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W zeszłym roku, dzień przed śmiercią, mój Ojciec siedział w fotelu zachwycając się 

promieniami słońca wpadającymi przez okno na jego twarz. Jego ręce spoczywały na lasce. 

Oświadczył, że musimy zaplanować podróż do Polski, ponieważ chce zobaczyć jak Fundacja 

sobie radzi i chce zobaczyć, jak Komitet może pomóc wobec trudności jakie spowodował 

COVID w Polsce. 

To było oddanie mojego Ojca naszemu dziełu w Polsce – w ostatnich godzinach on myślał 

tylko o wizycie w Polsce, aby dalej pomagać. Nic innego przez większość jego życia, a 

szczególnie w tych latach ostatnich, nie pochłaniało go bardziej niż poświecenie dla Komitetu 

Pomoc Niewidomym I oddanie wam wszystkim.  Jego największą dumą, największą radością 

była możliwość niesienia pomocy przez wszystkie te lata. 

Komitet Pomocy Niewidomym w Polsce istnieje od 75 lat. Przez 60 kat tej działalności, mój 

Ojciec był zaangażowany we wsparcie dla Komitetu: pomagając zbierać fundusze, 

organizowanie budowy wiele budynków tutaj w Laskach: budynki szkolne, szpitalik, 

internaty, warsztaty, dom przyjaciół - Komitet pomógł zbudować znaczną część kampusu 

tutaj w Laskach. 

Mój Ojciec włączył się w prace Komitetu kilka lat po tym jak przyjechał do Stanów 

Zjednoczonych. Po przeżyciu Powstania Warszawskiego jako młody uczestnik Powstania, 

niemieckich obozów jenieckich. Jako uchodźca wyjechał najpierw do Anglii, potem do 

Stanów Zjednoczonych. Ale jego serce zawsze było w Polsce a pragnienie, aby wspierać 

swoja ojczyznę, było ważną częścią całego jego życia.  

Przez cały okres mojego wzrastania, pamiętam rozrzucone na stole w salonie plany  zbierania 

funduszy, przygotowywania apeli do rodaków w USA. Pamiętam w domu  ludzi z Polski   

odwiedzających USA aby tutaj się kształcić. Ojciec zawsze była aktywny w sprawach 

Komitetu. Ta jego praca była ważna, pomaganie było dla niego ważne. 

W późniejszych latach praca nad powołaniem farmy rolniczej w Stanisławowie, a była to 

całkowicie jego wizja, stała się jego pasją I radością. Szedł krok za krokiem, realizując swoją 

ideę, rozbudowując farmę. Znal wielu was z imienia, z twarzy. To była jego wielka duma i 

cieszył się z waszych osiągnięć.  

Zakład w Krzyżewie był innym projektem, który go ekscytował. Chociaż dzisiaj ZAZ w 

Krzyżewie zmienia się w coś nowego, Piotr-prezes Fundacji, mój brat i ja, jesteśmy zgodni, 

że mój Ojciec byłby bardzo przejęty tym nowym projektem, który zaczynamy.  Podobnie jak 

w Stanisławowie, jest ekscytujące tworzyć nowe możliwości i współdziałać ze społecznością 

lokalną i stawać się jej aktywną częścią. I mamy przekonanie, że ten projekt będzie można 

zrealizować.  Zbudujemy tam coś wspaniałego, aby wiele ludzkich historii uczynić lepszymi. 

To jest duch mojego Ojca i on byłby z tego projektu dumny.  

Ja włączyłem się w prace Komitetu, kiedy miałem 21 lat, 40 lat temu. Dzisiaj chodzę po 

śladach mojego Ojca – nie będę w stanie nigdy zrobić wszystkiego tego co on zrobił, ale 



rozumiem zaufanie jaki otrzymałem i odpowiedzialność za kontynuację tego dzieła. Moj syn, 

stojący tu obok, został skarbnikiem Komitetu i w ten sposób następna już generacja 

przygotowuje się do podjęcia odpowiedzialności, które stoją przed nami. Zycie dobrze 

przeżyte to życie, które przynosi innym radość: rodzinie, przyjaciołom, ludziom wokół. 

Wasza obecność tutaj, pragnienie, aby memu Ojcu powiedzieć „do zobaczenia” i wspieranie 

nas w tym momencie - to jest świadectwo, że jego życie było życiem dobrze przeżytym. 

Wasza obecność tutaj jest dla nas ogromnym zaszczytem. 

 

 

 

 


