnich Niemczech nie kryją wrogich nastrojów wobec Polaków. 
Księga Rodzaju 6:5    “Pan widział, że wielka jest złość człowieka na ziemi i że wszelkie jego myśli   
      dążenia jego serca są ustawicznie złe.” 
Księga Jeremiasza 17:9   “Podstępne jest serce, bardziej niż wszystko inne, i zepsute, któż może je   
      poznać?” 
 
Czy prawda zawarta w tych fragmentach Pisma Świętego odnosi się tylko do Rosji i 
Niemiec? Żadną miarą! Odnosi się ona do nas wszystkich, nawet do mnie i do ciebie. 
Obecnie mamy pokój, ale ta sytuacja może bardzo łatwo ulec zmianie. Polska nie jest 
jedynym miejscem, w którym dzieją się złe rzeczy. W ciągu historii całe kraje, 
mniejszości narodowe i grupy etniczne były, są i będą ścierane z powierzchni ziemi, 
prześladowane i zwalczane. Taka jest natura człowieka. Zło nigdy nie zostanie 
wyplenione, dopóki nie nastaną czasy ostateczne i nie powróci Jezus Chrystus. 
 
A zatem moja historia nie jest o narodowej tragedii, ale raczej o osobistej drodze do 
pokonania tragicznych okoliczności, nie o swoich własnych siłach, ale dzięki mocy Ducha 
Bożego. 
 
W roku 1957 wyemigrowaliśmy do Kanady. Po śmierci mojego teścia  w 1961 roku, 
teściowa odwiedzała nas regularnie. Przez następne 21 lat przyjeżdżała do nas co roku, 
mieszkając u nas nawet przez 12 miesięcy  (kiedy urodziła się Tina). Nigdy nie było 
między nami żadnej wrogości. Żyliśmy w prawdziwej zgodzie. 
 
Dzisiaj Bóg nadal udziela mi lekcji. Obie moje córki wyszły za mąż za Niemców. Moi 
najbliżsi członkowie rodziny mają niemieckie pochodzenie i istnieje między nami niczym 
niezmącona braterska miłość. Jesteśmy wszyscy “narodzonymi na nowo” chrześcijanami. 
( Być “narodzonym na nowo” to doświadczyć duchowej transformacji i poddać swoje 
życie nauce Jezusa Chrystusa, objawionej w Biblii.) 
 
Ewangelia Jana 3:5-8  “ Odpowiedział Jezus: Zaprawdę, zaprawdę, powiadam ci, jeśli się kto nie   
      narodzi z wody i z Ducha, nie może wejść do Królestwa Bożego. Co się   
      narodziło z ciała, ciałem jest, a co się narodziło z Ducha, duchem jest. Nie   
      dziw się, że ci powiedziałem: Musicie się na nowo narodzić. Wiatr wieje,   
      dokąd chce, i szum jego słyszysz, ale nie wiesz, skąd przychodzi ani dokąd  
      idzie; tak jest z każdym, kto się narodził z Ducha.”  

 
Oboje z żoną nosiliśmy w swojej psychice głębokie rany i emocjonalne 
potrzeby, sięgające korzeniami do naszego wczesnego dzieciństwa, 
wojny i wydarzeń z przeszłości. Nie mieliśmy Słowa Bożego, które 
mogłoby nami pokierować i nigdy nie korzystaliśmy z żadnej formy 
poradnictwa. 
 

Ja, na skutek sposobu, w jaki zostałem wychowany, czułem się bardzo zagubiony. Moja 
żona natomiast zmagała się ze strachem. Obawiała się powtórzenia wydarzeń, które 
wykoleiły jej życie – zapaści ekonomicznej, kolejnej wojny (stąd jej skłonności do 
gromadzenia rzeczy), obawiała się, że znowu zostanie wdową (odczuwała przymus 
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kontrolowania i nie potrafiła na nikim polegać, nie znała słowa “uległość”). Dwa lata 
wdowieństwa pozostawiły w niej głębokie rany. Była rozgoryczona słabym zdrowiem 
swojej matki, która od wczesnych lat dzieciństwa obarczała ją wszelkiego rodzaju 
obowiązkami. Miała poczucie, że straciła wiele, kiedy była dzieckiem i nastolatką, 
żałowała, że nie udało jej się zdobyć wykształcenia. Była bardzo zdolną i inteligentną 
osobą, która biegle władała trzema językami (ojczystym niemieckim, angielskim i 
francuskim) i wiele poświęciła, aby zapewnić trójce swoich dzieci wyższe wykształcenie. 
Zawsze starałem się rozumieć jej obawy i brak poczucia bezpieczeństwa, co pozwoliło mi 
żyć z nią w harmonii. W pewnym momencie życia postanowiła; “Nigdy więcej nie będę 
biedna“. To postanowienie stało się siłą napędową w jej życiu. 
 
To, czego nie rozumiałem, to jej nagląca potrzeba robienia wszystkiego natychmiast, 
nigdy nie było czasu, aby z czymś zaczekać. Umarła stosunkowo młodo, w wieku 65 lat. 
Zastanawiam się, czy w jakiś sposób czuła, że czas, który ma, ucieka. 

 
Wszystko, co nam pozostało, to determinacja i wysiłek, aby nasze 
małżeństwo się sprawdziło. Moja żona zawsze mówiła: ”Lepiej 
być w złym małżeństwie, niż być zdanym na samego siebie.” 
Zgadzałem się z tym. Oboje drżeliśmy na myśl o tym, że 

moglibyśmy znowu być sami. Myślę, że tak naprawdę nasze 
małżeństwo nie było takie złe. Wiedzieliśmy, jak żyć w zgodzie, 
kiedy się o to staraliśmy. Mieliśmy swoje radości i smutki. 
Potrzebowaliśmy siebie nawzajem. Popełniliśmy wiele błędów, ale 
ostatecznie wiele osiągnęliśmy. Byliśmy pokoleniem wojny, jej 
ofiarami. 

 
Zanim będę kontynuował swoją opowieść, chciałbym spojrzeć wstecz, na trzy ważne 
etapy naszego życia małżeńskiego w Anglii. 
 
Etap 1. Poznaliśmy się latem 1952 roku w Belgii, w Brukseli, gdzie spędziliśmy razem 
tylko tydzień. Po moim powrocie do Anglii korespondowaliśmy ze sobą. Jesienią Irmi 
przyjechała do mnie do Londynu i pobraliśmy się. Roland pozostał w Brukseli pod opieką 
rodziny, u której mieszkał już wcześniej. Mieszkaliśmy w małym pokoju, wynajętym w 
prywatnym domu. Układało nam się bardzo dobrze. Irmi chodziła na lekcje angielskiego, 
podczas gdy ja kontynuowałem studia na uniwersytecie. 
 
Etap 2. W marcu 1953 roku wynajęliśmy umeblowane mieszkanie w suterynie. Wzięliśmy 
do siebie Rolanda i zaczęliśmy mieszkać razem jako trzyosobowa rodzina. Zmagaliśmy 
się z ogromną biedą. Był to bardzo stresujący okres, w ciasnym mieszkaniu, pod presją 
związaną z egzaminami, całkowicie nową sytuacją rodzinną i koniecznością dostosowania 
się do siebie nawzajem. W czasie wakacji letnich dostałem pracę kreślarza w firmie 
inżynierskiej. Były to ciężkie czasy dla całej naszej trójki. 
 
Etap 3. Kiedy ukończyłem studia w 1954 roku, poczuliśmy ulgę. Przeprowadziliśmy się 

Zdjęcie z naszego   
małżeństwa. 
Byliśmy bardzo 
szczęśliwi, że 
znaleźliśmy siebie 
nawzajem 
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do znacznie wygodniejszego mieszkania i mieliśmy większe dochody. Miałem stałą pracę. 
Irmi pracowała w domu, wykonując biżuterię, a Roland zaczął uczęszczać do szkoły 
francuskiej w centrum miasta. Wszyscy byliśmy zajęci i nie wchodziliśmy sobie stale w 
drogę, jak to bywało wcześniej. W 1955 roku ojciec Irmi wrócił do domu po 10 latach, 
które, jako jeniec wojenny, spędził w Rosji. Po jego wypuszczeniu odwiedziliśmy Niemcy 
trzy razy, a rodzice Irmi i jej młodszy brat Gunter przyjechali do nas na kilka tygodni. Był 
to dużo szczęśliwszy okres. Ale nie udawało nam się zaoszczędzić pieniędzy. Zdawaliśmy 
sobie sprawę, że nie możemy tak dalej żyć i że musimy podjąć jakieś decyzje.  
Postanowiliśmy wyjechać do Kanady. 
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     Irmi z Rolandem                       Cała nasza trójka                                 Ja z Rolandem 
 
  

  Roland z Irmi 
  

Ja na londyńskim 
lotnisku 
 

Moi teściowie podczas 
wizyty w Anglii. 
Zwiedzanie zamku 
Windsor. Z prawej młodszy 
brat Irmi, Gunter. 
 

Świętowanie Nowego Roku podczas jednej z 
naszych trzech wizyt w Niemczech. Od lewej: 
Gunter, ja i Irmi pomiędzy jej rodzicami. 
 

Trzy lata po ślubie udało nam 
się wyjechać na spóźniony, 
trwający tylko tydzień, miesiąc 
miodowy, w czasie którego 
rodzice Irmi opiekowali się 
Rolandem. Zdjęcie zrobione 
nad Renem w Niemczech. 
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Rozdział 8 – Przyjazd do Kanady 
 
Przybyłem do Kanady 4 września 1957 roku. Była to dla mnie ziemia obiecana, kraj 
płynący mlekiem i miodem. Miałem wówczas 30 lat. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Przyjechaliśmy do Kanady nie mając prawie nic. Nigdy nie otrzymaliśmy pomocy z 
opieki społecznej, ani też o nią nie prosiliśmy. Dysponowaliśmy tylko swoją wiedzą, 
umiejętnościami, determinacją i wysoką etyką pracy. Pracowaliśmy dniami i nocami, nie 
po to, aby zostać bogatymi ludźmi, ale żeby zaspokoić swoje podstawowe życiowe 
potrzeby. Zostaliśmy całkowicie odcięci od swoich rodzin, kultury, tradycji i innych 
źródeł, które mogłyby nam pomóc w nowej sytuacji. Byliśmy zdani tylko na siebie. 
Ludzie wokół nas byli w tym samym wieku, co my. Nie mogliśmy korzystać z mądrości 
starszego pokolenia ani nie mieliśmy czasu na czytanie książek. Pewnego razu zwróciłem 
się do żony: “Byłoby o wiele łatwiej, gdybyśmy byli ludźmi wierzącymi. Mielibyśmy 
jakieś wskazówki odnośnie życia a tak, musimy polegać tylko na tym, co sami uważamy 
za słuszne!” 
 
Ruch Boga nr 11 – Znalezienie pracy 
Rozpocząłem pracę w Rządowym Wydziale Dróg Prowincji Ontario (DHO). Była to dla 
mnie najlepsza praca, o jaką mogłem poprosić. Bardzo mi się podobała, ze względu na 
wielorakie wyzwania, które się z nią wiązały. Pracując cały czas dla tej samej organizacji, 
trzykrotnie zmieniałem zajęcie. Za każdym razem zmiana wiązała się z zupełnie nowym 
doświadczeniem zawodowym. Zawsze miałem pod sobą ludzi i powierzano mi coraz 
ważniejsze kierownicze obowiązki. Pracowałem tak 35 lat i nigdy nie chciałem przejść na 
emeryturę, ale kiedy musiałem to zrobić, mój pracodawca zapewnił mi wysoką emeryturę, 
która jest doskonałym zabezpieczeniem na stare lata.  
 
W pracy, pomimo tego, że moja relacja z Bogiem została wcześniej zerwana, często brano 

26 sierpnia 1957 roku wypłynąłem 
na transatlantyku „Kolumbia” z 
Liverpoolu w Anglii do Quebeku w 
Kanadzie. Zdjęcie przedstawia mnie 
podczas tego rejsu.   
 

4 września 1957 roku zszedłem na ląd w Kanadzie. 
Na zdjęciu przechodzę przez kontrolę celną w 
Quebeku. Następnie jadę pociągiem do Toronto, 
gdzie spotykam się z  kolegą z Armii Polskiej. 
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mnie za chrześcijanina. Nie przeklinałem, nie paliłem, nie piłem ani nie flirtowałem. 
Pracowałem ciężko i traktowałem ludzi z szacunkiem i w sposób pokojowy. Byłem 
człowiekiem oddanym rodzinie. Chciwość nigdy nie była moim problemem, chociaż przez 
całe życie brakowało mi pieniędzy. Nigdy nie porzuciłem swoich wartości, byłem 
“dobrym” człowiekiem. 
 
W pewnym momencie swojej kariery zawodowej otrzymałem stanowisko kierownika. 
Przygotowując się do przejęcia nowych obowiązków, musiałem przejść intensywne 
szkolenie dla kadry. Treść szkolenia była dla mnie nowa i zawierała wiele nakazów i 
zakazów. Większość dotyczyła traktowania ludzi z szacunkiem, w sposób uczciwy itd. 
“Czy jestem w stanie to wszystko zapamiętać?” – zastanawiałem się. Wtedy dotarło do 
mnie: ”Jeśli tylko będę traktował innych tak, jak powinien to robić chrześcijanin, dam 
sobie radę.” Tak też zrobiłem, pamiętając o chrześcijańskich wartościach i zasadach z 
czasów swojej młodości. 
 
Piszę o tym tylko dlatego, aby powiedzieć że to, co zewnętrzne, może być bardzo mylące. 
Nie byłem “dobry”. Bóg wie, że w swoim życiu poważnie zraniłem osoby, które kochałem 
najbardziej. W pracy musiałem zajmować się faktami i działałem na poziomie 
racjonalnym. Nie sprawiało mi to żadnych trudności; wychowałem się w takim 
środowisku. (To dlatego uwielbiam pracę przy komputerach, które zawsze są racjonalne, 
nigdy emocjonalne). Radzenie sobie z emocjami stanowiło mój problem. Moja żona i 
przybrany syn Roland znali mnie z zupełnie innej strony, lepiej niż ktokolwiek inny i ich 
postrzeganie mojej osoby było właściwe.  
 
Wielu chrześcijan wyznaje fałszywy pogląd, że prowadzenie “dobrego” życia i bycie 
“dobrym” zaprowadzi ich do nieba. Nic bardziej odbiegającego od prawdy. 
 
Ewangelia Marka 10:18    “A Jezus odrzekł: Czemu mię nazywasz dobrym? Nikt nie jest dobry,  
       tylko jeden Bóg.” 
1  List Św. Jana  1:8      “Jeśli mówimy, że grzechu nie mamy, sami siebie zwodzimy, i prawdy w  
       nas nie ma.”  
Ewangelia Mateusza 22:36  ”Nauczycielu, które przykazanie jest największe? 
         37  A On mu powiedział: Będziesz miłował Pana, Boga swego, z całego serca  
       swego i z całej duszy swojej, i z całęj myśli swojej, 
         38  To jest największe i pierwsze przykazanie. 
         39  A drugie podobne temu: Będziesz miłował bliźniego swego jak siebie   
       samego.” 
 
Bez miłości do Boga nie ma wstępu do nieba. Kiedy się kogoś kocha, to poświęca się tej 
osobie szczególną uwagę. Z wielką przyjemnością rozmawia się z nią (modlitwa), czyni 
się starania, aby  sprawić jej przyjemność (posłuszeństwo), lubi się o niej mówić 
(świadczenie). Jeśli tego nie robisz, nie kochasz! 
 
Ewangelia Mateusza    7:21    “Nie każdy, kto do mnie mówi: Panie, Panie, wejdzie do Królestwa   
       Niebios; lecz tylko ten, kto pełni wolę Ojca mojego, który jest w niebie. 

       22   W owym dniu wielu mi powie: Panie, Panie, czyż nie prorokowaliśmy w  
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    imieniu twoim i w imieniu twoim nie wypędzaliśmy demonów, i w   
    imieniu twoim nie czyniliśmy wielu cudów?” 
      23  A wtedy im powiem: Nigdy was nie znałem. Idźcie precz ode mnie wy,  
    którzy czynicie bezprawie. 

 
Jezus zwraca się tutaj do praktykujących chrześcijan, a nie do ludzi niewierzących. Jeśli 
nie masz bliskiej, codziennej, dziecięco ufnej relacji z Jezusem, nie pójdziesz do nieba. 
Ten fakt tłumaczy, dlaczego Jezus reagował największym gniewem wobec faryzeuszy i 
saduceuszy - religijnych przywódców, którzy byli legalistami, przestrzegającymi 
przykazań Prawa, ale nie mającymi w sercach miłości, pokoju i sprawiedliwości. 
Przestrzegamy Prawa z miłości do Boga, a nie z powodu strachu przed piekłem. 
 
List do Efezjan 2:8-9       Albowiem łaską zbawieni jesteście przez wiarę, i to nie z was; Boży to dar; Nie 
      z uczynków, aby się kto nie chlubił. 

 
Wracając do mojej historii, to właśnie w domu było mi najtrudniej zachować spokój i 
opanowanie, ponieważ było to bardziej stresujące miejsce, w którym nie potrafiłem ukryć 
swoich wewnętrznych zmagań. Dom nie był oazą odpoczynku i spokoju. Praca wymagała 
ode mnie wysiłku umysłowego i kreatywności, podczas gdy w domu oboje pracowaliśmy 
ciężko fizycznie. Moja żona często mówiła: ”Andrzeju, jesteś w domu, ale twój umysł 
nadal jest w pracy”. I rzeczywiście tam był! Uwielbiałem swoją pracę w odróżnieniu od 
finansowych napięć, nie kończących się obowiązków domowych i konfliktów, które 
demaskowały moje duchowe bankructwo. Złość, brak cierpliwości, egoizm, zmęczenie i 
różnice poglądów miały znaczący wpływ na osłabienie naszych relacji. W oczach świata 
wyglądałem dobrze, ale przed ludźmi, na których zależało mi najbardziej, nie byłem w 
stanie ukryć swojej grzeszności. 

 
Na dodatek doświadczałem trudności w wychowywaniu swojego pasierba 
Rolanda. Jego ojciec zmarł, kiedy Roland miał zaledwie osiem miesięcy. 
Kiedy ożeniłem się z jego matką, miał trzy lata. Był dobrym chłopcem, 
łagodnym, o miłym usposobieniu. Był inteligentnym i dociekliwym 
dzieckiem. Od razu zaakceptował mnie jako swojego ojca. Ale był podobny 
do mnie, miał silną wolę. Wiedział, czego chce. 

 
Nie byłem przygotowany do rodzicielstwa. Przede wszystkim nie wiedziałem, na czym 
polega miłość. Przed wstąpieniem w związek małżeński, nigdy nie doświadczyłem 
prawdziwej miłości, która byłaby okazywana w konsekwentny, stały sposób. Najlepiej 
uczę się poprzez czyjś przykład, ale jedyną osobą, która kiedykolwiek wyraziła prawdziwą 
miłość wobec mnie była moja matka, co do której byłem przekonany, że mnie porzuciła, 
wysyłając mnie do szkoły z internatem. 
 
To Irmi, pośród wszystkich naszych zmagań, pozwalała mi dostrzec, na czym polega 
prawdziwa miłość. Oczywiście, był jeszcze ktoś inny, kto uczył mnie autentycznej 
miłości, ale nie potrafiłem tego zobaczyć: Bóg! Kiedy patrzę wstecz na swoje życie i 
zastanawiam się nad tymi stronicami, widzę to wyraźnie, ale w tamtym czasie byłem ślepy 



  83  

duchowo. 
 
Nie potrafiłem dać Rolandowi tego, czego sam nie posiadałem. Jak większości rzeczy w 
swoim życiu, musiałem nauczyć się tego sam i trwało to długo. Na poziomie rozumu było 
łatwo, ale to, co racjonalne, nie zawsze jest skuteczne wobec dzieci. Psychologia jest 
skuteczna, ale nic o niej nie wiedziałem. Nie wiedziałem też, jak poradzić sobie z 
problemem zdrowotnym Rolanda (miał zaburzenia widzenia). Roland miał zupełnie inne 
usposobienie niż ja. Byłem zawsze spięty i poświęcałem się, podczas gdy on był 
zrelaksowany i stale miał ochotę na zabawę. Nie potrafiłem go motywować. Popełniłem 
wiele błędów, pomimo swoich dobrych intencji. 
 
Znalazłem się w najniższym punkcie swojej duchowej podróży, kiedy miałem 45 lat. 
Pamiętam to dobrze. Razem z żoną stawialiśmy basen w naszym ogrodzie i potrzebna nam 
była pomoc. Poprosiłem o nią swojego 23-letniego syna, ale on właśnie wychodził i 
odmówił. Straciłem panowanie nad sobą. W rezultacie obraziłem całą rodzinę.   
Wieczorem tego samego dnia spojrzałem w lustro i zastanawiałem się nad tym, co się 
wydarzyło. Miałem prawo być niezadowolony, ale powód nie usprawiedliwiał mojej 
reakcji. 
 
Cud nr 10 – Uzmysłowiłem sobie, że coś jest ze mną nie w porządku 

Na tym etapie życia byłem pełen złości, impulsywny, nietolerancyjny, nie potrafiący 
przebaczać, skupiony na sobie i obrażający innych. Nie podobałem się sam sobie. Co 
się stało z tą osobą, którą byłem dawniej? Nigdy nie będę w stanie zrozumieć, jak to 
się stało, że tak wyraźnie zobaczyłem, kim się stałem. Odszedłem tak daleko od Boga; 
jak to możliwe, że miałem tak wyraźny obraz sytuacji, w jakiej się znalazłem. Do 
dzisiejszego dnia uważam ten moment za cud. 

 
Zanim przejdę dalej, pozwólcie, że podsumuję trzy ważne etapy naszego życia 
małżeńskiego w Kanadzie. 
 
Etap 1 (początek). Po przyjeździe do Toronto, mieszkaliśmy przez pierwszych osiem 
miesięcy w wynajętych, umeblowanych pokojach bez samochodu. Był to czas 
rozpoznawania sytuacji i oczekiwania na podjęcie decyzji. 
 
Etap 2 (stary dom). Po ośmiu miesiącach kupiliśmy swój pierwszy dom. Był on stary i 
dość zaniedbany. Sami wykonywaliśmy wiele koniecznych prac remontowych. Przez 
kolejne trzy lata nie mieliśmy samochodu. Mieszkaliśmy w tym pierwszym domu 11 lat, 
moja żona, Ronald i ja. Wszystko robiliśmy razem jako rodzina. Naszymi przyjaciółmi 
było kilka polskich rodzin, które znaliśmy z Anglii. Kiedy już kupiliśmy samochód, 
zaczęliśmy w okresie letnim dużo jeździć na wycieczki weekendowe poza miasto, na 
wakacje na wschodnie i zachodnie wybrzeże oraz do Stanów Zjednoczonych. 
 
Etap 3 (nowy dom). Oboje mieliśmy ponad 40 lat, kiedy zdecydowaliśmy się zacząć 
wszystko od nowa. W tym czasie Roland już odszedł (żeby później wrócić), ale pierwszy 
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dom był już spłacony i mogliśmy zacząć żyć spokojniej. Postanowiliśmy jednak mieć 
więcej dzieci, sprzedać stary dom z dwiema sypialniami i kupić nowy z czterema 
sypialniami, w lepszym sąsiedztwie. Przeprowadziliśmy się do Thornhill, gdzie urodziły 
się nam Tina i Nicole. Zaciągnęliśmy ogromny kredyt i podjęliśmy się mnóstwa prac. 
Straciliśmy kontakt ze swoimi polskimi przyjaciółmi i znaleźliśmy się wśród nowych, 
którzy byli w większości Niemcami ( z powodu częstych odwiedzin matki Irmi). 
Mieszkaliśmy w swoim drugim domu 28 lat. 
Nasz pierwszy dom (stary) 

1 maja 1958 roku kupiliśmy 
swój pierwszy dom. Był to 
bliźniak, ze wspólnym 
podjazdem – mieszkaliśmy w 
nim 11 lat, aż do 1969 roku. 
Był to podupadły dom, który 
wyremontowaliśmy i 
spłaciliśmy przed sprzedażą. 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

  
 Rozpocząłem swoją karierę zawodową jako inżynier budowlany, projektując mosty. 

Roland w swoim szkolnym mundurku,  Kilka lat później. Roland jest już starszy. 
który reprezentował Szkołę Chóru   Na górze, w oknie, matka Irmi 
im. Świętego Michała, do której   (przyjechała w odwiedziny z Niemiec). 
uczęszczał w centrum miasta. 

Podróżowaliśmy z 
przyczepą kampingową 
lub bez, razem z 
Rolandem i moją 
teściową, która przez 21 
lat, co roku, odwiedzała 
nas, aż do momentu, 
kiedy z powodu 
podeszłego wieku nie 
mogła dłużej 
podróżować. 
 

    Most w St. Catharines na łuku 
Most Webwood w pobliżu 
Espanoli 
 

Mosty zaprojektowane przeze mnie:   

W tym czasie, po początkowym 
trzyletnim kontrakcie 
(przedłużanym każdego roku), 
otrzymałem w końcu stałe 
stanowisko i większe poczucie 
bezpieczeństwa. 
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Jednak po 1960 roku zaczęliśmy korzystać ze scentralizowanych komputerów i coraz 
bardziej angażowałem się w rozwój nowych programów komputerowych. W ten sposób 
rozpocząłem całkowicie nową karierę zawodową, co bardzo mnie ożywiło, ponieważ 
zaczynałem się nudzić swoją dawną pracą. 
Nasz drugi dom (nowy) 
 
  

Z lewej 
Wprowadziliśmy się 
do tego domu w dniu 
pierwszych urodzin 
Tiny 
 
Z prawej 
Tina, Nicole i Irmi 
 
 

Ja, Nicole, Irmi i Tina 
Szczęśliwa rodzina – 
kochaliśmy nasze dzieci! 
 

Powyżej  
Tina, babcia, Nicole i ja 
Z prawej 
Na górze – ja z Irmi 
Na dole – Tina, Roland i Nicole 
  Z lewej 

Nicole, ja, Irmi i Tina. Nasza 
rodzina dorośleje. 
 
Z prawej 
Irmi ze mną. Zbliżamy się do 
końca naszej wspólnej podróży. 
 

  

Ślub Tiny 
Koniec pewnej ery. Sześć 
miesięcy później Irmi zmarła i 
moje największe obawy, że 
znowu będę sam, ziściły się.  
 

Od lewej: Martin, Nicole, Roland, 
Zig, Tina, Irmi i ja – cała rodzina w       
         komplecie!  
 

W pewnym sensie Irmi czuła satysfakcję, że mogła 
zobaczyć Tinę wychodzącą za mąż i zaręczoną Nicole 
– jej rola w ich wychowaniu dobiegła końca. 
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Rozdział 9 – W poszukiwaniu sensu życia 
 
W wieku 45 lat rozpocząłem poszukiwanie tego wewnętrznego spokoju, którego 
doświadczyłem wiele lat wcześniej i który utraciłem. To poszukiwanie zajęło mi prawie 
20 lat. Czytałem książki psychologiczne i uczęszczałem na szkolenia organizowane w 
pracy, szukając korzeni moich problemów. Nigdy nie przyszło mi na myśl, że potrzebny 
był mi Bóg; wiedziałem jedynie, że coś jest ze mną nie w porządku i że trzeba to 
naprawić. Moje serce było otwarte na zmianę, ale nie wiedziałem, gdzie szukać 
rozwiązania, nie miałem też pieniędzy, aby zasięgnąć porady specjalisty. 
 
Podczas tych 40 lat, kiedy byłem daleko od Boga, nikt nie wyciągnął do mnie ręki, ani  
nikt z kościoła katolickiego, ani też nikt spośród moich, uczęszczających do kościoła, 
sąsiadów. Pomimo faktu, że nie chodziłem do kościoła, wszyscy zakładali, że jestem 
chrześcijaninem. 
 
Kiedy przyjaciółka mojej żony, Trudy, zapytała ją, czy nie chciałaby zostać  członkinią jej 
kościoła, moja żona zapytała, ile to będzie kosztowało. Trudy odpowiedziała: ”10 procent 
dochodów przed opodatkowaniem.” To ucięło całą sprawę. Lepszą odpowiedzią byłoby: 
”Cokolwiek podpowie ci serce, żebyś dała,” bo chęć dawania wzrasta wraz z rozwojem 
czyjejś wiary. 
 
Ewangelia Św. Jana 14:23   ”Odpowiedział Jezus i rzekł mu: Jeśli kto mnie miłuje, słowa mojego   
           przestrzegać będzie.” 
2 List do Koryntian 9:6-7  ”A powiadam: Kto sieje skąpo, skąpo też żąć będzie, a kto sieje obficie,   
      obficie też żąć będzie. Każdy, tak jak sobie postanowił w sercu, nie z żalem  
      albo z przymusu; gdyż ochotnego dawcę Bóg miłuje.”  
 
Główną motywacją do dawania – u tych, którzy naśladują Chrystusa – jest miłość, a nie 
strach czy legalizm. Bóg nie chce pieniędzy, gdy ktoś daje niechętnie. 
 
Przez 16 lat szukałem odpowiedzi na pytanie o sens życia i przez cały ten czas ani jedna 
osoba nie próbowała dzielić się ze mną swoją wiarą. Dlatego zachęcam chrześcijan, żeby 
mówili o swojej wierze! Nie możemy być skupieni na sobie ale na tych, którzy są na 
zewnątrz. Musimy znaleźć tych, którzy szukają Boga! 
 
List do Rzymian 10:14    ”Ale jak mają wzywać tego, w którego nie uwierzyli? A jak mają uwierzyć w  
      tego, o którym nie słyszeli? A jak usłyszeć, jeśli nie ma tego, który zwiastuje?” 
 
Kiedy patrzę wstecz, uświadamiam sobie, że od czasu do czasu Bóg wołał mnie z 
powrotem do siebie. Z czasem moja żona stała się bardzo trudną osobą. Skarżyła się na 
ból, cierpiała na depresję, miewała zmienne nastroje i nasza relacja bardzo ucierpiała na 
skutek tego wszystkiego. Ja z kolei czułem się nieszczęśliwy, tak więc moje poszukiwania 
celu życia przybrały na sile, ale moje serce było zatwardziałe i szukałem w niewłaściwych 
miejscach. Potrzeba było cudu, abym znalazł odpowiedź na nurtujące mnie pytania. 
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Nasz dom był istnym polem walki. Oboje z żoną byliśmy osobami o bardzo silnej woli, co 
prowadziło do ciągłych starć. Zgadzaliśmy się odnośnie naszych celów. Nie zgadzaliśmy 
się co do czasu ich realizowania. Jeśli mam być szczery, to nawet nie pamiętam, o co się 
kłóciliśmy. Czy z powodu jej ciągłego niezadowolenia? Mój syn Roland mówił: ”Kiedy 
rozmawiasz z mamą, ona nigdy nie mówi, dlaczego tak naprawdę chce, żebyś coś zrobił. 
Podaje ci taki powód, który, według niej, zaakceptujesz.” Czułem się tak, jak gdybym 
nigdy nie mógł zwyciężyć. Jeśli w logiczny sposób próbowałem wyjaśnić, dlaczego jej 
propozycja  jest nie do przyjęcia, zaczynała przedstawiać inne argumenty. W końcu to 
zazwyczaj ja poddawałem się i robiłem to, czego ode mnie oczekiwała, żeby mieć spokój.  
 
Oboje z Rolandem zacięcie walczyli ze sobą, ale uwielbiali każdą minutę swoich kłótni. 
Kiedy próbowałem ich ostudzić, reagowali podobnie: ”Tato/Andrew nie wtrącaj się!” 
Później, kiedy Roland przeprowadził się na wybrzeże Pacyfiku, Irmi skarżyła się mojemu 
zięciowi, Zigowi: ”Co się dzieje z tą rodziną? Z nikim już nie można się porządnie 
pokłócić!” Rozkwitała w czasie sprzeczek, które stymulowały ją, jak gdyby w ten sposób 
przetwarzała swoje myśli i szukała nowych pomysłów. Nie było w tym złych intencji. Po 
prostu taki sposób najbardziej jej odpowiadał. Żartowałem, że jej motto brzmiało: 
”Zwycięża ten, kto krzyczy głośniej.” Ale takie gwałtowne emocje były przeciwne mojej 
naturze i wywoływały moje niezadowolenie. 
 
Innym źródłem frustracji było to, że sprawy, którym musiałem poświęcać uwagę, 
pozostawiały niewiele czasu na mój osobisty rozwój zawodowy, czytanie, prowadzenie 
badań i podnoszenie kwalifikacji i wiedzy. 
 
Przez cały okres małżeństwa poświęcałem cały swój wolny czas pracy, rodzinie i zajęciom 
w domu. Nie miałem żadnych innych zainteresowań. Biegałem od jednego zajęcia do 
drugiego, nie mając żadnych osobistych przyjaciół ani chwili wytchnienia. Wszyscy nasi 
przyjaciele byli przyjaciółmi rodziny. Jeśli chodzi o moją żonę to miała piękny dom, 
wspaniałe dzieci, oddanego jej męża, ale to nigdy jej nie wystarczało. Stawiała nam 
wszystkim wysokie wymagania. Pamiętam, jak pewnego razu modliłem się: ”Panie, 
zabierz mnie, dłużej tego nie zniosę.” 
 
Nieustające konflikty w domu były trudne dla mojej córki Tiny, która również szukała 
odpowiedzi na swoje pytania. Żadna z moich córek nie wiedziała absolutnie nic o Bogu i o 
Chrystusie, bo dlaczego miałbym mówić im o czymś, w co sam od dawna nie wierzyłem? 
Ale kiedy Tina była w średniej szkole, poznała pewną chrześcijankę, która zapoznała ją z 
wiarą chrześcijańską. Po roku poszukiwań uwierzyła w Chrystusa i zdecydowała pójść za 
Nim. Bóg posłużył się trudną sytuacją w naszym domu, aby zrealizować swój cel i 
przyciągnąć ją do Siebie. Na skutek świadczenia i modlitw Tiny, jej siostra Nicole, a 
później również i ja, przyjęliśmy Chrystusa. Moja żona stawiała opór do samego końca. 
 
Kiedy razem z żoną czyniliśmy Tinie trudności z tego powodu, że została chrześcijanką, 
ponieważ obawialiśmy się, że nie pójdzie na studia, Tina dała mi Biblię i powiedziała: 
”Tato, zawsze mówiłeś, że jesteś myślącym człowiekiem. Dlaczego tego nie przeczytasz?” 
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Tak więc zrobiłem to. Miałem wtedy 60 lat. Nie ograniczyłem się do przeczytania Biblii. 
Zostałem członkiem  dyskusyjnej grupy biblijnej, na spotkania której uczęszczałem dwa 
razy w tygodniu. Dlaczego to zrobiłem? Szukałem sposobu, aby rozwiązać swoje życiowe 
problemy i wyczerpały mi się wszystkie inne możliwości. 
 
W ciągu kolejnych dwóch lat przeczytałem dwukrotnie całą Biblię, od początku do końca, 
ale nie poczyniłem dużych postępów. Czytałem Biblię bardzo krytycznie. Oczekiwałem 
czegoś więcej, więc sam zdecydowałem, że przeczytam ją jeszcze raz, zakładając, że 
zawiera prawdę. 
 
Minęły kolejne dwa lata. Ponownie dwukrotnie przeczytałem Biblię od początku do 
końca. Zauważyłem pewne postępy, ale wciąż nie było z mojej strony decyzji odnośnie 
Chrystusa. W ciągu całego tego okresu nie uczęszczałem do kościoła, chociaż zaglądałem 
tam przy różnych okazjach. W końcu szukałem Boga, a nie stworzonej przez człowieka 
instytucji. Prześladowały mnie wspomnienia o kościele z czasów dzieciństwa. Do tego 
momentu przeczytałem Biblię czterokrotnie! 
 
Pastor z kościoła Bayview Glen, do którego uczęszczały moje córki, udzielił mi takiej 
rady: ”Andrzeju, dopóki nie poddasz swojego życia bezwarunkowo Chrystusowi, nigdy 
nie uwierzysz.” W tym momencie wiedziałem już, że rdzeń moich problemów był natury 
duchowej. Skorzystałem z rady pastora i pomodliłem się: ”Panie, Ty zmieniłeś moje córki, 
być może potrafisz zmienić i mnie.” I On to zrobił. Miałem 64 lata, kiedy 
wypowiedziałem tę modlitwę. Kiedy o tym piszę, mam 87 lat. 
 
Przez ostatnie 27 lat codziennie czytałem Biblię i zawsze byłem członkiem jakiejś grupy 
biblijnej. Do chwili obecnej przeczytałem Biblię około 20 razy (straciłem już rachubę). 
 
Podjąwszy tę przemieniającą życie decyzję, znalazłem kościół, który opierał się jedynie na 
tym, czego naucza Biblia i na niczym więcej, na żadnej ludzkiej tradycji, ani spekulacjach, 
ale na czystym Słowie Bożym. Zostałem członkiem tego kościoła, przyjąłem chrzest i cały 
czas rozwijam się w swojej wierze i służbie dla Boga. 
 
Przez ponad 12 lat prowadziłem grupy dyskusyjne na temat Biblii i obecnie uczę Biblii w 
małych grupach. W swoim nauczaniu zawsze podkreślam, jak ważne jest korzystanie z 
Biblii jako przewodnika w codziennym życiu. Odszedłem z kościoła, kiedy miałem 
dwadzieścia kilka lat, ponieważ przestałem wierzyć, że ma on jakiekolwiek znaczenie w 
moim życiu tu, na ziemi. Jednak Biblia jest pełna mądrości i wskazówek odnośnie decyzji, 
które w rezultacie przynoszą sprawiedliwość i dobrobyt. Nie chodzi tylko o życie po 
śmierci, ale o życie tu i teraz. 
 
Cud nr 11 – Bóg otwiera moje oczy na duchową rzeczywistość 

Po prawie 40 latach spędzonych z dala od Pana, wróciłem do Niego; zatoczyłem pełne 
koło w mojej duchowej  podróży. Całym swoim sercem i duszą oddałem się służbie 
dla Pana. Patrząc wstecz na swoje życie, widzę jak Bóg odpowiedział na moje wołanie 
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o pomoc, kiedy byłem młodym chłopakiem i jak chronił mnie i prowadził, abym mógł 
zrealizować Jego cele w swoim życiu. Oddje Mu za to chwałę! 

 
Moja żona była tak bardzo przeciwna religii, że nie od razu powiedziałem jej o tym, że 
przyjąłem Chrystusa. Miałem dość kłótni i nie chciałem wywoływać kolejnych. Podczas 
ostatnich sześciu miesięcy swojego życia, moja żona w końcu otworzyła serce dla Jezusa i 
od razu zwróciła się do Tiny: ”Teraz musimy popracować nad ojcem, aby on też przyjął 
Jezusa. Tina odpowiedziała: ”Tato zrobił to już rok temu.” (Widocznie moje zachowanie 
nie uległo wyraźnej poprawie w ciągu pierwszego roku bycia chrześcijaninem). Musiało 
minąć wiele lat, aby mogła nastąpić prawdziwa przemiana mojego życia i charakteru.  
 
Moja żona zmarła trzy tygodnie przed ukończeniem sześćdziesiątego szóstego roku życia, 
ale zdążyła wcześniej przyjąć Chrystusa. Była dobrą żoną i matką. Starała się, jak tylko 
mogła. Wraz z jej odejściem ziściły się moje najgorsze obawy; znowu byłem sam. Jednak 
Bóg był wierny; tym razem było to łatwiejsze. Byłem starszy, miałem dzieci, a w 
późniejszym czasie i wnuki. 
 
Po śmierci żony, ponownie zwróciłem się do Boga; ”Panie, daj mi jeszcze 20 lat życia, 
abym mógł zaopiekować się swoimi dziećmi.” Kiedy to piszę, minęło już 20 lat, Bóg jest 
hojny. Często daje znacznie więcej niż prosimy, czy jesteśmy sobie w stanie wyobrazić. 
 
Przez kolejne lata życie toczyło się normalnym trybem. Poczyniłem konieczne zmiany, ale 
miała też miejsce pewna radykalna decyzja. Postanowiłem, że już dłużej nie będę żył sam 
dla siebie. Tina i Nicole miały już dzieci i dodatkowym błogosławieństwem było to, że 
zamieszkały blisko mnie, tak że zawsze byłem obok, pomagając jak tylko mogłem przy 
wnuczkach. Roland wyjechał na wybrzeże Pacyfiku w 1976 roku i od tamtego czasu był u 
nas nieczęstym gościem. Wielka pustka, jaka się pojawiła w moim życiu, została 
wypełniona dzięki moim dzieciom i wnuczkom. Bóg jest dobry. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Juliana, Breanna, ja  
i Sarah  

Zig, Tina, Juliana, Nicole, 
Breanna, ja, Martin i Sarah 

Breanna, Martin, Nicole, ja, Sarah, 
Roland, Zig, Tina i Juliana.  Boże 
Narodzenie  2000 
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  Z lewej 

Tina, Zig i 
Juliana 
 
 
Z prawej 
Ja z Julianą, 
Sarą i 
Breanną 

Z lewej 
Tina, Nicole 
Juliana, ja, Sarah 
i Breanna 
 
Z prawej 
Breanna, Nicole, 
Martin i Sarah 
 

26 lutego 2012 Tina, Juliana, Zig, ja,    
Martin, Sarah, Nicole i Breanna 

Juliana, Breanna, ja i Sarah 



  91  

Rozdział 10 – Refleksje 
 
Wierzę, że Bóg w cudowny sposób ochraniał mnie przez całe życie. Do tej pory 
wymieniłem 11 cudów, ale było ich więcej. Poniżej opisuję kilka z tych, które pamiętam. 
Pewnie niektóre mi umknęły, ale wiem z całą pewnością, że Boża opatrzność była nade 
mną przez całe moje życie. 
 
Cud nr 12 – W Parku Narodowym New Brunswick 

Byliśmy na polu kempingowym, późnym wieczorem. Roland miał wrastający 
paznokieć u palca stopy i moja żona wysłała mnie do pobliskiego sklepu po lekarstwo. 
Noc była piękna i cicha. Jechałem z dozwoloną prędkością, droga była pusta. Kiedy 
wjechałem na wzgórze, nagle zobaczyłem wielką przyczepę kempingową, 
wyjeżdżającą tyłem z bocznej drogi, dokładnie w poprzek mojego pasa ruchu. Nie 
było sposobu, abym mógł się zatrzymać. W tym czasie byłem  jeszcze mało 
doświadczonym kierowcą i byłem przekonany, że zderzę się z przyczepą. Nacisnąłem 
jednak hamulec; samochód gwałtownie zmienił kierunek i zarzuciło nim kilka razy, 
ale wyminął przyczepę, nawet jej nie dotykając. Nigdy nie byłbym w stanie powtórzyć 
tego manewru, choćbym nie wiem jak się starał. 

 
Cud nr 13 – 1993 rok – Francja, wypadek w paryskim metrze 

Ostatnim życzeniem mojej żony, przed jej śmiercią tego roku, było zobaczyć Paryż.  
We trójkę z córką Nicole wysiedliśmy na właściwej stacji metra i podążaliśmy za 
tłumem, idącym przez tunel dla pieszych. Moja żona była bardzo chora i nie była w 
stanie dotrzymać kroku, tak że w końcu zostaliśmy sami w tyle. Nagle z bocznego 
tunelu wyskoczyła banda młodych ludzi i otoczyła nas z wyraźnym zamiarem 
obrabowania. Było tam przynajmniej sześciu młodych mężczyzn, którzy cały czas 
odbijali piłkę do kosza, aby wywołać wśród nas jeszcze większą dezorientację. Jeden z 
nich, prawdopodobnie przywódca, krzyczał na cały głos. Zasłaniałem (blokowałem) 
innego, którego podejrzewałem o zamiar wyrwania  mojej żonie torebki (w której 
miała dużo gotówki), ale za nami stało kilku następnych. Nicole zwróciła się do 
przywódcy gangu i zaczęła z nim wymianę zdań. Sytuacja wydawała się beznadziejna. 
Nagle cała grupa wyrostków zaczęła uciekać i zniknęła. Nigdy tak naprawdę nie 
dowiedzieliśmy się, co się wtedy wydarzyło. Nicole wydawało się, że widziała dwóch 
policjantów. Ja z kolei myślałem, że nadjechał pociąg i  zaczęli nadchodzić ludzie. 
Wszyscy czuliśmy, że to Bóg nas ochronił. 

 
Cud nr 14 – 21 lutego 2009 roku – incydent z duszeniem się  

Byłem w swoim mieszkaniu. Czułem podrażnienie w gardle i zacząłem intensywnie 
kaszleć. Nagle poczułem, że nie mogę wciągnąć powietrza. Wpadłem w panikę. 
Niezależnie od tego, jak bardzo próbowałem, przez nos i przez usta, nie byłem w 
stanie nabrać powietrza w płuca. Kiedy już zaczynało mi go brakować, usiadłem, 
opanowałem się i zacząłem się modlić:  “Panie, zawsze mówiłem, że chcę umrzeć w 
dobrym stanie zdrowia. Jeśli taka jest Twoja wola, jestem gotów.” Kiedy napięcie 
minęło, zacząłem oddychać i moje życie zostało przedłużone, abym mógł opowiedzieć 
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tę historię.  
 
Cud nr 15 – 2010 – wypadek na placu zabaw 

Zabrałem swoje trzy wnuczki 10, 10 i 12 lat, na plac zabaw. Wszystkie trzy usiadły na 
okrągłym siedzowcu huśtawki w kształcie talerzyka, a ja popychałem ten ciężki 
ładunek z taką siłą, jaką tylko mogłem z siebie wykrzesać. Nagle osa wpadła mi za 
okulary przeciwsłoneczne. Zamknąłem oczy, zrobiłem krok do tyłu i pochyliłem się, 
żeby zdjąć okulary i pozbyć się osy. W tym momencie talerzyk huśtawki uderzył mnie 
krawędzią dokładnie w samo czoło. Wziąwszy pod uwagę, jak bardzo był obciążony, 
mógł mnie zabić na miejscu. A jednak ledwie mnie dotknął. 

 
Bóg błogosławił mi na wiele innych sposobów. 
 
Moja kariera zawodowa 
Uwielbiałem swoją pracę i nigdy nie chciałem odejść na emeryturę. Z niecierpliwością 
czekałem na każdy kolejny dzień pracy. W ciągu 38 lat pracy zawodowej, miałem okazję 
zajmować kierownicze stanowiska i być zwierzchnikiem innych pracowników. 
Pracowałem w czterech całkowicie różnych zawodach. 
 

1. 1954-1966   12 lat jako inżynier budownictwa w Biurze Projektowym Mostów. 
Było to moje najbardziej nużące zajęcie (zanim zaczęliśmy dopiero korzystać z 
komputerów). 

2. 1966-1981   15 lat jako projektant systemów komputerowych stosowanych w 
inżynierii. Była to praca, którą lubiłem najbardziej. 

3. 1981-1991   10 lat jako kierownik branży systemów komputerowych. Ta praca 
pomogła mi najbardziej w rozwoju osobistym. Otrzymałem w niej dwa zadania:    
 a). Rozwiązać biuro produkcyjne z 32 pracownikami.  

  b). Stworzyć zupełnie nowe Centrum Informatyki Mikrokomputerowej. 
4. 1991-1992  rok przerwy, podczas której opracowałem mikrokomputerowy program 

mierniczy. 
 
W ciągu wszystkich lat pracy zatrudniłem i wyszkoliłem dziesiątki studentów szkół 
wyższych podczas ich letnich i semestralnych praktyk. Moją silną stroną zawsze była 
umiejętność motywowania, zachęcania, uczenia i dzielenia się swoją wiedzą z innymi. 
 
Zawsze lubiłem stawiać sobie wyzwania i zdobywać nowe doświadczenia i sukcesy w 
dziedzinach, których wcześniej nie znałem. Uwielbiałem pracę pionierską, wkraczanie na 
nowe terytorium i wypróbowywanie nowych pomysłów. 
 
Jednak zgodnie z przyjętymi zasadami, w 1992 roku, w wieku 65 lat, musiałem zakończyć 
pracę dla Rządu Prowincji i przejść na emeryturę. Gdyby to zależało ode mnie, mógłbym 
pracować kolejnych 20 lat, aż do dnia dzisiejszego!    
 
Kiedy odchodziłem na emeryturę, koledzy w pracy mieli dla mnie taką oto radosną 
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wiadomość: “Andrzeju, za rok będziesz martwy”. “Dlaczego?” – zapytałem. 
Odpowiedzieli: “Nie masz żadnych przyjaciół, żadnego hobby – jesteś pracoholikiem!” 
Tak było naprawdę. Wziąłem sobie do serca ich ostrzeżenie i poszukałem jakiegoś zajęcia; 
w końcu praca była jedyną rzeczą, którą zawsze robiłem.  
 
W 1992 roku założyłem swoją własną firmę i przez następnych pięć lat rozwinąłem 
mikrokomputerowy system grafiki geometrycznej dla przemysłu budowy dróg. Nie 
zarobiłem żadnych pieniędzy, nie mogłem tego sprzedać (był to system DOS) i w końcu 
musiałem zrezygnować, ale przeżyłem! Przez kolejnych pięć lat udzielałem korepetycji z 
matematyki uczniom z chrześcijańskiej szkoły średniej.  W dalszej kolejności był opieka 
nad wnuczkami, następnie prowadzenie grup biblijnych i dyskusyjnych. Nigdy nie 
przestałem pracować i postaram się być zajętym aż do końca. Kiedy przyjdzie moja kolej, 
aby pojawić się w perłowej bramie, mam nadzieję, że przywitam świętego Piotra takimi 
oto słowami: “Szeregowy “Bąk” melduje się na służbę.” 
 
Moje prowadzenie samochodu 
Jeżdżę samochodem od roku 1961 i kiedy to piszę, mijają już dokładnie 53 lata bez ani 
jednego wypadku czy mandatu za zbyt szybką jazdę. Średnio przemierzam 25 tysięcy 
kilometrów rocznie. Moje motto to “nigdy, przenigdy nie jedź z prędkością poniżej 
dozwolonej” (chyba, że pogoda jest niesprzyjająca). Bez wątpienia jest ktoś, kto się mną 
opiekuje! 
 
Moja rodzina 
Nie wyobrażam sobie, że mógłbym mieć lepsze córki i wnuczki. Kochają Boga a to, jakie 
są, przekroczyło moje najśmielsze oczekiwania. W rodzinach moich zięciów nie ma ani 
jednej osoby, z którą miałbym złe stosunki. Wszyscy jesteśmy narodzonymi na nowo 
chrześcijanami. Nawet z dalszymi krewnymi, którzy nie znają Boga, utrzymuję ciepłe 
stosunki. 
 
Moje zdrowie 
Jest lepsze niż na to zasługuję. W wieku 75 lat stwierdzono u mnie cukrzycę typu 2, ale 
byłem w stanie kontrolować ją za pomocą ścisłej diety i długich, 2-3 godzinnych spacerów 
każdego dnia. 
 
Bóg błogosławi mi w każdej dziedzinie. Oddaję Mu chwałę za to, co robi w moim życiu. 
Niewiele z tego jest moją zasługą i w pewnym sensie jest to trochę przerażające. Nie 
zasłużyłem na Jego łaskawe miłosierdzie. Mogę tylko powiedzieć, że jestem pełen 
wdzięczności i uwielbienia. 
 
Pozwólcie, że wymienię kilka innych błogosławieństw 
1.  Zarówno moja żona jak i ja cieszyliśmy się dobrym zdrowiem, nie licząc jakichś  

drobnych dolegliwości. W ciągu naszego dorosłego życia nigdy nie byliśmy niezdolni 
do pracy ani nie straciliśmy żadnej pensji. Miało to dla nas wielkie znaczenie, 
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ponieważ nie mieliśmy żadnego innego wsparcia. W Kanadzie byliśmy zdani tylko na 
siebie i tylko ja byłem zatrudniony i otrzymywałem pensje. 
 

2.  Mieliśmy ponad 40 lat, kiedy urodziły nam się nasze dwie córki i obie całkowicie 
zdrowe. Dopiero teraz zdaję sobie sprawę z tego, że u dzieci urodzonych w 
późniejszym wieku występuje ryzyko problemów zdrowotnych. 

 
3.  Kiedy Irmi urodziła Tinę i wróciła do domu z niemowlęciem, zaczęła odczuwać bóle,  

które, według lekarza, wskazywały na infekcję nerek. Lekarz zalecił picie wody w 
dużych ilościach i to pomogło. Gdyby musiała być hospitalizowana, nie miałbym 
pojęcia, jak się opiekować noworodkiem. 
 

4.  Kiedy urodziła się Nicole, moja żona omal nie umarła. Jej serce biło nieregularnie i 
przez dwie godziny lekarze nie mogli ustabilizować tętna. Ostatecznie udało im się, ale 
był to ostatni dzwonek. 
 

5.  Kiedy kupiliśmy swój drugi dom, zaciągnęliśmy krótkoterminowy kredyt. Mimo 
niewielkich szans, moja żona zdołała wynegocjować stałe oprocentowanie na 25 lat. 
Krótko potem stopy procentowe wzrosły dwukrotnie. Gdyby nie udało się zamrozić 
oprocentowania, łatwo moglibyśmy wszystko stracić. 
 

6.  Kiedy nasze dzieci były bardzo małe, u mojej żony stwierdzono guza piersi. Byliśmy 
zrozpaczeni. Jej śmierć w tym czasie byłaby katastrofą dla naszej rodziny. Z ulgą 
przyjęliśmy wiadomość, że guz nie był złośliwy. 
 

7.  Z pomocą naszych dzieci, które pracowały w czasie wakacji, otrzymywały stypendia i  
brały udział w różnego rodzaju programach, Bóg pomógł nam zapewnić całej trójce 
możliwość ukończenia studiów bez zaciągania długów. 
 

8.  Byłem na emeryturze, kiedy zmarła moja żona. Tina była już w tym czasie zamężna, a  
Nicole kończyła ostatni rok studiów na uniwersytecie. Moja żona wykonała swoje 
zadanie doprowadzenia ich do wieku dorosłego. 
 

9.  W chwili przejścia na emeryturę nie miałem żadnych wierzycieli i aż do dzisiejszego 
     dnia jestem wolny od jakichkolwiek długów. 
 
Dlaczego piszę o tym wszystkim? Ponieważ nie wierzę w szczęście, przypadki, 
sprzyjający los czy bajki. Kiedy patrzę wstecz na swoje życie, widzę wyraźnie Boże 
działanie od samego początku aż do końca. Piszę, aby wskazać na Tego, który zasługuje 
na uznanie – na Boga!  

 
Przez większą część swojego życia nie wiedziałem, którą drogą iść. Nie planowałem 
kolejnego kroku. Nie wiedziałem, co robić. Często zaskakiwały mnie okoliczności, nad 
którymi nie miałem kontroli. Byłem jedynie pewien, że chcę robić coś dobrego, stawiać 
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sobie wyzwania w dążeniu do doskonałości i osiągnąć tyle, ile tylko zdołam. Pieniądze 
nigdy nie były tym, co mnie najbardziej motywowało, ale wyzwania tak! Nie działałem na 
podstawie planu, kierowałem się odczuciami – zawsze szukałem sposobności, czułem 
prowadzenie, nadnaturalne wytyczanie celu, coś, co postrzegałem jako intuicję. Patrząc 
wstecz wiem, że to Bóg mnie prowadził. Bóg otwierał drzwi różnych możliwości, ja 
miałem jedynie dokonywać wyboru i podejmować decyzje. Byłem przygotowany na to, 
aby ciężko pracować i uczyć się dawać z siebie wszystko – reszta była w rękach Boga. 
Moje obecne życie niczym się nie różni od wcześniejszego. Nie wiem, czego się 
spodziewać, ale czuję Boże prowadzenie i widzę nowe wyzwania na horyzoncie, 
cokolwiek by to nie było. 

 
Drogi, które prowadzą ludzi do Boga, są różne. 
1. Ponadnaturalna           2. Emocjonalna              3. Racjonalna 

 
Ja podążałem trzecim szlakiem. Konieczne do tego było odczuwanie potrzeby, uczciwość 
wobec samego siebie, poszukiwanie prawdy i posiadanie wyćwiczonego, analitycznego 
umysłu. Jeśli chodzi o podjęcie racjonalnej decyzji podążania za Chrystusem, problemem 
może być fakt, że nigdy nie ma wystarczająco dużo faktów. W pewnym momencie staje 
się to krokiem wiary, głębokim przekonaniem, że pójście za Chrystusem jest tą drogą, 
którą należy pójść. Nie można wierzyć, dopóki doświadczenie życiowe nie dopasuje się 
do zasad wiary. U mnie tak się stało. Nie było żadnego racjonalnego wytłumaczenia. 
Kiedy życie nie ma sensu, wiara nadaje sens! 

 
Podążanie za Jezusem nigdy nie jest decyzją intelektualną. Jest to decyzja natury 
moralnej. Jest na tyle ważna, że potrafi głęboko wpłynąć na zmianę twojego sposobu 
życia.  

 
Nie jestem wystarczająco inteligentny – moja żona również nie była – abym mógł 
osiągnąć to, do czego doszliśmy, w oparciu o własne siły. Jak bardzo ufam swojemu 
intelektowi?  Nie bardzo, ponieważ wcześniej myliłem się i później musiałem całkowicie 
zmienić swoje stanowisko. Nie ufam swojemu intelektowi ani mniej ani więcej niż 
intelektowi jakiegokolwiek innego człowieka. Jedyne co mogę zrobić, to być czujnym, 
słuchać i nie przestawać się uczyć. Jeśli chodzi o mądrość, nie ma lepszego źródła niż 
Biblia. 

 
Dlatego moja wiara nie jest wiarą ślepą. Kiedy uwierzyłem w Chrystusa, natychmiast to 
odczułem. On mnie zaakceptował! Nie dlatego, żebym zrobił cokolwiek, czym mógłbym 
na to zasłużyć, ale jedynie dzięki Jego łasce. Czuję pokorę i zawstydzenie, że 
kiedykolwiek w to wątpiłem. Wszystko, czego teraz chcę, to nigdy więcej Go nie zawieść. 

 
Wielką pociechą jest dla mnie fakt, że nie to jest ważne, jak zaczynasz swoje życie, ale jak 
je kończysz. 

 
Dzieje Apostolskie 20:24 “Lecz o życiu moim mówić nie warto i nie przywiązuję do niego wagi,   
      bylebym tylko dokonał biegu mego i służby, którą przyjąłem od Pana    
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      Jezusa, żeby składać świadectwo o ewangelii łaski Bożej.”  
 
Przez większą część swojego życia doświadczałem bólu i cierpienia. Nie mam na myśli 
bólu fizycznego, chociaż doświadczyłem i głodu, i zimna, i robactwa, myślę raczej o bólu 
umysłowym i duchowym. W wieku 10 lat zostałem pozbawiony miłości i wolności, i 
przez wiele lat żyłem w prawie więziennym rygorze. Straciłem dużą część swojego 
dzieciństwa i wczesnej młodości. Niczego jednak nie żałuję. Nie ma już we mnie goryczy. 
Dziękuję Bogu za to wszystko, ponieważ teraz widzę cel tego, co Bóg czynił w moim 
życiu i to, kim się stałem. Ufam, że Bóg nadal może się mną posługiwać. Trudności albo 
hartują albo niszczą człowieka. W moim przypadku uczyniły mnie silniejszym.  
Kiedy patrzę wstecz, widzę również, że przez większość swojego życia walczyłem o 
wolność i nigdy nie szedłem na kompromis. Wierzę, że taki pozostanę. 
 
Podczas II Wojny Światowej ryzykowałem życiem, walcząc o wyzwolenie spod 
brutalnego nazistowskiego reżimu. 
 1 Piotra 2:16   “ (Żyjcie) jako wolni, a nie jako ci, którzy wolności używają za osłonę zła; lecz  
     jako słudzy Boga.” 
 
Jako dorosły człowiek opowiadałem się za sprawiedliwością, wolnością od korupcji i 
złego postępowania, żyjąc według wysokich moralnych standardów. Praca dla rządu była 
błogo- sławieństwem. Demokracja może przetrwać jedynie wtedy, gdy pracownicy 
państwowi nie są skorumpowani. 
 Księga Amosa 5:24  “Niech raczej prawo tryska jak woda, a sprawiedliwość jak potok nie    
      wysychający.” 
 
Obecnie walczę o wyzwolenie dusz z szatańskiej opresji. 
 2 list do Koryntian 3:17  “A Pan jest Duchem, gdzie zaś Duch Pański, tam wolność.” 
 
Ciekawie jest zobaczyć, jak życie zatacza pełne koło. Jeszcze raz w sensie emocjonalnym 
jestem zdany na siebie samego. Ale teraz znowu, tak jak wcześniej, Bóg jest moim 
schronieniem, pocieszycielem i przyjacielem. 
 
Rozpoczęliśmy życie w małżeństwie bez Boga i przez kolejnych 40 lat żyliśmy nie znając 
Go. W końcu nasza córka poznała Chrystusa i dzięki jej modlitwom i zmienionemu życiu 
moja żona, druga córka i ja też w Niego uwierzyliśmy. Do dzisiejszego dnia kochamy 
Pana i służymy Mu. 
 
Jest jednak jedna ofiara naszego bezbożnego życia, mój syn Roland. Czuję się osobiście 
odpowiedzialny za jego brak wiary, ponieważ stale wyrażałem to, że w niego nie wierzę, 
osłabiając wpływ wszelkiego duchowego nauczania, jakie otrzymywał.  Roland 
uczęszczał przez siedem lat do Rzymsko-Katolickiej Szkoły Chóralnej im. Świętego 
Michała w centrum Toronto. Bardzo rzadko chodziliśmy na jego występy, aby go 
posłuchać czy wesprzeć duchowo. Podobnie jak ja wiele lat wcześniej, on też odszedł od 
kościoła. Przez ostatnich dwadzieścia lat modlimy się wszyscy za niego, ale szkodę raz 
wyrządzoną trudno jest naprawić. Myślimy, że nasza wiara jest czymś osobistym, ale tak 
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nie jest. Poprzez swoje życie przekazujemy tym, którzy są wokół nas przesłanie, które 
przynosi w rezultacie dobro lub zło. My nie byliśmy dobrym przykładem dla Rolanda. 
 
Dzisiaj czuję się jak statek, który przetrwał burzę i zawinął do spokojnej przystani. Czuję, 
że jestem najbogatszym człowiekiem na świecie. Wszystkie moje potrzeby są 
zaspokojone. Mam nadmiar, którym mogę się dzielić z innymi. Jestem zdrowy, mam 
rodzinę, przyjaciół, kościół i życiową pasję. Czuję bliskość Boga. Mam wewnętrzny 
spokój i zadowolenie. Pozbyłem się całkowicie goryczy i złości, którą kiedyś 
odczuwałem. Mam gorące pragnienie, aby służyć Bogu i dzielić się swoją wiarą z innymi. 
Mam w sobie wdzięczność, radość i dziękczynienie. Rzeczywiście, Bóg przyprowadził 
mnie do spokojnej przystani.  
 
Myśląc o przeszłości  
W chwili obecnej jestem starym człowiekiem, ale aż do dzisiaj prześladują mnie 
wspomnienia z dzieciństwa i okoliczności, w jakich dorastałem. Nawet teraz, kiedy piszę 
te strony, muszę zmagać się z zamieszaniem w swoim umyśle. Te myśli i pytania 
towarzyszyły mi przez całe życie. Były zagrożeniem dla mojego rozwoju. Przeszkadzały 
mi w osiągnięciu pełnego potencjału. Chociaż zwyciężyłem, pozostaje pytanie – jakim 
kosztem? 
 
Myśli na dzisiaj 
Dzieci są bardzo odporne. Wychowywane na różne sposoby, potrafią przetrwać.  
Dzisiaj mamy niezliczoną ilość opinii na temat tego, czym jest rodzina. Każde podejście 
do tego tematu ma swoje psychologiczne konsekwencje, niektóre z nich nie mieszczą się 
w głowie. Część z tych dzieci porzuci szkołę, uzależni się, popełni samobójstwo, stanie się 
przestępcami, wręcz potworami. Inne będą dręczone przez całe życie dokuczliwymi 
myślami. Niewielu rozwinie do końca swój potencjał. Poznanie warunków, w jakich 
zostały wychowane, może nam pomóc zrozumieć ich sposób zachowania, ale nigdy nie 
może stać się jego usprawiedliwieniem. Wszyscy jesteśmy odpowiedzialni za swoje 
czyny. Można robić w życiu to, na co ma się ochotę, ale często dzieci będą musiały za to 
zapłacić. 
 
Duchowa lekcja 
Boży plan zakłada, że dzieci będą wychowywane w tradycyjnej rodzinie, gdzie mężczyzna 
i kobieta związani są na całe życie świętym węzłem małżeńskim, opartym na wzajemnej 
miłości, szacunku i pobożnym życiu. Jest to idealna sytuacja. Nie można zapobiec śmierci 
rodziców na skutek choroby lub wojny. Jednakże wyborom dokonanym w oparciu o 
wolną wolę,  takim jak zaniedbanie, porzucenie albo rozwód, często można zapobiec. 
Takie decyzje mają wielki wpływ na dziecko. Im bardziej odstępujemy od Bożego 
modelu, tym większe szkody ponosi umysł dziecka.   
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Rozdział 11 – Wizyty w kraju mojego dzieciństwa 
 
W roku 1995, po 51 latach, po raz pierwszy odwiedziłem powojenną Polskę. 

 
Moja ciocia nadal żyła. W wieku 91 lat wciąż miała bardzo jasny 
umysł. Spędziłem z nią sześć dni, zadając jej wiele różnych pytań. 
Odwiedziny te były niezwykle radosnym doświadczeniem dla nas 
obojga. Ciocia była jedyną osobą, która pamiętała mnie z czasów 
mojego dzieciństwa. Zmarła rok później. 
 
Mąż mojej zmarłej siostry (którego nigdy wcześniej nie poznałem), 
również żył, podobnie jak i jego druga żona. Dowiedziałem się od 
niego wiele o życiu siostry. On również zmarł rok później. 

Podczas swojej pierwszej wizyty poznałem Marka, jednego z dwóch synów mojej siostry i 
jej troje wnuków: Aleksandrę (Olę), Gerarda i Tomka (syna Marka). Od tamtego momentu 
utrzymywałem kontakt z Olą i Gerardem, pomagając im, ile tylko mogłem. Jedynie oni 
dwoje chętnie przyjęli moje zainteresowanie ich życiem. 
 
W 1997 roku, Ola i Gerard przyjechali na dwa tygodnie do Kanady.   
      Próbowałem zapoczątkować pomiędzy tymi dwiema rodzinami kontakt, który trwałby dłużej. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Z lewej 
W górnym rzędzie: 
Zig, ja, Gerard, 
Martin 
W dolnym rzędzie: 
Tina, Ola, Nicole 
 
Z prawej 
Tina, Zig, Gerard, 
Ola 
 

1

  Mąż mojej siostry          Lena, jego druga żona      Marek, młodszy syn siostry     Tomek, syn Marka 

2
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W 1999 roku wróciłem do Polski na ślub Oli i Pawła. 
Cała rodzina spędziła wspólnie tydzień nad morzem  

Podczas tej wizyty pojechałem do Lublina, aby 
dowiedzieć się czegoś na temat rodziny mojego ojca. 
Odkryłem tam, że miałem dwóch kuzynów. Obaj byli 
synami moich stryjów. Jeden z nich i ja byliśmy w tym samym wieku, drugi był od nas 
rok młodszy. Ale w tamtym czasie obaj już nie żyli. Nie zdążyłem się z nimi spotkać. 
Dowiedziałem się że zadawali sobie pytanie: “Dlaczego Andrzej nie kontaktuje się z 
nami?”. A ja nic o nich nie wiedziałem. Poza tym ich rodziny wyrzekły się nas i miałem 
pełne goryczy wspomnienia z Lublina z 1939 roku. 
 
W 2008 roku, Ola, Paweł i ich pięciąletnia córka Laura, przyjechali do Kanady na 
trzy tygodnie. 
Podczas ich pobytu ponownie starałem się wzmocnić więzi pomiędzy naszymi rodzinami. 

 

 
    Powyżej: Juliana, Breanna, ja, Laura, Sarah 

W 2010 roku jeszcze raz 
pojechałem na 15 dni do 
Polski. 
Tym razem moja córka Tina i 
wnuczka Juliana pojechały 
razem ze mną. 
 
 

 
Z lewej 
Ola i Paweł 
 
Z prawej 
Marek, Lena, ja, 
Tomek, Ola i Paweł 
 

Z lewej: 
Ola, ja, 
Tina, 
Juliana, 
Sarah, 
Laura 
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Odwiedziliśmy miejsca, w których mieszkałem na Bielanach, w Sulejówku i w 
Warszawie. Odwiedziłem Muzeum Powstania Warszawskiego i nagrałem swoje 
wspomnienia. Spędziliśmy również 10 dni w Niemczech, gdzie spotkaliśmy się z rodziną 
mojej żony  

Podróż ta dała mi wielkie zadowolenie. Miałem 
okazję podzielić się z rodziną wspomnieniami ze 
swojej przeszłości – wspomnieniami, które 
pozostaną żywe wśród nich i utrwalą ich 
wspomnienia. Umożliwiłem im w ten sposób 
nawiązanie kontaktu z tą osobą, którą byłem w 
przeszłości. 

 
 
Zawsze czułem, że moja rodzina zna mnie tylko częściowo. Celem tej książki – i tamtej 
podróży – jest przerzucenie pomostu ponad tym, czego brakuje. Jest to dla mnie bardzo 

             Ola                                 Paweł                                   Laura                               Gerard 
 

Sulejówek: podczas remontu       Bielany: Obecnie Uniwersytet Teologiczny 
Ola, Gerard, ja, Paweł, Laura, Juliana       Juliana, Tina i ja 
 

Nad Bałtykiem. Tina, Juliana, ja, Laura, Ola, Paweł i 
Gerard – przez wiele dni podróżowaliśmy razem. 

  Ola         Pawel           Laura        Gerard 
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ważne. 
W 2012 roku Gerard przyjechał do Kanady na 2 i pół tygodnia 
 
 
 
 
 
 

W 2013 roku, razem z zespołem wolontariuszy, pracujących dla misji "International 
Messengers", przyjechałem do Polski na obóz ewangelizacyjny, połączony z nauką języka 
angielskiego, w Kątach Rybackich. Pobyt ten trwał 13 dni, od 27 czerwca do 9 lipca. 
 
Wszystkie rozmowy z uczestnikami obozu odbywały się po angielsku. Uczyliśmy języka 
angielskiego i czytaliśmy Biblię. Poznałem tam wielu wspaniałych ludzi i wyjechałem z 
Polski pełen niezapomnianych wrażeń. W ostatnim dniu zobaczyłem się ponownie ze 
swoją rodziną, która przyjechała w tym celu do Gdańska. 

W 2014 roku Tina, Juliana i ja planujemy pojechać razem do Polski aby odwiedzić 
trzy obozy ewangelizacyjne z językiem angielskim, organizowane przez "International 
Messengers". Juliana ma 14 lat. Mamy nadzieję, że Tina będzie mogła zaprezentować 
swój talent muzyczny uczestnikom obozów. Ja będę opowiadał swoją historią nawrócenia 
i czytać jeden z moich wierszy. Juliana będzie odpowiadać na pytania dotyczące jej wiary.  
 
Plany te zbiegają się w czasie z innym ważnym wydarzeniem. Na początku tego roku 
otrzymałem oficjalne zaproszenie od Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy, aby 
wziąć udział w trzydniowych uroczystościach z okazji 70-tej rocznicy 
Powstania  Warszawskiego. Koszt mojego przylotu do Warszawy i pobytu zostanie 
pokryty w całości z budżetu miasta, w związku z czym czuję się uhonorowany jako były 
powstaniec i Polak. 
 

 Część zespołu wolontariuszy. Byłem jedynym         Gerard, Ania, ja, Ola i Paweł w Gdańsku 
Kanadyjczykiem, wszyscy pozostali byli z USA. 
         

Cała rodzina w restauracji                   Przed Tiny domem              Na statku przy wodospadzie Niagara 
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ANEKS 1 – Moja rodzina z czasów dzieciństwa 
W czasie, kiedy dorastałem, moja rodzina składała się z siedmiu osób. “Grupa Siedmiu.” 
(Mój ojciec zupełnie nie utrzymywał z nami kontaktu. / AK – skrót od Armii Krajowej, 
polskiego ruchu oporu w czasie okupacji nazistowskiej w Polsce). 
 
1.  Dziadek  Józef  Świątkowski                                            1868- 1942  (74 lata) 

 
Dziadek był mi naprawdę bliski. Bardzo się o mnie troszczył 
i uwielbiałem z nim przebywać. W momencie przeprowadzki 
do Sulejówka był już na emeryturze, mógł zatem zajmować 
się domem i ogrodem. Zawsze był zajęty, ale przerywał 
pracę, jeśli moja siostra lub ja potrzebowaliśmy go. 
Odprowadzał nas do szkoły i zabierał ze sobą wszędzie tam, 
gdzie chcieliśmy pójść. Myślę, że zawsze chciał mieć syna. 
Jego pożycie z moją babcią nie należało do szczęśliwych i 
najczęściej spędzał czas samotnie.  
 

 
2.  Babcia  Felicja Świątkowska z Brudzyńskich        1862-1945   (83 lata) 

 
Babcia była poważna i surowa. Zajmowała się nami i miała 
silne poczucie odpowiedzialności za rodzinę. Kiedy zmarła 
moja matka, opiekowała się moją siostrą i mną, mając 81 lat i 
będąc  słabą i pozbawioną sił. Nigdy nie przestanę jej kochać i 
dziękować Bogu za jej wysiłek. 
 
 
  
            
 

 
Zarówno dziadek, jak i babcia pochodzili ze szlacheckich rodzin, z zapomnianego obecnie 
europejskiego ustroju feudalnego (nasi sąsiedzi żartobliwie nazywali dziadka 
“dziedzicem”, ponieważ w dalekiej przeszłości jego rodzina była bogata i posiadała wiele 
dóbr ziemskich, a mieszkańcy wsi byli u nich na służbie). Oboje pamiętali czasy 
dobrobytu i wysokiego statusu społecznego. Prowadzili życie w izolacji, oddzieleni od 
pospólstwa. Moja ciotka nie wahała się podkreślać, że ja też należałem do niższej klasy, 
ponieważ moja matka wyszła za mąż za miejskiego przedsiębiorcę. Kiedy moi dziadkowie 
byli małymi dziećmi, ich rodziny utraciły wiejskie dobra i musiały zacząć pracować na 
własne utrzymanie. Dziadek był kierownikiem biura Finansów Polskich Kolei. 
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3.  Matka   Maria Eugenia ze Świątkowskich       1897 -1943 (46 lat)    AK   
 

Matka miała trudne życie. Była inteligentna, ambitna i 
niespokojna. Myślę, że tak naprawdę nie wiedziała, czego chce. 
Jej praca, dzieci i pogoń za szczęściem osobistym, wszystko to 
stawiało wymagania, którym nie potrafiła sprostać. Nie 
pamiętam, abym tak naprawdę kiedykolwiek był z nią lub ją znał. 
Jedyna rzecz, którą mogę powiedzieć, to że nigdy nas nie 
zostawiła i że troszczyła się o dobro moje i mojej siostry. 
Podczas okupacji nazistowskiej w Polsce prowadziła podziemny 
szpital dla rannych żołnierzy AK. 
Przez sześć ostatnich lat jej życia byliśmy oboje z siostrą w 
szkołach z internatem, z dala od domu. Żyła nie znając Boga i nie 
znajdując wewnętrznego pokoju. 

 
4.  Siostra     Irena Urbanowicz                                     1925-1967  (42 lata)   AK 
 

W dzieciństwie zawsze mówiła mi, co powinienem robić i nie 
bardzo mi na niej zależało. Dopiero kiedy byliśmy w szkołach z 
internatem, szczególnie podczas pierwszego roku, zbliżyliśmy się 
do siebie. Kilka lat później zostaliśmy rozdzieleni na zawsze. Teraz, 
kiedy wiem, co ją czekało po wojnie, że była chora i żyła w 
trudnych warunkach, że jej życie trwało tak krótko, patrzę na to 
wszystko inaczej. Zastanawiam się, jak by to wyglądało, gdybyśmy 
mieszkali blisko siebie. Była bardzo życzliwą i troskliwą osobą, i 
jestem pewien, że bylibyśmy sobie bardzo bliscy. Wstąpiła do AK i 
brała udział w Powstaniu Warszawskim. Wyszła za mąż, miała 
dwóch synów, ale przedwcześnie umarła na poliposis.  
 

               
5.  Ja      Andrzej Urbanowicz               1927 - ?   (87 lat w 2014 roku)    AK 
 

Jestem pewien, że nie udało mi się wykorzystać całego swojego 
potencjału. Przez większą część życia zużywałem wiele energii na 
pokonywanie wewnętrznych konfliktów, które były rezultatem 
mojego wychowania, przeżyć, religii, osobistych i małżeńskich 
problemów. Jestem świadomy tego, że najpierw musimy zabrać 
się za swoje wnętrze, aby móc rozkwitnąć w życiu. Wydaje się, że 
nigdy nie byłem dobrze przygotowany, czy to kiedy byłem 
żołnierzem, ojcem, mężem czy zwierzchnikiem. Jedynie dzięki 
ciężkiej pracy i determinacji w końcu udawało mi się, 
pozostawiłem jednak za sobą sporo zniszczeń. W wieku 16 lat 
wstąpiłem do AK i brałem udział w Powstaniu Warszawskim. 
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6.  Ciocia      Helena Łyczewska ze Świątkowskich        1902-1996  (94 lata) 
 
Była młodszą siostrą mojej matki. Pamiętam swoją ciocię jako 
pomocną i dobrą osobę, ale czasami miewała zmienne nastroje 
i wpadała w histerię. W jednej chwili była łagodna, a w 
następnej wybuchała. Z tego powodu oboje z siostrą byliśmy 
wobec niej bardzo ostrożni i staraliśmy się jej nie 
denerwować. Bardzo mnie lubiła. Często chodziła ze mną na 
spacery, podczas których rozmawialiśmy. Wyszła za mąż, 
kiedy miałem około pięciu lat. Pamiętam, że kiedy wujek 
opiekował się mną, ciocia bywała zazdrosna i stawała się 
bardzo złośliwa. Nie była jednak samolubna i dużo pomogła 
mojej matce. 

 
Po śmierci mojej matki i swojego męża, ciocia opiekowała się moją babcią, siostrą i mną. 
Stanowiła jeden z powodów, dla którego chciałem wyjechać z Polski, ponieważ nie 
chciałem jej pomocy. W pewnym stopniu było mi jej żal ze względu na chaos, w jakim 
była pogrążona. Uczyniła wiele dobrego w naszym życiu, ale brakowało w tym 
łaskawości. Odwiedziłem ją w 1995 roku, rok przed jej śmiercią. 
 
7.  Wuj      Witold  Łyczewski                     1905 – 1943   (38 lat)  AK 

 
Poza moim dziadkiem, był dla mnie drugim wzorem 
mężczyzny. Wujek i ciotka odwiedzali nas w weekendy, 
przeciętnie dwa razy w miesiącu. Bardzo go lubiłem. Był miły 
i troskliwy, chociaż nigdy nie było między nami tak bliskiej 
więzi, jakbym tego chciał. Uprawiał sport, w czym ja nigdy nie 
byłem dobry. Pomagał nam bardzo później, w czasie wojny. 
Można było na nim polegać, ciężko pracował i chciałem być 
taki, jak on. Jego pożycie małżeńskie z moją ciocią nie było 
łatwe. W 1939 roku brał udział w walce o oblężoną Warszawę, 
a w czasie okupacji nazistowskiej w Polsce był w dowództwie 
AK. W 1943 roku został ranny i kilka tygodni później, kiedy 
leżał na noszach, został zamordowany rękami nazistów.  

 
Podczas II Wojny Światowej, czworo z naszej siódemki zmarło (dziadkowie, moja matka i 
wujek). W 1999 dowiedziałem się, że mój ojciec również zmarł ok.1940 roku. Spośród 
trojga osób, które przeżyły (moja ciocia, siostra i ja), w 1944 ja na zawsze zostałem 
oddzielony od pozostałej dwójki. Nigdy więcej nie zobaczyłem swojej siostry. Jeśli chodzi 
o nasze ziemskie dobra, ocalały jedynie osobiste przedmioty. (Tak na marginesie, nigdy 
nie straciliśmy ani jednej fotografii). 
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ANEKS 2 – Moja własna rodzina 
Moja najbliższa rodzina składa się obecnie z dziewięciu osób, ale na początku były tylko 
trzy. 
Moja żona Irmstraut, Libette, Hermine, Rita Angermuller urodziła się w Gottingen, w 
Niemczech, 20 listopada 1927 roku, a zmarła 3 listopada 1993, mniej niż 3 tygodnie przed 
swoimi 66 urodzinami. Była sześć miesięcy młodsza ode mnie. Posługiwała się swoim 
pierwszym imieniem i zazwyczaj zwracano się do niej “Irma”, chociaż ja nazywałem ją 
“Irmi”. W 1948 roku wyszła za mąż za Gerarda Renaulta, a w 1950 została wdową. 
Pobraliśmy się w 1952 roku. 
 
Na początku byliśmy rodziną trzyosobową. 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
Rodzina mojej córki Tiny, Weidelichowie (poniżej Zig, Tina i Juliana) 
 
 
 
 
 
 
  

Rodzina mojej córki Nicole, Bresselowie (poniżej) 
          Martin                     Nicole                      Brenna                       Sarah 
 

 

Te zdjęcia zostały 
zrobione na 
ślubie Tiny, w 
tym samym roku, 
kiedy Irmi 
zmarła. Ja, Irmi i 
Roland Gerard, 
mój pasierb. 
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ANEKS 3 – Miejsca, w których mieszkałem  
Jeśli chodzi o Polskę, to Sulejówek był moim jedynym prawdziwym domem.  
We wszystkich pozostałych miejscach, w których mieszkałem do 31 roku życia, spędziłem 
nie więcej niż 2 do 3 lat. 
Polska (17 lat) 
1927 - 1928   1 rok   Poznań   ul. Górna Wilda 100  
1928 - 1929   1 rok   Warszawa  ul. Koszykowa 71 m. 36 
1929 - 1930  1 rok   Wilno   ul. Szeptyckiego  
1930 - 1932   2 lata   Warszawa  ul. Koszykowa 71 m. 36 
1932 - 1937   5 lat    Sulejówek,  ul. Okrzei 2 
1937 - 1939   2 lata   Ostrzeszów internat XX Salezjanów 
      (Wakacje letnie i Boże Narodzenie w Sulejówku) 
1939 - 1943   4 lata  Bielany w Warszawie, internat XX Marjanów   
      (Wakacje letnie i Boże Narodzenie: 1940 Sulejówek, 1941 Ożarów, 1942 w szkole)  
1943   6 miesięcy Włochy pod Warszawą (gdzie zmarła matka) 
           ul. Kochanowskiego 29 
1943 - 1944   1 rok  Warszawa, Praga, ul. Grochowska 280 m. 23 
 
Austria (7 miesięcy) - w niewoli niemieckiej 
1944 10 05 - 1945 10 06   1 dzień  Ożarów koło Warszawy (gdzie pracowała moja   
                       matka ) 
1944 10 06 - 1944 10 21 3 tygodnie Lamsdorf, Niemcy  Stalag 318 VIII  F  
             Rejestracji Nr. 105 168   
1944 10 25 - 1944 11 12 6 tygod ni Markt Pongau (koło Salzburg), Austria, M.                                                         
             Stammlager 317 (XVIII C) 
1944 11 13 - 1944 12 10 4 tygodni Wolfsberg, Austria,  Stamlager (XVIII A) 
1944 12 10 - 1944 12 16 1 tydzień Markt Pongau (koło Salzburg), Austria, M. 
             Stammlager 317 (XVIII C) 
1944 12 16 - 1945 01 27 5 tygodni Salzburg, Austria,  Arbait Komando  27648 GW 
1945 01 27 - 1945 03 08 6 tygodni Markt Pongau (koło Salzburg), Austria, M.  
             Stammlager   317 (XVIII C) 
1945 03 11 - 1945 05 01 7 tygodni Tshubach koło Landek, Insbruk, Austria,  
                Arbait Komando (obóz pracy) 
 
Szwajcaria  (6 miesięcy) 
1945 05 01- 1945 05 02 1 dzień  Schultz, Szwajcarja (miasto prawdopodobmnie   
                  nazywało się Chur)  
1945 05 05 - 1945 06 01 4 tygodni Bremgarten (w pobliżu Zurychu) – w kwarantannie  
1945 06 01 - 1945 06 07 1 tydzień Erlach         
1945 06 07 - 1945 08 06 2 miesiące Kercers  
1945 08 06 - 1945 08 20 3 tygodnie Fräschels koło Neuschatel      
1945 08 20 - 1945 09 10 3 tygodnie Lfscherz 
1945 09 10 - 1945 09 18 1 tydzień St. Bleis koło Neuschatel      
1945 09 18 - 1945 11 01 6 tygodni Cheyres 
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Włochy (11 miesięcy) 
1945 11 01 - 1945 11 02 1 dzień   Milano         
1945 11 02 - 1945 11 16 2 tygodnie  Predapio         
1945 11 18 - 1946 04 24 5 miesięcy  Barletta    
1946 04 24 - 1946 06 18 2 miesiące  Amandola   
1946 06 18 - 1946 09 29 3 miesiące  Fermo 
    
Anglia (11 lat) 
1946 10 04 - 1946 12 16   2 miesiące   Magholl, koło Liverpool, 79 Transit Camp 
1946 12 16 - 1948 09 27   21 miesięcy   Millom lotnisko koło Millom Cumberland 
1948 09 28 - 1949 01 09   3 miesiące   18 Wharton Str.     Londyn WC1 
1949 01 09 - 1949 08 27   8 miesięcy    36  Cromwell Grove,   Londyn W6 
1949 08 27 - 1951 01 07   15 miesięcy   50 Fontarabia Rd.  Clapham Common,  
                   Londyn SW11 
1951 01 07 - 1951 09 15   9 miesięcy   31 Birchington Rd.  Kilborn, Londyn NW6 
1951 09 15 - 1953 03 08 18 miesięcy   26 Haselrigge Rd.  Clapham Common, 
                   Londyn SW4 
1953 03 08 - 1954 10 02 18 miesięcy   13 Crescent Grove, Clapham Common, 
                   Londyn SW11 
1954 10 02 - 1957 09 30   3 lata          7 Rathgar Ave., West Ealing, LondonW13 
 
Kanada (59 lat) 
1957 09 05 - 1957 09 28   3 tygodnie   19 Mountview Ave.   Toronto 9 
1957 09 28 - 1958 06 11 10 miesięcy    178 Wright Ave.     Toronto, Ont. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1958 06 11- 1969 05 01 11 lat   33 Le May Rd.  Toronto, Ont.  M4S 2X2 
1969 05 01- 1997 08 23 28 lat   49 Thorny Brae Dr.  Thornhill, Ont. 
                    L3T   2C6 
1997 08 23 - 2000 02 05   2 lata  5 miesięcy  Richmond Hill, Ont. 
2000 02 05 – 2016   16 lat     Aurora Ont.  
 
W sumie  
17 lat w Polsce 
  2 lata na kontynencie europejskim  
11 lat w Anglii              
59 lat w Kanadzie 
89 lat – wiek jaki osiągnełem w 2016 roku  
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ANEKS  4 – Galeria moich zdjęć 
	   	  

    1928, 1 rok             1929,  2 lata             1930,  3 lata                1931,  4 lata                1932,  5 lat   

    1933, 6 lat               1934,  7 lat                 1935,  8 lat                  1936,  9 lat            1937,  10 lat 10 

 1938,  11 lat                1939,  12 lat                 1940,  13 lat              1941,  14 lat             1942,  15 lat  
15 

 

     
    
   Powstanie,  
   niewola i 
   internowanie 
   w Szwajcarii 

1943,  16 lat                 1944,  17 lat                1945,  18 lat               1946, 19 lat               1947,  20 lat  

 1948,  21 lat                1949,  22 lata              1950,  23 lata               1951,  24 lata             1952,  25 lat   
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   1953,  26 lat              1954,  27 lat                1955,  28 lat              1956,  29 lat               1957,  30 lat  

    1958,  31 lat             1959,  32 lata               1960,  33 lata             1961,  34 lata             1962,  35 lat          

1963,  36 lat              1964,  37 lat                 1965,  38 lat               1966,  39 lat            1967,  40 lat 

1968,  41 lat               1969,  42 lata             1970,  43 lata             1971,  44 lata               1972,  45 lat  

  1973,  46 lat             1974,  47 lat               1975,  48 lat                 1976,  49 lat               1977,  50 lat 
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   1978,  51 lat             1979,  52 lata             1980,  53 lata             1981,  54 lata            1982,  55 lat 

  1983,  56 lat                 1984,  57 lat              1985,  58 lat             1986,  59 lat              1987,  60 lat  

  1988,  61 lat              1989,  62 lata              1990,  63 lata             1991,  64 lata             1992,  65 Lat 

   1993,  66 lat              1994,  67 lat                1995,  68 lat              1996,  69 lat               1997,  70 lat  

   1998,  71 lat                1999,  72 lata              2000,  73 lata            2001,  74 lata            2002,  75 lat 
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     2003,  76 lat                2004,  77 lat             2005,  78 lat              2006,  79 lat             2007,  80 lat  

   2013,  86 lat         2014,  87 lat           2015,  88 lat          2016,  89 lat 

     2003,  76 lat                2004,  77 lat             2005,  78 lat              2006,  79 lat             2007,  80 lat  
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  ANEKS 5 -      Wiersz 
  Rozdarte serce 
  Nad jeziorem w chmurny dzień 
  Miałem kłopotliwy sen 
  Tyle jest zbrodni, wojen, zła 
  Dumam w duchu, czemu tak?        
   Nad jeziorem w jasny dzień 
   Miałem radośniejszy sen 
   Tyle jest dobrego przez większość lat 
   Dumam w duchu, czemu tak? 
  Jest w nas zło i jest w nas dobro 
  Wybieramy je osobno           
  Czemu serce rwie się w dwa?  
  Jedna jest dobra, a druga zła?    
   Jak rozważam to pytanie  
   Jaką drogę wybrać dla mnie    
   Dobro – pragnę, aby rosło 
   Zło zaś – pragnę, żeby poszło 
  Niech się dobrość rozprzestrzenia 
  Pomagajmy jej w istnieniu  
  Niech miłość obejmie świat  
  I niech trwa przez wiele lat  
   Jest w nas zło i jest w nas dobro 
   Wybieramy je osobno 
   Czemu serce rwie się w dwa? 
   Jedna jest dobra, a druga zła?  
  Nad jeziorem w cudny dzień 
  Czułem Boga bliski cień 
  Choć cierpienia w życiu są 
  Nimi Bóg wykłada wolę swą 
   Ufaj Bogu, On wie, co ci brakuje 
   Usunie gorycz, co ci życie truje  
   Rozdarte serce On złoży sam 
   Naprawi twój życiowy plan 
  Jak się dusza leczy, oh co to za cud!     
  Naszym celem jest niebo i Bóg     
  Życie to więcej niż co widzimy     
  Ufaj Bogu, przebaczył twe winy    Aurora, Kanada 2013  
 
Od czasu kiedy doświadczyłem terroru wojny, prześladowało mnie pytanie: ”Czym jest to, 
co znajduje się w sercu człowieka i powoduje jego rozdarcie?” Problem nienawiści i zła 
zawsze mnie zastanawiał, tym bardziej, że przekonałem się, że ja też jestem zdolny do 
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obu. Trudno mi było dostrzec działanie Boga na świecie, ale z pewnością widziałem to, co 
szatan czyni dookoła nas. 
ANEKS 6 - Moje życie w skrócie 
 
Nazywam się Andrzej (Andrew) Urbanowicz. Mam 87 lat. Jestem Polakiem. Walczyłem 
w czasie II Wojny Światowej, należałem do AK i brałem udział w Powstaniu 
Warszawskim. Pochodzę z rozbitej rodziny. Moi rodzice rozwiedli się, kiedy miałem 3 
lata i opiekę nade mną przejęli rodzice mojej matki. Do 10 roku życia nie wiedziałem nic 
o Bogu. 
  
Kiedy miałem 10 lat, zostałem umieszczony w internacie katolickim, gdzie spędziłem 6 
kolejnych lat. Na skutek pobytu w tym miejscu pojawiła się we mnie głęboka wiara w 
Boga. 
 
W wieku 16 lat przyłączyłem się do AK i wziąłem udział w Powstaniu Warszawskim. 
Miałem 17 lat, kiedy zostałem wzięty do niewoli i wywieziony z Polski do Austrii. Przez 
ostatnie 70 lat mieszkam zagranicą; w chwili obecnej w Kanadzie, gdzie przebywam od 
57 lat. Studiowałem w Anglii i pracowałem jako inżynier lądowy. Przez ostatnie 50 lat 
zajmuję się komputerami, zarówno zawodowo jak i w ramach osobistych zainteresowań. 
 
Mając 22 lata odszedłem z kościoła – niezadowolony i rozczarowany, i przez kolejne 40 
lat nie wierzyłem w Boga. W połowie tego okresu, po 20 latach, mój stan duchowy 
osiągnął  najniższy poziom. Wewnętrznie byłem niezaspokojony, pełen goryczy i pustki. 
Ukrywałem to jednak i  trudno było zauważyć moje zmagania. 
 
Przez cały ten czas szukałem prawdy – w filozofii, psychologii i w literaturze. Nigdy nie 
przypuszczałem, że było mi brak Boga. Ludzie wierzący nie rozmawiali ze mną o 
sprawach wiary, a ja sam nie potrafiłem poprawić swojego duchowego stanu. 
 
Kiedy miałem 60 lat, moja starsza córka, Tina, poznała Jezusa Chrystusa i powiedziała mi 
o swojej wierze. Dała mi też do czytania Biblię. Przez następne 4 lata przeczytałem ją od 
początku do końca 4 razy. Jednocześnie  zacząłem chodzić na spotkania dyskusyjne  
grupy biblijnej, które odbywały się 1-2 razy w tygodniu. Dlaczego robiłem to wszystko? 
Ponieważ musiałem rozwiązać swój problem goryczy. Pomimo tych starań, nie byłem 
gotów oddać Bogu kontroli nad swoim życiem. Ciągle uważałem, że sam byłem w stanie 
kierować swym życiem. 
 
Dopiero kiedy zdecydowałem się  przekazać całkowicie ster swojego życia Jezusowi, 
ciężar w sercu zaczął maleć i stopniowo odzyskałem radość życia. 
 
Przez ostatnie 23 lata jestem osobą głęboko wierzący. Uczę na temat Biblii, prowadzę 
spotkania małych grup dyskusyjnych i piszę na tematy związane z wiarą. Napisałem 
również książkę o swoim życiu, opowiadającą o tym, w jaki sposób Bóg się mną 
opiekował, mimo iż nie zdawałem sobie z tego sprawy. Książka ta jest już przetłumaczona 
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na język polski.  
 
Kim jestem?  Wierzę w Biblię jako Słowo Boga i w Jezusa Chrystusa, syna Boga.  
                       Przez ostatnie 23 lat, z determinacją staram się Go naśladować. 
 
Biblia jest podstawą naszej wiary. Przez swoje słowo Bóg jest w stanie nas odnowić. On 
odnowił  mnie – uczynił coś, czego nie potrafiłem sam dokonać. Czytaj Biblię, a Bóg 
odnowi i ciebie. Osiągniesz wewnętrzny spokój duszy i odzyskasz radość życia. 
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ANEKS  7 -  Dowody przynależności do AK  i drugiego Korpusu 
 
Po wojnie, kiedy jeszcze żyli świadkowie, starałem się zdobyć dowody swojej 
przynależności do AK i udziału w Powstaniu Warszawskim. W tamtym czasie było wśród 
nas wielu Polaków, którzy zostali wywiezieni do pracy w Niemczech. Wielu chwaliło się 
działaniami, w których w rzeczywistości nie uczestniczyli. Doszło do tego, że chłop z 
głębokiej wsi mówił, że jest z Warszawy. Kiedy ja to mówiłem, ludzie uśmiechali się 
podejrzliwie, nie wierząc mi. Z tego powodu zacząłem mówić, że jestem z Sulejówka. 
Zarówno wtedy, jak i teraz, potrzebne mi były niepodważalne dowody. 
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