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 Wstęp  

 

 

 

Czytelniku. 

 

Otrzymujesz do ręki opowiadanie o niezwykłym ludz-

kim losie. Dostajesz heroiczną epopeję, w której bohater żyje 

w nieustającej walce o przetrwanie. On nie jest okazem ludz-

kiej siły, wytrwałości, przebiegłości. On idzie środkiem życia. 

Jest uczciwy. Stale marzy mu się ten świat, który wyniósł z 

domu i który jest w jego genach. Ale ten, w którym żyje, to 

jest świat inny – prawdziwy, często brutalny, nie taki, jaki 

otrzymał w „darze” od rodziców. On walczy o przetrwanie 

nie tylko wtedy, gdy jest głodny, ale i wtedy, gdy mimo do-

statku chleba zmaga się ze źle zorganizowanym światem. Ta 

historia jest prawdziwa, więc tym większa jej wartość po-

znawcza dla życia. Ona przyda się twoim dzieciom i wnu-

kom. To jest los dziecka, które nie miało (tak jak wielu innych 

na świecie) godnego miejsca i warunków rozwoju. Bohater 

przechodzi kolejne epoki i nie spotyka Polski sprawiedliwej, 

dającej dziecku należne mu warunki życia. Wiele się o 

dziecku mówi, ale ono stale jest na marginesie troski. Nasz 

bohater, kiedy jako dziecko powinien iść do szkoły, pod przy-

musem okupacji niemieckiej idzie do pracy ponad jego siły. 

Mając za sobą lata folwarcznej nędzy i głodu, musi wykony-

wać rozkazy pracy w owczarni, oborze i chlewni. Nie ma 

dzieciństwa, nie ma młodości, nie ma miejsca w szkole, nie 

istnieje dla niego radość młodych lat. Będąc dzieckiem, musi 

być dorosłym. 
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Podnosi się z wyzwoleniem kraju przez Rosjan w 1945 

roku. Podejmuje pracę, ale i naukę – jedyne źródło urzeczy-

wistnienia swych nadziei na lepszy los. Odradzają się w nim 

siły, jest pracowity, ma wielką dążność i pragnienie nauki i 

rozwoju, choć nie bardzo pasuje do systemu. Potyka się i po-

pada w konflikt z niesprawiedliwością, której miało nie być. 

Przemija okres społecznej własności środków produkcji, na-

stępuje powrót do kapitalizmu. Znowu on i jego pokolenie 

jest postawione w trudnej sytuacji. Dokonuje się „przewarto-

ściowanie”, ale też zwykła grabież, bezprawie, rozdawnictwo 

bazy materialnej narodu w szpony obcego kapitału. Miliony 

ludzi opuszczają ojczyznę w myśl fałszywych założeń, że to 

bogaci kraj i podnosi jego prestiż. Polak tani, łatwy do zmani-

pulowania. Nie wiemy, kto Polską rządzi, bo niejasności jest 

bez liku. Minęło ćwierćwiecze, a kraj grzęźnie w długach i 

stale poszukuje oparcia w świecie, lecz polityka zagraniczna 

nie rokuje efektów. Więcej jest smutku niż radości. Kraj 

piękny, nieprzeludniony, wadliwie zarządzany i skłócony. 

Na tym obcy zbijają kapitał i słodko się uśmiechają, a my na-

dal uważamy, że wszystko jest w porządku. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 


