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Dziękuje wszystkim za obecność i wspominanie wspólnie długiego i wartościowego życia 

mojego Ojca - Stanisława. 

Jest tyle powodów do radosnego świętowania – prawie przeżył tradycyjne polskie” sto lat” – 

długie życie, pełne pokonywania przeciwności losu, pomagania innym, bycia aktywnym i 

sprawnym do ostatnich dni. Czego więcej można pragnąć w życiu? 

Mój Ojciec jest  jednym z zanikającej j generacji tych, którzy przeżyli II wojnę światową i 

który był naszym oknem na świat  niemal 100 lat dramatycznej historii.  Jego duch walki i 

wytrwałości przez całe życie powoduje, że czuje się dumny z mojego polskiego pochodzenia. 

Nie wolno nam nigdy zapomnieć poświęceń doświadczanych przez tę generację. 

Jako imigrant do USA był człowiekiem skromnym i pracował ciężko, nie opuszczając ani 

jednego dnia pracy. On nauczył mnie jak ważne jest bycie wdzięcznym za zdrowie, jedzenie 

na stole i nasze wolności. 

Ojciec zawsze patrzył na jaśniejszą stronę rzeczy, unikał narzekania i robił to co najlepsze w 

danej sytuacji. Być może jedną z najlepszych sposobów radzenia sobie z trudnościami w 

życiu jest nie skupianie się na sobie lecz wykorzystywanie sposobności włączenia się w 

czynienie dobra. Jednym z takich gestów, który Ojciec zrobił, był zakup 700 muszli z plaży 

na Florydzie. Rozdał te muszelki niepełnosprawnym i niewidomym dzieciom w Polsce, 

traktując te muszelki jako symbol szczęścia. Każda z nich była unikalna i fascynująca w 

dotknięciu.  

Był człowiekiem całego świata - nauczył mnie patrzenia ma świat bez widzenia granic. On 

zachęcał mnie do podróżowania, nauki języków, pracy przez wiele lat w Afryce, a potem 

powrotu do USA i pracy jako pediatra w klinice dla uchodźców i zaniedbanych imigrantów. 

To jest bardzo pracowita droga pracy, ale jedyna która realizowałem z taką sama pasją i 

radością jak mój Ociec Stanisław. 

Przede wszystkim jednak, Ojciec nauczył nas, że życie nie jest prostą drogą, po której trzeba 

tylko iść, ale życie jest aktywnym wyborem drogi, którą chcemy iść i jakich zmian kierunków 

dokonywać.  To jest droga codziennych poszukiwań duchowych, szukania najgłębszego 

sensu i celu życia. 

W   pomocy mojego Ojca drugiemu człowiekowi, możemy wszyscy dostrzec elektryzującą i 

zaraźliwą pasję i sens osobistego spełnienia. Myślę, że tak właśnie wygląda niebo, i zaczyna 

się ono, kiedy wciąż jesteśmy po stronie żywych – satysfakcja, że nasze działanie może 

uczynić świat lepszym miejscem i pozwala być przykładem pociągającym innych. 

Jeszcze raz dziękuje ze to, że jesteście tego dnia razem z nami. Wszyscy jesteście częścią 

szerokiej rodziny mojego Ojca i jestem szczęśliwy, że miał on dość miłości, do dzielenia się 

tą miłością nie tylko ze swoją szczęśliwą rodzina najbliższych, ale także z wami wszystkimi. 


