
Autobiografia ta nie jest wyrzutem sumienia. Jest opowieścią o tym, jak człowiek, który 
wywodził się z zapadliska społecznego, dźwigał się, podnosił i upadał, ale nie tracił nadziei. 

 Życie rodziny dużej (licznej) jest trudne zawsze, ale w czasach, w których przypadło 
dzieciństwo i młodość autora, to życie było szczególnie uciążliwe, nękane bezrobociem ojca i 
brakiem źródeł jakiejkolwiek pomocy. Głodowe lata wyciskały łzy, stawiały rodzinę w 
sytuacji rozpaczy i zagubienia. Rozwój dzieci w takich rodzinach był prymitywny lub nie ist-
niał wcale. Ciemnota i strach wyzierały z każdego kąta, a głód powodował rozpacz i 
niszczenie młodych organizmów. Śmierć głodowa maleńkiego, bardzo kochanego braciszka i 
jego pogrzeb w niewiadomym dla rodzeństwa miejscu, to krzyk okropności, na które nawet 
ksiądz nie reagował. Dla niego ważniejsza była zapłata za pogrzeb niż widok tych dzieci, które 
swym wyglądem i cierpieniem przerażały.  

Ta droga po bochenek chleba, do której zmuszał głód, ta wyprawa do lasu po chrust i 
wiele innych obrazów opuszczenia i zaniedbania rodziny świadczą o upadłości tamtego 
świata. To była Polska bez sumienia!  

Ta przepaść pomiędzy dworem a czworakami świadczyły o źle zorganizowanym 
świecie, na co nie było znikąd żadnej reakcji.  

Wartość autora polega na tym, że on w tych okropnościach życia ufa Bogu, na wzór 
swej matki, i odnajduje radość w świadczonej jej pomocy. Czuły na jej łzy, wspomaga ją wła-
snym wysiłkiem, a nawet gdzieś w kąciku, bezradny jak ona, płacze razem z nią. Wspólna 
modlitwa scala rodzinę i odnawia w niej nadzieje. Matka jest potęgą wiary, która jest jedynym 
źródłem siły przetrwania.  

Wzmaga się atmosfera wojny, jest nowy strach. Odchodzą na wojnę ojcowie, synowie, 
bracia, jest rozpacz pożegnania. Żywi idą na śmierć w obronie Polski. Tylko trochę to 
rozumieją dzieci, ale cierpią, ogarnia ich panika, która pożera ich dzieciństwo. Słychać 
spadające niedaleko bomby.  

Są Niemcy, jest niewola. Ale jaka to jest niewola! Nic nie wolno, bo zabiją. Dobrze że 
przeżyli front. Muszą wykonywać, co każą, bo zabiją. Dzieci idą do pracy. Nie ma dzieciństwa, 
nawet tego w kopczyskach. Pięć lat w strachu, zimnie i głodzie, zamiast w ławce szkolnej. 

Wyzwolenie. Jest radość. Wszyscy żywi witają Rosjan, oddają im chleb, bo ci idą na 
Berlin. Witają wojsko polskie. Coś wzruszającego, pięknego, nasze wojsko! Niepojęta radość! 

Jest szkoła w hrabiowskim pałacu, jest też „sprawiedliwość”, gdy idą przez park, gdzie, 
broń Boże!, nie było wolno wetknąć nosa i stanąć nogą. Dzieci siadają w takich ławkach, jakie 
są. Nauczycielami są uczniowie, którzy pokończyli (a może nawet i nie) szkołę podstawową 
przed wojną, ale uczą, jest radość, są lekcje, czytają, liczą, rośnie nadzieja. 

Autor idzie do drugiej klasy, ma czternaście lat. Prędko przechodzi do trzeciej, również 
prędko do czwartej, bo ojciec uczył ich w okupację. Jednocześnie pracuje, bo ojciec ma parcelę, 
a tam nic nie ma. On nie ma chwili wolnej. On pracuje i się uczy, uczy się i pracuje. Ale buntuje 
się, bo myśli o dalszej szkole, a szans nie ma, bo jest ciężka robota, ciężka, a ta ma 
pierwszeństwo. 

Wreszcie Poznań, Laski, Darłowo – długie, różnorodne, wesołe i smutne, upadłe i 
podźwignięte życie. Blisko dwadzieścia lat, ogrom powodzeń i niepowodzeń, potem wy-
muszony powrót na stare śmieci do Koła. Wszędzie praca, nauka, studia, troska, miłość. 
Trudne życie, problemy, ale przynajmniej syty i umyty.  



Opowiada to z dużą dokładnością jako prawdy życia, jako prawdy smutków i radości, 
jako prawdy zawinione i niezawinione, jako prawdy swoje i cudze, jako prawdy systemów 
wadliwie zorganizowanych, jako prawdy sprawiedliwe i niesprawiedliwe, prawdy 
podnoszące i prawdy upokarzające, jako prawdy wesołe i smutne, ale prawdy i tylko prawdy, 
zapamiętane gorzkim życiem, zakodowane na zawsze w jego sercu i pamięci.  

Uwypukla mocno w swych wyznaniach wartość rodziny. Bohater autobiografii brał 
zawsze przykład ze swych rodziców, którzy byli twórcami swego losu, ale też dźwigali ten 
ciężar w wielkim poczuciu odpowiedzialności i troski. To jest tak piękne i wielkie, że trafia do 
serca każdego dziecka i pozostaje tam na zawsze. Chyba, że dziecko jest jakimś od-
szczepieńcem. Oni dzielili los trudny i bolesny, aby dzieci żyły, rosły i nie płakały, choć tego 
uniknąć się nie dało w niedostatku, który rodzinę prześladował. 

Z tych niesłychanie trudnych warunków egzystencji autor wychodzi zwycięsko, bo 
jego pragnienie nauki, rozwoju, poznawania rzeczy nowych i nieznanych jest tak wielkie, że 
nieodparcie idzie do przodu, odbudowując swój zniszczony organizm i napełniając swoje 
serce i umysł wiedzą, jako jedynym źródłem poprawy losu. To daje mu możliwość stanąć w 
rzędzie ludzi przydatnych dla gospodarki i rozwijającego się świata. Ma wielkie poczucie 
obowiązku i odpowiedzialności. Pamiętając lata głodu i chłodu, jest wrażliwy na wszelkiego 
rodzaju niedbalstwo i brakoróbstwo, a więc sprzeciwia się wielu zjawiskom marnotrawstwa i 
bylejakości jako czynnikom zła pomniejszającym efektywność ówczesnej gospodarki.  

W takich warunkach wielu dobrych ludzi marnotrawiło swoją energię i wiedzę przez 
lata, bez nadziei na zmiany usztywnionego polityką systemu. A ważniaków było bez liku. 
Panoszyli się i potrząsali tymi, którzy wynurzali się w proteście przeciwko bezprawiu 
wiodącemu do upadku. 

I nadchodzą zmiany, oczekiwane, upragnione, opłacone ludzkimi ofiarami. Lud 
dokonuje rewolty, ale idzie w odstawkę. Wypływają na powierzchnię nowi bohaterowie, 
wysyłają miliony ludzi za pracą, za chlebem, a sami przystępują do podziału i zawłaszczania 
tego, co lud wypracował. Prawa, które lud wywalczył, dostosowują do swoich potrzeb. 
Przeszłość to samo zło, wtedy wszyscy źle pracowali, źle się modlili, wszyscy kradli, niszczyli 
kraj, służyli obcym. Teraźniejszość jest piękna i miła, ale jest wiele znaków zapytania, na które 
nikt nie odpowiada, a poczucie bezpieczeństwa nie jest pewne i to jest dziś dla Polski 
najważniejsze i groźne. Autor jest szczególnie wrażliwy na taki stan, bo wojna to cierpienie 
stale zaprzątające jego pamięć. Wartość autora polega również na tym, że jest patriotą, 
oddanym Polsce i stale żyjącym jej problemami. Jego trudne życie i zdobyte wielkie do-
świadczenie motywowały jego rozwój, ale też wyzwalały w nim wielką potrzebę służenia 
młodemu pokoleniu i wszystkim, którzy pomocy i rady potrzebowali. Dzielił się z młodym 
pokoleniem, któremu przewodził w pracy, swoją wiedzą i motywował wartość zdobywania 
wiedzy jako podstawę poprawy losu i dążności do szlachetnego celu. Uczciwa, solidna praca 
oraz nauka to był cel jego życia. Czy podążył za marzeniami? Na pewno nie, bo tacy jak on, 
giną w drodze do celu, gdyż płyną najczęściej pod prąd, obciążeni dziedzicznie cechami 
uczciwości i prawdy. W służebności swej zdał jednak egzamin ze sztuki przetrwania i jest 
jednym z wielu, którzy mogą poszczycić się dziś całokształtem swego życia i postępowania. 


