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Wszystko, co wiem o swoim najwcześniejszym dzieciństwie, zawdzięczam 

wspomnieniom ojca i drugiej mamy. To ważne dla 

mnie, ponieważ to wtedy, przy absolutnym braku mojej świadomości, 

działy się wydarzenia, które sprawiły, że jestem tym, kim 

jestem. Księdzem. 

Urodziłem się w przedostatnim roku II wojny światowej na 

terenach dzisiejszej Ukrainy w Suchostawie (woj. tarnopolskie) 

nad rzeką Zbrucz. Ojciec był człowiekiem dość zamożnym — zatrudniał 

prawie 300 osób. Ale wcale nie był posiadaczem ziemskim 

— był... dróżnikiem, budował i naprawiał drogi. Ze swoich 

obowiązków wywiązywał się bardzo rzetelnie. Był tak szanowany 

w pracy i przez Rosjan, i przez Niemców, że nie został nawet 

zmobilizowany do wojska — odpowiadał za utrzymanie 20 km 

bardzo ważnej drogi międzynarodowej z Tarnopola w kierunku 

rumuńskiej granicy. 

Pochodzę z rodziny wielodzietnej i zawsze się z tego cieszyłem. 

Było nas pięcioro rodzeństwa — dużo starsi ode mnie siostra 

Stanisława (13 lat) i brat Jan (10 lat), potem długo nikt i ja — jako 

ostatni urodzony nad Zbruczem, a dwa lata po mnie urodził się 

brat Edward i rok po nim siostra Katarzyna Danuta, ale to już pod 

Malborkiem. Tak jakby rodzice na nowym miejscu chcieli zakorzenić 

nowe życie. Bo przecież po wojnie nastały nowe porządki, 

ojciec musiał się opowiedzieć, czy jest obywatelem Ukrainy, czy 



Polski. Tata nie miał wątpliwości — spakowaliśmy się i w 1946 

roku wyjechaliśmy do Polski. To był punkt zwrotny w historii 

naszej rodziny, która wtedy właśnie się podzieliła i praktycznie 

rozpadła. 

* * * 

W 1946 roku wylądowaliśmy w małej wiosce koło Malborka — 

nazywa się Janówka. Ojciec zaraz się zgłosił w mieście do pracy 

i chciał zajmować się tym samym, co przed wojną — drogami, 

ale sprawa okazała się trudna i delikatna… Żeby dostać tę pracę, 

trzeba było zostać członkiem partii. Tacie nie w głowie była polityka 

i się nie zgodził, a to oznaczało, że doświadczony dróżnik 

musi zająć się uprawą i hodowlą. Jak wszyscy w okolicy dostaliśmy 

z przydziału siedmiohektarowe gospodarstwo i zaczęliśmy 

życie na wsi. Najpierw była więc kolektywizacja. Wtedy tego nie 

rozumiałem, ale przypominam sobie, a miałem ze 3–4 lata, jak 

przyjeżdżali samochodami różni panowie i namawiali rodziców 

do czegoś wiele razy, w końcu podpisali jakiś papier. Ale to nie 

było jakoś na siłę, szantażem, przymusem czy groźbami — raczej 

stosowali perswazję. Tata został przewodniczącym spółdzielni 

rolniczej. Zanim poszedłem do szkoły, często zabierał mnie do 

pracy. Byłem bardzo dumny, kiedy tak dreptałem koło niego, a on 

rozdzielał ludziom robotę. 

Mamę straciłem bardzo szybko — zmarła na głupi wyrostek. 

Pamiętam, że to była straszna tragedia — brat miał roczek, 

a siostra ledwo się urodziła. Ojciec został z pięciorgiem dzieci. 

Trudno się dziwić, że szybko się ożenił. Ja byłem nawet na jego 



ślubie. Starsze rodzeństwo nie chciało przyjąć tego faktu do wiadomości, 

buntowali się strasznie, zwłaszcza że tata przykazał 

nam mówić do nowej żony „mama”. Ja byłem posłuszny, ale najstarsza 

siostra długo nie mogła się pogodzić ze stratą własnej 

mamy i głośno protestowała na takie zarządzenie ojca. Potem 

się wyprowadziła. Ojciec z naszą drugą mamą nie miał już dzieci. 

Pamiętam, że czasem na nią burczał, narzekał, pewnie jak to 

w każdym małżeństwie bywa, ale my z młodszym rodzeństwem, 

którym ja kierowałem, zawsze byliśmy po stronie nowej mamy. 

Nam trojgu była całkowicie oddana — starała się dla nas i walczyła 

o nas, nawet z ojcem — to było coś wspaniałego! Starsza 

siostra też się nami opiekowała, często zapraszała do siebie, ale 

ja najbardziej lubiłem jeździć do nowej babci. Mieszkała w Krzyżu 

Wielkopolskim — tam przeżywałem najpiękniejsze wakacje. 

Nigdy nie zapomnę smaku chleba, który piekła babcia. Jak zmarła, 

wszystko się skończyło — skończył się też beztroski czas mego 

dzieciństwa. 

* * * 

Kiedy skończyłem 7 lat, jak wszystkie dzieci poszedłem do szkoły. 

Do IV klasy włącznie uczyłem się w Kaczynosie, to była wioseczka 

niedaleko Janówki, a od V klasy chodziłem do Królewa. 

Podstawową edukację skończyłem w szkole zbiorczej w Starym 

Polu, ale wtedy już miałem rower, z którym się nie rozstawałem, 

jakiś czas uprawiałem nawet kolarstwo. 

Odkąd pamiętam, w niedzielę chodziłem z ojcem do kościoła. 

Tata nigdy nie ukrywał się ze swoją wiarą i pobożnością — zwykle 



w grupie z innymi dziećmi szedł z nami dwa kilometry do Królewa, 

bo w naszej wsi kościoła nie było. Ale to mama, a potem macocha 

bardzo dbały o nasze wychowanie religijne, mama uczyła 

nas pacierza i z nami go odmawiała. Ojciec dołączał w wyjątkowych 

sytuacjach — dopiero jak mama umierała, zbierał wszystkich 

i modlił się z nami. Niedzielnej mszy nie opuszczał nigdy. 

Nawet kiedy był chory, kazał się wieźć do spowiedzi wielkanocnej 

— on musiał być w kościele i nie było zmiłuj się. Prezentował 

zdrową religijność — wiara była ważna, ale niefanatyczna. 

Z kolei macocha przedstawiała taką prostolinijną pobożność ludową.  

Oboje dbali o tradycję — zawsze na wigilię zbierała się cała 

rodzina, a ojciec, odświętnie wystrojony, musiał mowę walnąć, 

potem brał opłatek i wszystkim składał życzenia. Ojciec robił to 

z namaszczeniem, dostojnie, godnie aż do końca wigilii; bardzo  

czekaliśmy na te święta. Dom był przystrojony i każdy dostawał 

podaruneczek. Raz dostałem spodnie i buty narciarskie, chyba 

mieliśmy wtedy nadzwyczajny urodzaj buraków. 

Którejś niedzieli, a miałem już z 8 lat, idziemy na mszę z sąsiadem 

panem Krukowskim. Ja jako dzieciak się nie odzywam, 

a ojciec i sąsiad wspominali po drodze czasy przedwojenne. 

— Te dzieci z Królewa to się jakoś angażują w kościele, a nasze 

ani w chórze nie chcą śpiewać, ani ministrantem nikt nie 

chce być — nagle słyszę mojego tatę, który zmienił temat. 

Oooo, to była straszna krytyka! Ani słowa nie mówią do mnie 

bezpośrednio — tylko między sobą, jakby mnie nie było. No to ja 

się dopiero zebrałem w sobie: Ja tym z Królewa pokażę! — postanowiłem. 



Zebrałem kilkunastu chłopców z naszej wsi i idziemy 

do proboszcza. 

— To będą ministranci — mówię do niego zadowolony z siebie. 

— Ale, ale... to trzeba najpierw się nauczyć ministrantury — 

ostudził mnie proboszcz. 

— No to proszę powiedzieć, czego — odpowiedziałem śmiało. 

No i zaczęliśmy się uczyć: Orate, fratres, ut meum ac vestrum 

sacrificium acceptabile fiat apud Deum Patrem omnipotentem 

(Módlcie się, aby moją i waszą Ofiarę przyjął Bóg, Ojciec wszechmogący).  

A to był rok 1952! Obowiązywała liturgia po łacinie! 

Proboszcz najpierw mi dał teksty i sam się nauczyłem wszystkiego 

na pamięć, a potem ja uczyłem chłopaków. A działałem 

w złości, podminowany, że tata nas krytykuje. Na ambicję nam 

wjechał, że jesteśmy gorsi od tych z Królewa. Jako ten, który już 

znał ministranturę, automatycznie przejąłem kierownictwo. 

Zmontowałem całą grupę, 12 nas było, jak apostołów — wziąłem 

też młodszego brata, a nawet mniejszych. To były same dzieciaki... 

No i wkuwaliśmy: In nomine Patris et Filii..., Confiteor Dei 

omnipotenti..., Credo in unum Deum... Musiałem udawać, że jestem 

księdzem, bo inaczej nie nauczyłbym ich niczego. Zrobiliśmy 

u nas na podwórku ołtarz, ja się przebierałem w jakieś szaty 

i… uczyliśmy się dzień w dzień. Ja mówiłem po łacinie kwestie 

księdza, a chłopcy odpowiadali. W wielu domach we wsi słychać 

było Orate, fratres, Orate, fratres... Długo to trwało, ale po jakimś 

czasie to chłopcy sami już pilnowali się nawzajem i wypominali 

sobie: a ty jeszcze Orate, fratres nie umiesz, a ty Per ipsum... 



— A niech mi tylko który nie zda egzaminu, ja to wam potem 

sprawię grandę, że strach — mówiłem, bo krótko ich trzymałem. 

Jak ostatni był gotowy i znał całą liturgię na pamięć, idę do 

proboszcza. Mnie pierwszego przepytał — mówiłem płynnie po 

kolei jak po sznurku. Potem syna sąsiada — recytował bez zająknięcia, 

potem mojego brata — o niego byłem niespokojny, 

bo przy mnie trochę sobie żarty robił... udało się. Wszyscy zdali. 

Proboszcz wyznaczył nam niedzielę, kiedy mamy przyjść na 

mszę, bo mieliśmy służyć na zmianę, a tu nagle czekała nas… 

wojna z chłopcami z Królewa. Ksiądz nie miał pojęcia, co się 

dzieje. My chcemy wejść, ale oni nas nie chcieli dopuścić do ołtarza 

i zaczęli robić grandy! No to wziąłem ich wszystkich przed 

kościół. Ze mną byli rzecz jasna nasi chłopcy. — Chodź no tu, 

musimy pogadać — mówię do ich szefa. Gadania jednak za wiele 

nie było, za to nieźle się poszarpaliśmy, a nawet całkiem ostro, 

do krwi. Ale nikt nigdy nie powiedział rodzicom, o co poszło. 

Mój Boże, pobiliśmy się o służenie do mszy świętej! O miejsce 

przy ołtarzu! Potem już tamci czuli przede mną respekt. I był porządek. 

Niestety, pochwały mojego ojca nie doczekałem się. Ale 

zdarzyło się coś o wiele ważniejszego. 

* * * 

W 1956 r. tata zabrał brata i mnie na pielgrzymkę do Częstochowy. 

To był taki męski wyjazd. Miałem już 12 lat. Akurat nastała 

gomułkowska odwilż — religia wróciła do szkół, a na Jasną Górę 

można było nawet jechać specjalnym wagonem. Jechaliśmy więc 

całą noc na pielgrzymkę z ludźmi z naszej wsi i okolic. Gdy dojechaliśmy 



rano do Częstochowy, pomodliłem się, ile trzeba, obszedłem 

cały kompleks i... nie miałem już co robić. — No przecież 

nie będę tu siedział cały dzień — pomyślałem i poszedłem 

sobie na miasto obejrzeć inne kościoły. Podobno — tak mi brat 

opowiadał — nagle ojciec zobaczył, że mnie nie ma. A ja jakoś 

nie wpadłem na to, że trzeba było mu powiedzieć, że odchodzę. 

Wydawało mi się, że szybko wrócę. Nie było mnie ze 2–3 godziny. 

Wracam, a już brat do mnie pędzi: 

— Ale będzie wojna! — krzyczy z daleka. — Ale ty oberwiesz, 

ojciec ciebie szuka, wszędzie ogłaszają, że zaginąłeś. 

No to ja lecę w te pędy do ojca, cały w strachu. Zatrzymuję 

się przed nim, patrzę, a ojciec... płacze. Stoi taki wielki, żadnego 

krzyku, wyzywania, cisza — płacze... 

No i proszę, sam się teraz popłakałem, kiedy to wspominam... 

Takie wzruszenie... po tylu latach... Bo ojciec to taki twardziel 

był. Nie był sentymentalny, nigdy nie okazywał uczuć. Nigdy 

też więcej o tym nie rozmawialiśmy. Dopiero teraz o tym opowiadam. 

Sam nie wiem dlaczego. Ojciec tylko po śmierci mamy 

płakał. A w Częstochowie to był ten drugi raz, kiedy się odnalazłem... 

* * * 

Od czasu pielgrzymki do Częstochowy coś się zaczęło ze mną 

dziać. Ni stąd, ni zowąd zainteresowałem się, jak nasz proboszcz 

został księdzem, pytałem go o to i w ogóle sporo z nim rozmawiałem. 

Kiedyś w szkole, jak już miałem ze 14 lat, podczas lekcji 

odbywały się różne pogadanki związane z wybraniem szkoły 

średniej. Bardzo różni ludzie przychodzili i próbowali werbować 



nas do swoich szkół. Raz przyjechał jeden taki inspektor z Gdyni 

i szukał chętnych na statki i do szkoły handlowej. Na koniec pogadanki 

pyta po kolei każdego z nas: No to gdzie się decydujesz 

dalej uczyć? A ja mówię: — Księdzem chcę być. Wtedy pierwszy 

raz publicznie to powiedziałem, sam nie wiem, czy to z przekory 

tak mi się wyrwało, czy z przekonania. Koleżanki pękały ze 

śmiechu, tak że i ten inspektor pomyślał, iż to żart. Sam potem 

mówiłem, że się chyba wygłupiłem. O wydarzeniu tym w szkole 

wszyscy zapomnieli, ale nie ja. I od tamtej pory, gdy tak byliśmy 

bombardowani różnymi ofertami szkół i pracy, konsekwentnie 

powtarzałem, że idę do seminarium. Tak mówiłem, mówiłem, że 

w końcu sam siebie przekonałem. No, ale nie radziłem się jeszcze 

proboszcza, więc w końcu poszedłem i do niego. 

— Chłopcze, nie możesz takiej decyzji podejmować tak bez 

zastanowienia, przemyślałeś to? — skarcił mnie ksiądz, ale ja 

uparcie domagałem się jakiejś rady, informacji. Wtedy powiedział, 

że ma świetnych znajomych w Pieniężnie — że są misjonarzami, 

jeżdżą po całym świecie. Od razu cały zamieniłem się 

w słuch... — Ja co roku tam jeżdżę na rekolekcje, możesz i ty 

pojechać — podpowiedział proboszcz. — Zgłoś się i powiedz, że 

chcesz obejrzeć seminarium. 

Mimo że miałem 15 lat, tata pozwolił mi jechać, zwłaszcza 

jak się dowiedział, że ksiądz mi tak doradził. Kiedy wróciłem, zapytał 

— jak to mój powściągliwy ojciec — krótko i rzeczowo, jak 

tam było. To ja też zdawkowo odpowiedziałem, że dobrze i tyle. 

A tymczasem... 



W Pieniężnie przyjął mnie ojciec Bronisław Skóra, poznaniak, 

było nie tylko dobrze, było fantastycznie! — zaprosił mnie 

na obiad, oprowadzał, rozmawiał, tak bardzo poważnie traktował, 

a ja przecież tylko po informacje pojechałem, zorientować 

się chciałem, co i jak się tam odbywa. O. Skóra zapisał mi adres, 

podał wszystkie informacje o seminarium, dał książki: To poczytaj, 

a to weź sobie — mówił. No zaimponował mi ten starszy 

ksiądz zakonny, misjonarz zresztą, był taki pokorny, serdeczny — 

z miejsca się człowiek przed nim otwierał. Na koniec spotkania 

zaprosił mnie, abym przyjeżdżał, kiedy tylko mam ochotę i pytał 

o ojca Bronisława Skórę, nawet kazał dzwonić wcześniej, aby 

ktoś mógł wyjechać po mnie na dworzec. Wyjeżdżałem szczęśliwy. 

Nawiązałem z nim bardzo serdeczny kontakt i tak się zaprzyjaźniliśmy. 

Po trzech latach w 1962 r. wstąpiłem do seminarium 

— czułem się wspaniale. 

Koledzy się dziwili, zresztą wszyscy dookoła. Opowiadała mi 

potem jedna moja nauczycielka z Kwidzyna, że kiedyś spotkała 

uczennice ze Starego Pola i jej powiedziały, że Grabowski poszedł 

do seminarium i nikt nie wie, co mu się stało. Tylko ojciec 

nie dziwił się nigdy. Niestety, zmarł przed moim wyjazdem do 

Pieniężna, ale decyzję znał dużo wcześniej. Macocha się bardzo 

cieszyła i dużo modliła. Po śmierci ojca chciała się wycofać z naszego 

życia i wrócić do Krzyża, gdzie miała syna. I rzeczywiście, 

dwa lata później wyjechała. Proponowała najmłodszej siostrze, 

aby jechała z nią, ale ona chciała zostać z braćmi. Wtedy do Janówki 

wróciła najstarsza siostra z rodziną i zajęła się gospodarstwem. 



* * * 

Jednak to, co absolutnie fundamentalne dla mojego powołania, 

wydarzyło się podczas prymicyjnego obiadu. 

Był rok 1970. Ktoś mnie zapytał, czy sam podjąłem temat — 

już nie pamiętam, ale wyznałem nagle przy stole, że sam nie 

wiem, jak to moje powołanie się narodziło. No nie wiem i już! 

Nic, ale to absolutnie nic mądrego ani głębokiego nie umiałem 

powiedzieć. Nie było żadnej tradycji w mojej rodzinie ani wśród 

znajomych, ani przyjaciół. Żadnego księdza. 

I wtedy cichutko i niepewnie odezwała się moja siostra: 

— Czy ja mogę coś powiedzieć? 

— Chyba jakąś plotkę o mnie! — zażartowałem hałaśliwie. 

Ale to, co usłyszałem, zdumiało i powaliło mnie na długo. 

Opowieść siostry: 

Jak ty się miałeś rodzić, akurat przesuwał się front — Niemcy 

uchodzili, Armia Czerwona wchodziła. 25 marca, kiedy rankiem 

przyszedłeś na świat, akurat przemaszerowali Niemcy. Ojciec widział, 

że sytuacja się niebezpiecznie zmienia i w obawie, co teraz 

będzie, pobiegł do miejscowego proboszcza, księdza Oberta. A on 

akurat ciężko zachorował, leżał w łóżku. Ojciec mówi: — Syn mi 

się urodził, trzeba by go ochrzcić, bo za Niemcami idą komuniści, 

mogą nie tylko kościół zamknąć, ale i księdza. „Ty idź do domu 

Wawryk — uspokoił go proboszcz — i powiedz, żeby przygotowali 

dziecko i przywieź do mnie. Ja nie mogę już iść, ochrzcimy go 

tutaj, nawet do kościoła nie pójdziemy, ja już długo nie pociągnę, 

nie dam rady”. Ale tego dnia nie udało się cię ochrzcić, bo był 



kłopot z chrzestnymi. Dopiero nazajutrz pobiegłam uprzedzić 

księdza, że zaraz cię przywieziemy. Wszystko odbyło się jak trzeba. 

„No to jeszcze herbaty się napijemy — zaproponował ksiądz 

i zaczął opowiadać, że już jest stary, czuje się bardzo słaby i długo 

nie pożyje. — Ale wczoraj całą noc się modliłem, żeby stąd, od 

nas było choć jedno powołanie. Wiem, że jako ksiądz chłopak nie 

będzie miał łatwego życia, ale tak chciałbym, żeby Pan Bóg dał 

jakieś powołanie”. 

Zaniemówiłem. 

— Dlaczego mi nigdy o tym nie mówiłaś? — spytałem wstrząśnięty 

siostrę. 

— Bo nie wiedziałam, czy wytrwasz. To przecież różnie bywa, 

można się zasugerować, no nie wiem. Ale jakby ojciec żył, by ci to 

samo powiedział — odpowiedziała z przekonaniem. 

Czy trzeba coś jeszcze dodawać? Tłumaczyć, jak działa Bóg? 

Jak przywołuje, nie mówiąc ani słowa, a my idziemy za Nim? 

 

Wysłuchała i spisała  

Anna Kot 


