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Od wydawcy
Tym razem polecamy naszym Czytelnikom książkę inną 

niż wszystkie wydane przez nas poprzednio, a zarazem wy-
jątkową – książkę o sensie życia. 

Słuszną rzeczą jest pytać o sens życia kogoś, kto przeżył 
ponad dziewięćdziesiąt lat i jest z tego powodu szczęśliwy. 
Kogoś, kto jest ze swojego życia zadowolony, widzi w nim sens 
i cel. Kto czuje się osobą spełnioną i przygotowaną do wiecz-
ności, której ufnie oczekuje. Dla kogo starość – pomimo wielu 
oczywistych ograniczeń – jest radosnym spełnieniem jednego 
etapu życia w oczekiwaniu na kolejny, jakim jest wieczność.

Gdy czytamy o ludziach, którzy odnaleźli taki sens życia, 
także nasze życie nabiera sensu. A przynajmniej uświada-
miamy sobie, że takie życie jest możliwe. Otrzymujemy otu-
chę i wsparcie w poszukiwaniach sensu i celu własnego ży-
cia. Jesteśmy ciekawi, też chcemy wiedzieć, jak to się stało, 
jak to osiągnęli – jak żyć, aby właśnie tak szczęśliwie przeżyć 
swoje życie.

Jaka jest tajemnica szczęśliwego życia według Autorki 
tych wspomnień?  

„Pod osłoną Najwyższego” to historia życia Adeli i Pawła 
Bajków, przedstawiona prosto i ciekawie w  pięciu różnych 
odsłonach. W części pierwszej Autorka opisuje dzieciństwo 
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i młodość własną, a w części drugiej – wspomnienia męża. 
Część trzecia to opis ponad sześćdziesięciu lat ich małżeń-
stwa. Część czwarta to poetyckie refleksje nad życiem „pod 
osłoną Najwyższego”. Piąta część podsumowuje i wieńczy 
główną myśl, wyrażoną tutaj zarówno słowami Psalmu 91 
jak i fotografiami, ilustrującymi głównie ostatnie lata życia 
– które są świadectwem życia powiązanego ze Słowem Bo-
żym.

 Ponieważ Autorka i Jej Małżonek są znani  wielu osobom 
ze starszego pokolenia, polecamy tę książkę jako okazję do 
przywołania raz jeszcze własnych wspomnień, które w jakiś 
sposób przeplatają się ze wspomnieniami bohaterów. Młod-
szym Czytelnikom polecamy ją jako wzór i zachętę do życia, 
które da osobistą satysfakcję i będzie błogosławieństwem 
dla innych.

Życie człowieka ma cel i znaczenie. Nie znalazł się on na 
tym świecie przypadkiem. Psalmista zastanawiając się nad 
wielkością Boga, w jej kontekście widzi też wielkość czło-
wieka. Jak ważny musi być człowiek, skoro sam Stwórca 
Wszechświata pamięta o nim (Ps 8,5). Skoro Bóg pamięta, 
to znaczy, że chce, abyśmy my także pamiętali ludzi. I pa-
trząc na koniec ich życia, naśladowali ich wiarę (Hbr 13,7). 
Ludzie mogą okazać się najcenniejsi w skarbnicy naszej  
pamięci.

Nieczęsto świętujemy dziewięćdziesiąte urodziny, dla- 
tego też niewiele wiemy, jak wygląda życie z takiej perspek-
tywy. W czym znajduje radość i sens życia człowiek, który 
przeżył tak wiele lat?  Wspomnienia Adeli Bajko dają odpo-
wiedź na to pytanie. To prosta historia – prosta jak życie. Po-
mimo tej prostoty, a może właśnie dlatego, ma tyle do powie-
dzenia. Bo to historia zwykła i niezwykła zarazem. Historia  
o zwykłych ludziach, którzy stali się niezwykli dlatego, że 
poznali sens i cel swojego życia, wskazany im przez Tego, 
który jest Niezwykły – przez ich Stwórcę.



Jesteśmy wdzięczni Autorce za Jej pamięć, którą podzie-
liła się z nami, Jej Czytelnikami. Gdy dzielimy się pamięcią, 
dzielimy się tym, co najcenniejsze. Dzielimy się naszym ży-
ciem, tak wyjątkowym w oczach Boga.

Paweł i Adela, będąc Polakami żyjącymi w Ameryce – no-
wej ziemskiej ojczyźnie, całe swoje życie poświęcili służbie 
Bogu i rodakom, którzy pozostali w kraju. A teraz dają nam 
coś jeszcze – swoje wspomnienia, spisane świadectwo dla 
kolejnych pokoleń.

Na zakończenie warto zacytować fragment jednego  
z wierszy Autorki, który może być dobrym podsumowaniem 
Jej życia i poetyckiej twórczości. Jest on też gwiazdą prze-
wodnią, prowadząc nas do tej stajenki, która stanowi wiecz-
ny cel i kres drogi każdego prawdziwego pielgrzyma:

Niedługo ziemski czas się skończy.
Przeminie wkrótce ziemska noc.
Jezusa ujrzą moje oczy
I Jego chwałę, Jego moc...

Jakże optymistyczne słowa. Ileż nadziei i radości oczeki-
wania. Czytając je, chciałoby się powiedzieć: Do zobaczenia 
tam, gdzie kończy się wszystko, co jest doczesne i ma kres; 
bo tam zaczyna się wieczność, przygotowana dla nas przez 
Tego, który jest Wiecznym – właśnie Tym Najwyższym.

Autorce i jej Małżonkowi dziękujemy, że pokazują nam 
właśnie tę drogę i własnym życiem zachęcają do dalszej, 
nieustającej podróży.

Michał Weremiejewicz
Chrześcijański Instytut Biblijny
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Słowo wstępne
„Wiele też innych rzeczy dokonał Jezus, które, gdyby miały 

być spisane jedna po drugiej, mniemam, że i cały świat nie po-
mieściłby ksiąg, które by należało napisać” (J 21,25). Tak jakoś 
z tym wersetem kojarzą mi się wspomnienia Adeli i Pawła Baj-
ków. I choć trudno życie Jezusa na ziemi porównywać z życiem 
jakiegokolwiek innego człowieka, to prawdą jest też, że nie 
można tak wielu lat, bogatych w rozmaite wydarzenia, pięk-
nych i pożytecznie wykorzystanych, opisać na kilkudziesięciu 
stronach. Dziękujemy jednak i za tę odrobinę wspomnień. 

Bez wątpienia dokonania Kościoła Chrystusowego w Polsce, 
jego rozwój, działalność i możliwości nie byłyby dziś tak widocz-
ne i tak znaczące, gdyby nie zaangażowanie, trud i poświęcenie 
Braterstwa Bajków. Jako jeden z wielu, którzy doświadczyli od 
Nich przeogromnej pomocy, wsparcia, zachęty i miłości, poczy-
tuję sobie za przywilej i zaszczyt, że od ponad czterdziestu lat 
znam Adelę i Pawła osobiście. Mogłem z bliska widzieć, jak żyją 
i z oddaniem służą Bogu i ludziom. Wielokrotnie gościli w Ko-
ściele Chrystusowym w Kołobrzegu i w naszym domu. Miałem 
też osobistą satysfakcję i radość z przebywania w Ich domu  
i w Słowiańskim Kościele Chrystusowym w Baltimore. 

Apostoł Paweł pisał do wierzących w Koryncie: „Bo choć-
byście mieli dziesięć tysięcy nauczycieli, to jednak ojców ma-
cie niewielu” (1 Kor 4,15). Dla wielu pracowników Kościoła 



w Polsce Brat Paweł był, jest i pozostanie dobrym nauczy-
cielem i niezmordowanym w pracy misjonarzem, ale przede 
wszystkim troskliwym ojcem. A nie mógłby takim być, gdyby 
nie dzielna żona Adela u Jego boku. O takich Biblia mówi: 
„rozpamiętując koniec ich życia, naśladujcie wiarę ich” (Hbr 
13,7). Ta publikacja z pewnością nam w tym pomoże. Jestem 
pewien, iż do lektury tych wspomnień nie trzeba nikogo spe-
cjalnie zachęcać, bowiem to świadectwo wiary będzie dla 
współczesnych i potomnych ogromną inspiracją. To przykład 
życia godny naśladowania, dla mnie – wzór niedościgniony. 

Prezbiter Piotr Karel
Kościół Chrystusowy w Kołobrzegu
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Przedmowa
Parę lat temu na Boże Narodzenie dostałam od mojej 

wnuczki Naomi duży album „To my Grandchild with Love” 
(Mojej wnuczce z miłością). Prosiła mnie, bym odpowiedzia-
ła na zawarte tam pytania, by powstał dość dokładny obraz 
naszego życia. Bardzo mi się ten projekt spodobał. Zawsze  
usiłowałam zaznajomić naszych wnuków z przeszłością ro-
dziny, ale dzielące nas odległości uniemożliwiały częsty oso-
bisty kontakt.

Do dzisiejszego dnia pamiętam opowiadania mojej ma- 
my, jak jej ojciec nawróciwszy się przyjmował potajemnie 
chrzest w zimową noc w przerębli, ponieważ prawosławna 
cerkiew prześladowała „sztundystów”. Ojciec mojej mamy 
był leśniczym. Mieszkali na skraju wielkiego lasu i często 
nocą, szczególnie zimą, słyszeli w pobliżu wycie wilków. 
Raz znaleźli buty z cholewami człowieka zjedzonego przez 
głodne wilki. Tkwiły w nich jeszcze fragmenty nóg, których 
wilki nie zdołały wygryźć. Kiedyś, gdy mama z rodzeństwem 
zbierała w lesie maliny, ogromny niedźwiedź wyszedł z gąsz-
czu. Struchleli ze strachu, ale niedźwiedź, przyjrzawszy się 
im, zawrócił do lasu. Opowiadania mamy fascynowały mnie 
i ciągle prosiłam o więcej. 

Prawda, dla moich wnuków nie miałam aż tak niezwy-
kłych historii, ale dzieje rodziny zawsze są pociągające, wy-
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pełniłam więc album i dodałam zdjęcia. A potem sporządzi-
łam kopię dla wszystkich naszych wnucząt. Zdawałam sobie 
jednak sprawę, że ten album zawiera tylko urywki z naszego 
życia. Może byłoby dobrze napisać coś obszerniejszego?

I oto przychodzi z Warszawy list od Niny Hury z sugestią 
spisania wspomnień z naszego życia. Nie potrzebowałam 
innej zachęty. Momentalnie myśli w mojej głowie zaczęły 
się kłębić, goniąc jedna za drugą i koncept gotowy! Pisząc 
o sobie i spisując wspomnienia Męża, nie chciałam jedynie 
zapoznać czytających z naszą przeszłością, ale również po-
kazać, jak historia naszego życia potwierdza, że Bóg dotrzy-
muje swoich obietnic. On obiecał: „Nie porzucę cię ani cię nie 
opuszczę” (Hbr 13,5). „Pozostanę ten sam aż do waszej sta-
rości i aż do lat sędziwych będę was nosił... i Ja będę dźwigał 
i ratował” (Iz 46,4). I tego niejednokrotnie doświadczyliśmy 
w naszym życiu. Całe nasze życie ufaliśmy Panu i On nas ni-
gdy nie zawiódł. A teraz, gdy stoimy już u progu wieczności, 
Pan Bóg nadal nas wspiera i posila, tak jak zapewnia Biblia, 
że „ci, którzy ufają Panu, nabierają siły, wzbijają się w górę 
na skrzydłach jak orły, biegną, a nie mdleją, idą, a nie ustają” 
(Iz 40,31). Dlatego tym wspomnieniom nadałam tytuł „Pod 
osłoną Najwyższego”, posługując się słowami Psalmu 91. 

Nie mogę zakończyć, nie podziękowawszy Ninie Hury  
i Michałowi Weremiejewiczowi. To w ich umysłach zrodziła 
się myśl, by te wspomnienia mogły się ukazać. Dziękuję za 
zachętę, za sugestie, za trud włożony w opracowanie i zre-
dagowanie rękopisu. Lecz przede wszystkim dziękuję nasze- 
mu cudownemu, niezrównanemu Bogu! 

Dziś chcę Ci, o Boże, dziękować gorąco,
Żeś ze mną na wszystkich był drogach.
Wichury uśmierzał swą dłonią kojącą,
Pocieszał mnie w smutkach i trwogach.



Dziękuję za chwile, co są już wspomnieniem,
Za łzy – już dziś zapomniane.
Dziękuję za każde trudne doświadczenie
I chwile radością owiane.

Dziękuję za wiosny przedziwne uroki,
Za lata znojnego trud, poty.
I za jesienne zawieje i mroki,
I duszy zimowe wzloty.

Dziękuję za modlitw moich wysłuchanie
I za odmowy dziękuję.
Dziękuję za wierne o mnie staranie,
Którego wciąż nie pojmuję.

Dziękuję za miłość Twą niezrównaną,
Za niewymowną cierpliwość
I za nadzieję w burzach życia daną,
I za przyjaźni ogniwo.

Lecz nade wszystko dziękuję gorąco
Za to, żeś jest tak wspaniały,
Wielki, wszechmądry i wszechmogący,
Jedyny czci godzien i chwały!

ADELA BAJKO
Bel Air, marzec 2013 r.
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Psalm  91
1 Kto mieszka pod osłoną Najwyższego, 

Kto przebywa w cieniu Wszechmocnego, 
2 Ten mówi do Pana: Ucieczko moja i twierdzo moja, 

Boże mój, któremu ufam. 
3 Bo On wybawi cię z sidła ptasznika 

I od zgubnej zarazy. 
4 Piórami swymi okryje cię. 

I pod skrzydłami Jego znajdziesz schronienie. 
Wierność Jego jest tarczą i puklerzem. 

5 Nie ulękniesz się strachu nocnego
Ani strzały lecącej za dnia, 

6 Ani zarazy, która grasuje w ciemności, 
Ani moru, który poraża w południe. 

7 Chociaż padnie u boku twego tysiąc,
A dziesięć tysięcy po prawicy twojej, 
Ciebie to jednak nie dotknie.

8 Owszem, na własne oczy ujrzysz 
I będziesz oglądał odpłatę na bezbożnych. 

9 Dlatego, że Pan jest ucieczką twoją, 
Najwyższego zaś uczyniłeś ostoją swoją,

10 Nie dosięgnie cię nic złego
I plaga nie zbliży się do namiotu twego, 

11 Albowiem aniołom swoim polecił,
Aby cię strzegli na wszystkich drogach twoich. 



12 Na rękach nosić cię będą, 
Byś nie uraził o kamień nogi swojej. 

13 Będziesz stąpał po lwie i po żmii, 
Lwiątko i potwora rozdepczesz. 

14 Ponieważ mnie umiłował, wyratuję go, 
Wywyższę go, bo zna imię moje. 

15 Wzywać mnie będzie, a Ja go wysłucham, 
Będę z nim w niedoli, 
Wyrwę go i czcią obdarzę, 

16 Długim życiem nasycę go 
I ukażę mu zbawienie moje.



1 

Opowiada Adela
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W Łodzi
Łódź to moje rodzinne miasto. Tam spędziłam dzieciń-

stwo „sielskie, anielskie” i wczesną młodość – beztroską, 
promienną, „górną”, ale nie „durną”. W łódzkim zborze na 
Abramowskiego rosłam, pozna-
łam Prawdę, pokochałam Zba-
wiciela i w 1936 roku zostałam 
ochrzczona. Urodziłam się jed-
nak zupełnie gdzie indziej, pod 
„sierpem i młotem”. Przyszłam 
na świat 21 października 1920 
roku w Sarańsku, w Związku Ra-
dzieckim. Mój ojciec, Hugo Bur-
ghardt, podczas I wojny świato-
wej został bowiem zesłany na 
Syberię. Po wojnie znalazł się 
w Moskwie i pracując w biurze, 
zapoznał się z Martą Mosałkową 
– moją mamą. Tam się pobrali.  
A ponieważ w Moskwie panował głód, wyjechali do Sarań-
ska, gdzie ja się urodziłam. Ale tylko się tam urodziłam, bo 
jako niespełna dwuletnie dziecko wróciłam z rodzicami do 
ojczyzny ojca, do Łodzi.

Mój tatuś był księgarzem, prowadzącym dział nut. Gdy 
zaczęłam uczyć się gry na fortepianie, podziwiałam go. Choć 
sam nie grał na żadnym instrumencie, znał wszystkich kom-
pozytorów i ich dzieła, wszystkie etiudy, opusy i ich nume-
ry. Znał wszystkich profesorów i nauczycieli muzyki i wy-
bierał dla mnie najlepszych. Ale na niewiele mi się to zda-
ło. Nauczyłam się grać na pianinie, ale wirtuozem nigdy nie 
byłam. Wdzięczna jestem ojcu za muzyczne wykształcenie. 
Bardzo mi się w życiu przydało. Akompaniowałam do ogól-
nego śpiewu w naszym łódzkim zborze, potem w Niemczech  

Delutka, Dela – tak mnie 
najczęściej nazywano
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i w Ameryce. Ale najbardziej pomocne było mi to przy tłu-
maczeniu pieśni. Bez znajomości nut i gry na pianinie byłoby 
to wręcz niemożliwe. 

Wiosną 1939 roku zrobiłam maturę w gimnazjum im.  
E. Sczanieckiej, a we wrześniu wybuchła wojna. Skończyły 

się moje beztroskie la- 
ta. Miałam jechać na 
polonistykę do War-
szawy, bo wtedy nie 
było jeszcze w Łodzi 
wyższych uczelni, ale 
wojna zniweczyła mo- 
je plany. W Łodzi było  
trzyletnie Pedagogium,  
przygotowujące do na-
uczania w powszech-
nych szkołach, posz- 
łam więc tam. Pamię-
tam, jak bardzo dumna 
byłam z mojej studenc-
kiej czapki z daszkiem. 
W gimnazjum nosiły-
śmy berety. 

Jednak i ta radość 
wkrótce się skończyła. 
Polskie szkoły działały 

tylko do Bożego Narodzenia 1939 roku, a po Nowym Roku 
wszystkie zostały zamknięte. Ale i tak by nie przetrwały, 
bo już podczas tych pierwszych trzech miesięcy niemiec-
kiej okupacji prawie połowa naszych profesorów została 
wywieziona do obozów koncentracyjnych. Niemcy zaczęli 
„czystkę” od inteligencji. Zaczęły się wysiedlenia. Zabronio-
no publicznego używania polskiego języka, także w zborze. 
Na szczęście naszym kaznodzieją był wtedy br. Wolański, 

Z rodzicami i młodszą siostrą Kazią, 1927 r.
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Czech. Zaczął więc przemawiać po czesku. Czeski to język 
słowiański, zbliżony do polskiego, więc jakoś go rozumieli-
śmy. W tym czasie do Łodzi przybywało dużo uciekinierów 
ze wschodnich terenów Polski, zajętych przez Związek Ra-
dziecki. Wśród nich było wielu kaznodziejów, którzy władali 
rosyjskim i ukraińskim. I tymi językami nam usługiwali. Tyl-
ko młodzież podczas swoich zgromadzeń w górnej sali uży-
wała nadal języka polskiego.

A młodzież jak to młodzież. Wojna czy nie wojna – w niej 
kipi życie. Krótko przed wojną w naszym zborze był taki 
okres, że młodzież „zestarzała się”. Pożenili się, pozakładali 
rodziny, a nowa generacja dopiero dorastała. W 1936 roku 
kilkoro z naszej młodzieży, razem ze mną, przyjęło chrzest. 
W Łodzi było niemieckie biblijne seminarium, gdzie zawsze 
była również grupa słowiańskich studentów. W ostatniej 
grupie przed wojną było ich sześciu, a jeden z nich, br. Ko-

Ostatni dzień szkoły przed maturą (jestem w środku)
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retko, zajął się nami bardzo gorliwie. Nazywał nas „dziatwą”, 
a my jego „wujciem”. Pod jego kierownictwem nasza „młoda 
młodzież” nabrała werwy i entuzjazmu. Br. Koretko prowa-
dził również chór, a ja zaczęłam tłumaczyć nowe pieśni z ro-
syjskiego i niemieckiego. Rosyjski znałam z domu, od mamy, 
a niemiecki ze szkoły, gdzie uczyliśmy się go jako języka ob-
cego.

Jako nie-katoliczka nie miałam nigdy żadnych przykrości 
w szkole. Pamiętam tylko, jak w I klasie szkoły powszechnej 
siostra zakonna, która uczyła nas religii (wtedy był to przed-
miot obowiązkowy), starała się mnie przekonać, że Kościół 
katolicki jest najlepszy. Ale w tym wieku niewiele mnie to 
obchodziło, jeszcze się w tych sprawach nie orientowałam. 
Mama powiedziała mi, że gdy przed lekcjami odmawiamy „Oj-
cze nasz”, to ja nie muszę się żegnać. I to odróżniało mnie od 
innych dziewcząt. W gimnazjum nasza pani od polskiego, gdy 
się dowiedziała, że chcę iść na polonistykę i w przyszłości pra-
cować jako nauczycielka, ostrzegała mnie, że jako nie-katolicz-
ka mogę mieć z tym trudności. Ale wojna zmieniła wszystko.

Pamiętam takie wydarzenie: Jest lato 1939 roku, tuż 
przed wojną. Urządzamy wycieczkę za miasto. Gramy w pił-
kę, w trzeciaka, w zepsuty most, a potem siadamy i zaczyna-
my śpiewać nasze pieśni. Byliśmy sporą grupą i nasz śpiew 
przyciągnął słuchaczy. To nas zachęciło. Śpiewamy więcej,  
a potem jeden młody brat wyciąga Ewangelię, zaczyna czy-
tać i składać świadectwo. Teraz nastrój się zmienia. Ludzie 
zaczynają między sobą szeptać, gwizdać, a niektórzy chwy-
tają za kamienie. Słychać krzyki: „To hitlerowcy! Niemieccy 
agenci! Precz!”. Sypią się kamienie. Nadbiega policja, by nas 
ratować. A nam, choć wystraszonym, jakoś dobrze na sercu. 
To przecież za Chrystusa, a my „pod osłoną Najwyższego”.

Wojna wciąż trwała. Pojawiły się kolorowe opaski na 
rękawach, odróżniające narodowości, i gwiazdy dla Żydów. 
Zaczęły się wysiedlenia, łapanki i wywózki na roboty do 
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Niemiec. Dostaliśmy kartki żywnościowe. Powstały getta  
i obozy koncentracyjne. Życie stawało się coraz trudniejsze. 
Z utęsknieniem czekaliśmy końca wojny. 

Koniec wojny
Wreszcie w 1945 roku wojna się skończyła. Niemcy opu-

ścili Polskę, ale z drugiej strony wkroczyła inna armia – so-
wiecka. Zaczęły się grabieże i gwałty. Sklepy spożywcze,  
z ubraniami i obuwiem opustoszały w ciągu paru dni. Naj-
bardziej poszukiwane były zegarki i wódka. Żołnierze so-
wieccy mieli prawdziwy bal!

Jedna władza odeszła, drugiej jeszcze nie było – czas bez-
prawia. Nie było komu się poskarżyć, ani u kogo szukać po-
mocy. Mieszkaliśmy na peryferiach miasta, tam było najgo-
rzej. Pamiętam walenie do drzwi przed północą: „Otkrywaj!”. 
Wszyscy już spaliśmy. Ojciec wstaje i  otwiera drzwi. Wcho-
dzi dwóch sowieckich żołnierzy. Jakieś dzikie twarze o sko-
śnych oczach. Pakują się wprost do pokoju, gdzie spałyśmy  
z siostrą. Podchodzą  do mojego łóżka.

– Ile masz lat?
– Dwadzieścia cztery – odpowiadam.
Podchodzą do Kazi, mojej młodszej siostry. Ona bardzo 

się ich bała. Trzęsła się na całym ciele, a że w ogóle była bar-
dzo szczuplutka, wyglądała w tej sytuacji na ciężko chorą.

– A ty? 
A ona, biedaczka, trzęsie się i ze strachu słowa nie może 

wymówić. 
– Zostawcie ją. Ona ledwie oddycha... – mówi ojciec. – Ona 

ma suchoty – dodaje, kłamiąc. 
To nas uratowało. Wystraszyli się tych suchot i odeszli. 

Poszli do sąsiadów i tam zgwałcili dwie nastolatki... 
Innym razem przyszli, szukając wódki. 



24

– Dawaj wodku! 
– Nie mamy. My nie pijemy – mówi mama.
– Wriosz!
Obszukali wszystkie szafki i półki. Nie znaleźli. 
– A skąd ty znasz rosyjski? – pytają mamę, bo mówiła do 

nich po rosyjsku.
– Jestem Rosjanką.
– To co tu w Polsce robisz?
– Wyszłam za mąż za Polaka.
– To ty jesteś „priedatielnica rodiny” (zdrajca ojczyzny)! 

My się z tobą rozprawimy. Jeszcze tu wrócimy.
W wyzwolonej Polsce wcale nie działo się lepiej. Pewne-

go dnia wpadła do nas moja koleżanka z gimnazjum. Roz-
czarowana, rozgoryczona, wręcz zrozpaczona. Była w Armii 
Krajowej.

– Całą wojnę kryliśmy się po lasach, marzliśmy, głodowa-
liśmy. Teraz wróciliśmy do domu i co? Znowu nas gonią, zno-
wu musimy się kryć...

Nie zanosiło się na lepsze życie. Rodzice postanowili wy-
jechać. Bardzo wielu ludzi ciągnęło w tym czasie na zachód, 
zwłaszcza szabrownicy (wtedy właśnie poznałam to nowe 
dla mnie słowo „szabrować”, a może właśnie wtedy ono po-
wstało?). Wyjechaliśmy najpierw do odzyskanego Wrocławia. 
Pewien brat z naszego zboru otworzył tam szwalnię w ponie-
mieckiej, częściowo zbombardowanej fabryce. Wrocław dość 
prędko stawał na nogi. Widać rozwijał się handel między Pol-
ską a strefą rosyjską w Niemczech, bo ciężarowe samochody 
nieustannie ciągnęły w tamtą stronę. Dlatego bez problemu 
dostaliśmy się za naszą zachodnią granicę. Zaraz można było 
zauważyć różnicę. W Polsce nie było problemów z zaopatry-
waniem się w żywność, tu jej brakowało. Gdy z siostrą chciały-
śmy wrócić do Polski, by zakupić jedzenia, nie pozwolono nam. 
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W Niemczech
Oczywiście, nie mieliśmy zamiaru pozostać na rosyjskiej 

strefie. Dowiedzieliśmy się, że uciekinierzy (a my do nich 
się zaliczaliśmy), zapisywali się na wyjazd na strefę amery-
kańską. Tatuś poszedł więc zapisać naszą rodzinę. Nie wiem, 
czym kierowali się urzędnicy, że nas zapisali. Może tym, że 
mieli przed sobą dystyngowanego, poważnego, starszego 
pana, który z nimi bardzo grzecznie rozmawiał? Bo tata ro-
bił naprawdę bardzo dobre wrażenie, nazywano go profeso-
rem. Jednym słowem – jedziemy na amerykańską strefę. Do-
brze pamiętam tę podróż. Miasta zbombardowane, naokoło 
zniszczenie. Jedziemy mostem przez jakąś rzekę. Jest noc. 
Most nie ma żadnych bocznych barierek. Spoglądam w okno. 
Pociąg jakby leci w powietrzu. Nad nami ciemne niebo, a pod 
nami czarna woda...

Tak oto w 1946 roku znaleźliśmy się na terytorium ame-
rykańskiej strefy w Niemczech, w przejściowym obozie dla 
przesiedleńców (DP – Displaced Persons). Życie jakby sta-
nęło w miejscu,  było oczekiwaniem. Chłopcy i dziewczęta  
z przymusowych robót wyczekiwali na możliwość powro-
tu do domu. Ci, co nie chcieli wracać pod sowiecką władzę 
albo od niej uciekli, czekali, by wyemigrować. Nikt nie wie-
dział, co nam jutro przyniesie. Siedzieliśmy i tęsknie śpie-
waliśmy: 

Prowadzimy tu życie tułacze.
Tam na wschodzie pozostał nasz kraj.
Nieraz serce w goryczy zapłacze,
Kiedy w smutku szeleści nam gaj...
Ale ludzie wierzący potrafili wykorzystać czas. W obo-

zie znalazło się sporo kaznodziejów z różnych stron Pol-
ski. Zorganizowali Biblijne Seminarium z systematycznym 
programem nauczania. Wykładowcami byli: br. Gutsche, 
który również pełnił funkcję dyrektora, br. Gordiejew, któ-
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ry miał ukończone seminarium w Anglii i br. Gałustjanc. 
Br. Gutsche mieszkał w pobliskim mieście i Paweł, który 
był jednym ze studentów, dowoził go do obozu na rowe-
rze. Br. Gutsche był starszym panem ze sztywną nogą, ale 
jakoś wytrzymywał tę jazdę na rowerowej ramie. Zorgani-
zowano też polską szkołę, której kierownikiem był br. Iwa-
now, jeden z naszych kaznodziejów, a ja uczyłam polskie-
go, rachunków, historii i śpiewu. Były też kursy szycia oraz 
gotowania i oczywiście języka angielskiego. Inicjatorami  
i organizatorami byli zazwyczaj ludzie wierzący. A było ich 
w obozie bardzo wielu, zarówno z Polski, jak i ze Związku 
Radzieckiego. 

Mieliśmy wspaniałe nabożeństwa, licznie odwiedzane 
również przez niewierzących. Kaznodziejów było nawet 
kilkunastu, włączając studentów Seminarium. Przemawia-
li po kolei. Mieliśmy dwa chóry: jeden pod kierownictwem 
br. Poliszczuka, usługujący w różnych obozach w Niem-
czech, a drugi miejscowy, pod batutą br. Byczkowskiego. 
Śpiewaliśmy naprawdę dobrze. Na 3 Maja władze obozu 
zorganizowały wielką uroczystość. Zaproszono nasz chór, 
by ją uświetnił. Zastanawialiśmy się, co zaśpiewać. Nasz 
repertuar składał się tylko z pieśni religijnych, nie było w 
nim żadnych pieśni patriotycznych. Więc br. Kaplicz, je-
den z chórzystów, ułożył okolicznościowe słowa do jed-
nej z pieśni. Zamiast „Zmartwychwstał, zmartwychwstał” 
śpiewaliśmy „Trzeci Maj, Trzeci Maj!” itd. Ale jedną z pie-
śni zaśpiewaliśmy w oryginale: „Nad Polską zbawienia 
zabłysnął już świt... Do dzieła wielkiego Bóg wzywa dziś 
nas!...”. Nie pamiętam już dalszych słów tej pieśni, ale nie 
zapomnę reakcji słuchaczy. Ludzie płakali ze wzruszenia. 
Tę pieśń, nawołującą do pracy na niwie Pańskiej, ludzie 
przyjęli jako patriotyczne wezwanie do odbudowy wolnej 
Polski!
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Paweł na widowni
Zaczął się nowy etap mojego życia. Na widowni pojawił 

się Paweł Bajko – czarny, długi, cienki jak patyk. „Ależ on się 
zaraz złamie na pół” – pomyślałam, gdy go pierwszy raz zo-
baczyłam. Nie przypuszczałem nawet, że to mnie przypad-
nie w udziale zadbać w przyszłości o niego.

Wyczekiwaliśmy na rozpoczęcie wreszcie normalnego 
życia. Ci, co chcieli wrócić do domu, już wrócili. Pozostali 
oczekiwali na emigrację. Niektórzy pracowali w admini-
stracji, inni w szkole, 
w obozowej kuchni. 
Inni uczyli się w szko-
łach. W naszym obo-
zie była tylko szko-
ła powszechna, ale  
w innych były rów-
nież szkoły średnie. 
Organizowaliśmy wy-
cieczki i nabożeństwa 
w okolicznych wsiach, 
gdzie znajdowały się 
podobne obozy. Do 
niektórych z nich mo- 
żna było dojść pieszo. 
I tak grupy młodzie-
ży rozchodziły się 
po wsiach, śpiewając  
i głosząc Słowo Boże. 
A wszystkie te wypra-
wy organizował Pa-
weł Bajko. I tym właśnie mnie ujął. Wszędzie go było pełno, 
a ja nie przepuściłam żadnej okazji, by wziąć udział w tych 
misyjnych wyprawach. I tak jakoś przylgnęliśmy do siebie... 

Paweł Bajko – czarny, długi, cienki
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Ale właściwie wszystko zaczęło się od siatkówki. Paweł 
Bajko był jednym ze studentów Biblijnego Seminarium  
w naszym obozie. Ale ci studenci nie tylko studiowali Bi-
blię. Potrafili wstać o piątej rano na siatkówkę! Siatków-
ka była tu ulubionym sportem. Grali nie tylko studenci, ale 
i inni zapaleńcy. Oczywiście i mnie nie brakło na boisku. 
Kiedyś w szkole byłam w drużynie reprezentacyjnej siat-
kówki i siatkówka była moją pasją. I tak zapoznaliśmy się  
z Pawłem, najpierw na boisku siatkowym. Graliśmy zawsze 
po przeciwnych stronach. Paweł walił szczupaki i jakoś za-
wsze trafiał we mnie. Tłumaczył się, że wchodziłam mu 
pod rękę.

W obozie zawiązywały się romanse i dozgonne przyjaź-
nie. Niektóre pary się pobierały. Raz aż cztery pary stanę-
ły na ślubnym kobiercu, w tym dyrygenci naszych chórów: 
Byczkowski i Poliszczuk. Studentów seminarium wysyłano 
na święta na praktykę do różnych obozów. Nie wszystkie 
obozy cieszyły się tak wielką liczbą kaznodziejów, jak nasz, 
więc chętnie witano tam naszych młodych braci. Pamiętam, 
jak z jednego z takich wyjazdów Paweł wrócił cały posinia-
czony. Co się stało? Miał jechać na strefę amerykańską (nasz 
obóz był w strefie brytyjskiej). Pociągi już kursowały, ale sta-
cje kolejowe były zbombardowane, więc poczekalnie były 
w podziemiach. Paweł, będąc w Hanowerze, zszedł na dół, 
otworzył Biblię i zaczął czytać. Biblia była oczywiście pol-
ska. Naokoło pełno ludzi, wśród nich grupa młodzieniasz-
ków, spoglądających na Pawła i coś tam między sobą szep-
czących: „Pole, Pole...”. Nie podobało mu się to i postanowił 
wyjść na peron. Ruszył po schodach, a oni za nim. Otoczyli go  
i zaczęli okładać pięściami. Paweł bronił się, wywijając trzy-
maną w rękach teczką i walizką. Ludzie patrzyli, ale nikt nie 
próbował mu pomóc. Jakoś udało mu się wyrwać na peron, 
a tam była już policja i napastnicy się rozbiegli. Słyszeliśmy 
już wcześniej o organizacji „Tod for Polen” (Śmierć Pola-
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kom), a teraz Paweł doświadczył tego na własnej skórze. Jak 
dobrze jest być „pod osłoną Najwyższego”! Nienawiść ro-
dzi nienawiść. Podczas wojny krzywdzeni i męczeni Polacy 
obiecywali sobie, że przyjdzie czas i pomszczą się na Niem-
cach. Po wojnie pokonani Niemcy zapałali nienawiścią do 
Polaków.

Mijały tygodnie i miesiące, aż wreszcie rozpoczęła się 
emigracja. Anglia pierwsza otworzyła drzwi dla emigran-
tów. Potrzebowali rąk do pracy, szczególnie w przemyśle 
włókienniczym. Ogłoszono, że niezamężne dziewczęta mogą 
się zgłaszać na wyjazd do Anglii. Większość ludzi czekała na 
wyjazd do Stanów Zjednoczonych, ale parę dziewcząt z na-
szego obozu się zapisało, między nimi ja, moja siostra Ka-
zia i jeszcze dwie wierzące dziewczyny. I teraz Paweł Bajko 
przemógł swoją nieśmiałość. Sympatyzowaliśmy ze sobą, ale 
dotąd żadne deklaracje jeszcze nie padły. Gdy dowiedział się, 
że zapisałam się na wyjazd do Anglii, widać się przestraszył, 
że mu zginę w dalekim świecie. Postanowił się oświadczyć. 
Potem mi opowiadał, że już parę razy zapędzał się pod dom, 
gdzie mieszkałyśmy, ale zawracał. Albo był nieśmiały, albo 
bardzo ostrożny. Wszak to na całe życie.

Przyszedł wieczorem, jak zresztą często to robił. I nie 
tylko on. W dwóch pokojach mieszkało nas cztery dziewczy-
ny i mama jednej z nich. Nasz dom nazywano „klasztorem”,  
a chłopców, którzy nas odwiedzali – mnichami. Siedzieliśmy 
w ogrodzie. Częstowałam go gruszkami. I nie wiem, czy po-
mogły gruszki, czy wypływający na gwiaździste niebo księ-
życ, ale tego wieczoru obiecaliśmy sobie spędzić życie razem. 
Jeszcze jako młoda dziewczyna zawsze mówiłam, że chcę 
wyjść za mąż za kaznodzieję. Mój wujek Mosalkow, który był 
kaznodzieją, ostrzegał, że życie z kaznodzieją nie będzie naj-
łatwiejsze. I miał rację. Ale po przeżyciu prawie całego życia, 
nie zamieniłabym go na żadne inne. Zawsze czuliśmy, że je-
steśmy „pod osłoną Najwyższego”.
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Krótko potem wyjechałam do Anglii, a Paweł jeszcze pra-
wie pięć lat tułał się po obozach. Ale bardzo dobrze wyko-
rzystywał ten czas. Pracował jako ewangelista, głosząc po 
obozach radosną wieść o zbawieniu w Chrystusie.

W Anglii
Zatrudnili nas w fabryce tekstylnej na tkalni i przędzalni. 

Zaczął się trudny okres aklimatyzacji, a przede wszystkim 
nauki języka angielskiego. Zamieszkałyśmy z siostrą u pew-
nej wdowy, która miała córkę w naszym wieku. Tam mia-
łyśmy dobrą okazję praktykowania angielskiego. Pewnego 
razu starałam się opisać im pewien obraz, przedstawiający 
Chopina, komponującego rewolucyjną etiudę: Chopin siedzi 
za fortepianem i ma widzenie – świat w płomieniach, a na 
niebie orszak ludzkich szkieletów. Wszystko szło jako tako, 
aż doszłam do tych szkieletów. Tu utknęłam. Nie miałam po-
jęcia, jak jest szkielet po angielsku. Starałam się to jakoś wy-
tłumaczyć: „You know, just bones without people” (wiecie, 
tylko kości, bez ludzi). Evelyn, córka gospodyni, wybuchnę-
ła śmiechem. Na drugi dzień całe miasteczko wiedziało już  
o tych „kościach bez ludzi”, a mnie witano słowami: „Hi, bo-
nes without people”. Tak to bywało z moim angielskim.

Na początku wszystkie przybyłe z obozu dziewczyny 
trzymały się razem. Było nas osiem: cztery wierzące i cztery 
niewierzące. Miałyśmy okazję dużo z nimi rozmawiać, świad-
czyć o Bogu, opowiadać historie biblijne. Bardzo chętnie słu-
chały i często prosiły: „Pani Delu, niech nam pani jeszcze coś 
opowie”. Kiedyś, podczas przerwy obiadowej, wyszłyśmy na 
dwór pooddychać nieco świeżym powietrzem. Nagle powiał 
wiatr i zaczęło się gwałtownie ściemniać. W przeciągu paru 
sekund ogarnął nas całkowity mrok. Dziewczęta krzyczały: 
„Pani Delu, czy to koniec świata?”. „Chyba nie” – odpowie-
działam, ale z uporem wpatrywałam się w niebo, czy nie 
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zobaczę Chrystusa przychodzącego na obłokach. Po paru 
minutach zaczęło się rozjaśniać, dziewczyny się uspokoiły 
i wszystko wróciło do normy. A mnie było tak jakoś żal, że 
Chrystus nie przyszedł.

W międzyczasie Anglia zaczęła przyjmować też męż-
czyzn. Wstąpiła we mnie nadzieja, że może Paweł i mój brat 
też wkrótce przyjadą. Ale dowiedziałyśmy się, że mężczyzn 
potrzebowano do robót w kopalni węgla, skąd nieprędko się 
wydostaną. Nie chciałyśmy, żeby mój narzeczony i brat tra-
cili zdrowie w kopalni. Napisałam więc, by się nie zapisywali 
do Anglii, a czekali, aż Ameryka zacznie przyjmować emi-
grantów. Tak też zrobili. Zapisali się na wyjazd do Ameryki 
i wkrótce nasz brat Wiesiek znalazł się na tym kontynencie. 
Wylądował w Kanadzie i został przydzielony do grupy po-
miarowców przy budowie tamy na Ottawie.

A Paweł ciągle czekał na wyjazd. Od Wieśka miałyśmy 
coraz lepsze wiadomości. Pracowali w jakiejś dzikiej miej-
scowości w Quebecku, otoczeni nieprzebytymi lasami, gdzie 
wybudowano baraki i stołówkę dla robotników. Opisywał 
pierwszy ich tam posiłek. Stoły były tak obficie zastawione, 
że zdumieni myśleli, że to tak serdecznie witają ich w Kana-
dzie. Gdy jednak drugiego i trzeciego dnia posiłki były tak 
samo obfite i różnorodne, zrozumieli, że to normalny tryb 
życia. A w Anglii ciągle jeszcze były kartki żywnościowe. Po-
równując życie w Kanadzie i w Anglii, pisał:  „Jeśli chcecie, by 
rodzina była razem, to przyjeżdżajcie do Kanady. Ja do Anglii 
nie pojadę. Zbierajcie pieniądze na podróż i przyjeżdżajcie,  
a ja wam pomogę, jak będzie trzeba”. I tak zrobiłyśmy.

W Kanadzie
Po piętnastu miesiącach w Anglii wyruszyłyśmy z siostrą 

do Kanady. Płynęłyśmy statkiem, a potem jeszcze dwa dni 
pociągiem przez dzikie, niezaludnione kanadyjskie tereny. 
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Nigdy nie zapomnę pierwszego wrażenia, gdy pociąg zatrzy-
mał się i powiedziano nam, że to nasza stacja. Wysiadłyśmy. 
Styczeń 1949 roku. Naokoło biało i lasy jak okiem sięgnąć. 
Z małego stacyjnego budyneczku wyskakuje jakiś dzikus  
w grubej burce, z futrzaną kapucą na głowie. Indianin czy 
Eskimos? To Wiesiek, nasz brat! 

– Wiesiek, ty wyglądasz jak jakiś dzikus spod bieguna!
– O, bo tu mrozy nie takie jak w Polsce.
Wiesiek się śmieje. Jest z kolegą. Wsiadamy do jakiegoś 

samochodu i wkrótce jesteśmy na miejscu. Zajeżdżamy na 
plac pełen samochodów.

– A co to jest? Stacja samochodowa? – pytam.
– Nie. To prywatne samochody.
– Czyje?
– Jak to czyje? Robotników.
– Robotników? To robotników stać na samochód? – dzi-

wimy się.
– Tu każdy ma samochód. To całkiem normalne. 
– Nie dla nas.
Pracujemy w tymczasowym obozie w kafeterii jako kel-

nerki. Dobrze nam tu jest. Troje rodzeństwa już razem. Da 
Bóg, że i Paweł, i nasi rodzice też wkrótce przyjadą. Tak, do-
brze nam tu. Praca lekka, jedzenie wyśmienite, gwarno i we-
soło. Na około sześciuset pracujących tu młodych mężczyzn 
tylko dwadzieścia dziewcząt-kelnerek. Ależ miałyśmy powo-
dzenie! Dwie dziewczyny w krótkim czasie wyszły za mąż. 
A na nas narzekali: „Pani to nawet nie da rączki potrzymać”. 
Chcieli się ze mną umawiać. Tłumaczyłam, że mam narze-
czonego .

– A gdzie on jest?
– W Niemczech.
– To on tam ma już niejedną „narzeczoną” – śmiali się.
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– Nie. Ja mu ufam. 
Po paru latach, gdy już pobraliśmy się z Pawłem, spotka-

łam przypadkowo jednego z tych chłopców w Toronto.
– Ach, to pani, pani Delu! Cóż 

pani porabia?
W odpowiedzi pokazałam mu 

obrączkę. 
– Wyszła pani za mąż? 
– Tak.
– Nie za tego „narzeczonego”  

z Niemiec? 
– Za tego, choć długo na niego 

czekałam.
Ale wróćmy do kanadyjskich 

lasów. Jest tu i spora grupa Pola-
ków. Wiesiek, nasz brat, zapoznaje 
nas z jakimś inżynierem, jakimś 
urbanistą, byłym attache wojsko-
wym z jego rozkapryszoną żoną 
o błękitnej krwi, jakimś księgo-
wym. O, jest tu też jakiś rzekomo 
potomek książąt Czartoryskich, 
który biorąc z bufetu jakąś potra-
wę, tak „wykwintnie” podnosi do 
góry mały palec u prawej ręki. No 
i są zwykli młodzi ludzie, bez żad-
nej kariery. Poznajemy chłopców  

z Jugosławii. Byli w partyzantce. Opowiadają przedziwne, 
często straszne historie. Trzymamy się razem. Któregoś dnia  
w świetlicy wyświetlają film z wojny. Polscy lotnicy w bom-
bowcach. Grają nasz hymn narodowy. Zrywamy się z miejsc. 

– Co z wami? – dziwią się Kanadyjczycy. 
– To nasz hymn narodowy!

Po przyjeździe do Kanady  
– jako kelnerka
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A ja ciągle czekam na Pawła. A jego nie puszcza na emi-
grację komisja lekarska. Za wysokie ciśnienie. Nie nadaje się 
do pracy. Otrzymuję od niego list: „Dela, zapomnij o mnie. 
Ja jestem widać człowiekiem chorym. Komisja lekarska nie 
puszcza mnie do Kanady...”. Na to ja mu odpisuję: „W takim 
razie ja wracam do Niemiec”. A czas mija. Przyjechali już 
nasi rodzice. Jaka radość! Rodzina jest w komplecie! „Jak wy 
wszyscy troje wyjechaliście do Ameryki, to byliśmy pewni, 
że was już nigdy nie zobaczymy” – wyznaje mama. Ale miło-
sierny Bóg zdarzył inaczej. Przyjechali i nawet doczekali się 
wnuków i prawnuków. „Pod osłoną Najwyższego...”.

Wreszcie razem
Budowa tamy zakończona. Wyjeżdżamy wszyscy do  

Toronto. Tu jest dużo wierzących. Dwa słowiańskie zbory  
– polski i rosyjsko-ukraiński. Włączamy się w życie zboro- 
we – chór, młodzież. A Paweł ciągle w Niemczech. Aż wresz-
cie, po prawie pięciu latach rozłąki, wiadomość: „Amerykań-
ska komisja dała mi zezwolenie na wyjazd do Stanów Zjed-
noczonych”! I przyjechał. Z jedną walizeczką, której połowa 
to listy ode mnie, zbierane przez prawie pięć lat. Potem, po 
paru latach małżeństwa, urządziliśmy uroczyste ich palenie 
– i jego, i moich, bo i ja także przechowałam wszystkie listy 
od niego.

Przyjechał, ale jeszcze się nie widzieliśmy. Paweł jest 
w szkole biblijnej Eastern Christian Institute w Orange  
w stanie New Jersey. Przyjedzie do mnie, do Toronto, na 
Wielkanoc. Nadchodzi Wielkanoc. Zwalniam się z pracy, by 
go spotkać na stacji kolejowej. Czekam. Ludzie zaczynają już 
wychodzić. Serce mi mocno bije. Po prawie pięciu latach zno-
wu się zobaczymy! Jak się spotkamy? Czy się pocałujemy? 
Wyglądam go niecierpliwie. Tłum rzednie. Gdzież on jest? 
Zamykają się drzwi. Pawła nie ma! Co się stało? Chce mi się 
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Mieliśmy piękny ślub, 16 VI 1951 r.



płakać. Co powiem koleżankom w biurze? One tak przeży-
wały ze mną to nasze spotkanie po tak długiej rozłące! Nie, 
nie mogę wrócić do pracy. Jadę do domu. Podchodzę i wi-
dzę w oknie głowę z czarnymi włosami. Kto to? Tatuś siwy,  
a brat w pracy... Biegnę po schodach, a w drzwiach wita mnie  
Paweł. Wyszedł z peronu jakimś innym wyjściem i minęli-
śmy się.

To było w marcu 1951 roku, a w czerwcu pobraliśmy 
się. Wesele mieliśmy wspaniałe. Z druhnami i drużbami. Ja  
w białej sukni z długim welonem. Pojechaliśmy nawet na 
miesiąc miodowy, choć bardzo skromny. Nie na Hawajach 
ani w Meksyku, ale tu, w Kanadzie, u koleżanki, z którą ra-
zem pracowałyśmy jako kelnerki w kanadyjskich lasach. Ona 
w międzyczasie też już wyszła za mąż i mieli piękną, dużą 
farmę w Quebecku. Tam rozpoczęło się moje robienie prze-
tworów na zimę. Spacerując z Pawłem po lesie, trafiliśmy na 
pole poziomek. Nazbieraliśmy sporo i wtedy zrobiłam moje 
pierwsze konfitury.

Byliśmy razem dwa miesiące. A potem Paweł wrócił do 
Stanów, na uczelnię, a ja zostałam w Toronto, bo nie miałam 
jeszcze wizy. W maju 1952 roku urodziła się nasza Iwonka. 
Paweł  akurat zdawał egzaminy. Ze szpitala odebrał nas mój 
tatuś. Jak mu się broda trzęsła, gdy wziął swoją pierwszą 
wnuczkę na ręce! Płakał z radości. Paweł przyjechał do nas 
po tygodniu. Nigdy nie zapomnę, jak biegł po schodach po 
dwa, trzy stopnie, by zobaczyć swoją córkę! Potem opowia-
dał: „Gdy ją zobaczyłem, zrobiło mi się tak jakoś ciepło na 
sercu. Tak bardzo ją zaraz pokochałem”!

Paweł ukończył studia w Instytucie i – znowu dzięki sta-
raniom Earla Stuckenbrucka – dostał się do Milligan Colle-
ge w stanie Tennessee. W międzyczasie ja dostałam wizę do 
Stanów Zjednoczonych i jesienią już razem pojechaliśmy na 
Pawła dalsze studia.



2 

Opowiada Paweł
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W Targoszycach
Gwarno było w naszej rodzinie. Było nas dziewięcioro ro-

dzeństwa. Mieliśmy niewielkie gospodarstwo, uprawialiśmy 
rolę. Jako drugi najstarszy musiałem dużo pomagać. Zaczy-
nałem od pasienia krów. Nie dopil-
nowałem i krowy weszły w zboże 
sąsiada, ten je zarekwirował, a po-
tem ojciec musiał je wykupić. W na-
szej wiosce nie było jeszcze szkoły, 
chodziłem do sąsiednich Żabczyc, 
odległych o pięć kilometrów. Gdy 
padał deszcz, mama dawała nam 
worki od kartofli, które służyły jako 
„parasolki”. Trochę inne niż dzisiaj 
było życie w latach dwudziestych 
ubiegłego wieku. 

Urodziłem się 1 sierpnia 1922 
roku w Targoszycach na Polesiu, 
jako syn Grzegorza i Tekli Bajków. Wyrastałem w chrześci-
jańskiej atmosferze. Całe nasze życie koncentrowało się wo-
kół zboru. Mój ojciec był okręgowym prezbiterem Kościoła 
Chrystusowego na Polesiu. Brałem czynny udział w życiu 
Kościoła, jeździłem na zjazdy i konferencje. Już jako dwuna-
stoletni chłopiec grałem w zborowej dętej orkiestrze. Jeździ-
liśmy po okolicznych wioskach i miasteczkach, upiększając 
naszym graniem ewangelizacyjne nabożeństwa. Maszero-
waliśmy główną drogą przez wieś, dmąc w trąby. Ludzie 
się zbiegali, pytając, co się dzieje. A my zapraszaliśmy ich 
na wieczorowe nabożeństwo. I wielu przychodziło, choćby 
tylko po to, by posłuchać naszego grania. Po nabożeństwie 
młodzi bracia z naszej orkiestry szli zapoznawać się z dziew-
czętami, a mnie – jako najmłodszego – zostawiali, żebym pil-
nował instrumentów. Nie bardzo mi się to podobało!

Tak wyglądałem,  
gdy miałem około 10 lat
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Moje dzieciństwo i młodość to czasy powstawania pierw-
szych zborów Kościoła Chrystusowego w Polsce. Właśnie 
przyjechał z Ameryki Konstanty Jaroszewicz. Brat Jarosze-

wicz nawrócił 
się w Ameryce, 
ale pochodził 
ze Starowsi na 
Białostocczyź-
nie. Teraz roz-
począł pracę 
ewangelizacyj-
ną na wschod-
nich rubieżach 
naszego kraju. 
Znałem osobi-
ście też innych 
pionierów na-
szego Kościo-

ła: Jerzego Sacewicza, Jana Bukowicza, Jana Władysiuka, 
Bolesława Winnika, Nikona Jakoniuka, którzy często bywali  
w naszym domu.

Mój ojciec był jednym z pierwszych, który się nawrócił 
i zaczął głosić Ewangelię w naszej wiosce. Z czasem obra-
no go okręgowym prezbiterem. Mój wujek, Bazyli Bajko, był 
dyrygentem i w wielu zborach organizował kursy dyrygenc-
kie. W Targoszycach, mojej rodzinnej wsi, zbieraliśmy się 
na nabożeństwa w prywatnych domach. Ale zbór rósł i bra-
kowało miejsca. Trzeba było myśleć o budowie domu mo-
dlitwy. Mój dziadek Konstanty Misiukowiec dał na ten cel 
działkę ziemi, a zborownicy ofiarnie łożyli ze swoich skrom-
nych funduszy i w 1931 roku stanął piękny, drewniany dom 
modlitwy. Tegoż roku odbył się tam Ogólnopolski Zjazd 
Kościołów Chrystusowych. Dziękowaliśmy Bogu za naszą 
kaplicę i cieszyliśmy nią. W 1961 roku ten dom modlitwy 

Moi rodzice – Tekla i Grzegorz
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spłonął, komuniści go podpalili. Dopiero w  roku 1997, dzię-
ki Polskiej Chrześcijańskiej Misji, wybudowano tam nową, 
wspaniałą kaplicę.

W Kobryniu
Po ukończeniu siedmioklasowej szkoły podstawowej, 

wyjechałem do Kobrynia, gdzie uczyłem się w gimnazjum. 
Mieszkałem u Bukowiczów i Sacewiczów. Bywałem w domu 
Jaroszewiczów. Otworzył się przede mną nowy świat. Bar-
dzo lubiłem przedmioty ścisłe i marzyłem o tym, by zostać 
inżynierem. Ale mój ojciec był innego zdania. „Synu – mó-
wił – to wspaniała rzecz budować drogi i mosty na ziemi, ale 
ja bardzo bym chciał, żebyś ty budował inne mosty. Mosty 
łączące ziemię z niebem. Żebyś budował drogi wiodące do 
niebiańskiej ojczyzny. Bardzo chcę, żebyś został kaznodzieją  
i prowadził ludzi do Jezusa”.

Już jako 12-letni chłopiec (siedzę pierwszy po prawej)  
grałem w orkiestrze dętej zboru w Targoszycach.  

Tę trąbkę wciąż mam – stoi na szafie w moim biurze
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W szesnastym roku życia przyjąłem Jezusa jako swego 
osobistego Zbawiciela. Ochrzczony byłem przez Jerzego 
Sacewicza w Brześciu, w 1938 roku. Próbowałem nawet 
głosić kazania. Pamiętam moje pierwsze kazanie. Praktyko-
wałem długo przed lustrem. A gdy w niedzielę wyszedłem, 
by je wygłosić, wszystko wyleciało mi z głowy. Przeczytałem 
tylko wybrany werset, powiedziałem „Drodzy bracia i dro-
gie siostry” i... usiadłem. Bracia starsi, nasi pionierzy, widać 
też mieli takie jak mój ojciec plany co do mojej przyszłości, 
bo nawet załatwili mi szkołę biblijną w Anglii. Ja jednak nie 
byłem do tego przekonany. Ciągle chciałem być inżynierem. 
Niestety, w 1939 roku wybuchła wojna, niwecząc i moje,  
i mojego ojca plany co do moich dalszych studiów. Zostali-
śmy zaatakowani z dwóch stron – z zachodu przez Niemcy, 
ze wschodu przez Związek Radziecki. Polska, która ledwo 
zaczęła się odbudowywać po ponad stuletniej niewoli, nie 
miała żadnych szans w obliczu tak silnych przeciwników. 

Nasze tereny zostały zajęte najpierw przez wojska so-
wieckie. Rosjanie zaraz zaczęli robić swoje porządki. Profe-
sorowie z naszego gimnazjum zostali wywiezieni na Sybe-
rię. Na ich miejsce przybyli rosyjscy wykładowcy, a językiem 
wykładowym stał się rosyjski. Dostaliśmy też nowego dyrek-
tora. W porównaniu do uczniów w przyzwoitych mundur-
kach, on tak jakoś biednie wyglądał w swoim wyświechta-
nym garniturze chyba z pokrzywy, bo na pewno nie z wełny. 
I nagle dyrektora  nie było. Wrócił po paru dniach w porząd-
nym, nowym garniturze. Dla nas był nawet dobry. „Ja was, 
Poliaczkow, liubliu...” – mawiał i często ratował, gdy zaczęły 
się zsyłki na Syberię. Wysyłali najpierw inteligencję, również 
gimnazjalnych uczniów. Wysyłali też co zamożniejszych lu-
dzi i tych, którzy nie chcieli zapisać się do partii, no i „wro-
gów narodu”. Potem dowiedzieliśmy się, że i nasza rodzina 
była już na liście i gdyby Niemcy przyszli tydzień później, też 
znaleźlibyśmy się na Syberii. W czerwcu 1941 roku Niemcy 
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przepędzili Rosjan i zajęli nasze tereny. Wpadliśmy z desz-
czu pod rynnę. Niemcy zamknęli wszystkie szkoły, nasze 
gimnazjum też. Zacząłem szukać pracy. Właśnie otwarto 
sklep z leczniczymi ziołami i tam zacząłem pracować. Miej-
scowi wieśniacy zwozili różne zioła, myśmy je segregowali, 
suszyli i transportowali do Niemiec. Sklepem zarządzał jakiś 
Niemiec z Reichu, bardzo dobry i przyzwoity człowiek, przy-
jazny dla miejscowej ludności. Za zioła płacił solą, cukrem,  
a przede wszystkim smarami do wozów, które bardzo trud-
no było zdobyć. 

Rok 1944. Front się przesuwa. Niemcy zaczynają się 
wycofywać. Idą słuchy, że armia sowiecka znowu się zbli-
ża. Pewnego dnia nasz szef zjawia się w biurze i powiada: 
„Rosjanie tuż, tuż. Ja wyjeżdżam. Tu są bilety kolejowe. Kto 
chce, może też wyjechać”. Szok, konsternacja. Co robić? Ro-
dzice radzą, żebym wyjechał. Nie wiadomo, co będzie. Raz 
już przecież byliśmy na liście na Syberię. Albo wezmą do 
wojska. Wyjechałem. Najpierw do Warszawy. Odnalazłem 
zbór baptystów. A tam pełno już uciekinierów z Kresów  
– około stu osób, poddenerwowanych, niezdecydowanych. 
Co dalej? Niemcy uciekają, Sowieci coraz bliżej. Dzięki stara-
niom br. Gutsche, bardzo znanego i poważanego kaznodziei, 
do Warszawy przyjeżdża jakiś fabrykant z Niemiec i zabiera 
nas wszystkich do swojej fabryki. Wyjechaliśmy w ostatniej 
chwili, dzień przed wybuchem Powstania Warszawskiego.

Na robotach w Niemczech
Pracowałem w fabryce, po dwanaście godzin dziennie,  

o kubku czarnej kawy i kromce chleba rano oraz misce wod-
nistej zupy i drugiej kromce chleba wieczorem. Mieszkałem 
w obozie dla robotników przy fabryce. Spaliśmy na podło-
dze, na słomie, która wprost się ruszała od robactwa. Roz-
goryczeni i rozżaleni chłopcy płakali, narzekali, przeklinali. 
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A ja po skończonej pracy czytałem Biblię na naszej słomie  
i modliłem się. Najpierw wyśmiewali się ze mnie, rzucali we 
mnie poduszkami, ale z czasem zaczęli się interesować. „Po-
czytałbyś nam coś ze swojej Biblii” – prosili. I tak się zaczęło. 
Bóg otworzył przede mną wielkie pole misyjne. 

Jednego dnia ostry gwizdek przerwał nam pracę. Kaza-
no nam zebrać się na fabrycznym dziedzińcu i ustawiono  
w szeregu. Stoimy na baczność i czekamy. Zjawia się jakiś 
niewysoki, krępy Niemiec w randze pułkownika. Parę razy 
przechodzi wzdłuż naszego szeregu i wskazuje palcem na 
mnie i mojego kolegę, Stefana Zubilewicza. Każe nam wystą-
pić i iść za nim. Zdrętwieliśmy. Co będzie? Dokąd nas prowa-
dzi? Czym zawiniliśmy? Idziemy na stację kolejową i gdzieś 
przez chwilę jedziemy. Wysiadamy na niewielkiej stacyjce. 
Idziemy przez las. Jakieś zabudowania, niewielka fabryka. 

– Tu będziecie teraz pracować – powiada nasz pułkownik 
i przedstawia nas nadzorcy.

– Pracę rozpoczynamy o szóstej rano, do szóstej wieczo-
rem – mówi i odjeżdża.

I tak zaczął się dla nas nowy etap. Z jednej strony lep-
szy, bo praca była lekka. Fabryka wyrabiała różnego rodzaju 
śrubki dla wojennego sprzętu. Ale z drugiej strony, bardziej 
uciążliwa, bo musieliśmy wstawać bardzo wcześnie, by zdą-
żyć na pociąg i być na szóstą w pracy. W obozie jedliśmy śnia-
danie – tę czarną kawę i kawałek chleba, a do pracy zabiera-
liśmy menażkę z codziennie tą samą wodnistą zupą i znowu 
kawałek chleba. Po jakimś czasie nasz pułkownik znów przy-
jechał do fabryki. Podszedł do nas. Przywitał się, podał rękę.

– No i jak żyjecie? Podoba się wam praca w mojej fabry-
ce? – zapytał.

– Tak, praca bardzo się nam podoba, tylko te codzienne 
dojazdy są takie uciążliwe – ośmieliliśmy się powiedzieć mu 
szczerze.
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– To da się zmienić – powiedział. – Możecie mieszkać tu, 
przy fabryce.

Kazał opróżnić jakieś pomieszczenie na piętrze i przygo-
tować dla nas dwa pokoje. Dał nam worek kartofli i kartki 
żywnościowe.

– Śniadania i kolacje będziecie sobie szykowali sami,  
a obiady załatwię wam w pobliskim obozie dla dziewcząt. 

Potem zabrał nas do swojego domu na obiad. Przedsta-
wił swojej żonie, a swoim dwom małym synkom kazał mó-
wić na nas Onkel Paul i Onkel Stefan (wujek Paweł i wujek 
Stefan). Teraz rozpoczęło się dla nas iście rajskie życie. Obia-
dy w żeńskim obozie – w porównaniu z naszym – wydawały 
się nam prawdziwymi ucztami. Potem dowiedzieliśmy się, 
że kierownikiem żeńskiego obozu był człowiek wierzący, 
który nie ujmował z przydziału dla pracujących, jak widać 
robił to kierownik obozu dla mężczyzn, w którym przedtem 
byliśmy. 

Nasz wspaniały szef kazał nam również zdjąć z ubrania 
naszytą literą P (od Pole, czyli Polak) i dał specjalne zezwo-
lenie, umożliwiając nam w ten sposób swobodne porusza-
nie się. Ponadto za naszą pracę dostawaliśmy zapłatę, co  
– w przypadku osób zabranych na roboty do Niemiec – było 
już zupełnie niebywałe. Dzięki temu zaczęliśmy co niedzielę 
jeździć po różnych obozach i urządzać nabożeństwa. Przeby-
wający tam przeważnie młodzi ludzie byli głodni i wynędz-
niali, przygnębieni, rozgoryczeni, zrezygnowani i zrozpa-
czeni, zmęczeni ciężką pracą i ciągłymi nalotami. Tęsknili za 
domem i bliskimi. Jutro jawiło się im czarne i beznadziejne. 
Z jakąż radością i wzruszeniem słuchali pocieszających słów 
z Biblii! Prosili o więcej i więcej. Ani Stefan, ani ja nie byli-
śmy przecież kaznodziejami, ani żadnymi duchownymi. By-
liśmy po prostu wierzącymi ludźmi i czuliśmy się tacy słabi 
i nieudolni, niejednokrotnie wprost przytłoczeni ogromem 
odpowiedzialności za tych ludzi. I wtedy zrodziło się w mym 
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sercu pragnienie, by poświęcić się całkowicie pracy dla Chry-
stusa. „Tak, tato, miałeś rację. Lepiej jest budować mosty łą-
czące ziemię z niebem niż mosty na rzekach” – myślałem. 

Wojna dobiegała końca. Z frontu docierały złe dla Niem-
ców wieści. Armia niemiecka cofała się na wszystkich fron-
tach. Atmosfera robiła się coraz bardziej napięta. W obozach 
pracy wielkie podniecenie. Robotnicy uciekali ze swoich 
miejsc pracy. Różne szajki grasowały po okolicy, paląc i ra-
bując. Zjawili się i w naszej fabryce. Stefan i ja trwaliśmy na 
naszych stanowiskach. Zobaczyli nas. 

– Hej, koledzy! Chodźcie, spalimy tę waszą szwabską fa-
brykę!

– A wy swoją już spaliliście? – zapytałem. 
– Tak.
– No to idźcie stąd! My sami będziemy palić naszą fabrykę! 
I poszli. W ten sposób uratowaliśmy fabrykę człowiekowi, 

który okazał nam tyle serca. Na teren, gdzie byliśmy, wkro-
czyły wojska amerykańskie. Wyszliśmy im na spotkanie. 
Prędko domyślili się, że nie jesteśmy miejscowymi Niemca-
mi. Dawali nam bochenki chleba i czekoladę. Ku naszej wiel-
kiej radości zostawiali po sobie puszki z konserwami i inne 
pyszności. 

W oczekiwaniu na emigrację
Wojna się skończyła. Niemcy podzielono na cztery strefy: 

amerykańską, brytyjską, francuską i rosyjską. Ludzi wywie-
zionych na przymusowe roboty umieszczono w przejścio-
wych obozach dla przesiedleńców, tzw. D. P. Camps (Displa-
ced Persons Camps), gdzie oczekiwali, by wrócić do domu 
albo gdzieś wyemigrować. Życie w tych obozach było bardzo 
dobre. Szczególnie dla nas, młodych. Nie martwiliśmy się 
o przyszłość. Żyliśmy i cieszyliśmy się dniem dzisiejszym. 
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Powoli zapominaliśmy o dwunastogodzinnej przymusowej 
pracy, o wodnistej zupie i suchych kawałkach chleba. Ale 
nie wszyscy mieli takie beztroskie życie. Władze sowieckie 
wyłapywały z obozów swoich obywateli, którzy nie chcieli 
wracać do domu, wiedząc, że czeka ich zsyłka na Sybir. Wielu 
Rosjan kryło się więc w obozach dla Polaków, zmieniając na-
zwiska na polskie. I wielu się w ten sposób uratowało.

Pewnego dnia w naszym obozie pojawiła się nowa 
dziewczyna. W wysokich oficerkach maszerowała jak żoł-
nierz. „Raz, dwa, trzy, cztery” – wołały za nią dzieciaki. 
„Biedny ten, któremu się ona trafi” – myślałem i nawet przez 
sekundę nie przeleciało mi przez głowę, że tym „biednym” 
będę ja. 

Seminarium Biblijne w obozie dla przesiedleńców w Niemczech.  
Siedzą od lewej: Gabriel Bołtniew, Jan Marek Gałustians, Waldemar 

Gutsche, Piotr Gordiejew. Ja stoję w ostatnim rzędzie trzeci od prawej
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Jak już wspomniałem wcześniej, życie w przejściowym 
obozie było bardzo dobre. W naszym obozie było wielu wie-
rzących, w tym wielu kaznodziejów z różnych stron wschod-
niej Europy. Zorganizowano Biblijne Seminarium, do które-
go zaraz się zapisałem i które ukończyłem. Bardzo chciałem 
pogłębić moją wiedzę biblijną. Przypomniałem sobie, że po 
ukończeniu gimnazjum, ojciec chciał mnie posłać do jakiegoś 
seminarium w Anglii. Jakimś cudem miałem adres tej uczelni. 
Napisałem, pytając, czy jest jakaś możliwość, bym się tam do-
stał. Odpisali, że szkoła, niestety, została zamknięta, ale dali 
mi adres Earla Stuckenbrucka, amerykańskiego misjonarza  
w Niemczech z ramienia European Evangelistic Society. Ra-
dzili, bym się z nim skomunikował. Pojechałem pod wskaza-
ny adres. Stuckenbruckowie przyjęli mnie bardzo serdecznie. 
Nie znałem angielskiego, a i niemiecki ledwo, ledwo, więc 
rozmowa była „długa”, a po niej bardzo bolały mnie ręce! Ale 
zrozumiałem, że jeśli uda mi się wyemigrować do Ameryki, to 
Earl Stuckenbruck pomoże mi dostać się do szkoły biblijnej. 

Zaczęła się emigracja i pierwsza grupa dziewcząt po-
jechała do Anglii, wśród nich moja narzeczona, Dela. Gdy 
potem Anglia zapotrzebowała mężczyzn, zgłosiłem się na 
wyjazd. Ale zanim dostało się pozwolenie na wyjazd, trzeba 
było przejść przez różne komisje. Komisję polityczną prze-
szedłem bez kłopotu, ale komisja lekarska nie wyraziła zgo-
dy: „Za wysokie ciśnienie. Nie nadaje się do pracy”. Jednym 
słowem – koniec moich marzeń o Anglii. Nie wiem, czy na-
prawdę miałem problemy zdrowotne, czy to moja ekscytacja 
wyjazdem i myśl o spotkaniu z Delą powodowały, że moje 
ciśnienie tak podskoczyło.

Powracająca fala
Pewnego dnia zaproponowałem Stefanowi, byśmy od-

wiedzili naszego byłego szefa. Stefan się zgodził. Zapako-
waliśmy niedużą walizkę różnymi prowiantami i pojechali-
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śmy. Okazało się, że już nie mieszkali w swoim domu, który 
zajęty został przez brytyjski sztab. W jakiejś piwnicy od-
naleźliśmy żonę naszego byłego szefa z dwoma chłopcami. 
Ucieszyła się, gdy nas zobaczyła. A gdy otworzyła walizkę 
i zaczęła z niej wyjmować konserwy, mleko w proszku, ka- 
wę i czekoladę, łzy popłynęły z jej oczu. Płakała jak dziecko,  
a my razem z nią! Okazało się, że jej mąż dostał się do nie-
woli. 

– Czy możemy mu jakoś pomóc? – zapytaliśmy.
– Tak, napiszcie do władz, jaki on dla was był.
Napisaliśmy i to pomogło w jego uwolnieniu. Spotkałem 

naszego pułkownika raz jeszcze. Po latach, gdy już byłem żo-
naty i mieliśmy troje dzieci, wybraliśmy się całą rodziną do 
Polski. W drodze powrotnej zatrzymaliśmy się w Niemczech, 
by odwiedzić wujka Deli – Teodora Mosalkowa, który jesz-
cze przed I wojną światową wyjechał do Niemiec na studia. 
Wojna się skończyła, w Rosji szalała rewolucja i Teodor Mo-
salkow nie wrócił już do swego rodzinnego kraju. Pozostał  
w Niemczech, pracując najpierw jako lekarz, potem jako mi-
sjonarz, współpracujący z amerykańskim misjonarzem Ear-
lem Stuckenbruckiem. 

– A może warto odwiedzić mojego byłego szefa? – powie-
działem do Deli, gdy byliśmy już w Niemczech. 

– A znajdziesz go? Mówiłeś, że fabryczka była gdzieś  
w lesie – powątpiewała Dela.

– Znajdę.
Pojechaliśmy całą rodziną. Tamtej fabryczki już nie było, 

a na jej miejscu stała nowa, wspaniała fabryka. W pięknym, 
nowoczesnym biurze poprosiliśmy sekretarkę o spotkanie  
z szefem. Za chwilę wprowadziła nas do jego gabinetu.

– Paul! Jaka cudowna niespodzianka! – wołał były puł-
kownik, zrywając się zza biurka. Obejmował mnie i ściskał 
jak rodzonego syna.
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– A to twoja rodzina?
– Tak. To moja żona i moje dzieci.
Ściskał nas wszystkich po kolei. Po chwili chwycił za tele-

fon i dzwonił do żony. 
– Zgadnij, kto jest u mnie w biurze?
Pewnie wymieniała różne osoby, bo powtarzał w kółko: 

„Nein, nein, nein...”. 
– Paul Bajko z rodziną – oznajmił wreszcie.
Nawet nie mając słuchawki przy uchu, można było sły-

szeć jej radosny pisk.
– Tak, to on. Za chwilę przyjeżdżamy.
Zapytał o nasz bagaż i posłał kogoś na stację kolejową, 

by go odebrać. Zabrał nas do swojego domu, już nie w piw-
nicy, ani nie w przedwojennym małym domku. Dał nam dwa 
pokoje, mówiąc, że możemy się zatrzymać tak długo, jak 
zechcemy. A potem sprosił na kolację całą „śmietankę” mia-
steczka i opowiadał im o walizce z konserwami, którą przy-
wieźliśmy jego żonie, gdy on był w niewoli, a ona z synami 
biedowała w piwnicy.

„Powracająca fala” pomyślałem, przypominając sobie 
słowa z Biblii: „Puszczaj chleb twój po wodzie, a po wielu 
dniach znajdziesz go” (Kz 11,1 – Biblia Gdańska). 

Wreszcie w Ameryce
Ameryka zaczęła wreszcie przyjmować emigrantów.  

W obozie radość wśród wierzących: „Pojedziemy do Amery-
ki. Prezydent Truman jest człowiekiem wierzącym, on nas 
wszystkich przyjmie”. Dla mnie ta nadzieja nie okazała się 
płonna. Lekarz amerykański pobłażliwie potraktował moje 
podwyższone ciśnienie i zapisał na emigrację. I nareszcie,  
w grudniu 1950 roku, wylądowałem na amerykańskim kon-
tynencie. 
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Moim sponsorem był br. Leonowicz z Passaic, w stanie 
New Jersey. Znał osobiście mojego ojca i był przekonany, że 
to dla niego podpisywał papiery. Jakież było jego zdumie-
nie, gdy w progu zobaczył młodego człowieka – jego syna! 

Sponsor był zobowiązany utrzymy-
wać emigranta przez trzy miesiące  
i w tym czasie starać się jakoś go urzą-
dzić. Ja byłem u braterstwa Leonowi-
czów tylko siedem dni, gdyż przyje-
chał po mnie br. Kitchen, dyrektor 
Eastern Christian Institute w Orange 
w stanie New Jersey. Earl Stucken-
bruck załatwił mi, jak obiecał, stu-
dia i pełne utrzymanie na tej uczel-
ni. Tak oto – nie znając angielskiego  
– zostałem studentem amerykańskiej 
uczelni. Wprawdzie brałem lekcje an-
gielskiego w obozie, umiałem odmie-

niać czasowniki we wszystkich czasach, ale niewiele rozu-
miałem, gdy do mnie mówiono. I dlatego nie wypuszczałem  
z rąk słownika. Czytałem też Biblię angielsko-polską, by so-
bie pomóc. Zdarzały się różne sytuacje, czasami niefortunne, 
a czasami bardzo śmieszne. Studenci robili wszystko, bym 
się dobrze czuł w tym nowym otoczeniu. Raz wpadł do mego 
pokoju kolega, mówiąc: „Paul, let’s go for a hot-dog!” (Paweł, 
chodźmy na hot-doga). Otworzyłem mój słownik. Znalazłem, 
że hot znaczy gorący, a dog – pies. „Zwariowali ci Ameryka-
nie – pomyślałem – na jakie gorące psy chcą mnie zabrać?”. 
Tak oto dowiedziałem się o hot-dogach, które – nawiasem 
mówiąc – bardzo mi wtedy smakowały. 

Żyjąc na uczelni, cały czas obcując tylko z Amerykanami, 
bardzo szybko opanowałem język angielski, chociaż słownik 
zawsze był pod ręką – do dzisiejszego dnia. Podczas wielka-
nocnych ferii pojechałem do Toronto, do Kanady, do mojej 

W Biblijnym Instytucie  
w Ameryce
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narzeczonej. Po latach pisania listów, marzeń i tęsknoty na-
reszcie się spotkaliśmy. Ustaliliśmy datę ślubu na 16 czerwca 
1951 roku. I znowu wróciłem na parę miesięcy do Stanów, 
na uczelnię.

Nadszedł czerwiec – nasz ślub. Udzielało go nam dwóch ka-
znodziejów: br. Gordiejew – nasz znajomy i przyjaciel z obozów 
w Niemczech i br. Rabucha – Kanadyjczyk, ponieważ br. Gor-
diejew nie miał jeszcze oficjalnych uprawnień do udzielania 
ślubów, ważnych przed państwem. Może dlatego tak zgodnie 
i wiernie już 62 lata razem żyjemy, bo aż dwóch pastorów nas 
„związało”? Spędziliśmy razem letnie wakacje, a w końcu sierp-
nia musiałem znowu wracać do Ameryki, na moją uczelnię. 

W 1952 roku ukończyłem Eastern Christian Institute 
(zaliczono mi moje obozowe studia w Seminarium w Niem-
czech) i zostałem ordynowany na kaznodzieję. Teraz choćby 
lotem ptaka do Toronto, do żony i do córeczki, która dwa ty-
godnie temu się urodziła... 

Marzec 1951 r.  Nareszcie razem!
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Z roczną Iwonką, 1953 r.
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Opowiadamy razem
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W Stanach Zjednoczonych
Jesienią 1952 roku wyjechaliśmy całą trójką do Tennes-

see, gdzie Paweł studiował w Milligan College. Do ukończenia 
studiów i otrzymania dyplomu Paweł potrzebował jeszcze 
dwóch lat. Prosił administrację, by mu pozwolili wziąć więcej 
godzin w semestrze. Wahali się. To było wbrew przepisom, 
tym bardziej, że Paweł nie znał jeszcze dobrze angielskiego. 
Zgodzono się warunkowo. Trudny to był rok. Maleńka Iwon-
ka wymagała ciągłej opieki, a Paweł za książkami świata nie 
widział. Nawet w nocy się zrywał, by jeszcze raz zajrzeć do 
podręcznika, bo czegoś tam zapomniał, albo nie zrozumiał. 
A studiował przecież ciągle jeszcze ze słownikiem w ręku. 
Ja płaczę, że mąż mnie nie widzi, pewnie przestał kochać.  
I dziecko go nie interesowało. Zajmował się nim tylko wte-
dy, gdy ja uczyłam niemieckiego w zastępstwie profesora 
Stuckenbrucka, który w połowie roku szkolnego wyjechał 
znowu jako misjonarz do Niemiec. Brał Iwonkę jedną ręką,  
a w drugiej trzymał książkę! Ale zrobił dwa lata w jednym 
roku szkolnym! Rok szkolny się skończył, Paweł dostał dy-
plom i... wróciła miłość!

Na wakacje i święta jeździliśmy do Kanady, do Toronto, 
gdzie mieszkała moja rodzina: rodzice, siostra i żonaty brat. 
Ostatnie święta Bożego Narodzenia przed ukończeniem 
przez Pawła studiów. Znowu udajemy się do Toronto. Je-
dziemy autobusem. Dojeżdżamy już do kanadyjskiej granicy. 
Szosa prowadzi wzdłuż rzeki. Nagle autobus wpada w po-
ślizg i pędzi wprost na rzekę. Jeszcze dziś widzę, jak kierow-
ca kręci z całej siły kierownicą, usiłując skierować autobus  
z powrotem na szosę. To nas uratowało, bo autobus nie wpadł 
całym pędem prosto do rzeki, ale przewrócił się na bok 
tuż przy brzegu. Słyszę, jak woda leci do środka. Utoniemy  
– myślę, bo wiem, że rzeka jest głęboka – i tak oto cała nasza 
rodzina przestanie istnieć... Zadziwiające, że autobus pełen 
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ludzi, ale nikt nie krzyczy. Po chwili słyszę: „We are all ri-
ght. We are against a tree!” (Wszystko dobrze. Oparliśmy się  
o drzewo). I rzeczywiście. Bystra rzeka nie pociągnęła nas 
dalej. Autobus leżał przy jej brzegu oparty o drzewo. Nie 
było też poważniejszych obrażeń. Parę osób zabrano do 
szpitala, łącznie z nami. Ktoś miał złamane żebro, ktoś był 
poraniony i krwawił. Paweł miał prawie obcięte ucho. Sie-
dział przy oknie i rozbita szyba go okaleczyła. Iwonkę mia-
łam na rękach. Bardzo płakała, ale chyba ze strachu, bo nic jej 
się nie stało. Jak to dobrze być „pod osłoną Najwyższego...”! 

Potem skomunikował się z nami agent ubezpieczeniowy, 
pytając, jakich doznaliśmy obrażeń. Powiedzieliśmy, że dzię-
ki Bogu nic poważniejszego, oprócz Pawła ucha, które mu  
w szpitalu przyszyli.

– Jakich więc żądacie odszkodowań? – zapytał. 
– Pokrycia kosztów szpitalnych – odpowiedzieliśmy, spo-

glądając na siebie.
– I to wszystko?
– No i może jeszcze za czyszczenie garnituru, bo cały za-

krwawiony...
– I to wszystko? – powtórzył znowu agent.
– Nie wiemy, my nigdy nie byliśmy w takiej sytuacji. Pan 

lepiej wie, co nam się należy...
Patrzył na nas z niedowierzaniem, kiwając głową.
– Takich ludzi jeszcze nie spotkałem... – powiedział. 
Świat na nas patrzy...

Polska Chrześcijańska Misja
Eastern Christian Institute w Orange, w stanie New Jersey, 

gdzie Paweł studiował tuż po przyjeździe do Ameryki, zapro-
ponował mu w 1954 roku pracę. Miał zorganizować Departa-
ment Misyjny, którego celem byłoby przygotowanie studen-
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tów do pracy misyjnej. Został jego dyrektorem. Był również 
wykładowcą przedmiotu „Misja”. W 1959 roku ten chrześci-
jański Instytut przeniósł się do Bel Air w stanie Maryland, 
uzyskał akredytację i zmienił nazwę na Eastern Christian Col-
lege. Kierowany przez 
Pawła Departament 
Misyjny usamodziel-
nił się i od 1992 roku 
zaczął funkcjonować 
jako Polish Christian 
Ministries (Polska 
Chrześcijańska Mis- 
ja). Paweł przez parę 
kolejnych lat wykła-
dał historię Kościoła, 
misję, przygotowanie 
i nadawanie progra-
mów radiowych oraz 
inne przedmioty. Pra-
ca na rzecz Polski zaj-
mowała mu jednak 
bardzo dużo czasu, 
dlatego poświecił się 
jej całkowicie, rezy-
gnując z nauczania. W 1984 roku Eastern Christian College 
nadało Pawłowi tytuł doktora honoris causa.

Co dwa, trzy lata jeździliśmy do Polski, pierwszy raz  
w roku 1960. Odwiedzaliśmy zbory, rozmawialiśmy z ludź-
mi i poznawaliśmy potrzeby. Kraj po wojnie był zrujnowa-
ny. Ludzie biedni, dopiero zaczynali stawać na nogi. Wszę-
dzie ogromne potrzeby. Najpierw trzeba było zatroszczyć 
się o pracowników zborowych, którzy oprócz pracy kazno-
dziejskiej musieli gdzieś pracować zarobkowo, gdyż zbory 
nie były w stanie ich utrzymywać. Na przestrzeni lat Mi-

Paweł nagrywa audycję radiową
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sja wspierała około 50 pracowników Kościoła. Następnym 
problemem były miejsca zgromadzeń. Nabożeństwa często 
odbywały się w prywatnych domach. Wiele budynków ko-
ścielnych było zburzonych lub mocno uszkodzonych. Misja 
sponsorowała ich zakup, budowę i remonty. 

Polska Chrześcijańska Misja wspomagała zbory w Pol-
sce, obozy młodzieżowe, Dom Spokojnej Starości w Ostró-
dzie i inne projekty. Nadawaliśmy również polskojęzycz-
ne ewangelizacyjne programy radiowe przez Monte Carlo.  
Z kazaniami nie było problemu. Paweł je pisał i odczytywał. 
Ale chcieliśmy te programy upiększać śpiewem. Nasz ka-
znodzieja, Adam Koreńczuk, pięknie śpiewał po rosyjsku, 
po hiszpańsku i po angielsku, ale nie po polsku. Trzeba go 
było uczyć czytania i wymawiania polskich słów. Problemy 
stwarzał nieraz malutki synek Adama. Linda, żona Adama, 
akompaniowała nam na organach, a Adam śpiewał, trzyma-

Paweł przemawiał w ponad 500 amerykańskich zborach
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jąc malca na rękach. Bywało, że spokojne zazwyczaj dziecko 
nagle wrzeszczało i trzeba było powtarzać nagranie. Adam 
śpiewał solo, czasami w duecie ze mną. Niekiedy robiliśmy 
kwartet, we dwoje śpiewając różne partie głosowe, a potem 
je „lepiąc” w całość. Te polskie 
programy były bardzo popu-
larne i otrzymywaliśmy wiele 
podziękowań od słuchaczy. 
Z czasem przygotowywanie 
programów radiowych prze-
jął Bolesław Winnik, którego 
w tym celu Misja sprowadziła 
z Polski.

Polska to nasza Ojczyzna. 
Ciągle nam droga i bliska.  
I dlatego staraliśmy się po-
magać nie tylko wierzącym 
i naszym zborom. Mieliśmy 
wkład w budowę Szkół Ty-
siąclecia, Centrum Zdrowia 
Dziecka, Szpitala – Pomnika Matki Polki, Domu Polonii  
w Pułtusku i odbudowę Zamku Królewskiego w Warszawie. 
Doceniły to polskie władze, odznaczając Pawła w roku 1986 
Złotym Krzyżem Zasługi. W czasie kryzysu lat osiemdziesią-
tych PCM włączyła się w akcję pomocy materialnej dla Polski. 
Organizowała również pomoc dla powodzian w roku 1997. 

Zbieranie funduszy dla Polski zabierało mojemu mężowi 
najwięcej czasu. Jeździł po amerykańskich zborach, prezen-
tując pracę Kościoła w Polsce i jego potrzeby. Przemawiał 
w ponad 500 amerykańskich zborach, w wielu wyższych 
teologicznych uczelniach, na obozach dla dzieci i młodzieży. 
Przejechał samochodem ponad dwa miliony mil (ponad trzy 
miliony km). Tygodniami, a nawet miesiącami nie było go  
w domu. Całe jego życie związane było z Kościołem w Polsce, 

Konsul Zbigniew Bylica wręcza 
Pawłowi Złoty Krzyż Zasługi,  

1986 r.
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od jego początków. W 2001 roku wydał książkę „Z dziejów 
Kościoła Chrystusowego w Polsce”. Większość informacji 
podał jako naoczny świadek jego działalności. Jeden z roz-

działów poświęcił Polskiej Chrześcijańskiej Misji. Był jej 
dyrektorem przez czterdzieści lat. Założył ją w roku 1954,  
a w 1994 przekazał kierownictwo Wayne’owi Murphy’emu. 
Od marca 2013 roku dyrektorem Misji jest David Hatfield. 
Cieszymy się, że to dzieło jest kontynuowane. 

Paczki z odzieżą
Wysyłaliśmy do Polski tony używanej odzieży. Kazno-

dzieje i nasi znajomi podawali nam nazwiska i adresy ludzi  
w potrzebie, nie tylko wierzących, a my wysyłaliśmy im pacz-
ki. Gdy byliśmy w Polsce, ludzie przychodzili do nas, mówiąc: 
„Ta sukienka od Was i te buty, i ten krawat, i to ubranie...”. 

Wayne Murphy, Paweł Bajko i David Hatfield, grudzień 2012 r.
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Otrzymywaliśmy bardzo wzruszające, czasami wręcz po-
cieszne podziękowania. W liście od jednej z wielodzietnych 
rodzin czytamy: Nadchodziła jesień, nowy rok szkolny, a nasze 
dzieci nie miały butów. Przecież nie pójdą boso do szkoły! A tu 
nadeszły Wasze paczki. Są i buty, są i ubrania. Nie wiem, jak 
Wam dziękować... 

Inny list: Dostaliśmy paczki z Ameryki, ale nie wiemy od 
kogo. Nikogo w Ameryce nie znamy. A byliśmy w takiej potrze-
bie! Ktoś nam powiedział, że to ludzie wierzący przysłali nam 
te paczki: Jacy wierzący? Przecież i my nie jesteśmy poganami! 
Powiedziano nam, że to ludzie „z kociej wiary”. Dowiedzieli-
śmy się, że i tu w okolicy są tacy. Poszukaliśmy ich. Odwiedzili-
śmy ich nabożeństwo i teraz razem wielbimy Boga. A Wam od 
serca dziękujemy nie tylko za paczki, ale za miłosierne serca, 
które doprowadziły nas do Boga...

Jedna z kobiet pisała: Sprzedałam trochę Waszych ciu-
chów i za te pieniądze kupiłam krowę. Teraz dzieci mają na-
reszcie mleko!...

Pakowanie paczek z używaną odzieżą do Polski
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Kolejny list: Dziękujemy! Dziękujemy! Dziękujemy! Dzięki 
Wam nasze dzieci mogły pojechać na obóz i tam przyjęły Zba-
wiciela. Opowiedziały nam. Zainteresowaliśmy się i poszliśmy 
do tych heretyków. Teraz całą rodziną wielbimy Boga...

Godzinami siedziałam w piwnicy, pakując paczki. Paweł 
narzekał, że musi przymierzać po kilkanaście marynarek, 
żebym mogła się zorientować choć mniej więcej, co komu 
posłać. Każdej paczce towarzyszył list, w którym jak mo-
głam, świadczyłam o miłości Chrystusowej. Tak, pracy było 
dużo, ale i dużo radości. Dzieliliśmy się tą radością z tymi, 
którzy nadsyłali nam używaną odzież.

Biblie i literatura chrześcijańska
Wysyłaliśmy też wiele Biblii i Nowych Testamentów. To 

były przecież lata pięćdziesiąte. W Polsce Biblie były wpraw-
dzie dostępne w Towarzystwie Biblijnym, ale ludzie nie byli 
w stanie ich kupić. W 1960 roku zaczęliśmy wydawać mie-
sięcznik „Drogowskaz” i robiliśmy to aż do końca 2012 roku, 
czyli przez 53 lata. Wydaliśmy też książki przetłumaczone  
z angielskiego i zbiory wierszy.

Najwięcej radości sprawiało mi tłumaczenie pieśni. Za-
wsze lubiłam muzykę i śpiew. Gdy miałam piętnaście lat, 
zaczęłam śpiewać w naszym zborowym chórze. Mieliśmy 
piękne pieśni, ale nic nowego, dlatego już wtedy zaczęłam 
tłumaczyć pieśni z rosyjskiego i niemieckiego. W Ameryce 
otworzyły się dla mnie nowe możliwości. Byłam oczarowa- 
na bogactwem pieśni angielskich. Dlatego z zapałem wzię-
łam się do tłumaczenia ich na polski. Kupiliśmy maszynę 
do pisania nut Musicwriter i zaczęliśmy wydawać śpiew-
niki. Najpierw z refrenami i krótkimi piosenkami – „Słońca 
Promienie”  cz. I i II. Potem z dłuższymi pieśniami – „Jedna 
Pieśń” cz. I i II oraz parę kantat. Z listów dowiadywaliśmy  
się, ile radości te śpiewniki przyniosły.
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Jeden kaznodzieja pisał: Nasza młodzież wegetuje. Na 
zgromadzeniach siedzą w ostatnich ławkach i nie zwracają 
najmniejszej uwagi na to, co się dzieje podczas nabożeństwa. 
Aż oto pojawiły się Wasze śpiewniczki. Zaczęliśmy uczyć się 
tych nowych pieśni. I nagle nasza młodzież ożyła. Już siedzą na 
przodzie i najgłośniej śpiewają...

Mówiono nam, że nawet pielgrzymki na Jasną Górę śpie-
wają nasze pieśni! Pamiętam, jak kiedyś do naszego zboru 
w Baltimore przyjechał jeden młody brat z Polski. Śpiewał, 
akompaniując sobie na gitarze i złożył ciekawe świadectwo: 
Wychowałem się w rodzinie wierzących. Od dzieciństwa byłem 
w zborze – w Szkółce Niedzielnej, a potem w kółku młodzieży. 
Ale z biegiem czasu zbór coraz mniej mnie interesował. Jako 
nastolatka pociągały mnie inne przyjemności. Rodzice mar-
twili się, rozmawiali, perswadowali, ale niewiele to pomagało. 
Nadeszło lato.

Przygotowania do wysyłki „Drogowskazu”.  
Pomagają nasze dzieci i studenci:  Ben Boruszko (pierwszy z lewej)  

i Kostek Jakoniuk (pierwszy z prawej), 1960 r.
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– Pojechałbyś na obóz młodzieżowy – powiedziała mi 
moja mama.

– Tam za nudno. Ciągle kazania i kazania.
– Nie, nie tylko kazania. Są zajęcia sportowe, wycieczki, 

śpiewanie.
– Sport uprawiam tu z kolegami. Nie muszę gdzieś tam je-

chać.
– Ale tam będzie dużo dziewcząt... – kusiła mama. 
To pomogło i pojechałem. Były jakieś wykłady, ale ja nie 

słuchałem. Rozglądałem się za dziewczynami. A było ich 
dużo, co jedna to ładniejsza! W piłkę też grałem. Ale naj-
bardziej podobało mi się śpiewanie. Nigdy takich piosenek 
nie słyszałem. Poszedłem do kierownika obozu i poprosi-
łem o śpiewniczek. „Nie mogę ci dać, bo mam tylko jeden, 
właśnie dostaliśmy go” – usłyszałem. To mnie nie zniechę-
ciło. W ostatni dzień obozu zobaczyłem ten śpiewniczek na 
stole. Gdy sala opustoszała, znalazł się on w mojej kiesze-
ni. W drodze do domu, w autobusie, wyjąłem go i zacząłem 
przeglądać, nucąc sobie pod nosem. Śliczne były te piosen-
ki. Wyciskały mi łzy z oczu. W domu mama zapytała, jak 
tam było na obozie. Zbyłem ją krótko, mówiąc że okej. Nie 
chciałem się przyznać, że naprawdę mi się tam podobało.  
W moim pokoju sięgnąłem znowu po śpiewniczek i gitarę. 
Grałem i nuciłem sobie po cichu, a łzy spływały mi po policz-
kach. Czytałem słowa pieśni: „Bóg obmył oczy me w potokach 
łez, abym zobaczyć mógł, jak grzesznym jest...”. Teraz łzy się 
naprawdę polały. Na obozie zdawało mi się, że nie słuchałem 
wykładów i kazań, ale podświadomość wchłaniała te cudow-
ne słowa życia. I pieśni zrobiły swoje. Za chwilę stałem na 
kolanach, dziękując Bogu, że usunął moją ślepotę i skruszył 
serce.

Ileż radości sprawiło mi to świadectwo! Dziękowałam 
Bogu, że trud nad pieśniami nie był daremny.
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„Drogowskaz” wydawaliśmy przez 53 lata. 
Wydaliśmy też książki przetłumaczone z angielskiego i zbiory wierszy.

Najwięcej radości sprawiało mi tłumaczenie pieśni
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Wizyty w Ojczyźnie
W pierwszą podróż do Polski w 1960 roku wybraliśmy 

się tylko z trzyletnim Jędrusiem, a dwoje starszych dzieci: 
Iwonkę i Jurka zostawiliśmy u mojej mamy w Toronto. Nigdy 

nie zapomnę wyrazu twarzy pięcioletniego Jurka, gdy odjeż-
dżaliśmy. Myślałam, że serce mi pęknie, że jednak zostanę  
w domu z dziećmi. Ale za to gdy wróciliśmy, nie poznawa-
łam go. To był anioł, nie dziecko. Taki grzeczny, taki posłusz-
ny, niczego nie trzeba było powtarzać dwa razy. Niestety, 
trwało to krótko. Po dwóch dniach wrócił nasz poprzedni 
Jurek-urwis. 

Następnym razem wzięliśmy ze sobą już całą trójkę, by 
zapoznały się z ojczyzną rodziców. Bardzo podobała im się 
jazda bryczką po Starym Mieście w Warszawie, a jeszcze 
bardziej furmanką na Białostocczyźnie. Jurek siedział obok 
woźnicy, który dał mu do ręki bat. Ten bat przyjechał z nami 
do Stanów.

W jadalni statku Batory w drodze do Polski.  
Po lewej Jędruś i Iwonka, po prawej Jurek, 1963 r.



69

Pierwsze podróże odbywaliśmy statkiem Batorym. Po-
dróż była bardzo dobra i przyjemna. Jedzenie wyśmienite. 
Dla dzieci zorganizowano bal, na którym dzieci popisywały 
się, recytując wierszyki i śpiewając. Nauczyłam wtedy Jędru-
sia tego wierszyka: 

Dzik jest dziki, dzik jest zły.
Dzik ma bardzo ostre kły.
Kto spotyka w lesie dzika,
Ten na drzewo prędko zmyka.
Jakież było moje zdziwienie, gdy w pierwszą niedzielę po 

powrocie do Ameryki, podczas nabożeństwa, gdy dzieci mia-
ły swój czas na deklamowanie wyuczonych wersetów biblij-
nych, tzw. złotych wierszyków, Jędruś pierwszy zerwał się  
z miejsca i wyrecytował Dzik jest dziki...

Najbardziej utkwiła mi w pamięci nasza pierwsza po-
dróż. Płynęliśmy prawie dwa tygodnie. Nareszcie Gdynia. 
Wysiadamy. Nie wiemy, kto nas spotyka. Rozglądamy się po 

Całą rodziną w Polsce, 1963 r.
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tłumie witających i nagle widzę, jak ktoś w oddali z całej siły 
wymachuje do nas uniesionymi wysoko ramionami. Wpa-
truję się. Toż to Longin Wojciechowski, brat Stacha, mojego 
najbliższego kolegi z łódzkiego zboru. Jaka radość! Zabiera 
nas do swojego domu w Gdyni, gdzie jego żona Jadzia czeka 
na nas z obiadem. Przedstawiam im Pawła (on nigdy jeszcze 
nie był w Łodzi) i naszego Jędrusia. Oni mają dwie córeczki 
nieco starsze od niego. Dziewczynki zaraz zajmują się na-
szym synkiem, a my dzielimy się przeżyciami. 

Z Gdyni jedziemy do Warszawy. Chłonę widoki tak dłu-
go nie widzianej ojczyzny. Wszystko takie swojskie, bliskie, 
drogie sercu... Wita nas delegacja Kościoła. Teraz Paweł 
mnie przedstawia, bo nie wszystkich znam. Rozmowy nie 
mają końca, a ja nie mogę się doczekać, kiedy będziemy w 
Łodzi. Wreszcie jadę tam z Jędrusiem, bo Paweł zbyt zajęty 
posiedzeniami. Serce mi bije, jakby miało wyskoczyć z pier-
si. Po piętnastu latach znowu znowu zobaczę Łódź. Zatrzy-

Pierwsza wizyta w Polsce, 1960 r. Z prawej Maria Sacewicz
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muję się u Stacha i Hani Wojcie-
chowskich, moich najbliższych 
przyjaciół. Razem ze Stachem 
przyjmowaliśmy chrzest, razem 
działaliśmy w kole młodzieży,  
a Hania była mi najmilszą przy-
jaciółką. Jędruś też znalazł so-
bie koleżankę – ich młodszą có-
reczkę Alunię. On ciągle jeszcze 
pił mleko z butelki. Gdy Alunia 
to zobaczyła, to też tak chciała. 
Hania opróżniła więc butelecz-
kę po jakimś lekarstwie i obo-
je – leżąc na kanapie – popijali 
mleko z butelek. 

Ułożyliśmy dzieci do snu  
i nareszcie zasiedliśmy do rozmów. Tyle przecież było do 

opowiadania. Tyle się wyda- 
rzyło, tyle zmian. W pew-
nym momencie spojrzałam  
w okno: „Patrzcie, pożar”. 
„Delu, to nie pożar, to słońce 
wschodzi” – roześmiał się Sta-
cho. Przegadaliśmy całą noc.

Powiedziano mi, że trzeba 
się zameldować. Poszliśmy 
ze Stachem do komisariatu. 
Długi korytarz i wreszcie ja-
kieś otwarte drzwi. Wchodzi-
my. Podchodzę do okienka. 
Urzędniczka obrzuciła mnie 
niechętnym wzrokiem i burk-
nęła: „Pani to chyba w stajni 
się urodziła, że nie zamyka 

Otwarcie nowego budynku  
w Ośrodku Ostróda Camp

Jubileusz 80-lecia KCh w Polsce. 
Bielsk Podlaski, 2001 r.
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drzwi”. Przeprosiłam, tłumacząc, że gdy wchodziłam, drzwi 
były otwarte i dlatego ich nie zamknęłam. Zmieszany Stacho 
starał się ją usprawiedliwiać: „Nie bierz jej tego za złe. Ludzie 
są naprawdę wyczerpani i zdenerwowani. Ciągle czegoś brak. 
Życie w Polsce nie jest teraz łatwe”. Już w pociągu zauważy-
łam, że ludzie są podrażnieni i niecierpliwi. Gdy Jędruś śmiał 
się i popiskiwał, jakaś kobieta zwróciła mi uwagę: „Przytrzy-
małaby pani chłopaka, żeby nie hałasował”. 

Zaczęłam ganiać po Łodzi. Idę Piotrkowską. Tu mój ojciec 
pracował w księgarni. Co chwila przystaję. Rozglądam się  
i patrzę na kamienice. Stare, ale jakie piękne. Mieszkając tu, 
nigdy nie zwracałam uwagi na zdobiące je ornamenty. Teraz 
je podziwiam. Na Placu Wolności Kościuszko ciągle stoi, a ra-
czej znowu stoi, bo podobno pomnik był rozebrany. Pędzę 
na Cegielnianą, do mojej Szkoły Powszechnej im. Królowej 
Jadwigi. W pamięci mam piękne, duże boisko, gdzie grały-
śmy w siatkówkę i narodówkę, a teraz wydaje się małe i takie 
zaniedbane. Przed wejściem góra węgla. Wchodzę do środka. 
Najpierw na dół, gdzie była szatnia, potem na piętro. Szu-

Na Dorocznej Konerencji KCh, Zakościele, lipiec 2004 r.
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Ordynacja Jarosława Ściwiarskiego  
podczas Jubileuszu 80-lecia KCh w Polsce, Bielsk Podlaski, 2001 r.

Na 25-leciu Kościoła Chrystusowego w Kołobrzegu. 
Z Waynem Murphym i Piotrem Karelem. Hala Milenium, 2003 r.
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kam mojej klasy. Wszystko jakby mniejsze, korytarze takie 
wąskie, sala gimnastyczna się skurczyła. Biegnę na Pomor-
ską, do mojego gimnazjum. Woźna nie chce mnie wpuścić. 
Tłumaczę, że to moje gimnazjum, że tu w 1939 robiłam ma-
turę. Że tylko na chwileczkę, oblecę korytarze i zaraz wrócę. 
Pozwoliła, ale cały czas wodziła za mną wzrokiem. 

Idę na Południową, gdzie mieszkaliśmy, zanim rodzice ku-
pili działkę na peryferiach i wybudowali niewielki dom. Pa-
trzę na drewniany domek, przez którego sień wchodziliśmy 
na podwórko i potem do oficyny, gdzie było nasze mieszkanie. 
Oczywiście, do mieszkania wejść nie mogę, ktoś tam mieszka. 
Próbuję otworzyć drzwi do głównego budynku. Ledwie mi 
się to udaje, bo chyba od dawna nikt nie uprzątał śmieci i sy-
piącego się ze ścian gruzu. A tak elegancko tu było. Szerokie 
schody z piękną balustradą prowadziły do mieszkania wła-
ściciela. Pamiętam, jak fascynowała mnie biała niedźwiedzia 
skóra na podłodze w jego salonie, zwłaszcza otwarty pysk  
i pazury. Za domem był duży ogród z drzewami owocowymi 

Koszalin, 15.06.2008 r. – poświęcenie nowo wybudowanej kaplicy.  
Przy mikrofonie Paweł, pierwszy z lewej Wayne Murphy
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(wciąż pamiętam smak tamtych gruszek), ściana winorośli, 
przystrzyżone trawniki, wspaniałe kasztany, pachnące bzy  
i konwalie i bratki na klombie. Było tak pięknie i uroczo. Jako 
dzieci spędziliśmy tam wiele cudownych chwil. Otwieram 
furtkę do ogrodu i drętwieję. Ani jednego drzewa, ani klom-
bu, ani trawnika. Ziemia skopana, poorana, jakieś budy.

Rozczarowana i przygnębiona jadę na Dąbrowę. Nasz do-
mek jeszcze stoi, ale ogród zapuszczony, zarośnięty, krzaki 
porzeczek, agrestu i malin połamane. Bieda, nędza i ubó-
stwo! To tak komunistyczna władza dba o dobro narodu?  
– myślałam z goryczą. (Gdy po paru latach znowu wróciłam, 
piętrzyły się już tam bloki mieszkalne). Mój nastrój trochę 
się poprawił, gdy poszłam dalej w miasto. Łódź jakby wy-
piękniała. Kiedyś nic nie przerywało monotonii bruków  
i szarych kamienic. Teraz pojawiły się skwery z trawnikami 
i nawet z kwiatami, a nowsze ulice wysadzono drzewkami. 

Podczas Dorocznej Konferencji Kościoła Chrystusowego, Zakościele, 2008  r. 
Po prawej Urszula i Andrzej Bajeńscy
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Oczywiście, pobiegłam i na Abramowskiego, gdzie był 
nasz zbór. Wchodzę na salę zgromadzeń. Czuję ścisk w gar-
dle. Łzy kręcą się w oczach. Od dzieciństwa wstępowałam  
w te progi. Tu chodziłam na Szkółkę Niedzielną. Tu wzrasta-
łam duchowo, nawróciłam się i przyjęłam chrzest. Tu entu-
zjastycznie działałam z innymi w kółku młodzieży. Tu sku-
piało się całe moje życie. Tyle wspomnień, ale czas opuścić 
Łódź.

Wracam do Warszawy. Teraz już z Pawłem jedziemy da-
lej. Zauważamy małe stacje benzynowe. Za moich czasów ich 
nie było, bo i samochodów prawie nie było. Były tramwaje 
i konne dorożki. Gdy tata chciał nam zrobić frajdę, zabierał 
nas na przejażdżkę dorożką. 

W podróży po Polsce towarzyszył nam jakiś „anioł stróż”. 
Nie odstępował nas na krok, nawet gdy prywatnie odwiedza-
liśmy przyjaciół. Dwóch innych obserwowało nas dyskretnie. 
Nawet nie domyślilibyśmy się tego, gdyby nie pewien brat. 
Odchylając lekko firankę, wskazał nam dwóch osobników po 
przeciwnej stronie ulicy. „To was tak pilnują” – skomentował. 
Ale tak było tylko podczas pierwszej naszej wizyty w Polsce. 
Później już tego nie zauważaliśmy. Albo się im znudziliśmy, 
albo uznano nas za „nieszkodliwych”. Ale gdy załatwialiśmy 
zameldowanie, urzędnik powiedział: „Gdy państwo wrócicie 
do Ameryki, mówcie tylko pozytywne rzeczy o Polsce”. Czy 
była to tylko dobra rada, czy utajona groźba? 

Zbór w Baltimore
Dowiedzieliśmy się, że w pobliskim portowym mieście 

Baltimore są wierzący Słowianie. Paweł ich odnalazł: dwie 
rodziny z dziećmi, jedno starsze małżeństwo i jeszcze jedna 
kobieta. Zapoznaliśmy się i zaproponowaliśmy, by się razem 
zgromadzać dla wspólnego duchowego pokrzepienia. Naj-
pierw zbieraliśmy się w prywatnym domu, a potem wynaj-
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Początki zboru w Baltimore.  
Pomagali nam studenci z Instytutu, gdzie Paweł wykładał:  

trzej z prawej oraz trzeci z lewej (Kostek Jakoniuk)

Boże Narodzenie 1959 r. z Kostkiem Jakoniukiem (z lewej)  
i Jurkiem Bajeńskim (z prawej)
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mowaliśmy pomieszczenie w kościele metodystów. Przyby-
wało nas. Paweł sprowadził na studia w naszym Instytucie 
Jurka Bajeńskiego i Kostka Jakoniuka z Polski oraz Adama 
Koreńczuka z Argentyny. Oni też włączyli się czynnie w życie 
zboru. Zaczęliśmy się rozglądać za jakimś własnym pomie- 
szczeniem na nabożeństwa. Zakupiliśmy nieduży dom, a po 
paru latach, gdy nas już była spora gromadka, piękny, duży 
budynek kościelny po metodystach, w którym zbieramy się 
do dzisiejszego dnia.

Ludzi przybywało – z Polski, z byłego Związku Radziec-
kiego. Mieliśmy pierwszy chrzest, potem drugi i trzeci. Dziś 
zbór nasz liczy około 200 członków, a na nabożeństwach 
bywa 300 osób. Mamy trzy chóry: ogólny, młodzieżowy  
i dziecięcy. Mamy orkiestrę dętą i smyczkową z gitarami  
i flecikami. Mamy dużą Szkółkę Niedzielną i grupę aktyw-
nej, entuzjastycznej młodzieży. Latem na naszej posiadłości 

Zbór w Baltimore (Slavic Church of Christ) po 40 latach, 2010 r. 
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urządzamy pikniki. Młodzież gra w siatkówkę i piłkę nożną, 
dzieciaki biegają po zapleczu między sosnami i bambusami, 
a starsi mają nareszcie czas na rozmowy i śpiewy. Pod wie-
czór rozkładamy stoły i smażymy kiełbaski. Cieszymy się, że 
nasz dom i ogród jest najlepszym miejscem na takie spotka-
nia. Zawsze bywało u nas wielu gości i tutejszych, i z Polski,  
i z Rosji. Niektórzy przebywali tygodniami, a nasz dom nazy-
wano „Hotelem Bajków”.

Studiowanie
Zawsze lubiłam studiować. Najbardziej interesowała mnie 

historia i literatura. Po przeprowadzce do Bel Air mia-
łam okazję pogłębić swoją wiedzę. 
Mieszkaliśmy bowiem tuż obok 
uczelni, gdzie Paweł był wykładow-
cą. Domowe obowiązki nie pozwa-
lały mi na pełne studia, więc w każ-
dym semestrze zaliczałam tylko kilka 
przedmiotów, ale jako studentka,  
a nie wolna słuchaczka. Paweł, wi-
dząc mnie tak wytrwale „kującą”, czę-
sto śpiewał mi taką piosenkę:

To uczenie się – to męczenie się. 
Tylko o jednym myśl: 
O gramatyce i matematyce, 
A o miłości nic! 
Jeden z profesorów powiedział 

mi kiedyś: „Dela, masz już zaliczone 
tyle przedmiotów. Dlaczego nie robisz dyplomu?”. To mnie 
zmobilizowało i zaczęłam studiować na serio. Zaliczyłam 
wszystkie przedmioty obowiązkowe. Łącznie z New Ma-
thematics (Nowa Matematyka) – tu już było trudniej i nie-
raz uciekałam się do pomocy naszego syna. No, ale jakoś to 

W 69. roku życia 
ukończyłam studia  

i otrzymałam dyplom
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poszło, a nawet nie „jakoś”, tylko bardzo dobrze. Studenci 
przyjęli mnie jak jedną z nich. Pozwalali mi nawet ściągać z 
ich prac, ale nigdy tego nie robiłam. Bywały śmieszne mo-
menty. 

 – Kto z was miał już geografię w szkole średniej? – zapy-
tał nowy profesor.

– Ja, pięćdziesiąt lat temu – powiedziałam podniósłszy 
rękę, a klasa wybuchnęła śmiechem. 

Tak oto w 1989 roku, mając 69 lat, ukończyłam studia  
i otrzymałam dyplom.

Życie rodzinne

Zdjęcie rodzinne z 1958 r. U góry moja siostra Kazia
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A tak wyglądaliśmy w 1971 r.

Bóg dał nam troje dzieci. 
Iwonka urodziła w roku 1952, 
Jurek w 1954, a Jędruś w 1957. 
Gdy oczekiwaliśmy pierwszego 
dziecka, poszliśmy odwiedzić 
znajomych, którym właśnie  
urodziło się maleństwo. Pa-
miętam moje przerażenie, gdy 
dziecko zaczęło płakać, a mat-
ka nie mogła go uspokoić. Co 
ja będę robić w takiej sytuacji, 
przecież nie mam najmniejsze-
go pojęcia o wychowywaniu 
dzieci? Ale Pan Bóg już dawno 
zatroszczył się o to, obdarzając 
kobietę instynktem macierzyń-
skim, który podpowiada, jak postępować z niemowlęciem. 

25 lat po ślubie, 1976 r.
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Pierwszy rok naszego mał- 
żeństwa w znacznej części 
przeżyliśmy osobno. Paweł stu-
diował w Stanach, a ja czekałam 
na amerykańską wizę w Toron-
to. Gdy urodziła się Iwonka, moi 
rodzice nie posiadali się z ra-
dości. Ubóstwiali swoją pier- 
wszą wnuczkę i rozpieszczali. 
Zwłaszcza dziadek – nosił ją na 
rękach, przytulał do policzka,  
a jego broda wcale jej nie prze-
szkadzała. Gdy wyjeżdżaliśmy 
do Stanów, moi rodzice płakali.

W domu rozmawialiśmy po 
polsku. Gdy Iwonka poszła do 

przedszkola, nie znała w ogóle angielskiego. 
– Pani robi z dziecka kalekę! Dlaczego nie nauczyliście jej 

angielskiego? – mówiła wychowawczyni.
– Proszę się nie martwić, pani nawet nie zauważy, kiedy 

nasza córka, przebywając wśród mówiących po angielsku 
dzieci, nauczy się angielskiego – odpowiedziałam. I tak było. 

Lato często spędzałam z dziećmi w Toronto, gdzie uczyły 
się rosyjskiego od babci. Kiedyś w drodze powrotnej dwu-
letnia Iwonka prosiła mnie o „babatkę”. Nie mogłam jej zro-
zumieć i gdy po raz trzeci pytałam, o co jej chodzi, wyjaśniła 
po rosyjsku: „czaj”. Miała na myśli herbatkę. Wszystkie nasze 
dzieci mówiły po polsku i gdy jeździliśmy z nimi do Polski, nie 
miały trudności z porozumiewaniem się. Pamiętam, jak kie- 
dyś w Warszawie na Puławskiej pobiegły na podwórko po-
bawić się. „Powiedzcie coś jeszcze!” – mówiły do nich polskie 
dzieci. Myślałam, że moje pociechy popisują się angielskim. 
Ale nie, mówiły po polsku, a tylko ich akcent wzbudzał zain-
teresowanie.

3-miesięczna Iwonka  
z Dziadkiem, 24 VIII 1952 r.
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Gdy Instytut, w którym pracował Paweł, przeniósł się ze 
stanu New Jersey do Bel Air w stanie Maryland, my również 
tam się przeprowadziliśmy i osiedliśmy na stałe. Paweł 
wziął kredyt i zlecił wybudowanie domu, w którym mie- 
szkamy od roku 1963 do dziś. 

Mieszkaliśmy w szczerym polu. Prawda, były drzewa  
i kwiaty, ale do sąsiadów nie było blisko. Domy były rozrzu-
cone, w dużej odległości jeden od drugiego. Znajomi pyta-
li, czy nie boję się tak mieszkać w odosobnieniu, zwłaszcza, 
że mąż tak rzadko bywa w domu. Ale przecież byliśmy „pod 
osłoną Najwyższego”, a ja codziennie na dobranoc powtarza-
łam sobie, również w modlitwie: „Spokojnie się ułożę i za-
snę, bo Ty sam, Panie, sprawiasz, że bezpiecznie mieszkam” 
(Ps 4,9). Ten werset przyswoiłam sobie na całe życie. 

Tak, Pawła tygodniami nie było w domu. Zdarzało się na-
wet, że gdy wracał po długiej nieobecności, dzieci go nie po-
znawały i uciekały od niego jak od obcego. Po latach Iwonka 
mi powiedziała: „Myśmy myśleli, że tata nas nie kocha, bo 
go nigdy nie było w domu”. A ludzie szeptali po kątach: „Nie 
może z żoną wytrzymać, dlatego ciągle ucieka z domu...”. Ba-
wiło to nas, a mnie przypominały się słowa Ruth, żony Bil-
ly Grahama, gdy ją pytano, czy nie żałuje, że wyszła za mąż 

Nasz dom w Bel Air. Mieszkamy w nim już 50 lat, od 1963 roku



84

za kaznodzieję, bo prawie nigdy nie ma go w domu i sama 
wychowuje dzieci: „Nigdy w życiu nie zamieniłabym mojego 
półetatowego męża na najlepszego z pełnym etatem”. 

Wychowywałam dzieci też prawie sama. Każdego wie-
czoru czytaliśmy razem Biblię, śpiewaliśmy i modliliśmy się. 
Pamiętam, jak śpiewaliśmy kiedyś „Cóż to w cichych chwi-
lach nocy w tobie puka tak”. Mówiłam dzieciom, że to Pan 
Jezus puka do naszych serc. Stoi za drzwiami i cierpliwie 
„czeka, aż otworzysz drzwi”. A jeśli nie otworzysz, to „wresz-
cie smutny idzie dalej, wtenczas biada ci”. Nie zapomnę wpa-
trzonych we mnie dziecięcych oczu i płynących po buzi łez. 
Któregoś wieczoru, gdy kładłam dzieci spać, spojrzałam  
w okno i zobaczyłam łunę. 

– Patrzcie dzieci, pożar – powiedziałam.
– Mamo, módlmy się! – zawołała Iwonka. Siane ziarno 

kiełkowało.
Lata mijały. Dzieci koń-

czyły szkoły średnie i za-
czynały wyjeżdżać na stu-
dia. Cała trójka – Iwonka, 
Jurek i Jędruś – przyjęła 
Jezusa jako swojego Zba-
wiciela i Pana w stosun-
kowo wczesnym wieku. 
Dziękowaliśmy za to Bogu, 
ale wiedzieliśmy, jak nie-
bezpieczne jest świeckie 
otoczenie dla nastolatków.  
Dlatego wszystkie nasze 
dzieci posyłaliśmy do Milli-
gan College, uczelni chrze-
ścijańskiej, odległej od nas 
o jakieś 450 mil (ponad 
700 km). Studiować mógł Paweł chrzci naszego syna Jurka
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tam każdy, ale wszyscy profesorowie byli wierzący, a stu-
denci zobowiązani byli uczestniczyć w rozważaniach bi-
blijnych i modlitwie przed rozpoczęciem zajęć. Wyjechała 
Iwonka, po dwóch latach Jurek, a po kolejnych trzech Ję-
druś. Nasz dom opustoszał. Pamiętam, jak po odwiezieniu 
najmłodszego syna do koledżu wróciliśmy do domu. Wy-
dawał nam się taki duży i pusty. A w nocy długo płakałam  
w poduszkę...

Lata leciały, dzieci doroślały. Iwonka poznała w kole-
dżu swojego przyszłego męża i wyszła za mąż. Cieszyliśmy 
się, bo chłopak wierzący. Pewnego dnia odbieram telefon  
od niej.

– Mamo, siedzisz czy stoisz?
– Stoję.
– No to usiądź! Jestem w ciąży!

Z dziećmi na 50-leciu naszego ślubu, 2001 r.
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Coż to za radość. Nasz 
pierwszy wnuczek Tony 
przychodzi na świat. Jadę 
do nich, żeby pomóc, ale 
przede wszystkim na-
cieszyć się dzieckiem. 
Mieszkają w Nevadzie, 
my w Marylandzie – róż-
nica czasu strefowego 
trzy godziny. Mówię do 
Iwonki: „Gdy rano mały 
się obudzi, przynieś 
go mi, ja i tak nie śpię, 
bo nie przyzwyczaiłam 
się jeszcze do waszego 
czasu”. I tak każdego ranka miałam Tonika wyłącznie dla  
siebie. A potem pojawił się T. J. – drugi ich syn. W między-
czasie Jurek się ożenił i mamy trzeciego wnuka – Justyn- 

ka. Wreszcie i Jędruś zna-
lazł sobie w naszym zbo- 
rze żonę Olę. Mają dwie  
córeczki: Naomi i Sarę. 
Z nich mamy najwięcej 
radości, gdyż mieszkają 
blisko i często się widu-
jemy. Uczę je gry na pia-
ninie i dużo opowiadam. 
„Babcia, tell me a story”  
– słyszę bez końca. A czas 
mknie. Synowie Iwonki 
pożenili się i mamy już 
prawnuki. Wciąż nie mo- 
gę uwierzyć, że nasza 
Iwonka jest już babcią. 

Zabawy z Tonikiem,  
Boże Narodzenie 1981 r.

Z Tonikiem (synkiem Iwonki)  
i Justynkiem (synkiem Jurka),  

Boże Narodzenie 1981 r.
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Niełatwe, ale obfite życie
Wszystkie nasze dzieci są wierzące. Mają własne swoje 

rodziny. Ukończyły Milligan College, chrześcijańską uczelnię, 
gdzie kiedyś studiował ich ojciec, a teraz uczą się ich dzie-
ci – trzecie już pokolenie! Mamy pięcioro wnucząt i czworo 
(póki co) prawnucząt. Modlitwą naszą jest, aby każde z nich 
przyjęło Jezusa jako swego Zbawiciela i Pana, aby – tak jak 
ich rodzice, dziadkowie i pradziadkowie – szli wąską drogą 
„pod osłoną Najwyższego”. Nie obiecujemy im beztroskiego 
życia, bo i nasze nie było łatwe. Paweł studiował, ale było to 
możliwe tylko dzięki gorącym, szczerym sercom braci Ame-
rykanów, którzy go finansowali. Pieniędzy nie miał żadnych. 
Musiałam mu kupić bilet kolejowy, żeby mógł przyjechać 
na nasz ślub. Nawet garnitur i obrączki ja kupiłam. „Kupi-
łaś mnie sobie” – żartował potem mój mąż. A gdy już zaczął 
pracować, też niewiele zarabiał. Gdy się urządzaliśmy, kupo-

Z najmłodszym prawnukiem Kalebem, sierpień 2012 r.
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waliśmy w Armii Zbawienia używane meble. Dzieci nosiły 
ubrania, ofiarowane nam przez znajomych po ich dzieci- 
ach. Ale to wszystko było drugorzędne. Byliśmy zdrowi, 
mieliśmy siebie, ko-
chaliśmy się i zawsze 
byliśmy „pod osłoną 
Najwyższego”. 

Zawierucha wo-
jenna rzuciła nas za 
ocean, na inny konty- 
nent. Obcy kraj, obcy 
ludzie i ich obycza-
je, obcy język. Tęsk-
niliśmy za Polską, 
szczególnie ja za Ło-
dzią, i niecierpliwie 
wyglądaliśmy listów 
z kraju. Ale Bóg dał 
nam także tutaj do-
bre życie, dostatnie 
i urozmaicone. Du- 
żo podróżowaliśmy. 
Paweł, pracując dla 
Misji, przejechał ca- 
łą Amerykę wzdłuż  
i wszerz. Gdy dzieci 
dorosły, mogłam mu 
towarzyszyć w niektórych wyjazdach, na przykład na Alaskę 
i na Hawaje. Nawet w Polsce, przy napiętym planie, znajdo-
waliśmy czas, by pooglądać kraj. Ogromne wrażenie zrobił 
na nas zamek malborski. Patrzyłam na te stare mury i wyda-
wało mi się, że słyszę śpiew Danusi z „Krzyżaków”. Byliśmy 
w Pieninach na spływie Dunajcem i w Tatrach nad Morskim 
Okiem. Ale wszędzie, niestety, bardzo krótko. 

Spływ Dunajcem, 1981 r.
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Jeździliśmy też dla przyjemności. Niektórzy spędzają urlo-
py na plaży, my woleliśmy podróżować i zwiedzać. Byliśmy  
w prawie wszystkich krajach Europy. W Hiszpanii nie in-
teresują nas walki byków, ale cieszą wiatraki Don Kichota.  
W Londynie – budowle nad Tamizą, Big Ben, Muzeum Figur 
Woskowych Madame Tussaud. W Hyde Parku jakiś osobnik na 
drewnianej skrzynce żywo gestykuluje i coś wykrzykuje. Na-
sza grupa jest za daleko, by słyszeć jego słowa, ale to chyba 
jakiś ewangelista. We Francji krążymy po salonach Wersalu. 
Intryguje nas tajemne wejście do królewskiej sypialni. W Luw-
rze zachwycamy się dziełami sztuki. Wieżę Eiffla oglądamy  
z daleka. W Kopenhadze wita nas w porcie syrenka, podobna do 
warszawskiej. Oczarowani jesteśmy Budapesztem. W Pradze, 
na Placu Wacława, w miejscu gdzie młody patriota podpalił się 
w proteście przeciwko komunistycznej władzy, widzimy świe-
że kwiaty. W Jugosławii cudowny jest stary Dubrownik. Pła-
kałam, gdy potem czytałam o jego zniszczeniu podczas wojny 
na Bałkanach. W Wenecji płyniemy gondolami. Krzywa wieża  
w Pizie wciąż stoi. W Rzymie najbardziej interesują nas stare 
zabytki. Patrzymy na leżące parę metrów niżej Forum Roma-
num. Ale najbardziej poruszają nas katakumby: wąskie pod-
ziemne korytarze, których ściany kryją w sobie groby zmar-
łych. Przemierzamy je przy świetle kaganków i mam wrażenie, 
że w mroku majaczą postacie pierwszych chrześcijan. I ogrom-
ne Koloseum, gdzie tylu ich zamęczono. Silne wrażenie robi na 
nas Pompeja, odkopana spod popiołów Wezuwiusza.

W Turcji pałace sułtanów wprost kapią od złota. Nawet  
w Wersalu nie widzieliśmy takiego przepychu. Jedziemy 
śladami apostoła Pawła. W Troi – słynny koń trojański.  
W Stambule – niezliczone meczety. Fantastyczna jest Ka-
padocja, gdzie w wapiennych górach żłobiono mieszkania  
i świątynie. W tych niedostępnych pieczarach zgromadzali 
się również chrześcijanie. Wskazują na to malowidła widnie-
jące jeszcze na niektórych ścianach.
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Na Akropolu w Atenach, 1999 r.

Świątynia Afai – najlepiej zachowana świątynia w Grecji, maj 1999 r.
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Grecja, Ateny. Tu apostoł Paweł przemawiał na Areopagu. 
Podziwiamy wzgórze Akropolu – dobrze zachowane świąty-
nie, szeregi kolumn, Biblioteka Hadriana. Jedziemy do Ko-
ryntu. Przewodnik stara się zapoznać nas z historią miasta, 
ale nasze myśli zaprząta apostoł Paweł.

W Egipcie płyniemy statkiem po Nilu. Czasami mamy 
wrażenie, że czas stanął tu w miejscu. Kobiety nadal robią 
pranie w Nilu i suszą je na brzegu. A obok kąpią się dzieci, 
brodzą konie i krowy. Praca rolników też prymitywna, nie 
widać traktorów. Co jakiś czas cumujemy, by wysiąść i obej-
rzeć jakieś świątynie. 
Po pałacach faraonów 
nie ma śladu, ale ogrom-
ne, kamienne świątynie  
z posągami Ramzesów 
wciąż stoją, podobnie 
jak sfinksy i piramidy. 

Gibraltar, Maroko, 
Jordania i wreszcie Iz- 
rael. Wrażenia niesa- 
mowite: Betlejem, Na-
zaret, Kana Galilejska. 
Nad Jeziorem Galilej-
skim o wschodzie słoń-
ca świętujemy Wiel- 
kanoc. Wpatrzeni w ta- 
flę jeziora śpiewamy 
„Trzeciego dnia zmar-
twychwstał!” – nastrój 
niepowtarzalny. Jedzie-
my do Jerozolimy. Ściana Płaczu, Ogród Oliwny, Gabbata, 
ogród z wykutym w skale grobem, Golgota. Usiłujemy śpie-
wać „Tam na wzgórzu stał stary, szorstki krzyż; strasznych 
cierpień i hańby znak...”, ale łzy dławią krtań... 

W Memfis, stolicy starożytnego Egiptu, 
listopad 1988 r.
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Wreszcie pojechaliśmy 
i do Chin. Chodziliśmy po  
Wielkim Murze. Byliśmy 
na placu Tiananmen. Zwie- 
dzaliśmy Zakazane Mias- 
to. Widzieliśmy unikalne 
niezliczone pagody. Dużo 
jeździliśmy i wiele widzie-
liśmy. I za to również jeste-
śmy Bogu wdzięczni. Tych 
wrażeń nikt nam nie od-
bierze.

Gdy patrzę wstecz na 
nasze życie, dziękuję Bogu 
z całego serca za ogrom 
Jego błogosławieństw. Tyle 

radości, tyle miłości, tyle szczęścia! Bóg był z nami na każ-
dym kroku. Towarzyszył nam przez całe nasze życie. 

„Życie nasze trwa lat siedemdziesiąt, a gdy sił stanie, lat 
osiemdziesiąt” – czytamy w Psalmie 90,1. Oboje przekro-
czyliśmy już dawno ten „biblijny wiek”. Z ogromną wdzięcz-
nością w sercu możemy szczerze powtórzyć za prorokiem: 
„Niewyczerpane są objawy łaski Pana, miłosierdzie Jego nie 
ustaje. Każdego poranku objawia się na nowo, wielka jest 
wierność Twoja” (Tr 3,22-23). 

Bóg dał nam obfite życie. Cudownie jest żyć „pod osłoną 
Najwyższego”. 

Mur Chiński, kwiecień 2005 r.
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W naszym salonie, moje 90. urodziny, 2010 r.

Z dziećmi, wnukami i pawnukami z okazji 90. urodzin Pawła, sierpień 2012 r. 
Brakuje starszego syna Jurka, jego żony i syna





4 

Wiersze
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Wiersze zaczęłam pisać jeszcze jako mała dziewczynka. 
W szkole powszechnej założyłam kółko poetycko-literackie 
(!) i pisałyśmy wiersze oraz powieści. Moja pierwsza po-
wieść miała fascynujący tytuł: „Tajemnica martwych skał”. 
Niestety, pamiętam tylko tytuł, nic z treści. Jako członkinie 
kółka dawałyśmy sobie te nasze utwory do poczytania. Bru-
lion z moimi utworami nigdy do mnie nie wrócił. A szkoda, 
chętnie bym go teraz sama poczytała i pokazała dzieciom, 
wnukom i prawnukom.

Za moje pierwsze wierszyki dostałam od taty książkę  
„W pustyni i w puszczy”. Niestety, nie zachowała się, ale 
pamiętam dokonany jego ręką wpis: „Kochanej Delutce za 
pierwsze wierszyki – od Tatusia”. Nawiązując do tego, jemu 
właśnie poświęciłam mój zbiorek wierszy „Drogowskazy”,  
a w wierszu-dedykacji napisałam m.in.:

O, Ojcze mój!
Ty tak po cichu myślałeś
i tak w swym sercu na pewno marzyłeś, 
że z Twojej córki wyrośnie wielki człowiek,
że będzie kiedyś wielka i sławna.
Teraz to może rzecz zabawna,
ale wszak każdy ojciec tak o swym dziecku śni.
Mijały dni...
Ja nie wyrosłam na sławę.
Jestem zwykłym człowiekiem i nic więcej.
I ciągle takie wierszyki klecę,
jak i tym razem.
Ale piszę je z serca
i Tobie je poświęcam.
Niech się one Tobie staną drogowskazem.

Oczekując na wieści z pierwszej ręki od powracającego 
z Polski  kaznodziei polskiego zboru w Toronto, br. Kaczów-
ki, napisałam na jego powitanie wiersz. Przytoczę fragment, 
który wiernie oddaje moją tęsknotę:
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Ty byłeś i w Łodzi! Ach, wierzyć nie mogę
I serce mi w piersi kołacze.
I czuję na przemian to radość, to trwogę:
Czy Łódź moją kiedyś zobaczę?

A ty ją widziałeś – jej domy, ulice,
Fabryki, fabryki bez końca.
Posępne i szare jak dym kamienice,
Co piętrzą się w górę do słońca.

Tam każda ulica, dom każdy i kamień
Tysiące mi wspomnień nasuwa.
Ja znam Łodzi życie, jej tętno, jej drganie.
Me serce jej serce odczuwa.

I nigdy z pamięci mej Łódź nie uciecze,
Choć lata i lata przeminą...
O, nie! Ja nie płaczę... To w oczy mi piecze
Ten dym z naszych łódzkich kominów!

Gdy kiedyś mój mąż wychwalał swoje Polesie, napisałam 
nieco satyrycznie:

W głębokim lesie stało Polesie.
Ni śladu błota, w krąg niwa złota.
Ludzie weseli, każdy się dzieli,
Z innym pospołu siada do stołu.
Wśród pól tych żyznych naszej ojczyzny
Chłopię wyrosło. W świat je poniosło.
Hen tam daleko, za siódmą rzeką
Spotkał on Delę. Będzie wesele.
Z Polesia, z błota, wyrasta rota!

Pisałam wiersze okolicznościowe, czasem na zamówienie 
– urodziny i rocznice ślubu czy wydarzenia zborowe. Dużo 
pisałam do wydawanego przez nas „Drogowskazu”. Wielką 
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radość sprawiło mi to, że niektóre z moich wierszy stały się 
pieśniami. Zupełnie nieznane mi osoby napisały do nich me-
lodię. Bóg i przyroda – to główne źródła mojego natchnienia. 

A oto niektóre z moich wierszy:

Przebiśnieg

Leciutko, leciutko, z wietrzyka powiewem
Coś dzisiaj me serce napełniło śpiewem.

I śpiewam, i śpiewam w ten ranek lutowy,
Choć poniżej zera wskazuje termometr.

I okno otwieram w radosnym zachwycie,
Bo z ziemi zmarzniętej wykluwa się życie.

Wstydliwą zielenią za chwilę wytryśnie
Jedyny, serdeczny, najbliższy przebiśnieg.

I wiatr się zatrzymał w swym biegu na przełaj,
I ptasia piosenka się w drzewach ocknęła.

I słońce świetliściej na ziemię spojrzało.
By ogrzać skuloną drobinę tę małą.

Leciutko, cichutko, swym jednym spojrzeniem
Wiosenka świat cały napełniła śpiewem.

O, Boże nasz wielki! Dla Ciebie te pienia
Z podzięką serdeczną za cud odrodzenia!

Marzec 1965 r.
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Taki moment

Każdego roku bywa taki moment,
Gdy mi u ramion zda się skrzydła rosną.
Serce się zrywa dotychczas uśpione.
Śpiewać zaczyna. To bywa na wiosnę!

I jeszcze kwiatów nie widać kwitnących,
I drzewa jeszcze są szare i smutne,
Ale me serce, nadzieją bijące,
W poszumie wiatru nową słyszy nutę.

We wnętrzu ziemi słyszy życia drganie,
Soki krążące w czarnych jeszcze drzewach,
We własnej duszy tak głośne śpiewanie,
Ze żadnych innych dowodów nie trzeba,

Że to naprawdę wkrótce przyjdzie wiosna,
A z nią otucha, nadzieja i radość,
I siły nowe, w sercu nowa piosnka,
Która wypłoszy beznadziejność bladą.

I tak mi dobrze, radośnie, wesoło,
Choć wszędzie jeszcze szaro, zimno, smutno.
Lecz dla mnie wiatry wyjące wokoło
Poprzez szarugę nową grają nutą!

Maj 1967 r.
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Letnie południe

Znieruchomiał błękit nieba w promiennym uśmiechu.
Nawet wiatru swawolnego nie słychać oddechu.
A w przestworzach Ktoś zawiesił ciszę przezroczystą.
Ktoś przytłumił szepty wiatru i rzeczułkę bystrą.

Leżę w trawie zasłuchana w tę upojną ciszę.
Jest tak cicho, że w tej ciszy oddech ziemi słyszę.
Pachnie trawa, pachnie ziemia, rozgrzane powietrze.
A ja słucham urzeczona, co mi ziemia szepcze.

Słucham, słucham i już nie wiem, czy to szepcze ziemia,
Czy też może oddech nieba na słońca promieniach
Spłynął do mej zasłuchanej, rozmodlonej duszy,
I w tej ciszy dusza moja odgłos nieba słyszy...

Czerwiec 1965 r.
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Chciałbym jesienią

Biała brzoza, złoty liść...
Tam – purpurą płonie coś.
Chciałbym przez ten płomień iść,
Złoto brzozy w rękę wziąć!

Chciałbym zliczyć krwawe łzy,
Które hojnie roni klon,
Uspokoić liść, co drży,
Przeczuwając rychły zgon.

Chciałbym słońce chwycić w dłoń
Zanim zblednie pośród brzóz,
W sercu zamknąć kwiatów woń,
Zanim je zabije mróz.

Lecz najbardziej chciałbym dziś
W ten jesienny, cudny dzień,
Wyzłoconą drogą iść
Tam, gdzie ginie nocy cień.

Tam do Bożych przypaść nóg,
Chwycić rąbek Jego szat,
Z serca podziękować Mu
Za jesienny cudny świat.

Październik 1964 r.
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Śnieg

Cicho, cichuteńko
Śnieg bielutki prószy.
Wolno, wolniusieńko
Pokój wlał do duszy.

Cały świat ten pokrył
Swym całunem białym,
Cały świat się zdaje
Dobrym, doskonałym.

Milknie wrzawa świata
Pośród śnieżnej ciszy,
Duch w górę ulata,
Swego Stwórcę słyszy...

Styczeń 1961 r.
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Ponad chmury

Chmury pod nami, słońce nad nami,
A w sercu radość i pieśń.
Ach, jeszcze wyżej, do Boga bliżej
Wznieś się me serce, wznieś!

Gdzieś tam, pod nami, lądy zostały
I wody wielkich mórz.
A my nad szczyty, w nieba błękity,
Sięgamy jasnych zórz.

Tu nie ma cieni, słońca promieni
Nie zaćmi ziemska mgła.
Tu nic nie zmąci błogiej radości,
Co w sercu pieśnią gra.

W tym kraju błogim zostać nie mogę.
Wrócę na ziemię znów.
Ale ma dusza drogę poznała
W krainę błogich snów.

I ile razy w życiu się zdarzy
Słotny, pochmurny dzień,
Wzrok wzniosę w górę, hen, ponad chmury,
Gdzie słońce płoszy cień.

Odtąd ma droga bliżej do Boga,
Dalej od ziemskich mgieł,
Hen, ponad chmury, w nieba lazury,
Gdzie świeci wieczny dzień.

18 lipca 1973 r.
w samolocie, w drodze powrotnej do domu
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Nic od nieba mię nie dzieli

Ośnieżone, białe pola
Spoczywają w cichym śnie.
Ciszą błogą tchnie dokoła,
Ciszą błogą tchnie...

I tak jakoś dobrze, błogo,
Zamilkł świata gwar.
Tylko cisza idzie drogą.
Tylko ciszy czar.

Po srebrzystej, cichej bieli
Biegnie moja myśl.
Nic od nieba mię nie dzieli,
Nic nie dzieli dziś...

Styczeń 1964 r.
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Na warsztacie życia

Czółenko czasu na warsztacie życia
Drogę swą dobrze zna.
Złotą, zieloną, to znów czarną nicią
Wzory przeróżne tka.

Szybkie czółenko nie czeka, nie zwleka,
Pędzi to tu, to tam...
Sam nie wiesz, kiedy dzień za dniem ucieka,
Bliżej wieczności bram...

Osnowa nasza dobiegnie wnet końca,
Zerwie się wątku nić,
Towar utkany oceni Odbiorca,
Przed Nim nic nie da się skryć!

Styczeń 1967 r.
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Matko

Bóg ci powierzył cud swego stworzenia,
W ręce twe oddał kruszynę człowieka.
Co z nim uczynisz? Los jego istnienia
W twojej jest ręce, twej decyzji czeka.

Patrzysz w zadumie i z wzruszenia łzami
Na tych niebieskich, jasnych oczu dwoje,
Na ten różowy policzka aksamit,
Piąstki bezradne, ciemnych włosiąt zwoje...

Słyszysz, jak serce jego równo bije,
Z drżeniem pojmujesz rzecz wielką, tajemną,
Że przecież dziecię twoje w sobie kryje
Rzecz najcenniejszą – duszę nieśmiertelną!

Tak, dusza dziecka w twych rękach spoczywa,
Chroń ją jak perłę nad wszystko cenniejszą,
Piastuj ją, kształtuj... Ona, wiecznie żywa,
Niechaj rozkwitnie w różę najpiękniejszą!

Chroń ją od grzechu niszczącego tchnienia,
Pilnuj, by świat jej swym złem nie wypaczył.
Bóg ci powierzył cud swego stworzenia!
Matko, o matko, czy wiesz, co to znaczy?...

Kwiecień 1962 r.
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Zajęta byłam

Zajęta byłam cały dzień.
Nie miałam czasu bawić się,
Choć parę razy synek mój
Biegł za mną, ciągnąc wózek swój.

„Autko zepsute, chory miś...”
Lecz ja nie miałam czasu dziś.
Prałam dla niego, dałam jeść,
By czyste, zdrowe dziecko mieć.

A on chce, by się bawić z nim:
„Narysuj domek, komin, dym”.
„Troszeczkę później, synku mój, 
Gdy już wysprzątam pokój twój.”

Wieczorem ułożyłam spać,
Nie zapomniałam buzi dać.
Zgasiłam światło. Synku śpij.
Zamknęłam wreszcie cicho drzwi.

A teraz myślę, czemuż to
Nie przytuliłam mocniej go?
Nie uściskałam jeszcze raz?
Wszak bardzo szybko leci czas...

Mój syn już wyrósł, zmężniał on.
Opuścił swój rodzinny dom.
Już nie opowiem bajek mu. 
Nie ukołyszę go do snu.

Na strychu jego wózek, miś...
A ja mam tyle czasu dziś.
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Dłużą się, dłużą moje dni.
Mogłabym wszystko zrobić ci,
O co prosiłeś mnie nie raz,
Lecz bezpowrotnie minął czas...

Luty 2001 r.
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Chcę być jak ty

Cichutko na paluszkach wszedł
I przy mym krześle stał
W piżamce mały synek mój,
Którego Bóg mi dał.

On chciał bym na dobranoc go
Jak zwykle pocałował znów.
Więc przytuliłem dziecko me,
Nie szczędząc tkliwych słów.

On rączynami objął mnie,
Coś w ucho szepcząc mi.
A szept ten po dzisiejszy dzień
Wciąż w sercu moim brzmi.

On tylko cztery słowa rzekł,
Lecz słów tych słodki dźwięk
Potrząsnął mną i w sercu mym
wywołał głuchy jęk.

Jak lustro one w duszy mej
Odbiły wszystko w niej:
Tajemne myśli, czyny, sny,
Zmusiły modlić się.

Synowi memu wzorem być,
By Bóg dopomógł mi,
By się nie zawiódł synek mój,
Gdy rzekł: „Chcę być jak ty!”.

Marzec 1993 r.
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Ach, jak to dobrze

Ach, jak to dobrze, mój Boże i Panie,
Że wszystkie troski Tobie zwierzyć mogę,
Moje nadzieje i rozczarowania.
Że bez Twojej woli nic mi się nie stanie,
Żeś Ty już z góry wytyczył mą drogę,
Ach, jak to dobrze!

Ach, jak to dobrze, że w życiu nie muszę
Żadnych decyzji podejmować sama.
Bo przecież z Tobą spoiłam mą duszę.
Tyś życiem moim – w pokorze i skrusze
Ma wola z Twoją na zawsze się zlała.
Ach, jak to dobrze!

Ach, jak to dobrze, mój Boże i Panie,
Żeś skrył przede mną dni przyszłych koleje,
Że mi nieznana godzina konania,
Że śmiechem witam poranku świtanie,
Choć dzień ten kryje burze i zawieje.
Ach, jak to dobrze!

Ach, jak to dobrze, że ot tak, beztrosko,
Wsparta na Panu mogę kroczyć drogą.
Że nawet jesień pachnie dla mnie wiosną.
Nadziei kwiaty nawet zimą rosną
I żadne siły odebrać nie mogą szczęścia mojego.
Ach, jak to dobrze!

Wrzesień 1965 r.
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Czemu ten niepokój

Ja wszystko mam, niczego mi nie trzeba,
Tyś w łasce Swej mnie wszystko, Boże, dał!
Tak hojnych darów udzieliłeś z nieba,
Więc czemu ten niepokój, czemu troska, żal?

Tak pięknie wiosną kwitną kwiaty w mym ogrodzie,
I dom wygodny, duży, hojny stół,
I szafy pełne ubrań, takich, co dziś w modzie,
Więc czemu na dnie serca skrył się cichy ból?

Za biurkiem postać męża pochylona,
Za oknem – tupot nóg i dźwięczny śmiech,
A w sercu radość, cisza, zda się nieskłócona,
Więc czemu cień na oczy moje legł?

Westchnienie ciche z piersi się wyrywa,
Gdy zadumana patrzę na ten piękny świat,
Co czarem swym tak mami i porywa,
Niepostrzeżenie sącząc w duszę dziecka jad.

A dusza dziecka wrażeń, poznań chciwa,
Jak młody ptak, co gniazdo rzucił swe,
Chcąc wszystko znać do świata się wyrywa,
Nie widząc jadu na pucharu dnie.

To jest przyczyną moich niepokoi,
To jest przyczyną moich westchnień, trwóg.
O moje dzieci serce me się boi,
By ich nie złowił w sidła swoje wróg.
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O, Boże mój, Tyś jeden pomóc w stanie,
Ty wstręt do grzechu w serca młode włóż,
Twój święty strach niech ich uchroni, Panie,
Przed stromym zboczem, przed kolcami róż!

Wlej w serca ich pragnienia jasne, czyste.
Za tym, co wzniosłe, święte, niechaj tęsknić chcą.
Zachowaj ich od świata tego, Chryste.
To matka prosi – przyjm modlitwę mą!

Kwiecień 1968 r.
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Tylko trzydzieści srebrników

Tylko trzydzieści srebrników
Jezus Chrystus był wart.
Tak jak niewolnika 
oszacował Go świat.

A jak ty Go szacujesz,
Biedny człowieku, dziś?
Ile wart On dla ciebie, 
Jego męka i krzyż?

Mówisz, że byś Go nie sprzedał
Za srebra marnego blask,
A przecież wciąż Go sprzedajesz,
By świata zaskarbić łask.

Sprzedajesz za świecką przyjaźń,
za swój samolubny cel,
Za sławę, karierę, bogactwo
Sprzedajesz swej szaty biel.

Sprzedajesz na rynku wiedzy,
Sprzedajesz na salach gry,
W świątyni fortuny i zysków
Sprzedajesz Zbawcę i ty!

I tak licytujesz Go co dzień,
Choć pieniądz nie plami twych rąk.
Lecz często więcej niż Judasz 
Przysparzasz Mu gorzkich mąk.
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O, duszo ma, wejrzyj w siebie,
Przeszpieguj każdą moją myśl,
Czy czasem i ja nie sprzedaję
Za świata blichtr Zbawcy dziś?

Styczeń 1981 r.
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Hosanna!

„Hosanna!” – wołali
Pod nogi Mu słali
Swe szaty, gałązki palmowe.
„O, króluj nam, Rabbi!
My Twoi poddani,
Koronę Ci włożym na głowę!”.

Tłum krzyczy, szaleje,
Radośnie się śmieje,
Kres widzi wiekowej niewoli.
„Precz, rzymscy cesarze!
Bóg moc Swą okaże,
Dawida tron wznowić pozwoli.

Niech Jezus króluje,
Nad nami panuje,
Na tronie Dawida zasiądzie.
On będzie nas karmić,
Uzdrawiać i leczyć…
O, dobrze, tak dobrze nam będzie!”.

Wśród tłumów krzyczących
On idzie milczący,
Nie cieszą go triumf i sława.
Wśród kwiatów kobierca
On widzi ich serca…
Na pierś głowa nisko Mu spada…
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„Hosanna!” – tłum krzyczy,
Lecz Jezus wciąż milczy,
Na czoło cień kładzie zgryzota.
Smutnymi oczyma
Nad tłumem spoziera:
– Tam w dali majaczy Golgota!

Luty 1961 r.
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Tak bardzo ukochał

Niebios błękit u stóp Mu się ścielił,
Niebios chwała Go wkrąg otaczała,
Pieśni chwały śpiewali anieli...
- Błogość pełna – nieziemsko wspaniała!

Ale Jezus zostawia błękity,
Chwałę Ojca i pokłon aniołów,
I zstępuje na ten świat rozbity,
Dzieląc z ludźmi ich dolę pospołu.

Jego święte stopy przemierzały
Wszystkie ścieżki ludzkiego motłochu,
Wszystko przeszły, wszystkiego zaznały,
Wszystkich cierpień i pokus, prócz grzechu...

Krwawa ścieżka Go wreszcie przywiodła
Na Golgotę, gdzie wbito trzy krzyże...
Ach, nie ścieżka, to miłość Go wiodła
Poprzez męki na trupie to wzgórze!

Tutaj skonał przybity do drewna...
„Jezu, czemu?” – me serce tak szlocha.
„Czemu?” – pytasz? – odpowiedź jest jedna:
Bo tak bardzo Bóg świat ten ukochał!

Listopad 1965 r.
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Drogowskaz

Labirynt dróg przede mną,
Labirynt szos i miedz.
Ach, którą wybrać, Boże,
Którą przez życie biec?

Splątały się me ścieżki,
Splątała moja myśl
I stojąc na rozdrożu
Nie wiem którędy iść...

Ludzie w mądrości swojej,
Wiele mi dają rad,
Lecz każda z nich jest inna...
Gdzież dobrej ścieżki ślad?

Wciąż stoję na rozdrożu,
Gęstnieje wokół mrok...
Ach, gdyby tak drogowskaz 
Zmęczony ujrzał wzrok!

Spójrz, w mroku coś majaczy,
Ramiona dźwiga wzwyż!
Nie mogę tylko dojrzeć:
Drogowskaz to, czy krzyż?

I nagle się rozjaśnia
Labirynt moich dróg,
Bo krzyż – to mój drogowskaz,
Powiedzie mię, gdzie Bóg!

Styczeń 1960 r.
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Biją zegary

Słyszysz? Biją zegary.
Biją we wszystkich miastach.
Żegnają tak rok stary.
Dochodzi już dwunasta.

Dziś czarów noc,
Noc dziwna, tajemnicza.
Jakaś nieziemska moc
Dni ludzkie dziś przelicza
I wolniusieńko przewraca
Znów jedną kartę życia.

Słyszysz? Biją zegary.
Ostatni raz biją może.
Może miniony rok stary
Zakończył rachunki Boże?

Może czas łaski się kończy
Z ostatnim zegarów echem
I zaczną się sądy Boże
Nad światem, nad człowiekiem?

Słyszysz? Biją zegary!
Więc zajrzyj do swej duszy,
Bo wielu, wielu ludzi
Zegarów już nie słyszy. 

Styczeń 1970 r.
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Niedługo

Niedługo ziemski czas się skończy.
Przeminie wkrótce ziemska noc.
Jezusa ujrzą moje oczy
I Jego chwałę, Jego moc.

Pielgrzymka ma dobiega końca,
A z nią i praca, znój i trud.
Przez mrok przebija się blask słońca
Tam, od perłowych niebios wrót.

Cierpliwie znośmy dni czekania,
Czuwając wiernie, modląc się.
Z oparów nocnych się wyłania
Promienny, jasny, wieczny dzień.

Niedługo już, gromadko Boża,
nadzieje nasze ziszczą się.
Nowego dnia zabłyśnie zorza
I przyjdzie Pan po dzieci swe!
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Kartki z albumu
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Bóg dał nam troje dzieci

Kto mieszka pod osłoną Najwyższego, 
Kto przebywa w cieniu Wszechmocnego,

Ten mówi do Pana: Ucieczko moja i twierdzo moja, 
Boże mój, któremu ufam. 
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Bo On wybawi cię z sidła ptasznika 
I od zgubnej zarazy. 

Bankiet z okazji 50-lecia naszego ślubu, Bielsk Podlaski, 2001 r.
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W Warszawie, 2001 r.

Piórami swymi okryje cię. 
I pod skrzydłami Jego znajdziesz schronienie. 
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Wierność Jego jest tarczą i puklerzem. 

Bankiet z okazji 50-lecia naszego ślubu, Bielsk Podlaski, 2001 r.
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50-lecie ślubu, Baltimore, 2001 r.

Nie ulękniesz się strachu nocnego
Ani strzały lecącej za dnia, 
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Ani zarazy, która grasuje w ciemności, 
Ani moru, który poraża w południe. 

Na Dorocznej Konferencji Kościoła Chrystusowego, Zakościele, 2003 r.
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Chociaż padnie u boku twego tysiąc,
A dziesięć tysięcy po prawicy twojej, 

Ciebie to jednak nie dotknie.

55 lat po ślubie, 2006 r.
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Z wnuczką Naomi, 2002 r.

Owszem, na własne oczy ujrzysz 
I będziesz oglądał odpłatę na bezbożnych. 
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Z wnuczkami Naomi i Sarą, 2004 r.

Dlatego, że Pan jest ucieczką twoją, 
Najwyższego zaś uczyniłeś ostoją swoją,
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Nie dosięgnie cię nic złego

Zakościele 2008 r. Z Alą i Lonkiem Lewczukami – podczas naszych podróży 
do Polski często zatrzymywaliśmy się w ich domu
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Z Jędrkiem, Iwonką i wnuczką Naomi, 2008 r.

I plaga nie zbliży się do namiotu twego, 
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Z prawnuczką Jocelyn

Albowiem aniołom swoim polecił,
Aby cię strzegli na wszystkich drogach twoich. 
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Prawnuczka McKenna zapatrzona w Pradziadka

Na rękach nosić cię będą, 
Byś nie uraził o kamień nogi swojej. 



138

„Cicha Noc” – arcydzieło 10-letniej Naomi

Będziesz stąpał po lwie i po żmii, 
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„Jasne słoneczko późno dziś wstało...” – arcydzieło 5-letniej Sary.
Obie akwarelki namalowane dla mnie, jako poświąteczny prezent.

Lwiątko i potwora rozdepczesz. 
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50-lecie zboru w Baltimore, 2010 r.

Ponieważ mnie umiłował, wyratuję go, 
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Z naszymi dziećmi w moje 90. urodziny, październik 2010 r.  
Na mojej szyi „medal za zasługi” od moich wnuczek:  

10-letniej Naomi i 5-letniej Sary

Wywyższę go, bo zna imię moje. 
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„Drzewka wdzięczności”  
– prezent od 5-letniej Sary, której daję lekcje gry na pianinie, marzec 2013 r.

Wzywać mnie będzie, a Ja go wysłucham, 
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To jest nasza cała rodzina: nasze dzieci (z mężami i żonami),  
wnukowie i prawnukowie; brakuje jednego wnuka Justynka 

 i prawnuka Kaleba, który się jeszcze wtedy nie urodził. 
Narodowe Święto Dziękczynienia, u córki w Tennessee, listopad 2011 r.

Będę z nim w niedoli, 
Wyrwę go i czcią obdarzę, 



144

90. urodziny Pawła. Obok Pawła dwie najmłodsze wnuczki,  
a przy mnie nasze prawnuki, sierpień 2012 r.

Długim życiem nasycę go 
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W naszym salonie, styczeń 2013 r.

I ukażę mu zbawienie moje.
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Posłowie
Moją cichą modlitwą jest, by te wspomnienia z naszego ży-

cia były dla Czytelników świadectwem Bożej przeogromnej mi-
łości w stosunku do nas biednych, niedoskonałych, ciągle upa-
dających ludzi, jak i dowodem wierności Jego obietnic.

Bóg obiecał: „Nie porzucę cię, ani cię nie opuszczę” (Hbr 
13,5). I On nas nigdy nie opuścił. Całe nasze długie życie pro-
wadził, przeprowadzał przez trudności i wyprowadzał z nich.

Obiecał: „Pozostanę ten sam aż do waszej starości i aż do lat 
sędziwych będę was nosił...” (Iz 46,4a).

I tak jak obiecał, całe nasze długie życie – przeszło dzie-
więćdziesiąt lat „nosił, dźwigał i ratował” (Iz 46,4b).

Jakże wspaniałego Boga mamy! Nasz słaby ludzki język nie 
jest w stanie wyrazić Mu naszej wdzięczności. Całe szczęscie, 
że będziemy mieć całą wieczność, by Mu dziękować i wielbić  
– wielbić bez końca.
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