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Często siostry kapłanów nie zdają sobie sprawy, jak ważna może być dla ich braci relacja z nimi, 

nie tylko w aspekcie ludzkim, ale też dla ich powołania.  

Epistolografia polskich kapłanów nie cieszy się wieloma pozycjami wydawniczymi. Słowo 

pisane, utrwalone na papierze, jest dziś wypierane przez media elektroniczne, tym bardziej 

cenny jest ten zbiór listów.  

Serafin Kaszuba pisał oddzielne listy do Marii mimo innych listów do całej rodziny. Była jego 

główna korespondentką. Korespondencja rozpoczyna się w młodości, kiedy Alojzy Kaszuba 

wyjeżdża z domu do nowicjatu jako 18 letni młodzieniec, a kończy się wraz ze śmiercią Marii. 

Była jego powierniczką, pociechą w chwilach samotności. Listy te nie tyle zawierają pouczenia 

duchowne, ale są świadectwem pięknej relacji. I na koniec uwaga techniczna. Czcigodny sługa 

Boży posługiwał się skrótami. Redaktor rozszerza je w tekście w nawiasie kwadratowym. 

Ze wspomnień S. Kaszuby „Strzępy”: 31 I [1967]. A jednak Katia przyszła wczoraj 
po pożyczkę. Znaczy, że nie wszystko stracone. Ale w ogóle otacza mnie mglisty 
tuman, jak u Tagorego: ciemnością okrążony - zguba ze wszech stron - uspokój 
duszę, co się miota. Jak ciemno. Nic nie widzę - zmiłuj się, pomóż, Boże. (Dziwne, 
że u tego Hindusa odzywa się jakby psalm pokutny.) 

Skierowania do laryngologa nie dają - a najsmutniejsze, że nie ma listu od 
Marysi. Już nie wiem, co myśleć. Jeżeli nie dostała mojego adresu, to byłoby 
dziwne, ale jeszcze znośne. A jeśli? „O Boże mój, wstań i broń, zlituj się nade mną”. 
Długo li mnie po ziemi się wlec? Nie ciało pogrąża się w nieprzebytym bagnie, 
brodzę w ciemnej mgle. 

 

1. Okres przedwojenny  

Okres ten obejmuje nowicjat roczny w Sędziszowie oraz studia w Krakowie – w seminarium 

duchownym kapucynów na ul. Loretańskiej oraz na Uniwersytecie Jagiellońskim. Jest to także 

pierwszy okres jego kapłaństwa, łączonego z posługą profesora j. polskiego i religii. Są  to listy 

skromnego zakonnika, potem młodego kapłana i ambitnego wykładowcy. W drugim okresie 

będą to listy duszpasterza, doświadczonego przez wojenne przeżycia i zbierającego w sercu 

losy swoich rodaków. 

 



Kartka brak daty (prawdopodobnie 1928 r.) 

Kochana Maryś ! 

Minęły te nieodżałowane, błogie czasy, kiedy nie na papierze ale w braterskich uściskach, 

siostrzanych pocałunkach życzyliśmy sobie imienia, składając dowody kochania. 

Dziś nas rozdzieliły losy. I tylko ta mała karta naszym posłańcem drogim zawsze a szczególniej 

cennym w dniach imieninowych życzeń. Nic więc nie pozostaje innego, jak tylko ją uczynić 

najserdeczniejszym powiernikiem kochającego serca, jak tylko opowiedzieć jej najgłębsze 

tajemnice duszy i zaklęte w czarne małe literki przekazać jako najcenniejszy skarb kochanemu 

sercu. 

I dziś więc jak co roku z tych liter wyczytaj dowody miłości i odczuj ślady pocałunków. Wpatrz 

się w nie dobrze, a może z tej karty wyjrzy ku Tobie spracowana twarz Taty, kochające oczy 

Mamy, wypudrowana buzia Nuchy i posępna „mruka”. Wsłuchaj się głęboko, a może usłyszysz 

z serca wychodzący szept: Niechże Ci P. Bóg błogosławi i niech zachowuje w Twem sercu taką 

miłość z jaką my teraz życzymy Ci wszystkiego i całujemy Cię serdecznie ile chcesz razy 

Lojzek 

 

11 X 1928 r. 

P+J+Ch 

Kochana Maryś!   

a raczej moje Kochane Siostrzyczki, bo sądzę, według kartki wczoraj otrzymanej, że zastanę 

Was jeszcze razem. 

Dziwi mnie Wasz dziecinny niepokój i te jakieś nierozsądne obawy, które już po tak krótkim 

czasie dyktują Wasze rozpaczliwe słowa. Przyczyną milczenia nie byłem zresztą ja, bo w 

ubiegłym miesiącu pisałem i do Was i do domu. Na Wasz list nie odpisałem, bo otrzymałem go 

zaraz po wysłaniu listu do Was. Drugi raz pisałem z Krakowa, 27, o czem mam nadzieję - 

donieśli Wam już z domu. Nie będę więc Was nudził powtarzaniem tego, com już tam 

dokładnie opisał, tj. zapewnienia o mojem zdrowiu, wyjaśnieniami naszego nagłego 

przeniesienia i mojemi nadziejami na przyszłość, mianowicie poznania Grodu Krakusa, bo 

zaraz nazajutrz po napisaniu listu skończył się nasz pobyt w nowym krakowskim klasztorze i 

wróciliśmy do Sędziszowa. Z całej tej tygodniowej wycieczki niewiele mi do dziś zostało 

wspomnień, bo nie miałem sposobności podziwiać nawet wieżę Marjacką. O wrażeniach więc 

nie może być mowy. Do najprzyjemniejszych należało widzenie się z O. Tadeuszem, który tam 

jest Gwardjanem. Rozmawiał kilka razy ze mną i pytał się o Ciebie M. 

Spotkałem się też tam z poczciwym br. Łazarzem, który nie mógł się dość nadziwić, że „mama 

mnie puściła”. Mimo wszystko jednak czułem się tam trochę obco, toteż z ochotą wróciłem 

pod miły, zaciszny dach sędziszowski, gdzie mi już upłynęły dwa spokojne miesiące. 



Nie domyślacie się zapewne, że jutro Wasz Lojzek będzie obchodził dzień podobny do 21 

czerwca. Nie martwcie się jednak zbytnio, że teraz dopiero o tern Wam donoszę, bo rad nie 

rad przebaczę Wam tym razem, wiedząc, że rzadko zaglądacie do kalendarza, śle to tylko pod 

tym warunkiem, że zaraz po otrzymaniu tego listu zmówicie kilka paciorków do S. Serafina za 

Waszym Serafinkiem. 

Kończąc całuję Was Wszystkich serdecznie i zapewniam jeszcze raz o moim zdrowiu i „dobrym 

byciu”, dla zupełnego uspokojenia. 

P.S. Sądzę, że nikt nie będzie miał nic przeciw temu, jeżeli zechcesz M. trochę częściej ze mną 

pogadać. 

Pozdrowienia dla Wszystkich  

Serafin 

Sędziszów, 11 X 28 

 

 

P+J+Ch 

Kochana Maryś ! 

Ponieważ list Twój otrzymałem w kilka dni po odpisaniu do domu, więc dopiero teraz mogę Ci 

zań serdecznie podziękować. O tern wszystkiem co Ciebie, jak zresztą wszystkich moich 

Kochanych najwięcej interesuje, tj. o mojem zdrowiu, butach, żołądku itp. interesujących 

rzeczach dość już chyba wiecie. Wystarczy zapewnić, że P. Bóg i Przełożeni nadal się mną jak 

najtroskliwiej opiekują, toteż z tern wszystkiem dobrze. Mimo, że zima tu sroga i bywają mrozy 

siarczyste (ciekawym jak u Ciebie i w domu) nie wiem dotychczas co to zima i o przeziębieniu 

nie ma mowy. Toteż nie zdziwisz się, gdy Ci powiem, że mnie wcale nie obchodzi, jak długo ta 

„biała pani” zechce jeszcze u nas gościć. Taki tu spokój, cisza, taki jakiś błogi, święty smutek, 

że zdaje się - cała natura płacze, rozmyśla, współczuje z człowiekiem, rozpamiętującym 

najsmutniejszą tajemnicę wiary. Niepodobna prawie, patrząc na pełen kontrastów i niemego 

bólu świat, nie sięgać w głąb duszy i nie wysnuwać trwałych, poważnych refleksji. 

Przykro Ci Maryś Kochana, że jak Ci się zdaje nie jestem ciekawy co u Was słychać, nie pytam 

o nic, słowem obojętnieję na to wszystko. Tern też tłumaczysz sobie moje milczenie dłuższe. 

A teraz zapewne, kiedy już miesiąc dobiega od Twej bytności w domu, może o tern samem 

myślisz w swojej samotni. Co bym dał za to, żeby Cię przekonać, że to Twoje urojenia! Do domu 

napisz zaraz przesyłając Im serdeczne uściski i ucałowania bo nie chcę, żeby się niepokoili. 

Również serdecznie pozdrów przy sposobności Ciocię i Irkę. List sprawiłby mi przyjemność 

toteż będę go oczekiwał. Nie potrzebuję chyba dodawać, że spodziewam się lada dzień czegoś 

z domu, w każdym razie i Ciebie proszę o kilka słów przynajmniej. Ja ze swej strony będę się 

zawsze starał, żeby nikt z Was o mnie nie był niespokojny. 

Wszystkich Was polecając Bożej Opiece pozdrawiam i całuję 



Sędziszów Młp. 21II29 

br. Serafin 

 

 

29 IV 1929  

P+J+Ch+ 

Kochana Maryś! 

Za karteczki oraz za serdeczne życzenia, otrzymane jeszcze w Sędziszowie Tobie, jak i 

Wszystkim moim Kochanym dzięki. Już pewnie znowu niecierpliwicie się, że tak długo nie daję 

znać o sobie. I słusznie - ostatni mój list dostaliście jeszcze w zimie a teraz już wiosna w całej 

pełni. Nie wiem czy i u Was była tego roku biała Wielkanoc. Jeśli tak, to chyba nie zdziwicie się, 

że Święta niezbyt wesoło wypadły. Sędziszów pożegnaliśmy już we środę; pojutrze więc będzie 

miesiąc od naszego przyjazdu. Jak się spodziewasz, miałem już chyba sposobność przypatrzyć 

się przynajmniej jednemu z klejnotów polskiej korony. Widziałem już, i od dzieciństwa z 

piosenek znaną Wisłę i od wieków dumające nad jej nurtami, sędziwe mury Wawelu, kopiec 

Kościuszki i Marjacką wieżycę. Pogoda od dłuższego czasu jest już ładna, choć jeszcze zawsze 

kwietniowa niestała. Kilka razy mieliśmy już przechadzkę za miasto. Czas mija jak dawniej 

nadzwyczaj szybko, zwłaszcza, że życie tu ściślej uporządkowane i każda chwila ma swoje 

zajęcie. 

Cieszy mnie, że się już nareszcie skończyły dla Ciebie zimowe biedy, które - jak sądzę - nie mało 

dały Ci się we znaki. (Czy stary Michalski przeżył te mrozy, których nie pamiętał?) 

Sądzę, że wiosna, najprzyjemniejsza pora na wsi, odpłaci Ci sowicie krzywdy otrzymane od jej 

poprzedniczki. Ciekawym, czy Januchę weźmiesz tego roku do siebie przed wakacjami. 

Niechby sobie trochę odetchnęła. Ciekawym, co teraz robi? jak się ma? Za życzenia ucałuj ją 

serdecznie. Co słychać z tym Edkiem? Czy to już naprawdę coś poważnego? Nie zdziw się, ale 

w pierwszej chwili śmiałem się czytając tamtą kartkę. Jak najmniej się tego spodziewałem. Taki 

jeszcze ze mnie dzieciak. Prawda. Mimo wszystko pozdrów Go ode mnie. 

Od Irki dotychczas nic nie dostałem, mimo mego zapewnienia, które jak sądzę posłałaś Jej. 

Będę się starał napisać do nich na imieniny Cioci. Tymczasem pozdrowienie przez Was. 

Do domu nie pisałem, to też jak najprędzej uspokój Ich i ucałuj Wszystkich, a już najwięcej 

Mamusię, która mi taką radość sprawiła. Również Kochanemu Tatusiowi dziękuję, choć tak 

późno za doroczne ojcowskie błogosławieństwo. Dziękuję zawsze P. Bogu, że mi Was 

zachowuje w zdrowiu i dobrej myśli. O mojem zdrowiu już pisałem - dobrze. Dołączam dla 

Ciebie Maryś pozdrowienia od O. Gwardjana, który od pierwszego dnia po naszym przyjeździe, 

po ojcowsku się mną opiekuje  

Jeszcze raz pozdrawiam Cię i całuję serdecznie a przez Ciebie Wszystkich w domu 

br. Serafin  



Pozdrowienia dla P S. i ks. Gucia Kraków, 29 IV 1929 

 

 

List do Marii Kaszuby -nr 8-zdn. 10 IX 1929 r. 

P.J.Ch.+ 

Kochana Maryś! 

Zaledwie minął jeden dzień najradośniejszy w mojem dotychczasowem życiu, którego 

wzruszająca pamięć na zawsze w sercu zostanie, a już pojutrze przyjdzie dla mnie znowu dzień 

niezwykle świąteczny. 

Dzień Imienin moich Najdroższych jest bowiem dla mnie jednym z najuroczystszych w roku. W 

tym zaś będzie mi on tern bardziej drogim, że jeszcze żywo stoją mi przed oczyma chwile 

spędzone z Wami i wiele obowiązków wdzięczności, do jakich się poczuwam względem Ciebie 

Koch[ana] Maryś, a które choć w części będę mógł nagrodzić. Wdzięczność tę i miłość nie 

inaczej mogę objawić, jak tylko szczerem życzeniem i modlitwą,, przyjmij więc te ubogie 

podarunki serca i bądź przekonaną, że Wasz Serafinek o Swoich nie zapomina i dzieli ich 

radości i smutki, bolejąc i ciesząc się wraz z nimi. 

Niezmiernie wdzięczny jestem tatusiowi za jego drogie błogosławieństwa i życzenia, które 

świadczą, że i Wy odczuwacie część tego szczęścia, jakie mi stało udziałem. Rzeczywiście 

miniona niedziela na zawsze zapisze się świętem wspomnieniem w sercu mojem. Była to 

chwila niezwykle wzruszająca, kiedy klęcząc na stopniach ołtarza u stóp tronu ukrytego Boga 

powtarzało się słowa uroczystej przysięgi, składając Mu ofiarę z całego trzechletniego życia. 

Jakie uczucia przepełniają wówczas serce pamięta dobrze O. Kosma z swych dawnych przeżyć 

i dał mi to poznać w bardzo cennym dla mnie podarunku, za który Mu stokrotnie składam 

dzięki. Choć chory i znękany podróżą przecież nie zapomniał zrobić mi tej przyjemności. P. Bóg 

i Boża Matuchna niech to i wszystko inne nagrodzi. 

Nie zapomniała też o mnie Irka. Razem z Waszym listem i przesyłką (nie zapomnijcie 

podziękować Józkowi za tak nadspodziewanie szybkie załatwienie tej sprawy) dostałem 

serdeczny list od Niej i życzenia od Cioci. Wspominam o tern z wdzięcznością i proszę abyście 

przy sposobności przesłały Im moje pozdrowienia wraz z podziękowaniem. 

Tak tedy nowy okres mego życia już się zaczął. Niedługo też zacznie się roczna praca, w której 

trzeba wiele Błogosławieństwa Bożego. Ufam jednak, że jak dotychczas tak i teraz w studiach 

teologicznych nie zabraknie mi wsparcia i pomocy niebieskiej. 

Ciekawym trochę jak Ci tam wypadła wizytacja biskupia i o wiele innych mniejszych spraw, ale 

to już przy sposobności. Na razie życzę Ci jeszcze raz Boskiej pomocy w ciężkiej pracy nabijania 

głów, którą Ci zapewnie uprzyjemnia pobyt Januchy - gosposi. Ściskam i całuję bezpośrednio 

Was a przez Was Wszystkich w domu, O. Kosmie zasyłam jak zawsze najserdeczniejsze 

pozdrowienia i polecam Was Bożej Opiece 



br. Serafin 

Kraków, 10 IX 29 

 

 

 27 XI 1930 r. 

P.J.Chr.+ 

Kochana Maryś! 

15-go otrzymałem równocześnie z Twoją kartką karteczkę od Tatusia i list wraz z fotografią. 

To ci dopiero frajda. 

Choć wprawdzie długo nic nie miałem, jednak nie należało mi się tyle dobrego naraz. 

Fotografię obnoszę i pokazuję wszystkim. Cieszę się nią tym bardziej, że jakimś szczęśliwym 

trafem - czy może umyślnie, co mi się więcej prawdopodobnem zdaje, na pierwszym planie 

widzę Kochanego Tatusia. Zachęcony tern szukałem też na około której z Was, a przynajmniej 

kawałka nosa lub kapelusza lub innej jakiej części, które na zbiorowych fotografiach można 

nieraz wyśledzić, ale na niczem spełzły moje poszukiwania. Pewnie moje Biedotki nie mogły 

się przecisnąć przez tłum i szeregi prałatów i duchowieństwa. Mimo wszystko niezwykłą mi 

sprawiliście przyjemność. Ciekawym, kto mógł wpaść na tak szczęśliwy pomysł. Chciałbym go 

uściskać i ucałować mocniej niż wszystkich. 

Nie niniejszą też radość sprawił mi Tatuś listem. Niepotrzebnie się frasuje, że piszę o rzeczach, 

które mnie nie interesują. Żaden Polak me może być obojętnym na tak ważną sprawę jakimi 

są wybory. U nas, jak zresztą i wszędzie zapewne, w okresie wyborczym - wrzało toteż i do 

moich uszu coś niecoś wypadło, choć jeszcze należę do tych, do których stosują przysłowie o 

dzieciach i rybach. 

Zostawmy jednak sprawy publiczne, które Ci zresztą zapewne niemało sprawiły kłopotów z 

powodu przewodniczenia w komisji. 

Mam Ci coś ciekawego do zakomunikowania - otóż wczoraj otrzymałem dwa pierwsze 

święcenia na ostiarjusza i lektora. Donoszę Ci o tern, bo wiem, że wszystko co mnie tyczy nie 

jest Wam obojętne. 

Ceremonie połączone z święceniami, których udzielił nam ks. bp Rospond trwały dość długo. 

Dzień był naturalnie wolny; a że dziś akademicki czwartek więc jest trochę wolnego czasu. 

Wspomniawszy o bpie Rospondzie nie podobna nie nadmienić, że nasz ubogi klasztorek miał 

zaszczyt go powitać w swych murach. Zdarzyło się to w sam dzień moich imienin w 

październiku, z czego ja naturalnie niezwykle byłem zadowolony, że sam biskup przyszedł na 

moje imieniny. 

Nie potrzebuję chyba zaznaczać, że powodem Jego gościny nie byłem ja - był nim nasz świeżo 

beatyfikowany brat Konrad z Paszkowa [Parzham], którego triduum obchodziliśmy. 



Wiele jeszcze znalazłoby się przy dobrych chęciach do napisania a sądzę, że znalazłaby się też 

u Ciebie cierpliwość do czytania innych jeszcze choć nie ciekawych ciekawości ale koniec musi 

przecież być; więc ściskając i całując Was Wszystkich polecam Bożej opiece moich 

Najdroższych 

Wasz br. Serafin 

Kraków, 27 XI 1930  

O. Kosmie, Edziowi i Wszystkim znajomym pozdrowienia 

 

2 II 1931 r. 

P+J+Chr. 

Kochana Maryś! 

Karteczkę otrzymałem zeszłego tygodnia; list z miłą przesyłką już miesiąc temu. Za to wszystko 

serdecznie dziękuję i ściskam a równocześnie będę się starał usprawiedliwić długie milczenie. 

Ty widzisz tylko dwa powody dlaczego nic jeszcze nie otrzymaliście ode mnie w tym roku - 

chorobę lub nawał pracy. Na żaden z nich jednak nie mogę się powołać. O chorobie dzięki Bogu 

nie ma mowy u mnie, choć grypa i u nas, zwłaszcza w tygodniu świątecznym panowała dość 

ostro. Prawie połowa z nas musiała jej złożyć przynajmniej kilkudniowy haracz. Kilku jeszcze 

teraz niezupełnie dobrze się czuje; między innymi br. Wiktorek. Ja jednak dotychczas nie mam 

z tern choróbskiem nic wspólnego, może to coś znaczy, że się dobrze ubieram. Widzisz więc, 

że Wasze obawy co do mego zdrowia są zupełnie płonne. 

Nie mogę się też usprawiedliwić nawałem pracy. Wprawdzie w sobotę odbył się półroczny 

egzamin a przed każdym egzaminem musi być przynajmniej kilka dni intensywniejszego 

wysiłku, jednak mimo wszystko kilka chwil wolnych mogłoby się znaleźć do skreślenia listu. 

Nie uczyniłem tego, bo czekałem na koniec okresu świątecznego, żeby móc Wam opisać jak 

mi minęły tegoroczne święta. 

Zacznę od wigilii a raczej tylko wspomnę o niej, bo żeby o tym przedmiocie można pisać 

trzebaby być w świątecznym nastroju, a ja już go niestety nie czuję w sobie. Muszę Wam tylko 

wspomnieć o moich niektórych dziwactwach. Otóż Wasz kochany, familijny list, za który 

dopiero teraz dziękuję, otrzymałem już w przeddzień wigilii. Nie czytałem go jednak zaraz. 

Dopiero po wspólnej wigilijnej wieczerzy wysłuchałem Waszych życzeń i połamałem się z 

Wami opłatkiem. Jak przed laty. Jednego mi tylko brakło do odtworzenia sobie wizji 

dzieciństwa - Tatusiowych kolęd. Zdaje mi się, że nigdy już, a przynajmniej nie prędko, usłyszę 

z tak wielkim zapałem, tak silnie śpiewane i tak do głębi wnikające śpiewy kolęd, jak kiedyś z 

ust Koch[anego] Tatusia. Tego nie zastąpią ani w części owe misterne delikatnie cieniowane 

śpiewy głosowe, które dziś biorą często górę nad entuzjastycznem wylewem uczuć tłumów. 



Co do mnie to stokroć wolę gdy cały kościół drży w posadach od grzmotów pieśni męskich niż 

gdy kilku tylko śpiewa. Dobrze, że przynajmniej raz w roku na pasterkę można jeszcze usłyszeć 

tłumny śpiew. 

Dlatego piszę o kolędach, aby zaznaczyć, że prócz nich niczego mi nie brakło. Trochę 

świątecznego wesela ujęła nam nieznośna grypa, ale niewielką to szkodę przyniosło. 

Wynagrodzili to Trzej Królowie, których święto łączy się u nas od wieków z wesołemi 

tradycjami. Wszyscy składają tłumnie życzenia przełożonym i to tak swobodnie, wesoło i 

rzewnie jak tylko w najlepszej rodzinie być może. Miałem ja w tym dniu podwójną radość, bo 

właśnie 5-go wieczór otrzymałem Wasze misztygałki. Że też wciąż jeszcze macie mnie za 

dziecko! Może jednak są czasy, w których i poważniejsi ode mnie nie wstydzą się być dziećmi... 

Po Trzech Królach zaczęła się nauka. Ferie trwały niespełna 2 tygodnie, toteż było trochę czasu 

na rozleniwienie się. Nastał okres powtórki nie bardzo łubiany z powodu swej jednostajności. 

wszystko to jednak szybko minęło i dziś znowu czuje się miłą ulgę. 

Wiele przyjemności przyniosły mi dwa minione dni: w sobotę zwiedziliśmy odnowione już 

pokoje królewskie na Wawelu, wczoraj zaś byliśmy u Albertynów na sztuce „W górę serca”. 

To wszystko, z czem mogę się z Wami podzielić w tym króciutkim liście. 

Resztę zawieram w serdecznych pozdrowieniach i ucałowaniach Was Wszystkich 

Zawsze kochający br. Serafin kap. 

Kraków,  2 II 1931 

 

 

10 IX 1931 r. 

P.J. Chrystus 

Kochana Maryś! 

Powiedział ktoś, a raczej nie ktoś tylko nasz polski, kochany Mickiewicz, że „myśl się w słowach 

łamie”; tym bardziej więc uczucie nie da się nigdy odtworzyć na papierze takiem jakiem jest w 

sercu. 

Mimo to jednak, choć część tego, co niemało miejsca zajmuje w najszlachetniejszej części 

mojego organizmu chciałbym dziś wydobyć z siebie i złożyć Ci z tego imieninowy podarunek. 

Niech Ci więc Najświętsza Twoja Patronka błogosławi i wspiera w pracy, byś rosła i potężniała 

- naturalnie tylko na duchu - na pociechę swoim dzieciakom a przez to i Ojczyźnie i Bogu, a 

także i nam Twym najbliższym, do których bez wątpienia i Twój Serafinek, co choć przez tak 

krótki czas dał Ci tyle do pamiętania, że na rok chyba nie mało tego bagażu - taka to już jego 

natura - jednak kocha Cię zawsze i wieleby dał za to, by nieznośny kurier jeszcze z godzinkę 

poczekał nim mi miał Was zabrać sprzed oczu. 



Dziś już trzy tygodnie mijają od tej chwili. Wczoraj było oficjalne rozpoczęcie roku szk. - 

prawdziwa jednak nauka na teologii zacznie się dopiero jutro - a szczerze mówiąc w 

poniedziałek, bo któżby od piątku zaczynał. Wczoraj i dziś witaliśmy profesorów z Hiszpanii. O. 

Lauijan naturalnie zechce we mnie pewnie widzieć pół Hiszpana, jednak jak wiesz nic z tego. 

Za to Wasz miły podarunek przydał mi się i przyda jeszcze setnie. Nie mówię naturalnie o tym 

podarunku słodkim, kruchym i nadziewanym, bo te tylko raz dadzą się użyć, co też zresztą już 

uczyniono z nimi; nie jestem jednak jeszcze tego pewien, bo cała walizka jeszcze nie 

wypakowana. 

Oprócz tych smutnych wiadomości, mam i inną do zakomunikowania. Otóż od niejakiego czasu 

jestem w obawie, czy mój żołądek nie zechce się całkiem poprawić. Gorzej, jak do tego czasu 

było z zębami, bo dotychczas nie mogłem w żaden sposób wytropić tego niepoczciwca, co mi 

już w domu przypominał często „ruski miesiąc”. Dziś dopiero zacząłem plombowanie. 

Ot i nareszcie dobiegam do końca, a myślałem, że nigdy tego listu nie skończę, tyle by było do 

gadania. Odkładając resztę na później ściskam Cię i całuję 

Twój br. Serafin kap. 

Kraków, 10 IX 1931 

List i „foto” otrzymałem; ale sobą się nie zachwycam, zbyt bogobojnie wyglądam. 

 

 

16-8 V 1932 r. 

P.J.Chr. + 

Kochana Maryś! 

Słyszałaś coś zapewne o lamentacjach Jeremiasza; otóż przyszły mi one na myśl kiedym czytał 

Twój list. 

Ile tam żalów, skarg, niepokojów, troski i już nie wiem czego jeszcze - ale nic czegóżbym nie 

wiedział - pełno tam jeszcze dziwactw. 

Bo czyż nie tak nazwać trzeba te jakieś najmniej uzasadnione obawy po mojem uroczystem 

zapewnianiu, że już śmieję się z wszelkich chorób na świecie? Chyba, żebyście nie otrzymali 

mego listu. W takim razie byłaby inna sprawa. I tak mogę sobie wytłumaczyć Twoje alarmy. 

Zresztą kartki od Tatusia nie otrzymałem, więc lwia część winy ze mnie spada, za długie 

milczenie. A może i całkiem byłbym przez Was usprawiedliwiony, gdybyście się na chwilę 

stawili w mojem położeniu... i zrozumieli, że trudno wymagać, bym wciąż siedział przy biurku 

i z telegraficzną dokładnością donosił Wam o wszystkich zmianach w barometrze mojego 

zdrowia. 

Napisałem raz, że nic mi już nie jest, że już zapomniałem o wszystkiem, co mnie mogło wtedy 

wyprawić na Rakowice (bo nie wszędzie jest Łyczaków - jak również podobnie nie mówi się u 



nas zawieźli go na Kulparków tylko do Kobierzyna - co kraj to obyczaj!) więc powinno to 

wszystkim wystarczyć, przynajmniej do czasu kiedy znowu jaki niefortunny gość nie nabuja 

Wam niestworzonych rzeczy. 

Mam już ze wszystkim kompletny spokój, nawet zęby już mi nie dokuczają, bo wszystkie 

powyrywałem lub połatałem jak się patrzy. 

U nas tu cud nie wiosna! 

Mówię Ci Moja Grubulko kiedym dziś wyszedł na pole o mało żem się nie złapał za głowę. Że 

tak przez jedną noc po wczorajszym dniu potrafiło wszystko tak zakwitnąć. Wszędzie aż biało 

od kwiecia, a jak to pachnie, miło, przyjemnie aż się dusza raduje! 

A cóż dopiero musi tam być u Ciebie! Dzieciska już pewnie znoszą kwiaty a znoszą, byleby tylko 

swej Paniusi uprzyjemnić to życie sielskie - anielskie zwłaszcza w tym miesiącu kwiecia i zieleni. 

Nauka u nas kończy się jak zwykle, 23 czerwca egzamin. Właściwie już teraz zaczyna się 

początek końca, bo już niewiele mamy do zrobienia. 

W ostatnich czasach miałem trochę więcej czas zajęty ale o tern pogadamy. 

Jeszcze raz proszę nigdy nie alarmować za długie milczenie, bo to razi uszy - nie tylko moje 

Całuję i ściskam wszystkich mocno i przepraszam za trochę ostre słowa, ale to wszystko z 

dobrego serca. P. Sta. ukłony. O. Kosmie pozdrowienia. Kochający br. Serafin kap. 

Kraków, 8 V 32  

 

  

9 IX 1932 r. 

P.J.Chr.+ 

Kochana Maryś! 

Jeśli jest kiedy w życiu człowieka naprawdę radosna, radosna aż do zupełnego zapomnienia o 

wszystkich troskach szarego życia - to tę chwilę przeżywa dziś Twój Serafinek. Prorok Dawid 

przypominając sobie dobrodziejstwa otrzymane od Boga wołał z uniesieniem: „Cóż oddam 

Panu za wszystko, co mi dobrze uczynił?” I szukając głębiej w umyśle znalazł ofiarę godną 

Majestatu Bożego - „Śluby moje Panu oddam” woła uradowany, że przecież jest coś, co zdolen 

jest złożyć Panu na ołtarzu ofiarnym. 

Tę samą ofiarę całopalną przyjął dziś P. Bóg od nas pięciu, po skończonych rekolekcjach. Wiem, 

że dzielicie moją radość i dziękujecie P. Bogu wraz ze mną - przypomina mi to Wasz miły i 

bardzo kochany liścik, który przed chwilą czytałem. Jakby stosownie na dzisiejszy dzień pisany, 

tam bardzo zgodny z moim dzisiejszym nastrojem. O! dziś otrzymalibyście zapewne o wiele 

więcej uśmiechów od Serafinka niż przez całe dziesięć dni. 



Nie zakłóca mi nawet błogiego spokoju myśl o Waszych kłopotach domowych, bo wiem, że P. 

Bóg pobłogosławi, jeśli tylko o to prosić będziecie. 

Pobłogosławi szczególnie mojej Kochanej Solenizantce, której zbliżające się imieniny 

powiększają jeszcze moją radość. Jak pięknie się składa, że w dniu tak dla mnie uroczystym 

mam pisać życzenia. Jeśli prawdą jest, że „z pełności serca usta mówią”, to musiałbym mówić 

bardzo wiele, bo dziś serce moje pełne aż po brzegi. 

Niech Ci Koch[ana] Maryś Najświętsza] Imienniczka uprosi wiele łask na znojną pracę 

zaczętego już roku. 

U nas dziś była inauguracja roku szk. Po nabożeństwie - akademia w auli - jak zwykle. Naukę 

zaczniemy pewnie w poniedziałek. 

Jak pisałem z końcem września mam otrzymać subdjakonat - więc teraz będzie trochę 

przygotowania. Ale to nic nie znaczy wobec b. szczupłego materiału, który mi jeszcze pozostaje 

do zrobienia w tym roku. 

Dzięki uprzejmości jednego z kolegów mogę Wam posłać foto zrobione przed odjazdem O. 

Laureana (po lewej ręce O. Prowincjała). Zdjęcie zrobione naprędce nie bardzo się udało, ale  

sądzę, że kogo zechcecie tam znaleźć to choć z niejakim trudem znajdziecie. Nb. przez kraty 

nie wyglądają żadni skazańcy - ta dostojna postać z tołstojowską brodą - to nasz poczciwy br. 

Telesfor - dobry znajomy O. Kośmy. O fotografii proszę w liście me wspominać. 

O zdrowiu nie potrzebuję chyba pisać, bo wszystkie niedokładności już się uregulowały. 

Natomiast napiszcie mi, co u Was się dzieje z małemi i większemi chorobami których 

spodziewam się, że nie ma. 

Chciałem się dziś zabrać do zapasów, któremi wyładowaliście mi walizkę, ale, że to piątek, więc 

przegryzłszy coś niecoś zostawiam na jutro generalne wymiatanie, które już zresztą częściowo 

zaczęło się dawno. Będę przy tern wspominał Wasze dobre serduszka, jak już wspomniałem 

Wasze roztrzepanie, kiedy szukałem ziółka Bauera - bez skutku - przydałyby się, choć nie mnie. 

Ściskam i całuję Wszystkich serdecznie włączając naturalnie i O. K[osmę] Maryście jeszcze raz 

- nie wiem już jakie i ile życzeń 

Wasz br. Serafin kap. 

Kraków, 9 IX 1932 (data złota w moim kalendarzu) 

 

 

25 X1932 r. 

P.J.Chr.+ 

Kochana Maryś! 



Nigdy jeszcze nie pisałem listu w takich warunkach jak dziś. Nawet nie zgadlibyście, że za 

chwilę ukaże się za katedrą poważna postać profesora Nitscha, patriarchy polonistów w naszej 

„Alma mater” 

Bo przecież mam prawo nazywać „naszą” Jagiellońską Wszechnicę - owe prastare ognisko 

polskiej uczoności i kultury. 

Jakie losy zaprowadziły mnie tu i ile formalności trzeba było załatwić przed otrzymaniem 

przyjęcia, zbyt wiele byłoby o tern mówić. 

Dość, że od 19-go października prawie cały dzień spędzam poza domem słuchając między 

innymi takich powag jak Chrzanowski, Pigoń, Kołaczkowski, że wspomnę tylko tę trójkę. Przy 

tern mam jeszcze kilka godzin tygodniowo teologii, toteż nie powinno Was zbytnio dziwić moje 

rzadkie odzywanie się. 

Wykłady i seminaria ciągną się prawie codziennie do 8-ej wieczór. Na razie jeszcze pół biedy, 

bo słuchać niewielka filozofia, każdy to potrafi, ale kiedy przyjdą egzaminy to już tylko Bogu 

ducha polecaj! Myślę jednak, że nie taki to straszny di[abeł] jak go malują. 

Jeszcze na początku roku natknąłem się na kiedyś słyszane nazwisko. Góra z górą...! 

Przedstawił mi się Szuberlak, syn byłego nauczyciela ze Złoczowa, dziś podobno z Białego Kam. 

czy z czegoś podobnego. Zdaje mi się, że to nazwisko słyszałem od Maryśki. Chodzi na 3CI rok 

filozofii więc na ten sam wydział co ja. Przy pomocy tego rodzaju i innych znajomości zaczynam 

się oswajać z nowym żywiołem i to tern łatwiej, że nie jestem odosobniony - studiuje nas 

bowiem trzech. 

W niedzielę 16 otrzymałem jak Wam wiadomo pierwsze święcenia wyższe. Cieszy mnie, że był 

przy tym O. Aleksander i O. Dziadek (zdrowasz ...) Ten ostatni kazał Was b. uprzejmie 

pozdrowić i zamówił się na prymicje. 

Dziś mamy tu dość niewesołą chwilę rodzinną. Naturalnie pożegnanie, nie wiem kiedy już tego 

nie będzie nareszcie. Dwóch naszych świeżutkich Ojców wyjeżdża do Rzymu po stopnie 

akademickie. Dobrze, że ja nie potrzebuję za tym zbytkiem fatygować się aż tak daleko za 

siedem 

 

gór. Jak widzicie, a raczej jak chcę abyście widzieli, mam humor niezły, choć tu już zaczyna się 

psi czas. Dziś cały dzień taki nieznośny, jak Ziuneczek, kiedy ma grzybka w buzi. Zaczynają się 

jesienne pluty. 

Zacząłem pisać przed wykładem - myśląc, że się z tern w mig uporam a tymczasem minęły już 

dwie godziny, obiad i jeszcze kawałek czasu a jaj dopiero zbliżam się do przystani. 

Na szczęście już dobijam do brzegu, więc nic mi już nie pozostaje jak wyściskać Was Wszystkich 

i wycałować kogo należy i hajda do szkoły! 

Wasz Serafinek 

Kraków, 25 X 1932 Gołębia 201 p.  



 

 

brak dokładnej daty [1933 r.] 

+ Kochana Marysieńko ! 

Nie wiem, czy Ci dotychczas podziękowałem za „foto”; jeśli nie, to teraz okropnie mocno 

ściskam, bo mi sprawiło przyjemność. Dostałem w sam dzień prymicyj O. Aug. i zaraz 

wszystkim pokazałem moją Kochaną Grubulkę z pyzatem stadkiem. Czemu mi nie napiszesz 

coś więcej o tern przedstawieniu i w ogóle o swoich zajęciach i zabawach? Wiesz przecież, że 

to mnie bardzo zajmuje, bo jestem sobie taki dzieciak jak dawniej i wciąż jeszcze mało 

poważnie myślę. 

W niedzielę 20, tj. w pierwszy dzień Ziel[onych] Świątek mieliśmy w Krakowie niezwykle 

imponującą manifestację ku czci Król[owej] Jadwigi, którą pewnie niedługo zrobią Świętą. 

Wszystko wypadło wspaniale, pogoda przepiękna - na dziedzińcu zamkowem było pewnie 

kilkadziesiąt tysięcy ludzi, a raczej dzieci, bo cała ta impreza była urządzona pod hasłem „Hołdu 

młodzieży Jadwidze”. Widowisko zostawiło potężne wrażenie pewnie u wszystkich. Ja byłem 

przejęty do głębi. Ciekawym, czy z Twoich stron ze wschodu było jakie przedstawicielstwo? 

Gorszącej fotografii nie posyłam, bo mam tylko jedną i to z dedykacją specjalną dla mnie, a 

zresztą moja facjata wypadła tam nieszczególnie. Pokażę kiedyś, jak przyjadę, co się pewnie 

nieprędko zdarzy. 

Ciekawym, czemu O. Kosma ma być „niedobry” i co za pretensje macie, że Wam nie opisałem 

wszystkiego szczegółowo, jak mnie kładli na marach, dusili eterem, dawali zastrzyki, krajali 

zewnątrz i wewnątrz, szyli itd. itd. Nie wiem, czy mielibyście przyjemność, gdybym roztoczył 

przed Waszemi oczyma tak zajmujący obraz. Dla mnie to średnia przyjemność ... 

Teraz już prawie wcale nie odczuwam jakichś zmian, po całym ambarasie. Często chodzę na 

przechadzki - czasem na „Panieńskie Skały”, bo tam bardzo dobrze uczyć się. 

Próbuję ryzykować dwa egzaminy, ale nie wiem, czy się odważę, bo już b. mało czasu, a głowę 

mam coraz ciaśniejszą. Ale ja po prostu nie mogę żyć bez pracy i to b. intensywnej; takiej, 

któraby mnie całego pochłonęła. Coraz więcej poznaję, że na zwykłego księdza-duszpasterza 

nie mam powołania. Chciałbym coś robić, działać coś konkretniejszego, być pożytecznym 

innym, nie tylko zwykłym zjadaczem chleba. Ale tymczasem o takiej pracy nie ma mowy, 

trzeba ślęczeć prawie bez ustanku, odwalać jeden po drugim egzaminy i torować sobie drogę 

na wolniejsze powietrze. Gdyby mi się udało zdać w tym roku jeszcze 2 egzaminy to jest 

nadzieja, że w przyszłym 

mógłbym już z polonistyką skończyć. Podobno za rok mają świeccy profesorowie ustąpić nam 

miejsca. 

Jak tam u Ciebie musi być pięknie teraz w maju. Piszę „u Ciebie” myślę o Chmielowej [...], bo 

Twojej nowej siedziby nie wyobrażam sobie, a nawet zapominam jak się zowie, tak jakoś brzmi 

obco. Aleś Ty mi zawsze ta sama Kochana Maryś, którą ściskam i całuję mocno 



Serafinek [margines] 

P. Sta. pozdrów b. grzecznie. Czy już przychodzi do zdrowia? Miałem Jej napisać na Imieniny 

ale 1° nie wiem czy obchodzi w maju, 2° nie znam adresu - Różowska czy jaka? 

Kiedy masz koniec roku? U nas jak zwykle pewnie koło 20 czerwca. Listy z domu i od Ciebie 

oraz kartkę otrzymałem. Napisz co, jak możesz. 

[margines] 

Kiedy masz zamiar wybrać się do mnie? Naturalnie z ruskich świąt już zrezygnowałem - byłoby 

niemożliwe, bo mam teraz okropne zawalenie głowy. Wszystko to skończy się 17 czerwca. Po 

tym więc terminie czekam z otwartemi (ale próżnemi) rękoma. 

Dzięki O. Aug. posyłam mimo wszystko „foto” z Zosią i całą rodziną Aug. 

Pozdrowienia od O. Bolesława. 

 

 

z dn. 10 IX 1933 r. 

P.J.Chr.+ 

Kochana Maryś! 

Dobrze się składa, że pierwszy list pod nowym adresem jest zarazem powinszowaniem 

Imienin, bo od razu mogę załatwić dwie sprawy: pogratulować Ci zmiany mieszkania i złożyć 

jak corocznie moc dobrych życzeń. 

Wprawdzie mi te Twoje Poczopy nie bardzo imponują; za dziesięć lat służby na tak marnej 

placówce jak Chmielowa, należałoby Ci się coś porządniejszego niż rusińska dziura; bo tak 

sobie wyobrażam tę wieś mimo wszelkich plusów jakie zdaje się posiadać. Największy z tych 

plusów to zapewne towarzystwo. Już się pytałem czy w Biał. Kamieniu jest Szuberlak? 

Staraj się być na uroczystościach w Olesku - pewnie nauki wtenczas nie będzie. Program 

bardzo ma być bogaty. Może będziesz miała sposobność poznać się z O. Romanem i innymi 

księżmi. Z Krakowa jedzie tam jeden mój znajomy ksiądz, kapelan wojskowy - poznałem się z 

nim u Pijarów i w piątek u Augustianów - nazwiska niestety nie znam. 

U Augustianów tj. w kościele Św. Katarzyny - pamiętasz pewnie ten kościół imponujący swym 

ogromem - miałem w piątek, tj. w dniu Narodzin Matki B. uroczystą sumę. 

Na drugi tydzień jedziemy z O. Ksawerym do Mogiły. Zabawimy tam pewnie cały dzień, bo rano 

suma a po południu nieszpory - dwa kazania. 

O tern kazaniu trzeba będzie zacząć myśleć, a ja tym czasem mam głowę zajętą czem innem, 

bo do końca września nawet i wcześniej muszę napisać pracę literacką. Całymi dniami siedzę 

nad książkami w domu albo w lektorium toteż nie piszę nic ani do Was ani na Pomorze. Irka 

pewnie już na śmierć zagniewała się na mnie za pamiętnik! 



Wpisy na Uniw. zaczynają się 25, wykłady 9 października]. Okropne tu u nas panuje 

zamieszanie z powodu redukcji katedr profesorskich - odchodzi podobno 8 wielkich filarów - 

trudno T. Jędrzejewicz korzysta z swych uprawnień. 

W piątek odprawiłem Mszę św. o zdrowie dla Mamy. Najbliższy „liber” przeznaczam na Twoją 

intencję, jako podarek imieninowy. 

Tymczasem ściskam i całuję mocno i załączam moc życzeń pomocy Bożej i Najśw[iętszej] 

Patronki. 

 O. Honorat będąc tu w przeszłym tyg[odniu] kazał przesłać Wszystkim w domu serd[eczne] 

ukłony. Poczciwy Staruszek! 

Serafin 

P.S. P. Sta. i ewentualnie innym znajomym zwłaszcza z Oleska pozdrowienia i ukłony. 

Kraków 10IX 33 [margines] 

Nie wiem czy dostali w domu „foto” - nic nie piszą. Jeśli skonfiskowali na poczcie to niewielka 

szkoda, bo mam jeszcze kilka. 

 

15 XI 1933 r. 

P.J.Chr.+ 

Kochana Maryś! 

Tym razem mam wyjątkowo wiele do pisania, muszę się trochę wygadać przed moją Kochaną 

Grubulką, której to pewnie nie znuży. 

Otóż wczoraj wieczorem wróciłem ze Staniątek - byłem tam dwa dni, tj. poniedziałek i wtorek 

naturalnie z kazaniami. Jest tam najstarszy w Polsce klasztor Benedyktynek, który ma za sobą 

piękną przeszłość 7-miu wieków. 

Kapucyni zawsze tam jeżdżą na doroczne Święta zakonne: WW. Świętych i Dzień Zaduszny. W 

tym roku zaszczyt spadł na moją mizerną osobę. Pojechałem na własną prośbę aby się trochę 

rozerwać, zobaczyć coś poza Krakowem. I rzeczywiście przyjemności było wiele - przyjmowali 

00. Jezuici i SS. Benedyktynki, zjechało się kilku księży obcych - okolicznych proboszczów - 

wszyscy b. uprzejmi. Ja odgrywałem rolę kaznodziei - niewiele to wprawdzie było: 2 kazania, 

ale w każdym razie trochę to kosztowało - dzięki Bogu i pomocy Bożej nie brakło. 

Wracając autem z Reformatami wstąpiłem do nich do Wieliczki, bo to tylko 15 km od 

Staniątek. W klasztorze zabawiłem godzinkę a potem na dworzec (z przygodami) i do domu. 

Jeszcze dziś mam głowę pełną wrażeń i wspomnień staniąteckich. Kiedyś Wam opiszę 

dokładniej te moje przygody jak się zejdziemy razem przy kominku - zwłaszcza, że mam dużo 

zdjęć tamtejszych klasztoru i konwiktu - bo przy klasztorze jest żeńskie gimnazjum. 



W tych dniach napisałem do Irki posyłając nareszcie ten nieszczęsny pamiętnik. Mówiąc 

nawiasem napisałem Jej dość głupie wierszydło - ale bądź co bądź już się wysłało. Już nawet 

otrzymałem odpowiedź. Jest trochę nadąsana, że nie pisałem nic do Lublina ale już wszystko 

dobrze. Zdaje się, że jeden mój list do Niej przepadł na poczcie. 

Roboty tu mam dość, bo przed Świętami wypadłoby zdawać jaki egzamin ale to ode mnie 

zależy, więc mogę się urządzić jak mi się podoba. Tego roku urządzamy jak przed 2-ma laty 

jasełka. Cieszę się z tego, bo będzie nowa kupa przyjemnych chwil dziecinno-anielskich, które 

potem pamięta się długo. Naturalnie czynnego udziału w tern brać nie mogę, bo te lata już 

minęły ale i tak mam przy tern jakie takie słowo czyli mogę swoje cztery grosze wściubić.    

Tego roku Św. Marcin pożyczył białego konia Św. Albertowi, może dlatego, żeby uświetnić jego 

pierwsze święto. Śnieg zaczął padać rano o 6-tej a teraz już wszędzie biało (10-a). 

Ale z zimy się śmieję, bo piec mam porządny a br. Dydak też porządnie pali więc nie ma obawy 

przeziębienia. 

Na uniwerek teraz chodzę rzadko, wolę uczyć się w domu, bo z tego większy pożytek niż z 

wykładów, na których często się bajdurzy. Często przychodzi do mnie kol. Szuberlak. Poczciwy 

chłopak - zżył się z nami jak stary przyjaciel i nudzi mnie o fotografię, którą mu na razie 

obiecuję. 

Z Tobą na obiecankach skończyć się nie może, więc posyłam naszą „Trójkę hultajską”. Jeden 

już grzebie się w śniegach Estonii; wysłaliśmy go jeszcze w przeszłym tygodniu - a pożegnanie 

miał tak uroczyste, że wielu z nas od razu zgłosiło się jechać na misje choćby do Afryki. Na razie 

nie ma nadziei, żeby te pragnienia się rychło spełniły, więc możecie być jeszcze spokojni. 

Co z Januchą? Tatuś wciąż każe się modlić, a i ja sam obawiam się o Jej zdrowie. Jak tylko co 

będzie dajcie mi znać. Kto wie? może przyjadę na chrzciny... 

P. Sta pięknie podziękuj za pamięć i życzliwość; nie spodziewałem się, że mnie jeszcze pamięta. 

Kartkę Twoją i list z domu otrzymałem. 

Pa - ściskam i całuję - również wszystkich w domu - Ziuneczka osobno, za to, że tak o wujku 

pamięta 

Serafinek 

Kraków, 15 XI 33 

 

 

3 IX 1934 r. 

PJChr.+ 

Kochana Marysieńko ! 



Bardzo mocno ściskam Cię i całuję za list, kartkę no i przede wszystkim za to Twoje dobre, 

kochane serce, jakie mi zawsze okazujesz. W dniu Imienin ślę moc najlepszych życzeń. 

Nie gniewaj się, że mało piszę, bo sam nie wiem jak mi czas schodzi, tyle teraz mam zajęcia. 

Wczoraj miałem kazanie u Augustianów na Kazimierzu - przy końcu września będę mówił na 

Skałce. 

Trochę czasu też zajmuje nauka religii w naszem gimnazjum. Uczę dogmatyki w VII, a etyki w 

XVIII kl. Trzeba powoli zaprawiać się do chleba nauczycielskiego, bo na drugi proponują już 

żebyśmy zastąpili świeckich profesorów. Prócz tego za kilka tygodni czeka mnie roczny 

egzamin kapłański, który zdaje się przez 5 lat po wyświęceniu. Drobnostka to ale czas 

pochłania. 

Bywam u Naporów, to moja jedyna rozrywka, ale b. miła. Czuję się tam jak w domu, zdaje mi 

się, że jestem pomiędzy Wami. Właśnie wróciłem stamtąd przed chwilą, choć już jest dość 

późno. Poczciwe dziewczęta śpiewały mi wesołe piosenki, bo im powiedziałem, że jestem 

smutny. Rzeczywiście byłem trochę przygnębiony, bo wracałem ze szpitala dla gruźlicznych. 

Straszne wrażenie robi ta powolna ale nieubłagana śmierć. Chodziłem odwiedzić tam mojego 

penitenta, którego w domu jeszcze zaopatrzyłem na śmierć. 

Tamtego tygodnia skończyliśmy rekolekcje - dawał O. Konstanty. Zaraz w sobotę zaczęła się 

nauka. W VH kl. mam prócz naszych kilkunastu kleryków, jeszcze 4 reformatów i 1 

augustianina. W ogóle nasze studium zaczyna w Krakowie zdobywać rozgłos - a co dopiero 

kiedy przybędzie 4 własnych profesorów. 

Ze zdrowiem trzymam się zawsze znakomicie, choć wyglądam jak zwykle trochę na zielono. 

Nic to nie szkodzi, może nawet dobrze, bo się panny we mnie nie kochają - a byłby z tern 

kłopot. 

W ogóle mam szczęście tylko do starych babek lub poważnych mężatek. Raz miałem długą 

pogawędkę w rozmównicy z nauczycielką języków - prawdziwa poliglotka - francuski, włoski, 

angielski itp. mówiłem naturalnie po niemiecku. Często szukają u nas pociechy. Raz dostałem 

ciekawą propozycję - otóż ni mniej ni więcej, tylko proszono mnie o rekolekcje zamknięte w 

domu prywatnym i to dla kobiet. To trochę za ciężkie i - za ryzykowne. 

Wykłady na uniwerku zaczynają się dopiero w październiku, ale już w czasie wakacyj chciałbym 

co robić do egzaminu, ale z tern trudno będzie. 

Ciekawą historię miałem z wyjazdem 0. Kośmy. W ostatniej chwili przypomniałem sobie, że 

nie dałem fotografii, choć w liście obiecałem, zresztą nie miałem czasu pożegnać się z Nim, bo 

wtedy właśnie miałem Mszę św. Nie namyślając się wiele po Mszy św. walę na kolej w nadziei, 

że jeszcze Go złapię. Ale gdzie tam! Wprawdzie na stację zaszedłem na czas, ale na peronówkę 

trzeba czekać jaki kwadrans - Nareszcie zziajany biegnę na peron. Do Lwowa? „tak” - właśnie 

pojechał. To ci pech. 

Podobnie mi się zdarzyło z 0. Apolinarym, który pojechał na stałe do Drohobycza. Od tego 

czasu postanowiłem solennie nikogo nigdy nie „łapać”. 



I jeszcze jedno postanowienie zrobiłem: nikomu nie opowiadać moich kłopotów. Choćby O. 

Kosmie! Bo tylko weź sobie na cierpliwość i posłuchaj. Wyspowiadałem się przed Nim ze 

wszystkiego, co mi leżało na duszy, a że były tam i kłopoty pieniężne z temi fotografiami - 

musiał Wam o tern opowiadać więc i o tern powiedziałem w najlepszej wierze bez żadnych 

innych myśli, jak tylko żeby po prostu wygadać się jak kumoszka przed kumoszką. A co się z 

tego wszystkiego zrobiło. Za kilka dni przychodzi do mnie - i to w czasie rekolekcyj - br. Baltazar 

- daje mi 10 zł i powiada - „to O. Kosma przysłał dla ojca przez jedną panią pisząc do niej z 

Łańcuta”. Wybaczcie ludzie, ale tego już nie pojmuję. Czyż to O. Kosma już zapomniał, że 

jestem zakonnikiem, któremu nie wolno przyjmować pieniędzy od nikogo, chyba w 

ostatecznym wypadku, tak np. jak było w domu z biletem. 

Naturalnie za zbytnią uprzejmość podziękowałem i pieniądze kazałem sobie zatrzymać tej 

pani, lub odesłać O. Kosmie. Nie posądzam Go o nic innego jak tylko o zbyt dobre serce, które 

nie liczy się z niczem. Naturalnie całą tę sprawę zachowaj dla siebie, bo byłoby Mu przykro 

gdyby list doszedł do Jego rąk. 

Jak długo zostaniesz jeszcze w tych Poczopach? Bałem się o Ciebie, bo tam podobno w 

Waszych stronach wybuchła jakaś zaraza. Br. Ireneusz otrzymał list z Kadłubisk z takiemi 

wiadomościami. Ale ponieważ w gazetach niewiele o tern pisano, więc nie wiem, czy wierzyć. 

U nas okropnie interesują się tym „Oberlangem”. Mnie to było przez długi czas doskonale 

obojętnem ale teraz także zaczynam się tern zajmować, bo to sukces naszej Polski nawet nad 

Niemcami o ile P. Bóg poszczęści. 

Przy sposobności pozdrów P. Sta i Kawecką. Ciekawym, czy Bug wylał na Rudzie i w ogóle w 

tamtych stronach - czy tam u Ciebie nie ma jakiej rzeki, bo to teraz postrach. Słyszałem, że na 

jutro, tj. 10 przepowiadają koniec świata, dlatego piszę tak gwałtownie, choć już dochodzi 11, 

żeby ten list zastał Cię jeszcze na tym nędznym świecie. 

Napisz mi wszystko co robisz, jak żyjesz i w ogóle dużo, bo każdy list od Was dodaje mi energii 

do pracy i życia. Mój Kochany Antek także pisze mi od czasu do czasu wielkie epistoły i jakoś 

nie zapomina o mnie mimo nawału pracy w szkole - ma aż 19 g. tyg[odniowo]. 

Niedawno przyjechał z Rzymu O. Henryk - b. poczciwy, wesoły, dowcipny - ma w sobie coś z 

tamtych moich kolegów, z którymi musiałem rozstać, toteż zżyliśmy się prędko z sobą. 

Jeszcze raz ściskam mocno i całuję Ciebie jako Koch[aną] Solenizantkę i całą Rodzinę. 

Przynajmniej tę drugą część listu spal, z wiadomych powodów. 

Twój kochający Lojzek 

Kraków, 3 IX 34 

O. Bol[esław] przesyła pozdrowienia. 

 

5 XI 1934 r. 

Wszystkich ściskam i mocno całuję. 



A niechże Was kule biją za tego Ziunka. Co za rozkoszny Bombas, jak młody Napoleon! 

Wasz Serafinek 

Kraków, 5 XI34 

 

13 XI 1934 r. 

+ O moje Złoto Kochane ! 

Pewnie że Ci odpiszę i to zaraz, żeby potem się nie odwlekło. Bardzo, ale to bardzo dziękuję Ci 

za przesyłkę. To musi trochę śmiesznie wyglądać, że ja mając styczność z szerokim światem 

naukowym, biblioteką Jagiellońską], mając na swe usługi i prócz tego wcale pokaźną bibliotekę 

domową - uciekam się do Waszej pomocy. Ale trudno - korzystam ze wszystkich możliwych 

źródeł - czasem nawet staję się natrętnym (jak mi dano dość wyraźnie do poznania, ze strony 

naszego klasztoru we Lwowie) byleby tylko zrobić co w mojej mocy. 

Z domu przysłali mi książki - szczęście, że nie pocztą, bo naprawdę miałbym wyrzuty sumienia. 

Okazja była niewesoła - br. Hieronim był na pogrzebie matki - więc skorzystałem ze 

sposobności. 

Pytasz o radę co do posady. Otóż wolałbym, żebyś miała jakieś ludzkie towarzystwo, choć 

trochę dalej od miasta niż samotność w Jasionowicach. Ale rozglądnij się, czy to towarzystwo 

rzeczywiście tyle warte. De sił? 10 km do Złocz[owa] to trochę za daleko - i mieszkanie nie 

bardzo - Czy masz daleko do szkoły. Chcę wszystko wiedzieć. Pisz jak tylko możesz i fundusze 

pozwalają. Ze mnie robi się teraz inny człowiek; trochę nudziarz (to nic nowego), mól 

książkowy, (także nie nowina) ale najwięcej to, że ciągnie mnie do ludzi i czuję się czasem 

osamotniony. 

Irka pisze, choć Jej swego czasu posłałem kartkę z reprymendą. Nie wiem, czy żyje, a jeżeli tak, 

to już wcale nie pojmuję, przez co mogłem zasłużyć na zapomnienie. Trochę mi głupio na 

świecie, bo widzę, że mało kto mnie rozumie - a może i nikt prócz Was 

O. Kosma napisał mi kilka słów w widocznem rozdrażnieniu, choć serdecznie. Ryczałtem złożył 

mi życzenia imieninowe i noworoczne (!!) za wszystkie lata dotychczasowe a potem wsypał 

„Pater noster” za tę sprawę z pieniędzmi, z której się wyklarowało, że jestem niedorajda. 

Wszystko to przyjąłem do wiadomości, bo i wiele w tern prawdy - ale taki już widocznie mój 

los, żebym i sobie i innym sprawował kłopoty. 

Trzymam się jako tako, choć powietrze tu ciężkie i zima zagląda. Śniegu jeszcze nie ma - 

pokazał się tylko ale pomyślał pewnie, że jeszcze czas i znów mamy dni względnie pogodne. 

Miałem święty zamiar napisać do P. Sta na imieniny, ale 1° nie wiedziałem czy wypada, 2° nie 

jestem pewny co do adresu, więc pozdrów ode mnie i złóż życzenia naturalnie jeśli uznaje 

niedobrowolne spóźnienie. 

B. mocno ściskam Cię i całuję wraz z Wszystkimi w domu. Do O. K[osmy] i Gw[ardiana] 

napisałem z podziękowaniem. 



Twój Lojzek 

Kraków 13 XI34 [margines] 

Właściwie wypadałoby się gniewać na Ciebie, że nie posłuchałaś mojego odwołania prośby ale 

w drodze łaski - przebaczam. Nie spodziewałem się, że masz „Przedwiośnie”. To najważniejsze! 

o inne rzeczy będę mógł się postarać. Mam tu znajomego profesora gimnazjalnego] - u którego 

Mele korzystam. O. Prowincjał łoży na nasze potrzeby wielkie sumy, więc nie myślcie, że nie 

kupiłby mi i tych rzeczy, gdybym poprosił, ale nie chcę nadużywać. 

Kto adresował pakunek? zdziwiłem się widząc nie Twoje pismo i to zdaje się męskie. Czy 

widujesz się ze starym P. Szuberlakiem, syn (Bolesław) bywa czasem u mnie. Już ma pracę 

magisterską i niedługo pójdzie na praktykę. 

Pozwolisz, że się zabawię w agenta. W okolicznościach, o których kiedyś opowiem, poznałem 

kierowniczkę Żłobka w Krak[owie], Utrzymują się przez handel herbatą. Ponieważ sprawa 

bardzo zasługuje na poparcie obiecałem propagandę. Posyłam prospekt, może w tern co 

zrobisz, zwłaszcza jeśli chodzi o większe ilości jest to zdaje się korzystne, nie mówiąc już o 

dobrym celu. 

 

 

12 I 1935 r. 

+ Moje Kochane Poczciwości! 

Że też wciąż nie ma żadnej poprawy z temi pudełkami! i to coraz większe! Ale przyda się, 

przyda. Kleryczki już od dawna czekają frajdy, a śmielsi to już bez ogródek przypominają jak to 

bywało co roku ... 

Wszystko składa się na to, że humor mi się nadzwyczajnie poprawia mimo nawału pracy, która 

już się zaczęła 8 wbrew przewidywaniom. Folguję sobie, folguję, czy aby nie zanadto. 

Od 2-ch tygodni bawi tu p. Aniela Kot. Przyjechała na kursy nauczycielskie a przy tern 

odświeżyła się dawna znajomość. Zrobiła mi kolosalną niespodziankę, bo myślałem, że już 

dawno zapomniała o jakimś O. Ser., którego zresztą jeszcze nie widziała jako Kapucyna. Nie 

wiem, czy już napisała do Wujka - mieliśmy wczoraj pisać razem ale nie przyszła. Spodziewam 

się, że dziś przyjdzie z pożegnaniem, bo w poniedziałek wyjeżdża. A szkoda, bo miło mi z nią 

pogawędzić tak sobie po prostu a szczerze. 

W ogóle do nauczycielek mam szczęście. Wczoraj z jedną przesiedziałem w rozmównicy 

prawie całe popołudnie. Jest to bardzo serdeczna przyjaciółka p. Szumańskiej - teraz 

Stahlowej, z którą fotografowałaś się razem w Lubieniu. Zdziwiła się widząc znajomą twarz w 

moim albumie. Uczą razem w Król. Hucie. Czy znasz bliżej tę Stahlową? 

Skąd znam się z p. Łazarakówną, pisałem, czy opowiadałem już kiedyś. Bywałem tam kilka razy 

- teraz prosili mnie na święta i Trzech Króli. B. miły dom, choć tylko matka i 2 córki. Jednej mam 

dać ślub ale aż na wakacje. 



Przedstawienia nie urządzałem z różnych powodów, o których wiele mówić. Chłopaki trochę 

się rozezirowali, bo mieli wiele zapału - mam nadzieję, że na drugi rok będę miał z nich dobry 

materiał do podobnych imprez. Natomiast byłem w teatrze na „Betlejem Polskim” Rydla. 

Nawiasem mówiąc nic nadzwyczajnego, nie ma powodu być zachwyconym. Ale ten pewnego 

rodzaju zawód nagrodził mi sowicie i to bardzo ,Koncert Kolęd” dzieci szkolnych urządzony 

staraniem „Ogniska”. Właściwie poszedłem na zaproszenie Anieli ale mimo, że rozglądałem 

się za nią po całej sali, nie spotkałem się i randka się nie udała. Potem dowiedziałem się, że 

była przez cały czas niedaleko mnie, ale nie przystąpiła, bo bała się, że sobie nie życzę. Trzeba 

mieć pecha. 

Ale sam koncert - coś wspaniałego. Najlepszy dowód, że dostali podobno zaproszenie do 

Berlina i jeszcze tam gdzieś.  

Czy u Was grali „Dla Ciebie śpiewam” z Kiepurą? Jeśli jeszcze grają to idź z Janeczką, bo warto 

posłuchać. A na „Kordeckiego” to już koniecznie niech idzie i Tato. 

Ciekawe, że Ci się zachciało zostać higienistką, ale dobrze, bo to się przyda na każdym kroku. 

M. Napór, ma patent na pielęgniarkę, choć także jest nauczycielką. 

To i P. Sta. przyjechała na to specjalnie? Jeśli jeszcze jest, pokłoń się i złóż uszanowanie ode 

mnie. Powiedz także o p. Stahlowej. 

Foto naszych staruszków otrzymałem i pokazywałem O. Aniołowi. Dziękuję - dość dobrze 

wyszło. Awansu gratuluję, ale to podobno teraz rzecz dość powszechna; w Krak. Kur. 

awansowało 75%. An. także się cieszy, bo ma zdaje się tak samo czy nawet więcej niż Ty. Ale 

zdaje się, że jest w gorszych warunkach, bo kierownik jędzor - Krzyż Pański. Opowiada mi 

wszystko, więc wiem. 

Zdrowie dobre, bo sypiam więcej. Dziś mam zamiar iść na łyżwy. 

Z O. Aleksandrem żyję w dobrej komitywie. Tłumaczę mu listy francuskie z Jawy - interesuję 

się motylkami - dostarczam znaczków. Zdaje się, że się polubimy, bo umiem jeździć na cudzych 

konikach. 

Za mistygały dziękuję razem z królikami. Jutro będzie wesoło, bo i wino jeszcze jest z 

kolędy. 

O. Kosmie i Józ. dziękuję za pozdrowienia. 

Wszystkich mocno ściskam i całuję. 

Lojzek 

Kraków, 12 I 35 (zaraz po otrzymaniu od Was).  

 

18 III 1935 r. 

+ Kochanie Moje ! 



Zacznę od gratulacji - naturalnie awansu na kierowniczkę, bo do tego czasu już pewnie nią 

jesteś a przynajmniej spełniasz tego rodzaju funkcje. No no - ale zresztą prawdę mówiąc ten 

zaszczyt należy Ci się z wieku i urzędu a raczej lat służby. 

Ciekawym, czy długo posiedzisz w tym Bełżcu. Napisz mi jak się tam czujesz, jakie warunki 

miejscowe, bo dotychczas nie mogę sobie ani rusz wyobrazić mojej Koch[anej] Grubulki w 

nowej roli. 

Przypominam sobie coś jak przez mgłę, że pisałaś mi list i kartkę, może to było nawet więcej 

niż raz - z domu także coś było zdaje mi się na pseudoimieniny. Tatuś też pisał - bodaj czy i nie 

Mama - a ja na to nic - ani mru mru. 

Aż mi mróz po kościach przechodzi, na wspomnienie, że całemi miesiącami nie mieliście ode 

mnie złamanego słówka. 

Ale trudno - ja sam nie wiedziałem jak mi zleciał taki spory kawał czasu. 

Co tu dużo gadać - jestem już po egzaminie - tym wielkim, którego się bałem, bo to rzecz 

poważna - prawie połowa a może i połowa odpada. Poszło nadspodziewanie dobrze, za co 

dzięki Bozi. Jeśli mówię, że „nadspodziewanie” nie znaczy to, żebym kusił P. Boga - 

pracowałem bardzo intensywnie i z całą satysfakcją ale też i opłaciło się. Najpierw był egzamin 

pisemny klauzurowy - ustny we środę. 

Przez kilka dni następnych nie chciało mi się zabrać do niczego - nawet do listu. Dłużej ta siesta 

trwać nie może, bo 26 jadę z rekolekcjami do Rozwadowa. Zaprosił mnie Gustek do swoich 

wychowanków i do Handlówki 2 sesje po 6 nauk. toteż muszę się zabrać do roboty, choć już 

innego rodzaju niż dotychczasowa. 

Napisz zaraz gwałtownie do domu, bo sam teraz nie mogę a pewnie się już niepokoją i 

odprawiają nowenny na moją intencję. Kochani - zdaje mi się, że już tak dawno byłem 

pomiędzy Wami i że wiele się tam zmieniło, choć to pewnie złudzenie. 

Czy czytali mój ostatni list Edziowi? Byłoby to nieroztropnie i całkiem niepotrzebne, bo jak 

widzicie z niczym nie lubię się taić, więc czasem może się znaleźć co nieprzyjemnego. 

Po Rozwadowie a może stamtąd napiszę więcej. Teraz tylko jeszcze muszę wspomnieć o 

zdrowiu - bo jakżeby inaczej. Prawdę mówiąc (tę zaś zawsze głoszę) trochę się sforsowałem - 

kilka dni miałem ból głowy - ale już przechodzi. 

Robi się wiosna. Da się już chodzić po ogrodzie a to dużo znaczy, zważywszy, że przez kilka 

tygodni siedziałem jak w klatce z książkami. Teraz już wszystko poszło won a w pokoiku jak w 

cacku. 

Irka pisała - czuje się całkiem niczego (tzn. dobrze) tylko Ciocia b. niedobrze. 

Pa, napisz zaraz bez względu na uroczystości Pana Marszałkowskie i połączony z tern brak 

czasu. 

P. Sta pozdrowienia i ukłony. Wszystkim w domu ucałowania 

Twój Lojzek 



Kraków, 18 III 35 [margines] 

Jutro będę miał Mszę św. za Józia - uroczystą z asystą w białym kolorze. 

 

  

List do Marii Kaszuby -nr 34-z dn. 10IX1935 r. 

+ Kochana Marysieńko! 

Może myślałaś, że przynajmniej raz zapomnę o Twych Imieninach i unikniesz banalnego 

powinszowania, co się powtarza co roku jak pozytywka. Nie nie! Jeszcze nie należę do tych 

najdoskonalszych (O. Augustyn), którzy piszą do domu tylko na święta, bo tradycje rodzinne i 

miłość siostrzana coraz bardziej im w sercu wietrzeje. 

Niech Ci Moja Kochana Maryś Bozia błogosławi na nowych śmieciach. Ciekawym, czyś na 

honorowym miejscu umieściła ten sprzęt, który Ci dałem na nowe gospodarstwo? No no, to i 

wielka pani z Ciebie, kiedy masz aż 2 głośniki i ludzi zapraszasz. 

Chciałbym tam się znaleźć kiedy z Wami przy kominku i gorącej herbatce zwłaszcza teraz po 

Sędziszowie, gdzie się wierutnie zbisurmaniłem, zamiast po rekolekcjach nabrać ducha 

zakonnego. 

Nie wiem za co, ale fakt faktem, że polubiły mnie tamtejsze tercjarki; bywałem u nich kilka 

razy w gościnie - pożegnały b. serdecznie, obdarzywszy na drogę wszelkiego rodzaju 

piernikami. 

W niedzielę (1-go) miałem kazanie w naszym kościele, we wtorek na sumie w parafii na 

cmentarzu. Ks. Biskupa nie było - przyszedł później. Po sumie była akademia, potem obiad na 

plebanii z ks. Bisk[upem]. Poznałem kilku okolicznych proboszczów - z jednym z nich 

pojechałem zaraz po obiedzie na spowiedź - wróciłem w nocy, bo na drugi dzień trzeba było 

już jechać do Krakowa. Jak serdeczne było pożegnanie możecie sobie wyobrazić z tego, że 

zamiast 1/2 3-ej pojechałem 1/2 5-ej, a wyszedłem z domu o 2-ej. 

W ogóle po tej całej wycieczce mam b. miłe wspomnienia, choć się też trochę napracowałem. 

W Krakowie już czekała robota, bo r[ok] szk[olny] zaczęli 2 a mnie dali 4 g. w ósmej klasie. Dość 

zakute pały i będę miał z nimi wiele pracy ale bardzo wdzięczna, bo biorę się do niej z całym 

zapałem. A przy tern trzeba myśleć o pracy magisterskiej i egzaminie, bo czas mija, więc muszę 

na jakiś czas zrezygnować z miłego zawodu misjonarza, choć O. Anioł obiecuje zabrać mnie 

gdzie z sobą. 

Zdrowie? - nie świetnie - Kraków mi nie służy zwłaszcza w jesieni a jesień już się zaczyna i to 

dość zimna i słotna. Nie można nigdzie wyleźć za miasto - a myślałem jeszcze o wycieczkach 

na średnią metę.  

Ks. Katecheta z Sędziszowa zaprosił mnie na przyszłe wakacje do Iwonicza, gdzie ma krewnych. 

O. Gabijel chce, żebym przyjechał do Sędziszowa na Święta - wszyscy się nad człowiekiem 



rozpływają, ale tymczasem trzeba siedzieć kołkiem w chałupie i skuwać. Rok akad[emicki] 

zaczyna się 1° października] a już na początku chciałbym co zdawać. 

Te historie we Lwowie mocno mnie oburzają. Czego chcą od Mamy? Przecież każdy ma 

wolność wyboru i sądu. O tym sklepie mówiłem w Sędziszowie] z O. Mateuszem i Gabciem. O. 

Al. przyjaciół próżnoby tu szukał. Ale co do O. Prow[incjała] i Mamy za wiele się domyślasz. To 

było powiedziane tylko mimochodem a odnosiło się do dawnych czasów, kiedy Mama 

przychodziła czasem do kancelarii z niewielką sympatią dla O. Cz. choć tego może nie 

okazywała, może kiedy odczuł. 

Kazania p. Moiceńskiej posłać nie mogę z tego prostego powodu, że nie mam. Napisałem jak 

zwykle tylko szkic a i to zabrał mi ktoś. Na nowo pisać nie myślę, bo byłaby to mistyfikacja czyli 

naciąganie a tego nie znoszę. 

Pa, ściskam mocno Ciebie, Januchę (dzięki za foto) i Dzieciaki. Żebyście tam jeszcze trochę [...], 

bo jeżeli chlapa to padam do nóg. W niedzielę miałem zaszczyt po raz pierwszy głosować! 

Pa, napiszcie, bo mi czasem smutno 

Lojzek 

Kraków, 10 IX 35  

P. Sta. i PP Kaweckim przy sposobności złóż piękne ukłony. 

 

15 X 1935  

+ Kochana Marysieńko! 

Wyobraź sobie twego Serafinka w klasie przy katedrze. Moje chłopaczki mozolą się nad 

zadaniem szkolnem a ja, szczęśliwy, że już minęły te mniej przyjemne czasy, kiedy człowiek 

musiał łamać sobie głowę nad [... ] życia łypiąc od czasu do czasu groźnem okiem, czy wszystko 

dzieje się jak należy. 

Na ogół klasa dość znośna, choć „zakute pały” zdarzają się wszędzie. Ogólne przygotowanie z 

lat poprzednich pozostawia wiele do życzenia a nie ma czasu na łatanie dziur, bo czeka jeszcze 

ogromny materiał. Ale mimo to cała praca bardzo miła i czuję się w swoim żywiole. 

W sobotę miałem u nich pierwszą godzinę. Klasa była ładnie ubrana - w ogóle odnoszą się do 

mnie serdecznie. Nie obeszło się nawet bez studenckich wybryków. W nocy z piątku na sobotę 

z chóru do celi na I-sze piętro zanieśli solenizanta na ramionach. Trochę to dzikie ale serdeczne 

więc wziąłem za dobrą monetę. 

Jako komentarz do tego miłego zdarzenia dodaję, że od 4 bm. jutrznię mamy o 12 w nocy. Nie 

jest to jednak nic przerażającego, bo się zmieniamy i na każdego wypada wstawanie tylko raz 

w tygodniu. 

Czuję się tak dobrze, że kilka razy wstałem nadprogramowo czem nadzwyczajnie ująłem sobie 

O. Prowincjała. Imieniny sprawił mi uroczyste, jak nigdy. Już w piątek na obiedzie 



zainaugurował je trzykrotnym „niech żyje”, gromko powtarzanem przez cały refektarz. Jest to 

co najmniej dziwne. Dostałem od Niego też ładną paczkę „Piaseckiego” Łącznie z Waszemi 

smakołykami poszło wszystko na wspólny użytek zwłaszcza moich kochanych kleryczków, 

których miłość mocno trąci interesownością, ale to nie zmniejsza mojej dla nich sympatii. 

We wtorek miałem również bardzo miły dzień. Złączyłem moją miłą parę z Chorzowa i 

zabawiłem u nich do samego wieczora. W atmosferze kółka rodzinnego - bo wesele było 

bardzo skromne, czułem się bardzo swojsko, tak, że nawet rzekło się jakie! słówko przy tańcu. 

Panna Basia była zachwycona naszym chórem, który im zaśpiewał Veni Creator. Właśnie 

dostałem od nich pozdrowienia z Ojcowa, dokąd wyjechali na poślubne przyjemności. 

Pracy mam jak zwykle wiele, bo i godziny trzeba przygotowywać i zbieram materiały do pracy 

magisterskiej ale, jak już zaznaczyłem czuję się dobrze i więcej niż zwykle sypiam w dzień. 

Wszystkim, którzy trudzą się pamięcią o mnie i dobrem wspomnieniem, przy sposobności złóż 

ukłony. Szkoda, że do nich nie należy Irka, od której nic nie otrzymałem od czasu widzenia się 

we Lwowie. Jankę pozdrów; może do Niej napiszę kiedy. 

Pewnie już jesteś nareszcie razem ze swoimi kłopotami i pracą i niedługo zaczniesz liczyć dni 

do WW SS a potem do Świąt. Czy miałaś już zapowiedzianą lekcję wzorową? 

List pisałem na raty w przerwach godzinowych, na nudniejszych wykładach, w ogóle gdzie się 

dało. Nareszcie koniec. 20 mamy w Krakowie wielką imprezę „otrzęsin” średniowiecznych. 

Będzie wesoło. 

Pa - mocno ściskam i całuję Ciebie i wszystkich w domu 

Lojzek 

Kraków, 15 X35 

do Marii Kaszuby -nr 36 - z dn. 31X1935 r. 

+ Kochana Maryś ! 

Dziękuję za „Profesora” i to wielką literą. Oczywiście, że na razie jest to nieprawne 

uzurpowanie zaszczytnego imienia ale zaczynam wchodzić w rolę. Właśnie wyszedł z sali prof 

Bielak, który bardzo ładnie i ciepło wykłada nam dydaktykę literatury. Chodzę pilnie na wiele 

wykładów, pilniej niż w ubiegłe lata, bo już niedługo - może w tym roku - trzeba będzie rozstać 

się z uniwerkiem więc chcę nim jeszcze póki się da nasiąknąć. 

Dzień za dniem goni, czas się ulatnia prawie niepostrzeżenie a nie chce mi się jakoś zabierać 

do żadnego egzaminu. Zbieram po troszę materiały do pracy magisterskiej ale również powoli 

to idzie. Tern bardziej, że zaczynam chodzić na hospitacje do gimnazjum a podobno za kilka 

miesięcy trzeba będzie prowadzić tam lekcje. We wtorek byliśmy po raz pierwszy na tern 

widowisku. Prowadził prof. Klemensiewicz, którego pewnie znasz ze słyszenia, bo pisze 

podręczniki szkolne. 

W grudniu czeka mnie egzamin potężny a strasznie suchy z gramatyki historycznej. Nie wiem, 

czy się uporam na czas. 



Dziś mamy konferencję kwartalną. Sklasyfikowałem dość ostro, bo wiele matołów. 

Zaczynają się już u nas jesienne szarugi. W poniedziałek dałem temat: „Ostatni liść jesienny” 

w sam raz na czasie. Od kilku dni już palą u mnie w celi, że jest w niej jak w raju. Czuję się 

dobrze i nie wiem, gdzie się podziała ta nieszczęsna nerwica, o której Wam pisałem całkiem 

niepotrzebnie. 

Co z klasztorem? Może Was dochodzą jakie słuchy o „Wzlocie”, który wydają nasi klerycy i w 

którym całkiem bezpodstawnie nazwali mnie swoim „dobrodziejem” czy - „czyńcą” 

Nie biorę w tym żadnego udziału, ale rzecz godna pochwały. Jeśli będę mógł, poślę Wam 

najbliższy numer - są tam dość ciekawe rzeczy. 

Ojciec Prowincjał ma być na poświęceniu obrazu. Chciał mi dziś ofiarować rekolekcje u SS 

Felicjanek; wymówiłem się, bo teraz do tego rodzaju przedsięwzięć nie jestem zdolny. 17 mam 

kazanie u Franciszkanów na Bł. Salomeę - odwykłem od tego i nie wiem, jak się zabrać na nowo 

do kaznodziejstwa. 

Z O. Józefem, przed jego wyjazdem do Zakopanego rozmawiałem b. mało. Ze zrozumiałych 

powodów był bez humoru i skruszony. Od O. Ludwika uboczną drogą dowiedziałem się, że jest 

z nim źle i wyjazd był konieczny.  

Jak się skończyła ta sprawa z chłopcem i Chrzanem? Dowiedziałem się, że możnaby coś 

powiedzieć na korzyść tego pana, ale jeśli już więcej się tern nie interesują, lepiej nic nie 

mówić. 

Jeśli Tatuś obchodzi Imieniny 4-go bm. przesyłam mu wiele synowskich życzeń. Nie jestem 

jednak pewny, czy tę zmianę terminu traktuje na serio. Mojemi imieninami niech się Kochani 

Staruszkowie nie trapią - wiem, że zawsze mnie kochają i dobrze życzą - a w kalendarzu 

Serafina nie ma. 

Jak się przywitały dwie połowy po długim niewidzeniu? A podobno Edek był u Ciebie w szkole 

i na wsi - wskazywałoby to na tęsknotę. 

List ten zacząłem już blisko tydzień temu - teraz widzę, że lepiej zaadresować do domu, bo 

pewnie będziesz tam do poniedziałku. Wszystkich ściskam b. mocno i całuję, podobnież 

polecając Bożej opiece. Ukłony i pozdrowienia Znajomym - Wasz Lojzek. 

Kraków, 31 X 35 

 

brak daty [po 13 listopada 1936 r.  

+ Kochana Marysieczko! 

Jeszcze przed tygodniem otrzymałem - zapewne przez pomyłkę list przeznaczony dla Ciebie. 

Wypadało oczywiście zaraz odesłać, ale miałem ostatnio tak gorący czas, że nie mogłem 

zdobyć się ani na kilka słów, a bez komentarza nie mogłem listu odesłać. Właśnie na drugi czy 

trzeci dzień musiałem przygotować dwa patriotyczne przemówienia na 11 listop[ada]. Miałem 

kazanie w Kościele a potem dość długie gadanie na akademii w Sokole. Zrobili ze mnie patriotę 



jak się patrzy. W niedzielę mieliśmy znowu akademię ku czci Św. Stanisława Kostki, którą 

również ja musiałem urządzić. Poszło dość mamie, bo nasi chłopcy do wszystkiego są zdolni 

tylko nie do deklamacji, ale pracy trzeba było w to włożyć sporo. 

Słuchałem prawie z płaczem audycji zamarstynowskiej. To było naprawdę rzewne - ale o moim 

przyjeździe na tę imprezę - szkoda gadać. 

Z listu Tata dowiaduję się niewesołych rzeczy. Dlaczego właściwie ten uniwersytet Januchy jest 

tak źle widziany. Zdaje mi się, że jest to dla niej rzecz potrzebna, więc niesłusznie robi się 

trudności. Pewnie, że z dziećmi i mężem kłopot, ale może jedno z drugim da się jakoś pogodzić. 

Z tą Irką jakoś niewyraźnie. Myślałem, że wstąpi do mnie po drodze, bo jedzie przecież przez 

Rozwadów - ale ani słychu. Od stycznia już nic nie pisze - swoją drogą, że ja do niej także nie. 

Do p. W[alery] również dawno nie pisałem. Przy sposobności możesz przeprosić i 

usprawiedliwić mnie. 

Pa, Kochanie - a napisz co prędko, bo czekam. Posyłam naszą Trójkę: Edek - ja i Stefek R. drugi 

profesor 

Lojzek  

22 I 193 7 r. 

+ Kochana Mary (czyt. Mery)! 

Otóż moja Kochana Mereczko jestem tu dopiero - jak uciął 2 tygodnie a zdaje mi się, że 

Krakowa nie widziałem już lata. Czy to jakaś nostalgia czy nudy? Nie, bo na to nie ma czasu, 

tylko wszystko tak się gruntownie zmieniło, że trudno się zorientować, czy człowiek jeszcze 

pozostał ten sam. 

Zajęcia mam dość dużo. Niby wciąż myśli się nad pracą, ale w istocie cały czas wypełnia się 

czym innym (pasja mnie bierze, kiedy muszę tak dziwacznie pisać). Czasem pojedzie się do 

chorego; często ktoś przyjedzie na pogawędkę; profesorowie na pauzach gromadzą się u mnie 

i gadu, gadu - dzień za dniem. W Kościele zajęcia mało, dopiero w poście będzie harówka - ale 

mnie tu nie będzie - o czym niżej - dla zaostrzenia ciekawości. 

Wczoraj cały dzień chodziłem po wsi z kolędą. Na obiedzie byliśmy (z O. Ireneuszem, który tam 

uczy) u kierownika szkoły. Ma żonę rusinkę, więc się popisywałem ruskimi piosenkami. Tylko 

„zapomnij mnie” nie znam trzeciej zwrotki. Napisz mi ją, bo lubię śpiewać, choćby „sobie i 

muzom” albo nawet tylko sobie, kiedy czasem markotno. Ireneusz także lubi słuchać. 

Ludzi tutejszych nie znam i nie chcę znać - zresztą nie ma sposobności. Spowiadam mało, 

żadnej prawie styczności nie mam. Jest mi z tym dobrze. Apetyt mam przeogromny, z czego 

nasz kucharz b. się cieszy. Tyć - to jeszcze nie, ale już podobno lepiej zaczynam wyglądać. 

Z Gustkiem żyjemy sobie b. serdecznie; z innymi ojcami także zwłaszcza Ireneuszem. Chcą 

mnie wciągnąć do pracy szkolnej - ale ponieważ do polskiego nie mam racji zwalniać od 

półrocza - dają mi lekcje francuskiego. Wykręciłem się od tego, bo mam za małe 



przygotowanie, więc kosztowałoby to zbyt wiele czasu. Przy tym czeka mnie jeszcze inna 

robota. 

O. Honorat prosił, żebym z nim razem pojechał do Końskich na renowację misji. Dla mnie 

przypadnie tam seria nauk dla inteligencji. Oczywiście jadę b. chętnie, bo z powrotem (14-18 

marca) wstąpię do Krakowa załatwić różne sprawy uniwersyteckie - i inne. Przedtem 

wyjeżdżam na pracę parafialną w okolicę tak, że od początku marca do niedzieli palmowej 

będę wałęsał się po świecie. 

Co słychać w domu? Czy u Jasia nie ma broń Boże recydywy? i czy Janucha zdrowa po tym 

sławetnym „opłatku”? Muszę napisać do Walka, to mi opisze te wszystkie awantury, bo On do 

tego jedyny. W Pławie poznałem zakonnicę, która Go wychowywała - i ma fotografię, jako 

małego chłopaczka. 

Przedwczoraj przyjechał z Kr. br. Kasjan - Walka kuzyn - bo matka ciężko mu zachorowała i 

wywieźli ją do szpitala w Tarnobrzegu. Opowiada trochę nowości, z których Was zaciekawi, że 

O. Kosma święci tiyumfy. Był teraz w Warszawie u ministra Kościałk. w sprawie b. ważnej dla 

naszej Prow[incji] załatwił b. pomyślnie i za jakiś czas ma przyjechać do Niego do Krakowa Gen. 

Rupert i jakiś wicemin. Podobno będzie galowe przyjęcie. 

Prof. Pigoń zaskoczony moim wyjazdem, tak się tym zainteresował, że miał iść do władzy 

interweniować za moim powrotem do Kr. Opowiadał mi o tern kol[ega] Gawlikowski, któiy się 

z Nim widział wracając ze świąt. 

Od pewnej pary akademickiej dostałem list z wyrzekaniami, że „ograbiono ich, zabierając 

przyjaciela”. Mimo to, może nawet nie byłbym b. zadowolony, gdybym dziś dostał 

przeniesienie. Mam więcej swobody i czasu. W bibliotece] jest dość rzeczy potrzebnych mi do 

pracy - może mi jeszcze co przyśle prof Kołaczkowski, do którego napisałem. 

Karteczkę do p. Wal[ery] wysłałem. 

Kłaniaj się i pozdrów Wszystkich Znajomych - zwłaszcza P. Sta. Czyś miała jaki „wpad” 

inspektorski? 

W teczce odkrywam stopniowo coraz większe wartości, np. ten schowek misternie zamykany 

wewnątrz? Nie przypominasz sobie przypadkiem, czy nie zostawiłem w domu takiego pudełka 

kwadratowego z czystymi karteczkami wewnątrz? Nie wiem, czy zostawiłem to w Krakowie, 

czy w domu? była to kartoteka potrzebna do pracy. 

Pa, ściskam i całuję wszystkich 

Lojzek 

Rozwadów, 22 I 37  

 

23 II 1937 r. 

+ Kochana Mary! (czyt. Mery) 



Przez jakiś czas nie pisałem ani do Ciebie ani do domu, ani w ogóle prawie do nikogo a złożyło 

się na to wiele powodów. Najważniejsze to, że trochę mnie bieda przycisnęła i nie miałem 

humoru, a list w złym humorze pisany [ ... ] 

Rwałem 2 zęby, wskutek czego chodziłem przez tydzień z zapuchniętą gębą, co sprawia średnią 

przyjemność. Prócz tego byłem trochę przeziębiony i miałem brzydki kaszel, ale teraz już 

wszystko przeszło i to bez leżenia, tylko tak - na chodząco. 

Zabrałem się na serio do pracy i całymi dniami kłapię na maszynie. Idzie coraz lepiej, ale jeszcze 

nie mam wprawy. 

W szkole chłopaczki się opuszczają, więc trzeba palić i besztać, bo inaczej nie ruszy - tak jakby 

im mózgi pozamarzały, mimo że na świecie zaczynało już być całkiem wiosennie. Teraz zima 

już nawróciła i jeszcze pewnie potrzyma, bo jak powiada ten pan z radia: „w marcu to jak w 

garncu” niby, że tak się wszystko miesza. I w moim liście wszystko się miesza, bo też i w głowie 

mam istne misz-masz po tych wszystkich mądrościach, których muszę się nałykać nim z tego 

się upiecze magisterski placek. 

Strasznie mi przykro, że jeszcze nie podziękowałem p. Walerze za kartkę, zwłaszcza że pisała 

ją pod moralnym przymusem, a więc robiąc z siebie ofiarę. Nie omieszkam tego uczynić przy 

najbliższej sposobności - tymczasem pozdrów ją ode mnie i jeśli trzeba, wytłumacz za zrobiony 

Jej zawód, czy jak to nazwać. Gdybym mógł, poruszyłbym wszystko żeby zadość uczynić Jej 

chęciom, ale w takich warunkach trudno było. 

O. Gabcio prosił, bym jechał z nim do Strzemieszyc z rekolekcjami; niestety musiałem 

odmówić, bo już jestem zaangażowany przez O. Honorata, a na dłużej jak na tydzień szkoły nie 

można opuścić. Jadę na te rekolekcje 5 marca - więc już czasu nie wiele - ale już teraz mam 

trochę praktyki w tym kierunku, więc kilka dni wystarczy na przygotowanie. 

Dziś urządzamy łącznie ze Szkołą Handlową akademię papieską. Nie ma się jednak czym 

chwalić, bo teraz w takich imprezach prawie nie biorę udziału, będąc związany pracą. 

Wyćwiczyłem tylko deklamację chóralną - resztą zajął się O. Augustyn i Edzio Gawlikowski - 

jedyna moja pociecha, bez której trudno byłoby wyżyć w tej żydowskiej dziurze. Bywam u 

Niego często, a widujemy się prawie codziennie, bo i on do mnie zachodzi wieczorem na  

 odmianę.  

Zresztą przeważnie siedzę w domu, chyba czasem zrobię wycieczkę do zakonniczek w Pławie. 

Jestem tak jakby ich kapelanem a i ludzie - zwłaszcza stare babki - uważają mnie za swojego. 

Dziś miałem tam właśnie kazanie o papieżu (o mało co, bym się pomylił i strzelił byka 

ortograficznego - tak to już człowiek głupieje przy ciągłym poprawianiu zadań). 

Napisz Kochanie iychło, żebym jeszcze co dostał przed wyjazdem. Do domu także coś skrobnę 

ale trochę później a Janka niech Kazię - Mizię i tak przyśle - a nie czeka dopiero na odpowiedź. 

Rozwadów, 23II 37  

 

4 IX 1938 r. 



+ Kochana Marysieńko ! 

Jestem tak spracowany, że ledwie mogę ruszać piórem, a o porządnym myśleniu nie ma mowy. 

Przez cały boży dzień mieliśmy egzaminy a po południu musiałem iść z chłopaczkami na 

przechadzkę, z której niedawno wróciliśmy. Nowy narybek mamy dość dobry. Chłopcy na ogół 

przeciętnie zdolni i chętni. Dałem im zadanie egzaminacyjne na temat tegorocznych wakacji - 

to prawie wszyscy pisali, że się uczyli co sił a przy tym modlili, żeby im dobrze poszedł egzamin. 

Spryciarze. 

Ale wybacz - Kochanie, że nie zacząłem od życzeń; tak jestem zajęty naszą młodzieżą, że 

musiałem się najpierw na ten temat wygadać. Niech Ci się wszystko szczęści w zbożnej pracy i 

w ogóle, żebyś mogła robić ludziom dużo dobrego, bo to chyba szczyt szczęścia, kiedy się 

innym może być pożytecznym. Wygląda to trochę na frazes - ale piszę z głębokim 

przekonaniem. I ja mam ochotę w tym roku więcej poświęcić się naszym chłopakom, bo w 

zeszłym nie wszystko było pod tym względem w porządku. Wprawdzie nadzór nad nimi do 

mnie nie należy, bo jestem tylko kierownikiem duchownym, ale widzę, że trzeba się do nich 

więcej zbliżyć także w życiu potocznym. 

Po tak świetnych wakacjach czuję się świetnie - ale też odwykłem od pracy naukowej, tak że 

teraz trudno się do czego zabrać. Za to sypiam regularnie - apetyt mam wilczy i humor 

doskonały. Śmieją się, że mam za wiele zapału. Wcale tak nie jest, ale chciałbym, żeby co do 

mnie należy było wszystko w porządku. 

Nie wiem, czemu z oczekiwanej wizyty P. Walery było fiasco? Pokłoń się Jej pięknie ode mnie 

i powiedz, że płonę od wstydu za długie milczenie mimo Jej miłych listów ale dotychczas byłem 

niezdolny do pisania. Poprawię się lada dzień tym prędzej, jeśli mi przyśle jakiego „Kociaka”. 

Napisz mi dużo o sobie, swojej szkole i znajomych, bo teraz z różnych względów zerwałem 

kontakt ze światem, więc nikt prawie do mnie nie pisze. List napisany do domu pewnie już 

czytałaś. 

Bardzo, bardzo mocno ściskam i całuję moją Kochaną Grubulkę  

+   

 

 

2. Okres powojenny 

Nie zachowały się listy z okresu wojny. Dla naszego Bohatera, jak dla wszystkich Polaków, 

był to okres bardzo burzliwy, na kresach przetaczał się front częściej niż gdzie indziej, a 

ziemie te przechodziły z rąk do rąk. Po wojnie Serafin Kaszuba został ostatnim 

proboszczem katolickim na Wołyniu. 

 

7 IX 1945 r. 

+ Kochana Marysieńko! 



Wybierałem się na Twoje Imieniny do Lwowa ale przeszkadzają mi różne sprawy. Obsługuję 

obecnie pięć kościołów: Równe, Zdołbunów, Korzec, Samy, [...]. 

W Równem siedzę już miesiąc, jestem tu jak w ogóle na Wołyniu do wyjazdu reszty Polaków, 

co nie prędko nastąpi. Nie mogłem inaczej zrobić. Nie wiem czy wstąpili do Was po drodze 

nasi parafianie, którym przekazałem dla Was trochę rzeczy. Do Lwowa wybieram się po 

odpuście w Zwiaklu, na który muszę pojechać. 

Niech Ci Kochanie M. Boża da wiele łask i pomocy w pracy. Wkrótce będę się starał ułożyć 

wraz z Wami przyszłość. Muszę kończyć, bo czekają ludzie na spowiedź - proszą do Zakrystii. 

Mój adres: Równe, Gogola 10, proboszcz 

Całuję Wszystkich serdecznie Lojzek 

Równe, 7IX 1945  

 

31 VIII 1948 r. 

+ Marysieńko, Kochanie Moje ! 

Przykro mi, że na imieniny nic nie dostaniesz ode mnie prócz telegramu. Obiecywałem sobie 

napisać wreszcie obszerny list ale to teraz nie do wykonania. Kartki z Waszej podróży 

otrzymałem i cieszę się, że dzieciaki zadowolone - ale Ty pewnie dobrze to jeszcze czujesz w 

kościach, choć nie okazujesz. 

Niech Ci Kochanie Najśw. Patronka uprosi siły do przetrwania. Nie martw się o mnie. Kiedyś 

opowiem, jak Opatrzność Boża czuwa nad nami. Czasem trudno powstrzymać się od łez kiedy 

się o tym myśli. 

Całuję Ciebie i Wszystkich Lojzek 

 

 

 20 X 1949 r. 

+ Kochana Maryś ! 

Widzę, że istotnie zaczynasz dziecinność, bo ani na jednym ani na drugim liście nie dałaś daty 

- Ty dotychczas tak skrupulatna; w każdym razie list imieninowy przyszedł wczoraj - właśnie w 

oktawie. Niech Wam P. Bóg zapłaci, że i o tym moim Patronie pamiętacie. Haneczka jak zwykle 

sprawiła mi święto pierwszej klasy. 

Wiadomości do Albina zaraz wyślemy - wiemy, że już ojca stracił. Pytaj też o Wilka. Czy Kosma 

jest na miejscu. Do Krakowa napiszę. Edkowi wysłaliśmy telegram. Czy otrzymał? Do 

Hryniewieckiej] pisałem i ja i Hanka - cóż poradzę, że nie otrzymuje. 

Bądź spokojna Maiysieńko - teraz więcej dbam o swoje zdrowie - jadam i śpię jak przyzwoity 

człowiek. 



Całuję Wszystkich Lojzek 

 

brak daty 1949 r.  

+ Kochana Marysieńko ! 

Na taki zbiorowy i wzruszający list muszę już odpisać, choć nie mam wielkiej nadziei czy 

wreszcie coś dostaniecie ode mnie prócz telegramów. Próbuję też przesłać foto zrobione w 

drodze do Tadeusza w W. Trudno Ci opisać Kochanie jak wzruszające było to nasze spotkanie 

po tylu latach. Myślałem, że Go nie poznam, ale prawie wcale się nie zmienił tylko trochę 

posiwiał. Wszystkich Was dobrze pamięta i pozdrawia. 

Obecnie jadę do Lwowa leczyć uszy, bo z tym coraz gorzej, jak zresztą było mi już dawno 

zapowiedziane. W P. Bogu jednak nadzieja, że będzie dobrze, bo Wszyscy się rzewnie modlą a 

najwięcej Haneczka. We Lwowie] byłem niedawno i postawiliśmy żelazny krzyż na naszym 

grobie - bardzo się cieszę, że udało mi się doprowadzić do porządku tę kochaną mogiłkę, którą 

zawsze odwiedzam. Tereska S. i Marysia (bardzo miłe dziewczę) sadzą tam kwiatki. Byłem 

także u Bieleckiej i Boetherów, którzy pozostali, zdaje się, że pisałem Wam już o tym. 

Na Twoje Imieniny Kochanie całuję Cię mocno i Matuchnie Bożej polecam - Wszystkich 

również ściskam i czekam na list od Chłopców (foto moje było kiedyś ładniejsze) 

Lojzek 

 

17 XI 1950 r. 

+ Marysieńko Kochanie i Wszyscy Moi Kochani! 

Piszę zaraz po otrzymaniu Twojego listu, żeby nie odkładać, bo choć czasu mi teraz nie brak 

zawsze trudno zabrać się do pisania. Ze Lwowa wróciłem już w niedzielę będzie 4 tygodnie - w 

szpitalu - raczej na klinice - byłem równo 5 tygodni - operację robiono mi 21 września była to 

trepanacja prawego ucha - właściwie nic ciężkiego ale trzeba było zapobiec następstwom.- 

groziło mi to już od dawna począwszy od szkarlatyny. Obecnie już się wszystko goi, bo cała 

sprawa była wewnątrz więc na zewnątrz jest tylko mała blizna. Słuch mam trochę przytępiony 

ale da się wytrzymać i pracować. Obecnie zresztą pracy prawie nie mam, tylko trochę w 

niedzielę. W czasie mojej nieobecności wystarano mi się o wygodne mieszkanie, tak że na zimę 

jestem zupełnie zabezpieczony i nie mam żadnych trosk - nie tak jak Ty Kochanie, która musisz 

o wszystkim myśleć i przy tym jeszcze jakieś kropelki zażywać (Prawda, że teraz już nie - jak 

piszesz). Ciekawym, czy masz przynajmniej jakie miłe koleżeństwo? Jeżeli spotkasz się z p. 

Mirecką lub Wojnicką, porozmawiajcie o swoich braciach, jak my o Was czasem gwarzymy. 

Tak się dziwnie składa, że Wy tam a my tu się spotykamy. 

Teraz albo później mają się zgłosić do Was Krysia i Tereska Stelmachówna, które pojechały do 

Tatusia a mnie zostawiły mieszkanie. Miłe panienki - mogą Wam o mnie opowiedzieć albo 

napisać - mają też fotki - ale one są daleko w Olsztyńskiem (Prabuta [Prabuty]) więc nie wiem, 

czy to prędko będzie. 



Napisz, czy otrzymaliście fotkę - my mamy 2. 

Zosia B. opiekowała się mną jak siostra, karmiła, doglądała i odwiozła do domu. Tego się do 

końca życia nie zapomina. Was zawsze pozdrawia ale nie pisze do nikogo. Niedługo dostaniecie 

nasz domek zrobiony przez Andrzeja (Jej synek) żeby tylko nie przepadł. 

Wzruszył mnie ogromnie dopisek Tatusia - pewnie że to już nie należy do nas, czy się spotkamy, 

ale módlmy się o to Sawkowa cieszyła się z moich odwiedzin przed wyjazdem do Lwowa - 

wspomina wszystkich ze łzami. Byliśmy na cmentarzu. Mogiłka nasza zarasta, ale krzyż stoi (nic 

nie piszesz, czy dostaliście foto?). Cieszę się, że telegram sprawił radość Tatusiowi ale to raczej 

zasługa Wandeczki, która o wszystkim pamięta. 

24 bm. odprawię Mszę św. za Januśkę.  

Bądźcie więc teraz już spokojni i dziękujcie P. Bogu razem ze mną, że niebezpieczeństwo - jeśli 

było - minęło. Jeśli list otrzymacie napiszę jeszcze. 

Serdecznie Was Wszystkich całuję 

Lojzek 

R[ówne] 17 XI 

 

 

16 II 1952 r. 

+ Kochana Marysieńko! 

Ponieważ każesz zaraz pisać więc piszę, choć to jest wieczór sobotni a na jutro nie mam nic 

przygotowane - wiem, że jeśli zaraz nie odpiszę to można czekać miesiącami. Przede wszystkim 

nie martw się Kochanie moim uchem, bo to już jest choroba chroniczna, która trwa uporczywie 

ale nie daje się wiele odczuwać - tak się do tego przyzwyczaiłem, że byłoby mi dziwnie gdyby 

tego nie było. Innych dolegliwości nie odczuwam, nawet żołądek się poprawia jeśli się nie 

przejadam. Na szczęście teraz nadchodzi post więc i kres wszystkim nadużyciom. Cieszę się, że 

tak dzielnie robisz ludzi z tej różnopłciowej hałastry - tylko też się nie przemęczaj. Ja obecnie 

tym nie grzeszę, nikt mi się nie naprzykrza ani ja nikomu. Ta Szajewska to może ta z Magadanu 

- jeśli tak to zapytaj o O. Jachniewicza, może co o Nim słyszała. Jankę Gr. pozdrów i powiedz, 

że nie piszę, bo nie mam Jej adresu. Za Irkę się modlimy do św. Walentego, Tadeusza, a 

szczególnie do M.B. Lurdeńskiej, do której odmawiamy nowennę przed specjalnie zrobioną 

grotą. Jest u nas pięknie i miło choć tak bardzo cichutko. Na parę dni nawróciła się zima ale 

znowu kapie. W sumie to tak, jakby w tym roku ta biała pani na nas się zagniewała, a my 

jesteśmy Opatrzności wdzięczni bo biedaki nie marzną. 

Szkoda, że moja Krysia ani Tereska nie mają śmiałości do Was napisać, choć podawałem im 

Wasz adres, bo to dobre dziewczynki. Może się kiedy spotkacie. Krysia uczy się na kursie w 

Tarnowskich Górach - nazywa się Stelmachówna - Tereska mieszka przy rodzicach w 



sanatorium w Prabutach k. Olsztyna. Pisałem Ci już, że zajmuję ich mieszkanie, w którym jest 

mi bardzo wygodnie. 

Pisałem Ci już, że mój Mikołaj już od listopada w armii - pisze dość często. Zegarkiem z Jaśkiem 

już naprzód się cieszę, bo to będzie pewnie coś porządnego, kiedy aż na zamówienie - u nas 

tego jest zatrzęsienie ale niewiele warte - od czasu kiedy zginęła moja krakowska „Omega”, 

którą kupowałyście razem z Januśką, nie miałem porządnego zegarka. 

Pa, całuję Was Wszystkich i P. Bogu polecam 

Lojzek 

16 II 1952  

 

5 IX 1953 r. 

+ Kochana Marysieńko ! 

Wracam z Wilna, gdzie nie miałem niestety czasu napisać do Was. Szkoda, bo stamtąd zawsze 

dobrze otrzymujecie a chciałem, żebyś dostała na imieniny. Haneczka już pewnie napisała od 

siebie i ode mnie ale wiem, że to nie wystarcza. Trudno i darmo - jeździłem jeszcze daleko 

odwiedzić parafian i na pisanie nie zostało czasu. Za to odprawiłem przed M.B. Mszę na Twoją 

intencję i za wszystkich moich kochanych. 

Pociąg trzęsie, więc nie wiem czy przeczytasz ale po co Ci wiele pisać, kiedy wiesz czego Ci 

życzę z kochającego serca. Byłem wzruszony wspomnieniem tego epizodka, który przytaczasz 

na dowód mojej „dobroci”. U Ciebie mógłbym o wiele więcej przypomnieć Moje Kochanie 

takich faktów, które świadczą że masz dobre serduszko. W ogóle teraz dopiero widzę, że u nas 

w domu było jakoś inaczej jak gdzie indziej. Były swary i małe kłótnie ale miłość wszystko 

wyrównywała a Ty byłaś zawsze jej uosobieniem. Bądź taką zawsze Moje Kochanie, ale przy 

tym nie łudź się, że urobisz z Chłopaków ideały. Coś z ojca muszą mieć w sobie ale i tak dobrze, 

że się Ciebie trzymają. O Irce nie mogę pomyśleć bez żalu. Że też Jej życie musiało wziąć taki 

obrót. 

Niedawno byłem we Lwowie i znowu oglądałem nasze pielesze. Domek trochę podupadł ale 

się trzyma. Mogiłka też dobrze zachowana. Sawkowa mieszka dalej w swoim domku, choć do 

połowy bez dachu ([. ..] 101 ale dokładnie nie pamiętam). Inni powymierali (p. Mańkowską [. 

..]). Zosia B. była u mnie z Andrzejem, który na uniwersytecie jest przodownikiem. Jest to moja 

niczym nie zmącona przyjaźń. Napisz kiedy do Niej (Leśna 15ą [... ] Z.). 

Nie przemęczaj się Kochana pracą. Obecnie czytam „Na srebrnym globie” i myślę sobie: 

„przecież nie jestem na księżycu więc mogę się kiedyś z Nimi spotkać”. Nie płacz Kochanie a 

módlmy się o to razem. 

Całuję Was wszystkich i Opiece Bożej polecam 

Lojzek 

(podaję adres zwr[otny] inny ale na to nie uważaj) 5 IX 1953 (w pociągu)  



 

 [luty 1956 r. ] 

+ Kochana Marysieńko i Wszyscy Kochani! 

Zupełnie słusznie spotkała nas nagana, tz. mnie i p. Hankę. Ja sam się dziwię, jak to się stało, 

że od paru miesięcy nic nie pisałem - nawet na Święta - choć nigdy tego nie zaniedbywałem. 

Żeby się wytłumaczyć - musiałbym udawać, że właśnie teraz jest u mnie tak, jak może 

dotychczas nie bywało. W domu bywam gościem i to rzadkim. Nawet wigilii w tym roku nie 

urządzaliśmy u p. Hanki, co i dla Niej i dla mnie było przykre. Trudno - nie można było inaczej, 

jeśli się chciało odprawić w sześciu kościołach. A potem rozpoczęliśmy kolędę, która i do dziś 

nie skończona a już popieleć. Nigdy jeszcze nie byłem tak obcy swoim prywatnym sprawom 

jak teraz. [... ] noszę wciąż przy sobie jak wyrzut sumienia, ale do [... ] boję się iść, bo tam 

podobno trzeba wypisać dane, których nie znam. Skądże np. mam pamiętać, gdzie się 

narodziła Mama czy nawet Babka? A to wszystko trzeba pisać na miejscu nie radząc się nikogo. 

[... ] autobiografie i to po rusku - a ja mało gramotny. Mimo to jednak trzeba się zdobyć na ten 

akt heroiczny, bo i mnie tych dziesięć lat ciąży kamieniem. Moje owieczki boją się, że w tym 

może być jakiś podstęp - Haneczka na [...] się raz płakała i może dlatego mniej pisze - wcale o 

tym nie wiedziałem, że się tak pod tym względem popsuło. Mnie się też we śnie przypomina i 

Wy i Kraków - czasem budzę się z żalem, że opuściłem moich biedaków dla swojej wygody i 

nie mam możliwości powrotu. Przecież to moja wielka rodzina. Ale nie myślcie Kochani, że o 

Was zapominam. Podobno za miesiąc czy dwa będą większe możliwości wyjazdu a i teraz 

przyjeżdżają z Polski do nas po krótkim staraniu. Może zanim ja będę mógł się wybrać do Was, 

który z chłopców przyjedzie do Wujka korzystając z jakich wakacji? 

Tymczasem mocno Was przyciskam do serca, które czasem szwankuje ale po glukozie i innych 

medycynach powraca do porządku aby pracować póki Opatrzność chce i pozwala. Zdaje mi się 

Marysieńko, że coś pod tym względem jest u nas podobnego - tylko że u Ciebie jeszcze tusza - 

o czym u mnie ani słychu. Ten Puszczyków, w którym się leczyłaś - to podobno gdzieś k. 

Polanicy, gdzie mieszka H. Glaszewiecka i inni z Moczulanki i Starej Huty. Czyś się z nimi 

widziała? Właśnie za parę godzin wybieram się autobusem (trzęsącą budą) w tamte strony. 

Wstrząsające wrażenie, kiedy na miejscu wioski i kościoła widzi się tylko krzyż zatknięty na 

pustkowiu. Wspaniały symbol niezniszczalnej mocy. 

Może już na teraz wystarczy - trochę napisałem, może teraz tak długo czekać nie będziecie. 

Rana Tatusia nie zrażaj się moim lenistwem - rzekomym - czy niedbalstwem ani też, że i te 

słowa pisałem tak prędko bez ładu. Takie już Bogu polecam i serdecznie moje życie i Boża 

służba. 

Wszystkich Was P. całuję Lojzek  

 

brak dokładnej daty marzec 1956 r. 

+ Marysieńko Kochanie! 



Twój list przyszedł na samego św. Kazimierza a więc w samą porę, żeby rozbudzić całą gamę 

uczuć. Wiesz Kochanie, że mnie to ogromnie rozrzewnia, że tak oczekujesz mojego marnego 

słówka, które przy tym jest tak skąpe. Za każdym razem postanawiam solennie, że od razu 

odpiszę - cóż kiedy to postanowienie na wodzie pisane. Bo rzeczywiście jak wartka woda płynie 

czas i porywa wszelką moją prywatę. Mówią Ci, że się przepracowuję - to nie prawda ale też 

nie ma kiedy przysiąść fałdów. Obecnie zmusza do tego pogoda, dzięki której więcej siedzę w 

domu. 

Właściwie powinienem zacząć ten list inaczej - od wielkiego smutku. W zeszłym tygodniu w 

sobotę pochowaliśmy Ciocię Haneczki. Była to dla Niej jakby druga matka więc jest to dla 

biednej sieroty zupełna tragedia. Napisz do Niej Marysieńko, bo potrzeba Jej teraz 

siostrzanych słów i serca. Miałem Ci wysłać zaraz depeszę, ale się odwlekło. Tym bardziej 

niepokoi mnie słabość Tatusia. Wysyłałem już z [...] do urzędu po informacje, co trzeba 

przedsięwziąć do wyjazdu. Jutro pójdę robić fotografie - ale podobno w kwietniu będzie można 

wyjechać łatwiej, bez wielu formalności. 

Cieszę się, że byłaś u Hryniewieckich. Łukomskich też mile wspominam i innych parafian - może 

się wkrótce zobaczymy. Mam już nowe futro więc mógłbym jechać choćby jeszcze w zimie. 

Może znajdziesz „Listy Nikodema” Jana Dobraczyńskiego, czytaj i daj Dziadziowi. Chłopcom też 

by się przydało, zwłaszcza Jankowi. 

Uściśnij Wszystkich i ucałuj ode mnie 

Lojzek  

 

29 V 1956 r. 

+ Marysieńko Kochanie! 

Mam Ciebie już u siebie na biurku, zawsze w sercu i pamięci ale kiedyż wreszcie się zobaczymy 

naprawdę. Moskwicz już nawet czeka w remoncie, żeby się przed czasem nie przemęczyć. 

[... ] dla Taty wyślemy jutro ale tym się zajmuje p. Aniela bo ja nic nie kapuję i nie mam czasu. 

Nie zrażaj się Kochanie moim skąpstwem i pisz kiedy Ci przyjdzie ochota, bo zawsze po 

ekskursji przyjemnie zobaczyć na biurku coś nowego a to niestety nie często się zdarza. 

Odpłacają mi pięknem za nadobne i mało kiedy coś kapnie, choć wyjeżdżając przyrzekają nie 

wiadomo co. Teraz to już nawet wyjeżdżają bez pożegnania, żeby sobie oszczędzić kłopotu. 

Wciąż noszę się z myślą, czy by nie udało mi się zatrzymać Was na dobre - ale P. Bóg poradzi 

najlepiej. 

Dobrze, żeś się trochę podleczyła. Ja mam zamiar pojechać do Kijowa, bo jest podobno 

specjalista od ucha ale póki nie mam zastępcy nie mogę się ruszać. W ogóle mi ta samotność 

nadojadła. Nie ma się kogo poradzić a spowiadać się trzeba jechać na cały dzień. I ludzi trudno 

zadowolić w takich warunkach. 

Za chwilę po nieszporach jadę do Korca a jutro Korzec, Równe, Zdołb[unów] [...] i tak wciąż 

wkoło - aż się w głowie kręci - ale jakże można inaczej, kiedy wszędzie czekają? Przy tym 



pogoda się popsuła i trzeba się pożegnać z kożuszkiem. A u Was jakie wiatry wieją? Żeby na 

lipiec nie było większej burzy. 

Tatusia strasznie mocno ściskam za znowu drogie dopiski. Kochany Lwów czeka. 

Wszystkich całuję Lojzek 

Równe] 29 V  

 

List do Marii Kaszuby -nr 61 -z dn.3X1956 r. 

+ Kochana Marysieńko! 

Według rozkazu zaraz siadam i piszę, choć już czeka maszyna [samochód], żeby jechać do 

chorej. Bo musisz wiedzieć, czego nawet ks. Karol nie mógł Wam zakomunikować - że już nie 

jeździmy motocyklem ale zgrabnym „Moskwiczem”. Jest mi z tym trochę lepiej, bo zyskuje się 

na czasie a przy tym nie marznie. Motocykl został sprzedany z tego Wam coś kapnie, bo mają 

dopłacić na Wasz adres jakiś tys. złotych. Może już do tego czasu zgłaszał się tam p. kapitan z 

Zamościa, który motocykl nabył. Jest to kuzyn P. Hanki - ciotecznego brata syn - p. Jan Matias 

- niepokoimy się o Niego, bo po wyjeździe jeszcze nie dał znać. 

O Haneczce - jej świętym zgonie i rzewnym pogrzebie napisałem w liście, który pewnie zaginął, 

jeśli dotychczas nie otrzymaliście. Mam naukę na przyszłość, żeby nikim się nie wyręczać. 

Dobrze, że przynajmniej Karol był u Was, bo to jakby moja połowa. Drugiej połowy też możecie 

oczekiwać, bo napisałem w tej sprawie do Moskwy i już dostałem zawiadomienie, że pismo 

jest w kancelarii p. Chruszczowa (oby nie w koszu). 

Dziwna rzecz, że Rem[igiusz] chciałby do nas przyjechać. Dziwniejsza jeszcze, że to samo pisał 

mi O. Anastazy z Wałcza, z którym nawiązałem korespondencję przez przyjezdnych parafian. 

Może wobec tego i Was tz. Ciebie z Tatusiem dałoby się tu ściągnąć. Mieszkanie teraz mam 

dobre, bo przeniosłem się do Haneczki - a z życiem też jakoś będzie - więc pomyślcie o tym. 

Zbliża się moje 25-lecie - co za radość byłaby, gdybyśmy byli razem. Chłopcy lada miesiąc 

pozakładają sobie gniazda - a Ty już spokojnie możesz odpoczywać ze swoim gardłem - a 

zresztą u mnie miałabyś inną robotę. Może Januśka będzie Was trzymać, ale przecież tu znowu 

Mama i Józio. Nie wiem, jak to się realnie przedstawia ale planować warto. Futro niech Wam 

służy choćby do okrywania się - ja mam drugie eleganckie. W ogóle wszystko nie po 

kapucyńsku - a to jutro właśnie św. Franciszka - przypomina się żywo Rodzina i dawny sposób 

życia. Może się kiedyś do niego powróci ale teraz trzeba się troszczyć „około bardzo wiela”. A 

to opału jeszcze nie ma - a to kartofle - a to zapłacić tego i owego - gdzie to człowiek myślał 

kiedy o tym w Krakowie czy gdzie indziej. Karol pisze, że odprawia rekolekcje - a tu ani chwili 

wytchnienia. 

Wszystkich tam pozdrawiam na prawo i lewo bo tęsknię za nimi i za Wami oczywiście w 

pierwszym rzędzie. Listu prędko się nie spodziewajcie ale zaraz pisz, bo i mnie po odejściu 

Hanki 

strasznie pusto. Nawet na cmentarz nie mam czasu pójść.  



Ściskam Was serdecznie i całuję  

 

 

20 X 1956 r. 

+ Kochana Maryś ! 

Twój list o śnieżycach i mrozie czytałem przy najlepszej pogodzie, która i dziś po kilku już 

dniach prawie nie zmienia się na gorsze. Dziękujemy za to P. Bogu, bo w tym roku trudniej niż 

przedtem o opał. Ciekawym, czy u Was przeszły zimne fale i możecie wykopać swe cudowne 

kartofle. 

Moje starania o przyjazd nie przynoszą na razie wyników - nie mam żadnej odpowiedzi - 

powtarzają wciąż „[... ]”. Już mnie to złości i niecierpliwi, bo właściwie dlaczego mam być 

gorszym od przeciętnych grażdan, którzy nie mają żadnych trudności. Karol pisał już dwa razy 

- nie wiem kiedy ma zamiar wrócić - chciałbym zaś się o Was bezpośrednio dowiedzieć. Szanuj 

Kochanie swoje gardło, bo naprawdę liczę na nie. To co pisałem w ostatnim liście, nie jest 

wcale mrzonka ale realny projekt. Po odejściu Haneczki i spodziewanym wyjeździe P. Loli nie 

będę miał dosłownie żadnej pomocy w najpotrzebniejszych sprawach. Ty byś się do tego 

dobrze nadawała, bo przecież kochasz dzieci a tu o to właśnie chodzi. Dzisiaj przy 

urocz[ystości] św. Jana Kantego modliliśmy się za nie i to jest moja największa troska ale sam 

właściwie nic nie mogę zrobić, bo tu jest całkiem inaczej jak u Was. Żałuję, że wcześniej nie 

nagliłem Ciebie do powzięcia decyzji a teraz nie wiem, czy się otrzyma pozwolenie na Wasz 

przyjazd - ale próbować będę. 

Nie wiem co takiego, że moich listów nie otrzymałaś, pisałem jeden zaraz po pogrzebie 

Haneczki a potem w odpowiedzi na Twój przedostatni. W ogóle postanowiłem solennie na 

każdy Twój list odpisać więc bądź pewna, że tak robię, choćby poczta szwankowała. 

O Dziadzia wciąż drżę, bo to przecież ładny wiek, a sercu niebezpieczne - uważaj na Niego 

Kochana a gdyby było jakieś niebezpieczeństwo dajcie zaraz depeszę potwierdzoną przez 

lekarza - na taką ewentualność muszą chyba dać pozwolenie, ale niech raczej będzie zdrów. Ja 

się trzymam nieźle. 

Całuję Wszystkich Lojzek  

 

14 XI 1956 r. 

+ Kochana Marysieńko! 

Właściwie to jestem zły, że nie chcecie do mnie przyjechać z powodu „spraw familijnych”, 

których nie uznaję od kiedy sam porzuciłem rodzinę. Jedno jest dla mnie ważne, o czym 

pisałem nie dość wyraźnie. Ale niech już i tak będzie skoro widzisz przeszkody. Co do mojego 

wyjazdu - nie widzę żadnej nadziei - zresztą teraz w ogóle mniej się o tym mówi choć do Zosi 

przyjeżdżają wciąż goście. Byłem tam wczoraj ale tylko na krótko - jak zwykle zresztą. 



Dowiedziałem się z przykrością, że nasz krzyż z grobu ukradli. Łajdaki i to im się przydało. 

Postaram się wkrótce postawić betonowy. 

U Szarków się nie wiedzie. Teresa choruje niebezpiecznie na jakąś nieokreśloną chorobę żółci. 

Zdaje się, że adres Ci posłałem to napisz (Kalinina 140?) i pociesz Starą. 

Mnie wszystko teraz przypomina Hankę - mieszkam w Jej pokoju, piszę przy biurku Jej Siostry, 

sypiam na Jej łóżku. Wciąż oglądam mnóstwo fotografii, których w ciągu lat zebrała się cała 

kolekcja. Jesteś i Ty w kilku wydaniach i moje wszystkie z różnych czasów listy i liściki do Niej 

skierowane. Z jakim pietyzmem wszystko przechowywała! Na Zaduszki (4 bm) na grobie 

odmawialiśmy różaniec. Wyście pewnie chodzili do Januśki. Niedawno śniła mi się dziwnie, że 

szliśmy razem po jakichś ruinach czy wertepach a potem mi znikła i nie mogłem już za Nią 

nadążyć. Dziwne, bo w ogóle mało kiedy miewam sny utrwalone w pamięci. 

Karol nie wraca ani nie pisze ale oczekuję Go w tym miesiącu niecierpliwie, bo przecież ma mi 

przywieźć ciekawe rzeczy. Miał być w Wałczu u Anastazego i wszędzie indziej - powinien też 

jeszcze zajechać do Was. Może Mu dasz przynajmniej jakie zdjęcia - Ty niedobre stworzenie z 

familijnymi sprawami! Kapitan z Zamościa powinien też się przypomnieć z tysiącem - na pewno 

by się Wam przydało. 

O mnie się nie troszcz - mam teraz trzy gospodynie na miejscu nie licząc dwóch innych - to 

niech się martwią o wszystko. W domu mało bywam a w adwencie będę rzadkim gościem. Z 

maszyną [samochodem] w niedzielę mam wygodę - bo można odprawiać regularnie - tylko 

szofer mi choruje, co jest tym gorsze, że zarazem spełnia funkcje organisty. Gdyby nie to - 

byłoby 

wszystko prawie w porządku.  

Napisz mi co o Braciach, bo może pojadę do Tadeusza, to będziemy mieli o czym gadać. Nie 

mogę sobie darować, że nie wysłałem depeszy gratulacyjnej O. Ant. na jubileusz - po prostu 

przegapiłem. 

Dość już masz na teraz - zwłaszcza, że piszę prędko przed spaniem. 

Pa, całuję Wszystkich Lojzek  

 

  

28 II 1957 r. 

+ Kochana Maiyś! 

Otrzymałem w swoim czasie i karteczkę i list ale dopiero teraz mocno bijąc się w piersi 

odpisuję. Przyjeżdżaj Kochanie, przyjeżdżaj, bo tylko wtedy będzie się musiało znaleźć trochę 

czasu na sprawy osobiste. Na pisanie nigdy go nie ma - kupa listów czeka już od dwóch 

miesięcy na odpowiedź a ja ledwie zdobyłem się wreszcie na tę gryzmołę do Was i to zaraz 

muszę lecieć do dentysty, bo zaczynam kapitalny remont uzębienia (kapitalny remont jest to 



jak wiadomo termin szoferski ale i do tego się nada) a mnie wciąż w uszach brzmi, bo i maszyna 

[samochód] się psuje zwłaszcza kiedy pogoda paskudna jak teraz. 

Te papiery z milicji posyłam równocześnie więc już chyba nic Ci nie przeszkodzi zrealizować 

nasze wspólne marzenia. Tylko nie wyobrażaj sobie za wiele - zawsze jakieś zawady mogą się 

zdarzyć. 

Zosia Bł. też spodziewa się Siostry z Krakowa - może byście się porozumiały i przyjechały razem 

- byłoby raźniej. 

O moje zdrowie się nie martw - czuję się lepiej niż w lecie, choć pracy trochę zawsze jest. 

Dziadziu niech nie skacze po torach i nie rozbija nóg - jeszcze tego brak. Karola i tego Hultaja 

Jaśka uściśnij ode mnie ale się nie trap nimi. Mają już swoje lata. 

Do Wal. napiszę, ale mi trochę więcej trzeba weny - tymczasem pozdrów Ją i Siostrę. Braci 

przeproś przy sposobności, że nie jestem dość kulturalny i za wszystko jeszcze nie 

podziękowałem - trzeba przecież pomyśleć co pisać. 

Równe, 28 II 1957  

 

8 IX 1957 r. 

+ Kochana Marysieńko ! 

Wczoraj otrzymałem Twój list pisany 30 bm. z którego wynika, że jeszcze nie otrzymaliście 

mojego, rzuconego w Polsce. 

Wobec tego obecnie tylko ściskam Cię serdecznie przy Imieninach i składam nie dające się 

szybko wyrazić życzenia. Dopiero wróciłem na chwilę z kościoła i zaraz wracamy odprawić 

nieszpory. 

Przy naszym największym odpuście odprawiamy czterdziestogodzinne nabożeństwo. 

Bywajcie więc Wszyscy zdrowi i chwalcie razem z nami P. Boga i Matkę Bożą 

Lojzek 

8 IX 57  

  

8 VII 1957 r. 

Moja Marysieńko ! 

Trochę się do Was zbliżam ale jeszcze daleko. Tymczasem polecam Was M.B. Ostrobramskiej] 

Czekajcie, cierpliwie jak i ja. 

List od Ciebie i Alb[ina] otrzymałem. Za parę dni będę we Lw[owie] i w R[ównem] a potem 

jeszcze wracam nadal oczekiwać dokum. Twój nieważny ponieważ podany na inny adres. Nie 

wiem co P.B. zarządzi. Jaki nowy [... ] i wszystko opiszcie. 



Piszę dorywczo na peronie. Całuję Ciebie i Dziadzia 

Lojzek 

Wilno 8 VII 

 

 

9 IX 1957 r. 

+ Marysieńko Kochana! 

Już pewnie na imieniny nie dostaniesz tego pisma [listu] ale wiesz, że w tym dniu jestem przy 

Tobie - teraz zwłaszcza, kiedy mam Ciebie na biurku i w świeżej pamięci. 

Posyłam Ci pierwsze z serii zdjęcie - potem pójdą po kolei lepsze i gorsze ale zawsze dla mnie 

drogie. 

Bądź spokojna bo jestem cały i prawie [... ] a co najważniejsze - ogolony. Zosia sprawiła mi 

naprawdę wielką radość, bo przywiozła mi błogosławieństwo] od Ojca i Jego wiernego Syna. 

Nie spodziewałem się, że tak serdecznie się nami zainteresują. Jestem jakby odrodzony, bo 

jest to dla mnie objawienie Woli Bożej. 

Nic nie piszesz, czy dowiozłaś kaprony i lalki - może i to było oclone? 

Odpust u nas był podniosły - szkoda, że Waszą ławkę zajmował kto inny. Pewnie dostaliście już 

pierwszy list oblany melancholią. Teraz już wszystko zniknęło i jestem znowu pogodny - jak 

zwykle!  

 

3. Wędrowny apostoł 

W kwietniu 1958 r. ojcu Serafinowi zabroniono wykonywania posługi kapłańskiej. 

Rozpoczyna się okres jego wędrownej, ukrytej działalności, okres bezdomności, bez 

stałego zameldowania gdziekolwiek. Mimo trudnej sytuacji w listach nie poczucia klęski. 

Wręcz przeciwnie. Listy te są świadectwem nieugiętej nadziei i miłości do Boga i drugiego 

człowieka. 

25 I 1958 r. 

+ Marysieńko i Wszyscy Moi Kochani! 

Piszę w okropnie szybkim tempie, bo rano mam jechać do Ostr. a już noc zapada. Jestem 

strasznie zły, że mi przepadły listy wysłane przez P. Anielę - owoc półdziennej pracy, bo było 

ich coś 8. Muszę powtórzyć wszystko co tam pisałem ważnego. Otóż P. Such. dałem 500 rb a 

conto tych przesyłek. Przerachujcie wszystko i podajcie mi sumę w przybliżeniu ile się jej 

jeszcze należy. Niczem się nie krępujcie - niech to będzie na leczenie Jasia i inne potrzeby. Nie 

martw się Maryś zbytnio tą chorobą - wszystkim P. Bóg rządzi a podobno najlepsze lekarstwo 

na miłość to - nie daj Boże! suchoty. Widzę to po Mikołaju. Co do mojej gospodarki też nie susz 



sobie głowy. Jest mi lepiej jakoby można sobie 'wymarzyć, bo sprowadziłem P. Bagińską która 

jest dla mnie jak matka. P. Zofia okazała się mniej bezinteresowną kiedy nie mogła znieść 

starczego gderania. Zresztą teraz mało kiedy jestem w domu z powodu kolędy. O futrze nie 

potrzebujesz ględzić, bo to dla mnie niewiele znaczy, a trzeba było przecież P. Anieli z czymś 

się u Was pokazać. Szkoda tylko, że się nie sprawdziły moje przewidywania co do Twojej talii. 

Chciałem zamienić z Marysią Buk., bo kupiła za obszerne na siebie ale nie dogadaliśmy się. Jeśli 

się nie nadaje to sprzedaj a dostaniemy inne. 

Z wyjazdem czy przyjazdem jakoś niejasno. Podobno teraz do Zapadnej [Zachodniej] Ukr[ainy] 

nie pozwalają. Jeśli się dą wyślę Wam wyżyw [zaproszenie] a Wy starajcie się dla mnie. Może 

jedno albo drugie czepi. 

Pomiędzy innymi napisałem też do P. Wal. a że adres był niekompletny to nie ma nadziei, że 

otrzymała. Dajcie mi wreszcie ten adres, żebym mógł jeszcze raz napisać. Trudno mi będzie 

odrobić tę stratę czasu i papieru. 

Poprzedni list Twój otrzymałem a też oddzielne życzenia noworoczne od Jasia. Ciekawym co 

go inspirowało ale w każdym razie zrobił mi przyjemność a Wy tymczasem nie mieliście ode 

mnie w tym roku ani opłatka ani ciepłego słówka. Prawda to, że „cudzymi rękami dobrze tylko 

wygarniać” jak mówi mój przyjaciel Dr Czajkowski. Zresztą nikt tu nie winien.  

 

 

27 VIII 1958 r. 

+ Kochana Marysieńko ! 

Wiem, że na imieniny wolałabyś widzieć mnie niż to beztreściwe pisanie ale nie można inaczej. 

Zbyt już wiele błędów popełniłem, żeby można było pozwolić sobie na jeszcze jeden i to 

zasadniczy. Zresztą termin wyjazdu przedłużono do marca - jest więc dość czasu na rozsądne 

zastanowienie się - i odpokutowanie omyłek. Może Cię zdziwi to słowo ale jednak mam w 

sobie coś niecoś do wyrzucenia - może nie to, co mi zarzucają ale trochę nieroztropności i zbyt 

wielkie zaufanie dobroci. Nie mogę się w żaden sposób dać zwyciężyć przekonaniu, że są ludzie 

podli, dla których nie ma nic świętego. Kiedyś może wytłumaczę to jaśniej. Tymczasem niech 

Wam to wystarczy, że jestem we wszystko zaopatrzony, pełen dobrej myśli i - czasem ogolony. 

Dziś, jutro przenoszę się na nowe mieszkanie. Będzie tam więcej słońca, zieleni i spokoju. P. 

Niewęgłowska] nie może się doczekać. Sama malowała podłogę, żeby tylko prędzej. Będzie ze 

mną P. Bag[ińska]. Mikołaj pojedzie być może do Połonnego, bo go tam proszą. 

Święto - 8 września - będzie smutne, bo ludzie odprawiać będą pewnie sami ale już do tego 

przywykają. Każdy rozumie, że po dwunastu latach pracy należy się odpoczynek. 

Niech Ci Kochana Maryś Mateńka Boża da mimo wszystko wiele pogody ducha. Ten dzień u 

mnie będzie należał cały do Ciebie - myślą, sercem i wspomnieniem. Tylko, że ja nie mam wcale 

Twojej cudownej pamięci. O dniu moich obłuczyn [!] czytałem zdumiony. Nawet deszcz - 

nawet ten siwy koń, którym Cię odwoził Honorciu - nie do uwierzenia. I to już trzydzieści lat! 



We Lwowie byłem u Mamy i pod naszą chatą. Przyślę zdjęcie jak Mik[ołaj] zrobi. Piszę 

wcześnie, żebyś dostała na czas i opisała mi swoje imieniny. 

Napiszę też już wreszcie na Gdacjusza. 

Całuję Ciebie najmocniej - Dziadzia i Wszystkich! 

Chłopcy niech się starają przyjechać z jaką wycieczką, bo teraz coś takiego wyczyniają. 

Lojzek 

R[ówne] 27 VIII 58  

Byłem na Mazowszu! O tym trzebaby napisać cały list - niezapomniane wrażenia. 

 

 

28 VIII 1959? r.  

+ Po dobrym obiadku, w dobrym humorze, dobrze jest napisać parę dobrych słów. 

Marysieńko - Twoje imieniny niedaleko. Boję się przegapić w odpowiednim czasie, więc już 

teraz zasyłam Ci serdeczności, których oczywiście nie można wyrazić. Im dalej zachodzę w lata, 

tym trudniej mi się wysłowić zwłaszcza w takich warunkach. Dawniej siliłem się na styl - teraz 

widzę, że coś warta tylko prostota. Trzeba było tylu lat, żebym to zrozumiał. W ogóle całe moje 

życie składa się z pomyłek, które tylko dzięki nadzwyczajnej łasce Bożej nie sprowadziły 

dotychczas katastrofy. Chciałbym wytłumaczyć co to wszystko znaczy ale może przyjdzie czas 

na to. 

Obecnie przeżywam ósme błogosławieństwo i dziękuję za wszystko temu, który te słowa 

wypowiedział dla naszej pociechy. Nie wiedziałem, że można tak kłamać i to publicznie wbrew 

wszelkiej oczywistości, żeby tylko dopiąć swego celu. Czy uwierzycie, że jakiś osobnik z 

prowitelstwa w rozmowie z ludźmi nazwał mnie po prostu chuliganem? Ale też i dostał za 

swoje. Być może, że będę musiał wyjechać w końcu - ale wciąż jeszcze szukam woli Bożej. 

Niczego więcej nie pragnę tylko żeby ją poznać. Na razie jestem w R[ównem] potem napiszę. 

Nie martwcie się. Jestem zdrów i cały w rękach Bożych.  

 

 

List do Marii Kaszuby -nr 71 -z dn. 14IX1959 r. 

+ Kochana Marysieńko! 

Minęły Twoje Imieniny a dziś Podwyższenie Krzyża Św. Ile smutnych myśli budzi to 

święto! Nie chcę o tym pisać. Nasze krzyże? Gdzie one? Te z Sam i Ostroga i inne. 



Twoje Święto spędziłem w Drohobyczu w miłym gronie. Były dwie nauczycielki i parę innych 

osób. Oglądałem nasz kościół. Wspominają tu mile Remigiusza], Apolin[arego], Zdzisława i 

innych. Ale jest ich b. mało i przygnębieni, bo kościoła nie mają już od początku. 

Zaraz idę z Z. do Katedry a na wieczór do Zd[ołbunowa], Jutro Równe - P. Boże pomagaj. Nie 

wyobrażacie sobie ile pociechy i radości za każdym razem. 

Nie wiem, czy pisałem, że Mikołaj się ożenił i byliśmy na ślubie. Nareszcie, bo już był czas 

najwyższy. Wziął dziewczynę z Połonnego - chórzystkę. Nasi chłopcy też niech się nie starzeją 

w swoim stanie. Może byłabyś już spokojniejsza o nich. 

W sobotę byłem w Złocz[owie], Jest tam ks. Celiński, może go pamiętasz. Chcieli mnie w [... ] 

ale nic nie wyszło. Kiedyś wybiorę się do Kajtowa, bo chodzi tam autobus. Tak aby zwiedzić 

Twoje strony. 

Nie troszczcie się o nic. Może wkrótce będzie u Was albo kto inny ode mnie to się dowiecie 

więcej. 

Całuję Wszystkich Was b. mocno 

Lojzek 

Marysiu! Całuję Cię mocno. Nie przejmuj się nami, my już sami to robimy 

  

brak daty [29 XI 1959 r.] 

+ Kochana Marysieńko ! 

Tym razem muszę parę słów skrobnąć, choć jak zwykle mam w czasie pobytu mojego we 

Lwowie skrajnie mało czasu. Właśnie powróciłem z Kliniki, gdzie oglądali moje ucho - mogę 

Cię więc uspokoić zapewnieniem, że wszystko w porządku. Wkrótce będzie zupełnie 

wyleczone. Inne dolegliwości także niewielkie - niepotrzebnie Ci H. głowę zawraca. Niepokoi 

mnie natomiast Twoje serce i tusza - uważaj na siebie i nie przemęczaj się, bo przecież 

chłopaków trzeba jeszcze wyprowadzić na ludzi. U Z. jest starszy już kawaler Andrzej - jutro 

obchodzi imieniny - który mi ich przypomina. W ogóle wiele o nich myślę choć mało piszę. 

U Sawków byłem przed 2 miesiącami - Teresa pracuje w fabryce. Poza tym nikogo tam z 

żywych nie spotykam - chyba P. Bielecką. Ostatnio zmarła Bietkiewiczowa. 

Na mogiłce kwiaty wybujały aż za dużo, przysłaniają zupełnie krzyż - który jednak teraz się 

prezentuje dobrze, bo żelazny. Tylko na Łyczakowie nie ma już prawie nic z tego, co dla nas 

było zawsze tak drogie. W mieście też nikną ślady. Katedra zawsze jasna - Św. Antoni i 

Magdalena też wiernych przygarnia - ze wzruszeniem myślę, że w tym ostatnim kwietniu brali 

ślub nasi Staruszkowie. Żal mi Cię bardzo Kochanie, że jesteś tak daleko i taka samotna i nie 

masz z kim pogadać - a gadać pewnie lubisz tak jak dawniej - pociesz się tym, że i ja niewiele 

gadam, choć mam z kim i o czym, bo mi szkoda na to czasu. 

Jeszcze napiszę z Równego, a tymczasem Wszystkich Was całuję mocno 



Lojzek 

 

7 IX 1961 r. 

+ Kochana Maryś! 

Jutro albo za parę dni Twoje Imieniny ale ja je uprzedziłem w Ostrej Bramie i wracam do 

swoich. Prosiłem, żeby Ci Matka Boża uprosiła wiele spokoju i radości w tych dniach, które 

były dla nas najuroczystsze. Teraz pozostały łzy i wspomnienia ale muszę tam być mimo 

wszystko. Potem jadę do Aleks[iejew]ki skąd napiszę znowu. Podobno Jasiek wysłał tam 

zdjęcia - może i inna korespondencja przyszła. 

Mam zawsze dobry humor. W Wilnie spędziliśmy przyjemnie parę dni. Teraz jestem w Grodnie 

wśród przyjaciół. Br. Karol daje mi wszystko co potrzeba i jest bardzo serdeczny i pracuje tutaj 

jako zakrystian. Zaraz idziemy na autobus. 

Całuję Wszystkich - Ciebie najmocniej z okazji Imienin. Dziadzia i Wszystkich Was polecałem 

Matce Bożej Miłosiernej - teraz prawie ze łzami ściskam. 

Pozdrów P. Walerę Lojzek 

71X1961 

 

  

List do Marii Kaszuby - 26 XI 1961 r. 

+ Kochana Maryś! 

Twój smutny list do Jadzi zastał mnie przypadkowo na dawnym miejscu. Trzeba było 

widocznie, żebyś do swojej pracy nauczycielskiej dodała jeszcze poważne cierpienie i to 

właśnie w czasie, kiedy Twoi koledzy i koleżanki otrzymują odznaczenia. Wątpię, czy Ciebie coś 

podobnego spotka ale ta noga złamana na szkolnych progach to najlepsza nagroda za 

czterdziestoletni trud. Piszę te słowa bez cienia sarkazmu, bo już dawno jestem przekonany, 

że jeżeli co ma wartość na tym świecie to chyba cierpienie. Ale żal mi Ciebie Kochana, bo 

wyobrażam sobie cały ten wypadek i jego następstwa. U mnie pod tym względem nie ma nic 

groźnego. W uchu czasem szumi i strzyka ale to już wina pięćdziesiątki która pomału daje się 

odczuwać. Za parę dni znowu jadę do Leningradu, bo kazali stawić się za dwa miesiące. Pisałem 

stamtąd naprędce i był to pewnie ostatni list, choć obiecywałem wkrótce napisać obszerniej. 

Istotnie, chciałem spełnić obietnicę, ale jak zwykle przeszkodził pech. Na same oktiabrskie 

[październikowe] święta chciałem jechać do Poł[onnego] odwiedzić Mikołaja z Franią i 

Januszkiem i wyobraź sobie jaki zaszedł wypadek - w swoim rodzaju śmieszny. Bilet włożyłem 

do kieszonki sakwojażu a sam najspokojniej w świecie zabrałem się do pisania listów na 

kolanie. Te karteluszki mam do dzisiaj niewysłane, bo oto znalazł się jakiś facet, który mi bilet 

zgrabnie wyciągnął i pokiereszował cały plan. Kiedy pociąg zajechał, a biletu nie było, trzeba 



było coś innego obmyśleć - i list został w kieszeni - a teraz już nieaktualny. W Połonnym już nie 

byłem - tylko w Aleksiejewce, gdzie zastałem Wasze listy z września i października. 

Ziunkowie przysłali fotografię z miłym listem od Obojga. Lesia pisze bardzo sympatycznie. 

Chciałbym kiedyś poznać Ją i rodzinę. Może P. Bóg da, bo po jakimś czasie będę się mógł starać 

o Wasz wyżyw [zaproszenie] - teraz na razie jeszcze za wcześnie. 

Obecnie jestem znów u Karola i Gr. ale jutro wyjeżdżam. Piszcie na Aleksiejewkę. Napisz jak 

się teraz czujesz, bo jestem niespokojny. Załączam foto z [...] z P. Walą, tamtejszą parafianką 

na tle szczytu Aj Petri, tz. Św. Piotr. Jest to zupełnie odpowiednia nazwa, bo wiadomo, że św. 

Piotr w raju. Nie można już dalej pisać bo pióro odmawia, choć luksusowe.  

Dziadzia bardzo, bardzo mocno ściskam 

Lojzek 

26 XI 1961 

 

 

  

Kartka do Marii Kaszuby -nr 75 - brak daty [1962 lub 1963 r.] 

Pamiętasz Maryś „kotki”? Teraz dla odmiany mam zamiar wysłać Wam parę sympatycznych 

lwów z pałacu Woroncewa. Mojej mizernej postury nie chcę dodawać do tak wspaniałego tła. 

Zresztą trzeba liczyć na cudzy aparat a to nie zawsze się udaje. 

Wczoraj chodząc po Nabereżnej wlazłem na wagę. Pokazało się 71 kg i to coś warte dla takiego 

suchara. Zresztą wszystko dobrze. 

Wasza kartkę z kwietnia teraz czytałem. Ależ brzydka - moglibyście przysłać coś uczciwszego. 

Zresztą nic nie szkodzi. 

Pa, całuję Lojzek 

 

 

List do Marii Kaszuby -nr 76- z dn. 26 VII1963 r. 

PJChr+ 

Kochana Marysieńko ! 

Jutro imieniny Mamy. Trzeba nam wszystkim zebrać się razem - z tej i z tamtej strony. Nie to, 

że tutaj zostało nas dwoje. ,Miłość mocniejsza niż śmierć”. Jest piękna książka pod tym 

tytułem, gdzie udowadnia się - o czym my i tak dobrze wiemy, że związki rodzinne są 

nierozerwalne. Dla mnie ten dzień przywodzi ponadto na pamięć Haneczkę i tamte niezbyt 

odległe czasy, które jednak zdają się należeć do jakiejś innej minionej epoki. Jeszcze przeszły 



rok był inny - Św. Annę czciliśmy w małym ale dobranym gronie. A jutro - całkiem powszedni 

dzień pracy. A więc wstanie o godz. 5- ej (to będzie u Was 3-cia) potem - Boża Godzina i 

śniadanie na prędce, bo na 8-mą trzeba już być na posterunku tz. przy pile z siekierą w 

tuberkulamym szpitalu. Bo musisz wiedzieć, że od niedawna piastuję zaszczytną dołżnost’ 

koczegara [funkcję palacza] i beze mnie nie ma bani ani też ognia w kuchni. Ale to wszystko 

razem traktuję jak służbę Bożą - więc nic nie ciężko. Wszyscy trzymamy się zbożnej zasady Św. 

Pawła: „Kto nie pracuje, niech nie je”. Zresztą mam miłe otoczenie - swoi ludzie, którzy wiedzą, 

jak sprawy stoją. Niedzielę mam do swojego użytku. W ostatnią święciliśmy imieniny Marii 

Magd[aleny] w Korcu. Miałem dużo radości wśród swoich. Przy tym wino i torty. Jeszcze mnie 

na drogę obładowali. Nie żal się potrudzić, żeby im sprawić radość. 

O moje zdrowie nie miej obawy. Przechodziłem Rentgen i inne badania - i nic. Ucho się nie 

liczy za chorobę. Dzięki Bogu za wszystko. U Mamy i Zosi nie byłem już dawno. Pisałem tam i 

nie mam odpowiedzi. Do Jasia wysłałem telegram ale na [...] adres , a potem napisałem do 

Ziunków. Całuję Ciebie i Wszystkich, bądź dobrej myśli i napisz, bo mi tęskno 

Lojzek 

26 W bo dzisiaj dopisałem koniec  

PJChr+ 

Kochana Maryś! 

W kotle trzaska, motor huczy a ja siedzę przy zaimprowizowanym stoliku i myślę, czyby nie 

czas było zacząć wreszcie wspomnienia. 

Tymczasem jednak opiszę Ci dzień dzisiejszy. W nocy była u nas wielka burza aż mi się 

okiennice pootwierały a błyskawice rozświetliły pokój jak w dzień. Ale teraz mi trudno zasnąć, 

bo o 5-ej trzeba na nogi. Już się do tego przyzwyczaiłem, jak też do innych kolejnych czynności. 

A więc: mycie, łóżko, jaki taki porządek a potem poranne pacierze, wszystko to zabiera dobrą 

godzinę. Potem To Najważniejsze i jest godz. 7-a kiedy wkładam spiralę do dzbanka i już jest 

wrząca wodą a że Bagińska przysłała mi butelkę malinowych konfitur - więc i gotowe 

śniadanie. Trzeba spieszyć, bo dzisiaj się „topi dla bani”. Ten obrządek był około 2 razy w 

tyg[odniu] albo częściej. Do szpitala niedaleko - pieszo można zajść za 20 minut ale jest 

tramwaj, więc jeszcze 15 min. przed 8-ą jestem na miejscu. Otwieram swój „gabinet” (stale 

elektryka) a ponieważ kocioł już wczoraj wyczyszczony więc od razu przynoszę drzewą trocin, 

wiór i już bucha ogień! Dobrze by było gdyby tak. Tymczasem bucha dym. Nic choroba nie chce 

iść do komina. [... ] niezadowolony z takiego palacza personel ucieka czem prędzej z 

zagrożonego rejonu a tobie człowieku oczy dym wyżera. Na szczęście jest drugi koczegar z 

lepszym doświadczeniem - coś tam odkrył, coś zakrył i dym znalazł właściwą drogę. Do 

wszystkiego trzeba mieć zdolność. Co innego pała i siekierą choć też wczoraj mi zrobili 

wymówkę, że za grube kłody piec rozwalają. Powiedziałem dobrze i już rąbię cieniej. Grunt 

brać wszystko z humorem jak farsę. Główne to, że jutro a raczej w niedzielę będę u swoich. 

Przyjechał wnuk Bagińskiej] - Władek (czy Go pamiętasz?) i pojedziemy razem. Jego babka jest 

ciężko chora ale nie będę mógł Jej odwiedzić. Nie ma czasu. Będę tylko bliżej, żeby po południu 

móc wracać. 



Jeżeli uważasz za stosowne, możesz mi wysłać wyżyw [zaproszenie] ale tym razem też na 

wszelki wypadek. 

Kozłowscy mają robić remont - muszę się stamtąd wynosić a to nie tak łatwo. Pomyślę jeszcze 

jaka Wola Boża. 

Jadzia przysłała Twoją kartę, też się niepotrzebnie niepokoi.  

 

brak dokładnej daty [listopad 1963 r.] 

+ PJChr. 

Marysieńko Kochanie! 

Zwykle po robocie zażywani poobiedniej siesty, ale dzisiaj zamiast tego biorę się do pisania, 

bo trzeba Ci odpisać na dwa listy naraz, a przy tym nie chciałbym, żebyś czekała na moje 

życzenia. Wiem Kochanie, że te pierwsze imieniny bez Tatusia wycisną Ci może niejedną łezkę, 

ale pójdziesz z wizytą do Niego i Januśki i wszystko się rozjaśni. Dobrze zresztą, że pochłonie 

Cię już praca, która - przypuszczam - daje Ci wiele radości. Bo jestem przekonany, że Cię dzieci 

kochają - a Tyje nawzajem a cóż może być milszego, jak czuć, że nie dla wszystkich jesteś 

równie obojętnym. A cóż dopiero, jeśli ta miłość czy życzliwość posiada specjalne 

namaszczenie i odnosi się raczej do Niego niż do nędznego człowieka. Wiesz o czym piszę 

Kochanie. 

Chciałbym odrazu [!] odpowiedzieć Ci, dlaczego i teraz jeszcze nie proszę o wyżyw 

[zaproszenie]. Właśnie teraz nie, kiedy ta służba coś kosztuje. W naszej regule są takie słowa, 

które są zresztą wyjęte z Ew[angelii]: Kto rękę swą przyłożył do pługa a ogląda się wstecz - nie 

jest godzien... Zresztą te moje „funkcje” nie przedstawiają się znowu tak tragicznie. Jak zwykle, 

najgorsze początki a kiedy przywykniesz, nic nie wydaje się ciężkim. W kotle już się nie dymi a 

do pomocy w cięższej robocie coraz to ktoś się zjawi niespodzianie. Wczoraj był znowu Karol 

z Gr. Narąbał mi drzewa na cały dzień i dzisiaj pojechał. Pewnie Go pamiętasz. Kazał Cię 

serdecznie pozdrowić przy imieninach. Tych braci (O) kolegów jest tu na różnych parafijkach 

5. Łotysze ale mówią po polsku. Rozumiesz, że i to mnie trochę trzyma i podtrzymuje. 

Nie wiem, czy Tadeusz wyjechał. Nasi muszą wiedzieć - dowiedz się i napisz mi, bo bym się 

wybrał do Niego. 

Ziunków będę musiał porządnie zbesztać, bo obładowali P. Genię mnóstwem podarków, na 

które Mu poszła pewnie miesięczna pensja. I na co staremu wujowi takie elegancje? Swoją 

drogą sandały b. się przydały a reszta też, kiedy zaczną się chłody ... 

Moje Kochane Dzieci! Czekam niecierpliwie 8, bo wtedy mam się zobaczyć z Łos. i dopiero mi 

o nich opowie. Szkoda, że nie mogła zajechać do Ciebie. To b. życzliwa mi osoba. 

Pa Kochanie. Jeszcze pewnie niedługo napiszę a Ty też nie zwlekaj, bo tyle mojej radości. Ale 

pisz na nasze nazwisko. Tak lepiej. O moje serce się nie martw. Małe dolegliwości były ale nic 

poważnego. Pojutrze rozpocznie się now[enna] do N. a 8 odprawię w R[ownem] daj Boże 

szczęśliwie. 



Całuję Cię. P. Marysię też serd[ecznie] pozdr[ów], bo to pewnie też Jej Imieniny. 

Lojzek 

Zosia pisała. Ma kłopoty z Andrz[ejem], Choruje - do nikogo nie pisze, dawno tam nie byłem.  

 

 

 

25 IX 1963 r. 

PJChr.+ 

Kochana Maryś! 

Nie myśl, że piszę z Sewastopola. Nie, to tylko taka winieta, a ja po dawnemu siedzę w 

koczegarce [kotłowni] i pisząc zajadam winogrona. Ciekawym, czy u Was są też? Mnie przysłali 

sporą paczkę z samego Kiszyniowa i nie wiem co z nimi zrobić, żeby się nie zepsuły. Napisali, 

żeby jeść bo to zdrowe. Ja to sam wiem - ale wszystko ma granice. Trzeba będzie chyba rozdać 

albo robić wino. Gdyby było bliżej niedzieli, byłoby się z kim podzielić. Zawsze jakiś Michał się 

znajdzie. 

Pytasz, co było 8-go? A no (wyobraź sobie, że w tym momencie trzasła elektryka i trzeba było 

przerwać pisanie - na szczęście tylko na moment). Otóż widziałem się z Niew[ęgłowską] potem 

byłem u Jadzi, a potem była Uczta. Tak wielki dzień należało uczcić choć nie tak jak dawniej. 

Wszystko z myślą o Tobie. W tę niedzielę byłem w Ostrej Bramie. Marzę o tym, żeby się tu 

pomodlić razem z Tobą. Kto wie, czy nie uda mi się ściągnąć Ciebie tutaj lub do Lwowa. Wciąż 

mnie prześladuje myśl o naszym domku. Przecież choćby nawet był zapisany na Januśkę, 

możnaby popróbować coś zrobić, żeby tylko były jakieś dokumenty. Myślę, że z Twoją kopą lat 

dobrze byłoby powrócić na stare śmieci. Może jednak realniejsze będzie wysłać Ci wyżyw 

[zaproszenie], ale na moje biedne koczegarskie 30 rubli, nie wiem czy się uda, bo trzeba 

zapewnić utrzymanie. Cieszę się i dziękuję Ci, że mnie rozumiesz. Twoje pogodne słowa są jak 

balsam (nie ten kapucyński) ale prawdziwie kojący, dlatego listu czekam niecierpliwie. Nie 

troszcz się o moje odzienie i bycie. Przyznam się, że mnie trochę gryzło ale teraz przysłali mi 

wszystko czyściutkie, więc „polowanie” zabiera już mniej czasu . Potrosze zabieram cieplejszy 

przyodziewek, ale na razie jeszcze nie wiadomo, jak się ubierać: rano chłodnawo a potem bywa 

gorąco. Dobrze, że do pracy mam niedaleko, więc trochę więcej czy mniej wziąć na siebie nie 

robi wielkiej różnicy. Jadam w stołówce, ale jest to jakby domowa kuchnia, klientów mało, 

czekać nie trzeba a przy tym dość tanio. Jakieś 50, 60 kop[iejek] i dobry obiad i jeszcze coś do 

garnuszka na wieczór. Świetne życie. Po robocie zwykle godzinę czy dwie odpoczywam, potem 

coś dłubię przy książkach ale na to mało mam czasu. A czytać to już w ogóle nic się nie da, bo 

o 10-tej już się oczy kleją, żeby o 5-ej być na nogach. Dopiero teraz nauczyło mnie porządku. 

Pa Kochanie - trzeba w piecu dołożyć a potem napisać jeszcze do Ziunków, bo im jeszcze 

nie podziękowałem za prezent.  



Całuję Cię mocno. P. Mar. pozdrawiam 

Lojzek 

25 IX 

 

 

PJChr.+ 

Marysieńko Kochana! 

List Twój Czytałem i uśmiałem się serdecznie z tego „polowania”. Nie wiedziałem, że wyda Ci 

się to aż „strasznem”. A ja biorę to wszystko z humorem, kiedy wspomnę na braci w zupełnie 

innych warunkach. A przecież mogło być to samo. Zresztą o moje materialia nie potrzebujesz 

się troszczyć. Żyję jak sybaryta. Bagińska przysłała koc (ten ciepły od Haneczki), a Jasio z 

Sambora kołdrę, którą tam zostawiłem. Mam już też jesionkę - a ostatnio kupiłem buty z 

cholewami, choć nie wiem, czyje będę nosił. W ogóle mam wiele rzeczy ponad potrzebę - 

zwłaszcza bieliznę. Kiedy sobie przypomnę, że Pius X miał tylko dwie koszule - jedną na sobie 

a drugą na zmianę, chciałbym to wszystko porozdawać, ale nie ma komu. Pod tym względem 

my jesteśmy w gorszej sytuacji niż ongiś Franciszki czy Elżbiety. Choć i nie tak dawno bp 

Łoziński rozdawał biednym futra. 

Może Cię też interesuje, kto mi pierze. Otóż raz przychodzi do mnie zupełnie nieznajoma osoba 

z propozycją, że zajmie się moją bielizną, bo ma w domu maszynę [pralkę]. I odtąd przychodzi 

regularnie. Oczywiście przysłali ją znajomi, którym mam i co innego do zawdzięczenia. O 

gastronomicznych sprawach już pisałem. 

Po robocie, którą kończę o godz. 3-ej, wstępuję do stołówki, gdzie znajduje się kuchnia jakby 

domowa. Jakaś zupa, kotlety, naleśniki, które tutaj nazywają się blinkami. W piątek coś 

mlecznego. Zresztą i tak w mleko opływam, bo na robocie dają pół litra dziennie gratisowo. 

Kolację biorę do garnuszka. Mam taki specjalny (bez ucha!) z masy czy celofanu dobrze 

zamykany. Zawartość przygrzewa się wieczorem na elektrycznej płytce. Już tak się do tego 

przyzwyczaiłem, że trudno by mi było korzystać z czyichś usług. Mówisz, że mogłabyś mi 

zapewnić wszelkie wygody. A komuż to potrzebne? Przecież wiesz, że to tylko jedna strona i 

to nie najważniejsza. Szkoda, że Gienia Ł. nie zajechała do Ciebie. Nie potrzebowałabyś się 

dziwić patrząc na mapę. W St[arym] Testamencie] proroka Habakuka anioł brał za włosy i 

przenosił tam gdzie go potrzebowali. Teraz Opatrzność takich środków trochę excentrycznych 

nie używa, ale niczemu nie trzeba się dziwić i o nic w tej materii nie pytać. 

Do Ziunków napisałem równocześnie z Twoim poprzednim listem ale chciałem im posłać fotkę, 

której nie miałem pod ręką i dlatego wysłałem list niedawno. Będą się dziwić, że treść 

nieaktualna.  

Mikołaj ma drugiego synka - trzebaby mi tam pojechać. 

Bag[ińska] bardzo podupada za zdrowiu. Umarła Wasilewska - organistka. Jedna młoda osoba 

rzuciła się pod pociąg - a to wszystko trzeba w sercu przeżyć. 



Całuję Cię serdecznie - P. Marysi dziękuję ładnie za życzenia 

Lojzek 

15 X Jadwigi. Czy pamiętałaś o Jadzi? 

 

  

Kartka do Marii Kaszuby - nr 82 - z dn. 17 XII1963 r. 

+ Kochana Maryś! 

Obawiam się, że mój opłatek nie doleci na czas nawet samolotem. Bardzo żałuję, ale mój czas 

też tak leci ... że trudno złapać chwilkę wolną. Niech myśl o tym uprzyjemnia Ci smutne, 

pierwsze bez Tatusia Święta. 

Wkrótce napiszę - tymczasem pisz na ten adres. 

Wszystko wyjaśnię. Tymczasem dziękuj ze mną Bogu, że skończyła się koczegarka. 

Lojzek  

 

 

brak dokładnej daty /styczeń 1964 r.  

Marysieńko ! 

Czytałem Twoją smutną kartkę do N. Nie dziwię się, że Ci smutno. Ja święta spędziłem w 

dobrym nastroju choć trochę z grypą. Byłem u Józi, Zosi i innych. Bagińskiej] cudownie się 

poprawia. W ogóle wiele jest dziwów. Nie martw się niczym. Myślę, że moje pismo [list] już 

dostałaś. Pisz na nowy adres. 

Bądź zawsze dobrej myśli. Całuję Cię mocno. P. Mar. pozdrawiam. Do Ziunka pisałem. 

Lojzek 

 

 

  

PJChr. 

Kochana Maryś! 

Znalazłem się znowu na Ł[ot]wie ale tylko chwilowo po rzeczy. Wziąłem ze sobą przyjaciela z 

Kr. więc zabraliśmy co potrzeba. Po drodze odwiedzam znajomych. Bag[ińska] trochę dobrzeje 

ale nie wiadomo czy na długo. Zofia wciąż niedomaga. Czytałem w K. Twój list wzruszający 

tkliwością. Rozumię, że kosztuje Cię wiele nasza wspólna ofiara - bo tak to wszystko można 



nazwać - ale wszystko co drogie trzeba opłacać. Zresztą dobrze piszesz, że jestem zawsze 

zadowolony. Nie ma przyczyny, żeby było inaczej - nawet pod względem materialnym nic mi 

nie brakuje. Mam spokojne mieszkanko, łóżeczko - wszystko czyściutkie - (polowanie należy 

do przeszłości). Teraz z K-a zabrałem futro - więc będzie już luksusowo, choć i dotychczas 

ubierałem się ciepło. Mrozy tu duże ale nie przechodzą 35°, tak samo było i w W[il]nie i na 

Ukr[ainie] Ciekawym jak u Was? 

Przyszła tu wiadomość o morderstwie ks. K. [z] Jeleniej Góry. Strach pomyśleć, że takie rzeczy 

tam się dzieją. Zdaje mi się, że w tamtych okolicach pracuje Bu-lec. Poza tym moje znajomości 

są skąpe. Nawet gazety czytam mało a radia słucham tylko przygodnie. 

Niesłuszne masz obawy, że się może nie zobaczymy. Właściwie co do tego trudności wcale nie 

wzrosły i może o lecie będziesz mogła mi przysłać wyżyw [zaproszenie]. Trzeba tylko o coś 

zaczepić. Zresztą już teraz wiele się zmienia. Bądź więc dobrej myśli. 

Za parę dni imieniny Ziunka - no i moje choć drugorzędne - a teraz mam prócz tego przyjaciela 

również Kazimierza więc tym uroczyściej należy uczcić Św. Młodzieńca. Wczoraj byliśmy w jego 

kaplicy, która zachowała swój wygląd, choć w katedrze galeria obrazów. (W R[ównem] jakaś 

baza a w Zd[ołbunowie] sprzedają meble - gdzieindziej sportowe sale). Wszystko potrzebne. 

Do Ziunka pewnie napiszę ale będzie już pewnie późno. Do Kaz[achstanu] list idzie jakieś 10 

dni, z W-a trochę prędzej ale już pewnie nie zdąży. Doprawdy nie pamiętam, czy do Nich 

pisałem, czy skończyło się tylko na zamiarze. W ogóle jestem gapa i tyle. Dopiero teraz sobie 

przypomniałem, że wczoraj było Aleksandra, trzeba było powinszować Lesi, a Helen mam parę 

na imieniny - nic na to nie poradzę. Trudno mi zapamiętać. Podobno i Tobie na drugie Helena. 

Rugasz mnie za datę więc teraz stawiam wyraźnie jak byka - przy tym całuję Cię mocno moje 

Kochanie. P. 

Mar. pozdrów  

Lojzek 

Po charakterze możesz się domyśleć, że pociąg trzęsie 

 

10 IV 1964 r. 

+ Kochana Maryś! 

Myślisz sobie, że coś długo ten list idzie, kiedy już grubo przed Świętami był zapowiedziany. 

Tymczasem istniał on tylko w zamiarach. Tak już zeszło. Przyszedł list jeden i drugi od Albina, 

od Ciebie jedno i drugie życzenie i jeszcze ktoś napisał - a ja nakupiłem kartek z kwiatami i 

jakimiś sasankami a przy tym koperty „avia” - wyjmuję pióro, którem dostał od Mikołaja i 

drapię papier a tu same dziury - atramentu „niet” i tak już zostało, bo są tylko chwile. Dzisiaj 

jednak mam parę godzin. 

Na dworze deszcz siąpi, pogoda psia, a teraz zaczynają znowu latać białe płatki. Wiadomo, 

kwiecień. A jutro moja smutna rocznica. W sam raz miesiąc po jubileuszu. Ale wtedy była 

dopiero biała sobota - tydzień wcześniej i zdaje mi się, że pachniało wiosną. Dziś tych sześć lat 



jest już poza mną pod nogami celinne błoto - a duszy uroczyste „Te Deum” - jak zawsze mimo 

wszystko. Albin wyobrażał sobie pewnie wszystko inaczej, kiedy poczęstował mnie pełnym 

tytułem. Zdziwiłem się, bo przecież się orientuje. Po moim liście napisał jak należy, ale tamten 

mógł swoje zrobić. Niech będzie, co chce. Obiecał przysłać książki; nie wiem co z tego wyjdzie. 

Zresztą nie pora na to. 

Wkrótce rozpocznie się gorączkowa praca dla chleba - może i moje niedołęstwo na coś się 

przyda. Na razie urządzam sobie warsztacik introligatorski. Czas mi przy tym leci szalenie 

szybko a robotą się pasjonuję. Trzeba mi pościągać rozproszone narzędzia. 

Zdaje mi się, że ostatnio pisałem do Ciebie z K., gdzie czytałem Twój list. Potem posłałem P. 

Marii termos, bo u nas jest pełno a tam trudno znaleźć nawet w większych miastach. W ogóle 

niektóre rzeczy łatwiej tu dostać niż na zachodzie. Ciekawym, jak Wyście przeświętowali, bo 

jeszcze nie dostałem Twojego sprawozdania. 

Żałuję, że nie pisałem choćby do Ziunka ale doprawdy - tak już czas przeszedł. 

Właściwie Alleluja jeszcze trwa więc i ten list powinien nim rozbrzmiewać, choć na świecie 

biało (znowu napadało) - przypadkowo robię częstochowskie rymy! 

Pa Kochanie - bądź zawsze dobrej myśli. Może wkrótce napiszę co rozsądniejszego. Całuję 

Ciebie i Wszystkich. 

10 IV 1964  

Może dwie rocznice pominąłem - ale żałoby w W.S. i B. Sobotę nie można było robić. 

 

20 VI 1964 r. 

+ Kochana Maryś! 

Przed chwilą napisałem do Albina a teraz jeszcze skrobnę do Ciebie, żeby wykorzystać 

sposobność i wysłać ze Stolicy. Pewnieś od Magdaleny już dostała ale tych skąpych słów 

zawsze mało. Twój list, jak zwykle „rozminięty” dostałem przed kilku dniami właśnie w domu 

prosto z rąk listonoszki, co się rzadko zdarza. Maria zawsze ciekawa co piszesz i nie może się 

doczekać, kiedy otworzę. A ja zawsze trochę zwlekam, żeby najpierw podziękować. Bo to nie 

masz większej radości jak Twoje kochane słowa. Ale nie myśl, że naprawdę chciałbym czegoś 

innego. Ta tęsknota, o której pisałem nie przeszkadza mi czuć się jak najlepiej właśnie tu i 

właśnie teraz. Nie myślę nawet o tym, że obecnie nic nie zależy ode mnie ale idzie innym 

trybem. Teraz już nie można pomyśleć i przyjechać. Sprawa jest więcej skomplikowana, bo tu 

inna republika - inaczej załatwiają te sprawy. Ale teraz to nie ma znaczenia. 

Jest piękne lato - stepy pokryły się zielenią i białym puchem. Deszcze padają w miarę - wszystko 

zaczyna wyłazić z ziemi. Ludzie też odżyli i zrzucili ciężkie odzienie. Już się nie pamięta 

mroźnych zawiei a błoto jest tylko, kiedy spadnie duży deszcz. Od tego mam na pogotowiu 

gumowe buty. Dni w domu schodzą mi niespodzianie na mojej zwykłej robocie. Zrobiłem sobie 

znowu warsztat jak u Kozłowskich i robota idzie bez odetchnienia. W pokoiku jest przyjemnie. 

Nikt mi nie przeszkadza - można sobie nawet pośpiewać. Wciąż żałuję, że nie nauczyłem się na 



niczym brząkać - teraz by się przydało. W ogóle wiele się zmarnowało czasu i sposobności. 

Nieraz wstydzę się sam siebie, że na niepotrzebnych studiach spędziło się najlepsze lata. Ale 

podobno: „me czas żałować róż”. 

Zdrowie też mi się poprawiło, jeżeli myśleć o za przeproszeniem] brzuchu. (Ciekawym, czy jest 

jeszcze w Rozw[adowie] ten nauczyciel, który nosił to dwuznaczne nazwisko). Trzeba tylko 

przestrzegać diety: rano i wieczór prostokwasza a na śniadanie winigrat. Jeśli nie wiesz co to 

takie, to żałuj. Tylko woda bywa u nas paskudnie słona i od tego pewnie się choruje. Aleja 

popijam z niejednej beczki a raczej nie piję wcale, chyba że zwierobojane. Po polsku nazywa 

się to dziurawiec i jest bardzo pożyteczne. 

Do Jasia napisałem ale dopiero przedwczoraj - pewnie dostanie późno. Może się kto u 

Ciebie zjawi z Korca lub skąd inąd. Komu mogę daję wasz adres. 

Nie gniewaj się, że piszę głupio - po prostu siano i plewy - kiedyś może jakoś się poprawię. Za 

życzenia dziękuję i P. Marysi. Nie wiem, czy jeszcze kto będzie pamiętał, jej imieniny schodzą 

się z dniem Pawła. Ciekawy zbieg nieprawdaż? 

Całuję Cię serdecznie - P. Marysię pozdrawiam 

Lojzek 

20 VI1964  

 

  17 VII 1964 r. 

+ Kochana Maryś! 

Piszesz, że trzeci miesiąc nic ode mnie nie miałaś. Jest to przerażające i nie wiem czemu 

przypisać, bo tak długo nigdy nie zwlekałem. Nie wiem czy dostałaś od Marii z K. Może to 

przyszło później. Teraz to chyba nikomu nie chce się wiele pisać. Gorąco, że pióro leci z rąk a 

oczy się kleją nad papierem. Zresztą naprawdę nie mam czasu. Wiadomo „robotników mało”. 

Ciekawym, czy Albin dostał moje pismo [list]. 

Ktoś tam ma być stąd u Was, ale nie wiem doprawdy kto i kiedy, bo mi niejeden obiecuje. Na 

Alojzego byłem u Marii. Właściwie już potem, ale się wypiło. Mam u siebie duży Jego portret, 

który mnie wielce cieszy. W ogóle wciąż to samo: „obfituję w pociechy” mimo trudu. Cierpię 

chyba tylko cudze bóle. Teraz czytam „Króla Trędowatego” i serce się ściska, że wokół tyle 

bólu. 

Przed kilku dniami ściana przywaliła dwoje naszych dzieci. Ostatni raz widziałem miłe dziecięce 

twarzyczki a teraz patrzą na mnie z trumny jak żywe rekolekcje. To słowo nie daje mi spokoju. 

Trzeba gdzieś odpocząć choćby jakiś tydzień. Mam możliwości różne tak, że nie wiadomo co 

wybrać, ale chyba najlepiej przy Matce z Ostrej Bramy. Staruszkowi stamtąd dałem adres do 

Was. Jest bardzo zacny i kochany mój przyjaciel - Łucjan. Jeździ już po raz wtóry do swoich w 

Łodzi. Być może, że ktoś do Was napisze. 



O moje zdrowie bądź spokojna. Słuch trochę mi się psuje ale już się do tego przyzwyczajają i 

trąbią mi do ucha, choć to nie zawsze potrzebne. Mówią mi, że dobrze wyglądam. Nie mogę 

tego stwierdzić, bo zdjęć już dawno nie robiłem ale to z pewnością prawda, zwłaszcza kiedy 

się dobrze wyśpię. 

Pewnie Ty napiszesz więcej treściwie, więc czekam czegoś w tych dniach. Twoje - raczej Wasze 

- powinszowanie otrzymałem razem z listem od Niny Ostrowskiej. Nigdy o tym nie zapomina. 

Nie martw się niczym Kochanie i zawsze bądź pogodna, przecież przestrzeń czy czas dla nas 

nie istnieją. 

Serdecznie całuję Ciebie, Jasia i Ziunków. Ciekawym, czy Jaś dostał spóźnione powinszowania?  

 

 

 

Kartka do Marii Kaszuby - brak dokładnej daty [sierpień 1964 r.] 

 + Marysieńko! 

Piszę znowu tylko karteczkę, żeby ino prędzej. Niepokoję się, że nie dostajesz moich pism 

[listów]. Byłem u Tad[eusza], Zbeształ mnie - może słusznie, że tu siedzę. Będzie u Ciebie, bo 

wraca do War[szawy], Ma Cię namawiać, żebyś wysłała wyżyw [zaproszenie]. Rób jak chcesz, 

ale niech mi dadzą wyraźne rozporządzenie biorąc wszystko pod uwagę. Wtedy będę się starał 

przyjechać. Nie martw się o mnie. Jestem zdrów i pracuję. Napiszę do Wal.  

 

 

Kartka do Marii Kaszuby - 27 VIII 1964 r. 

Kochana Maryś! 

Ałtaj - piękny kraj. W Bamaule na ulicach pełno kwiatów. Chciałbym Ci piękną wiązankę 

przesłać na Imieniny - ale to trochę daleko. Słoneczko wschodzi cztery godziny wcześniej jak u 

Was ... Szukaj na mapie - ale będę tu niedługo. Narodź, mam zamiar spędzić u Zofii i Marii. 

Piszę wcześniej, żeby czasem nie opóźnić się z życzeniami. 

Listy od Ciebie i Walery otrzymałem, a także od Albina. 

U mnie wiele roboty a mało czasu. 

Całuję 

Lojzek  

 

List do Mani Kaszuby - brak dokładnej daty (wrzesień 1964 r. 1 + Marysieńko ! 



Dwa słowa, bo się spieszę. Zofia wszystko opisze. 

Mam się jak najlepiej. Bądź spokojna Kochanie. 

Rudnickiemu podaj, jeśli dostaniesz od braci „Przed Bogiem” lub coś innego do rozmyśl. Więcej 

nic mi nie potrzeba. 

Całuję 

Lojzek  

 

Kartka do Marii Kaszuby - nr 91 - z dn. 28X11964 r. 

Marysieńko Kochanie! 

Tymczasem znowu tylko karteczka i to naprędce w pociągu. 

List pewnie dostałaś. Będę się starał kiedy będzie możliwe. Nie trwóż się o nic. Moje zdrowie 

zadowalające i wszystko mam dobre. 

Pisz Kochanie na Marię. Ona teraz ze mną w Wilnie i Leningradzie], Na Święta napiszę. 

Całuję 

Lojzek 

 

 

  

Kartka do Marii Kaszuby -nr 92 - data otrzymania 24 XII1964 r. 

Marysieńko Kochanie! 

Wcale nie lepiej, że piszesz mało. Do mnie zawsze można i trzeba. Przepraszam Cię Kochanie, 

że Ci zawracałem głowę. Bo ostatnio to tak wyglądało, ale wybacz mi, że już taki jestem. 

Myślałem, że się zagniewasz na mnie, ale Twoje serduszko wszystko czuje. Święta zapowiadają 

się u nas różnorodnie. Opłatek czarny nędzny - jak tutejsza dola, ale pisz. Wyobrażasz sobie co 

to znaczy ! 

Niech się Boże Dziecię do Ciebie uśmiechnie i nagrodzi wszystkie ofiary. 

Do Ziunka piszę taką samą kartkę. P. Mar. pozdrów i powinszuj serdecznie 

Lojzek 

 

 

List do Marii Kaszuby  brak daty [1965 r.] 



Marysieńko Kochanie! 

Znowu jestem tu i znowu piszę krótko spodziewając się, że i to Ci wystarczy. Tak już nauczyłaś 

się wyrozumiałości dla mojego niedołęstwa. Dobrze, że dostałaś mój list a ja doczekałem się 

nareszcie wiadomości, że jesteś wciąż tak dzielną i czekasz pewnie na jubileusz. Wszystko 

możliwe przy Twoim jakby młodzieńczym zapale. Może trochę przesadzam ale bardzo Cię za 

to kocham, że tak mogę myśleć o Tobie. Przy tak szlachetnej pracy przetrwać taki szmat życia 

to nie byle [...]. Tym bardziej też troszkę zaczynam tęsknić za Tobą, bo przecież człowiek 

potrzebuje serca i to siostrzanego, choćby życzliwości wiele doznawał. Tutaj czuję trochę tego 

ciepła. Patrzę na Twoje wspólne fotografie i przeżywam ów szczęśliwy miesiąc. Za Tatusia 

dziękuję Ci bardzo - wygląda rzeczywiście nieźle ale noszę też stale w portfelu owe zdjęcie z 

portretem. Tam jest taki uśmiechnięty - pogodny. Ja też próbuję Go naśladować w tej Jego 

słodkiej pogodności. Czasem mi się to udaje. Nawet ktoś powiedział, że mi się poprawił humor. 

Daj mu P. Boże zdrowie za taki komplement, bo ostatnio nie lubię ludzi stetryczałych. 

Pewnie tu długo nie będę. Potem napiszę znowu. 

Całuję Cię Kochanie. Od Alb[ina] dostałem co trzeba. Tymczasem podziękuj. Może kto będzie 

stąd u Was z K. Pozdrów P. M.  

 

 

List do Marii Kaszuby – 28 I 1965 r. 

Kochana Maryś! 

Gdzieś, kiedyś otrzymałem Twoją kartkę świąteczną i pewnie jakiś list ale już dawno. Teraz 

czytałem u Zosi i rozmawiałem z Nią trochę - byłem też u Józi. Ale nie mogę o niczym innym 

myśleć - tylko że Maria [...] umiera. Dni Jej są już nieliczne ale nie mogę zostać do końca. 

Wiadomo - Gromniczna. Rakowska w Zd[ołbunowie] też niedomaga. Przyjechała do niej druga 

córka więc żaliłem się, że nie spełniły mej prośby odnośnie do Ciebie. Obecnie to już chyba nie 

jest aktualne, choć może niejedno by Ci wyjaśniła. 

Moja Maria zawsze Cię pozdrawia. Nie wiem, czy co zrozumiałaś z jej listu o ile go otrzymałaś. 

Na Ukrainie bawię już trzy tygodnie więc może teraz już co czeka na mnie. Albin przysłał mi o 

co prosiłem, podziękuj Mu ode mnie. W ogóle okaż wiele dobroci tym, którzy się ode mnie 

zgłoszą. Zresztą nie potrzebuję Cię o to prosić. 

U nas zima łagodna ale noszę futro i walonki - wiadomo stare kości. 

Parę dni temu zapoznałem się z córką Michała Zatorskiego, Krysią która ma już coś około 38 

lat. Bagatela. A On był tylko parę lat ode mnie starszy. Wyobraź sobie moje zdziwienie, że 

Krysia jest „Dzieckiem Marii”. Czy to nie dziwne - z takiej rodziny - pewnie ich pamiętasz? 

Piszę dosłownie na kolanie. Za chwilę pociąg odchodzi - kurier do M[oskw]y. Bądź zawsze 

pogodna. Wszystkich pozdrawiaj i uściśnij. Nie piszę do nikogo, bo nie mam czasu. Pą całuję 

Ciebie 



Lojzek  

 

 

Kartka do Marii Kaszuby - 11 III 1965 r. 

+ Marysieńko ! 

Chciałem napisać długi list ale nie mam pod ręką papieru. Jestem pod wrażeniem snu, który 

miałem przed kilku dniami. Widziałem Ciebie jak wyszłaś naprzeciw mnie przed naszą chatkę 

na Mirtowej. Bardzośmy się cieszyli. Nasza izdebka była zaciszna i pusta. Radziliśmy się co z 

tym domkiem zrobić, aby go zakonserwować. Dawno już nie byłem tak rozczulony jak przy tym 

spotkaniu. Przedtem dostałem widoczek ze Stalowej. Mogę sobie wyobrazić, jak mieszkacie z 

Marysią, bo podobne bloki są u nas w N. Zdołb[unowie]. 

Tamtego listu wspólnego nie otrzymałem. Nie myślę, żeby adres był niedokładny. Nie wiem, 

czy Bagfińska] żyje. Nie dawali mi znać. Za parę dni tam będę jeżeli P[an] B[óg] da. Zmian u 

mnie nie ma. Czuję się dobrze. Z W. napiszę pewnie więcej. 

Całuję Ciebie, pozdrów P. Mar. 

Lojzek  

 

Kartka do Marii Kaszuby brak dokładnej daty / kwiecień 1965 r.  

+ Kochana Maryś! 

Nosiłem się z kartką świąteczną aż przeszedł czas odpowiedni. Pewnie otrzymasz ją już przy 

pełnym Alleluja - a dziś Matki Bolesnej i jeszcze przed nami cały ogrom Boleści. Gdybyś 

wiedziała, jak my To przeżywamy! 

Przykro mi, że do nikogo nie napisałem - nawet do Braci - ale chyba Oni są najwięcej 

wyrozumiali na te sprawy. 

Moje zdrowie przedstawia się dostatecznie. Tylko słuch się pogarsza, co mi trochę szkodzi. 

Aparaty okazują się nic nie warte. Zęby też mi się ruszają - znaczy się potrzebny gruntowniejszy 

remont. Poza tym z Marią czujemy się dobrze, bo i wiosna już się zaczyna zaczynać. 

Alleluja. Ucałuj i pozdrów wszystkich. Albinowi podziękuj za rubr[ycelę], Bag[ińska] zmarła 10 

III 

Lojzek  

 

13 V 1965 r. 

+ Kochana Maryś ! 



Już grubo po Św[iętach] a mnie wciąż jeszcze trudno zabrać się do pisania. Przykro mi, że nie 

dostaliście na czas mojego Alleluja. Świadczy o tym Twój list pisany zdaje się 18 czy trochę 

później. Pisał też Albin i Janina z Białegostoku, z którą jedynie poza Wami utrzymuję 

korespondencję. 

Wiem, że chciałabyś coś więcej wiedzieć czy słyszeć. Przypadkiem dostałem wiadomość, że 

mąż Zosi zmarł nagle. Zastała go rano w krześle nieżywego. Biedna, została teraz sama, bo 

Andrzej w Charkowie z żoną. Tak się niespodzianie kończą ludzkie sprawy. Byłem niedawno i 

wkrótce będę znowu, jeśli P. Bóg pozwoli. Do Lesi chciałbym napisać ze względu na chorobę 

ojca ale doprawdy trudno mi się zebrać. Tymczasem pozdrów Ją i Wszystkich. 

Chciałbym się już z Wami zobaczyć, bo czuję jak się wokół czyni coraz większa pustka - 

zwłaszcza po śmierci Magdaleny. Ona jeszcze mi najwięcej przypominała Ciebie i Tatusia. 

Niedawno wpadł mi w ręce ruski przekład wyzywu [zaproszenia] „Ljubimyj Lojzek” [tekst 

rosyjski], O mało się nie rozbeczałem. Ale to przechodzi - a dziś jest piękny dzień i aleje pachną 

różnymi aromatami. Bo to przecież ciepły kraj z winogronami i pomarańczą. Szkodą że bawię 

tu krótko. Przyjechałem na dwa dni do ciotki Barbary, która mieszka tu przyjemnie jak na daczy 

(u Was by się pewnie powiedziało - wczasy - jedno i drugie dobre). W ogóle Dżambuł 

przyjemne miasto. 

U Was też pewnie już ładnie. Napisz jak się urządzasz na nowosiela. Ten pokoik na górze - to 

rzeczywiście niemała pokusa, ale wszakże żyjemy jak „pielgrzymi i przechodnie” i to 

„maluczko” z ostatniej niedzieli brzmi natrętnie. 

Czy bywasz w Rozw[adowie] i co tam słychać? Ostatnio odszedł Eugeniusz - najstarszy z naszej 

akademickiej] czwórki. Ciekawym, czy rozmawiałaś gdzie z Tadeuszem - pewnie już gdzieś 

zasłużenie odpoczywa. Mnie powiedziano, że byłbym tylko dla głuchych, bo mają tam 

nadmiar. Rzeczywiście, słuch mi się psuje. Nic dziwnego - jedno ucho za dwa nie wystarczy, 

zwłaszcza jeśli przepracowane - ale jeszcze tak źle nie jest. 

Bądź zawsze dobrej myśli i pisz na zwykły adres Marii. Ona zawsze się cieszy, kiedy list 

przychodzi - niepokoi się, kiedy dłużej nie ma nic. L e przy tym lubi czytać i ciekawwa jak 

dziecko , al  

roztrzepana. Jadzia mało pisze do Ciebie, bo się uczy, będzie buchalterką (pewnie i księgową) 

możesz jej pogratulować. 

Tymczasem na dzisiaj wystarczy tej bazgr[aniny] coś z tego będziesz wiedziała 

Całuję Ciebie i Wszystkich. Marysię pozdrawiam 

Lojzek 

 

  

List do Marii Kaszuby -nr 98- z dn. 8 VII1965 r. 

PJChr. 



Marysieńko Kochanie! 

Znowu przeszło dużo czasu i czekasz na tych moich parę skąpych słów. Twoje dwa listy przyszły 

już dawno. Dziękuję Tobie i Marysi. Trochę niesłusznie domyślasz się w moich słowach smutku. 

Może trochę melancholii czy jakaś chandra ale to co innego. Co do uszu też me ma przyczyny 

narzekać. Może właśnie tej głuchocie zawdzięczam wiele. Od czasu do czasu jeżdżę do 

Len[ingradu] po lekarstwa. Czasem pomaga się i drugim. Zawsze mam pracy dość i czas mija 

szybko. Obecnie bawi w Krak[owie] mój znajomy z Kaz[achstanu], Mógłby Wam wiele 

powiedzieć, bo pracuje ze mną na jednej platformie. Może będzie na Loretańskiej. 

Albin pisał już do mnie parę razy i przysłał co potrzeba. Dzięki Niemu wiem coś o Rodzinie. 

Jestem im wdzięczny za zrozumienie. 

Obecnie u nas żar sypie się z nieba. Wszystko wysycha - ale tak bywa tu często. Wystarczy kilka 

deszczowych dni i wszystko się poprawi - o ile taka wola Boża. 

U Zosi byłem króciutko w sam dzień Św. Antoniego. Opowiedziała mi swoją tragedię. To było 

rzeczywiście coś niezwykłego, ale nie wydaje się być złamaną. Ciekawym, czy pisała Ci o 

Andrzeju. Jeżeli nie, to nie wspominaj, że coś wiesz. Rana powoli się zabliźnia - a ona liczy na 

zupełne wyleczenie. 

Chciałem napisać do Lesi współczujący list, ale trudno mi na to się zdobyć. Pozdrów Ją 

serdecznie ode mnie z wyrazami bólu. O Jej Ojcu będę pamiętać. 

O ślubie Jasia daj mi znać na czas, żebym mógł się duchem z nimi połączyć. Być może, że w tym 

samym czasie będą się w Kijowie weselić moje dzieci, do których zbliżenia trochę się 

przyczyniłem. Chcą, żebym był na weselu. 

Co do tych placuszków P. Marysi i tego pokoiku „na zielono” trzeba trochę poczekać ale nic 

nie jest wykluczone, kiedy mój kolega pojechał w gości. Tylko trochę różnicy, że On już po 

sześćdziesiątce. 

Bądź zawsze dobrej myśli Kochanie. On jest zawsze tak dobry, nie nigdy nie można 

przewidzieć, czym nas jeszcze obdarzy. Pisz zawsze na Marię , Ona się cieszy, kiedy listy  

przychodzą, ale Jej nie skoro do pisania.  

 

List do Marii Kaszuby -13 VIII 1965 r. 

+ Marysieńko Kochanie ! 

Nasze listy się złośliwie mijają ale myśli pewnie łączą gdzieś w eterze. Teraz wszystko tak 

dziwnie się dzieje. Byłem znowu u Marii i Haneczki i innych znajomych. Teraz tam pięknie, 

zielono. Bratki wybujały niezmiernie wskutek ciągłych deszczów. U Was podobno też coś 

podobnego u Tatusia i Janeczki. U Mamy byłem dawno. 

Pisałem Ci już pewnie, że byłem krótko u Zosi w sam dzień Św. Antoniego, dlatego też nie 

miałem czasu nawet się z Nią pożegnać. U mnie tak ciągle. Ten list pisany też naprędce, żeby 

jeszcze rzucić przed odejściem pociągu. A tymczasem trzebaby napisać Jasiowi gratulacje 



ślubne. Może to będzie na wniebowzięcie. Znowu nie jestem pewny na jaki adres pisać. 

Gdybym wiedział datę, mógłbym w tym dniu pogratulować im najskuteczniej i ofiarować 

najlepszy podarek. Tymczasem uściśnij Ich Wszystkich ode mnie. 

Czuję się dobrze mimo wielkich upałów tutaj a deszczów nie widać. Jedno i drugie daje się 

odczuwać wywczasowiczom. W ogóle lato mało dało przyjemności i zostawiło wiele braków. 

Na Twoje Imieniny jeszcze pewnie napiszę, ale kto wie czy na czas, więc już teraz całuję Cię i 

polecam Twej Patronce. Pozdrawiam P. Marysię 

Lojzek 

 

Kartka do Marii Kaszuby  6 IX 1965 r. 

+ Marysieńko ! 

Jestem niepoprawny. Obiecany list napiszę później a teraz bardzo mocno Cię ściskam przy 

Imieninach. Dostałem już trzy Twoje list> - jeden wspólny z W. Bardzo dziękuję i Jej podziękuj. 

Cieszę się, że pracujesz! Ja też r am jeszcze dzięki Bogu siły a przede wszystkim łaskę, z woli 

której nic mi nie jest. 

Do Jasia jeszcze nie napisałem. Napisz Im moje gratulacje. List dostałem miesiąc po ślubie ale 

zawsze się za nich modlę. 

Całuję Cię Lojzek    

 

List do Marii Kaszuby  11 IX 1965 r. 

Kochana Maryś! 

Przed kilku dniami wysłałem kartkę ale co to znaczy wobec Twoich trzech listów i to tak bardzo 

ciekawych. O ślubie Jasia dowiedziałem się prawie miesiąc potem, bo wtedy dopiero czytałem 

listy - oba naraz. Taki już u mnie porządek, choć bywa też inaczej. 

Trochę mnie zdziwiła ta miła wizyta u Ciebie i jej nowoczesny sposób. Ciekawym, czy mają 

własną maszynę [samochód] do rozporządzania? Byłaby to nowość. Zresztą przypuszczam, że 

jest ich więcej, aleja mało co o tym wiem i właściwie te nowości wcale mnie nie ciekawią. 

Piszesz, że jednak dobrze byłoby wracać a ja coraz więcej utwierdzam się w przekonaniu, że 

raczej nie. Lepiej byłoby, żeby tu ktoś przyjechał. Jest praca i płaca i to coraz więcej. Przecież 

na to jesteśmy. 

To co piszesz o swoich chorobach, to wcale nie drobnostki. Powinienem o wszystkim wiedzieć, 

tak jak Ty o mnie. Może się przy tym uśmiechniesz, ale przecież wciąż piszę o uchu i zębach. 

Teraz trochę jestem przeziębiony, bo zmiana temperatury - z upałów w chłód nie pozwala 

odpowiednio się ubierać. Wziąłem ze sobą jesionkę a tu w Kij[owie] znowu gorąco. 



Nie pisałaś, że była u Ciebie Teodora. Wiem o tym od Janeczki Ostrowskiej, która jedynie 

wytrwale nie zraża się moim milczeniem i pisze od czasu do czasu. Napisz do Niej koniecznie, 

kiedy dostaniesz list ode mnie i zapewnij o mojej wdzięczności za Jej życzliwość. Mieszka w 

Białymstoku ul. Droga do Wasilkowa 51. Podaj Jej mój adres i utrzymuj korespondencję. Jako 

dziewczynka grała u nas w Dubnie a teraz uczy muzyki w konserwatorium. Może Ją pamiętasz 

z Waszego pobytu z Tatusiem. 

Znowu muszę spieszyć, bo autobus odchodzi. 

  

List do Marii Kaszuby  27 IX 1965 r. 

Kochana Maryś! 

Mam nocną godzinę czasu, więc będę Ci dokuczać, choć pewnie śpisz. Rano mam być u 

Tomasza, którego dobrze zna Tadeusz. Ciekawym, czy wie, że Jego dawne miejsce obsadzone. 

Jest tam podobno Andrzej - młody energiczny. 0 mnie nie można tego powiedzieć. Czuję 

dobrze swoje niedołęstwo ale też i nieustanną łaskę Bożą. Jeżeli mi coś dolega, to chyba to, że 

nie mogę sprawić Tobie trochę radości. A także Twoje „maleńkie choroby”. Ale dobrze, że 

pracujesz i jesteś dzielna. He to Ci jeszcze pozostało do jubileuszu? Na to już chyba na pewno 

przyjadę. Uśmiechasz się pewnie i kręcisz głową - ale to wszystko możliwe. 

Czy napisałaś do Ninki Ostrowskiej? Podałem adres, ale powtarzam: Białystok, Droga do 

Wasilkowa 51. Pisz do mnie bardzo serdeczne listy, na które mało odpowiadam. 

Wyrzucam sobie bardzo, że nie napisałem jeszcze do Jasia. Obecnie znowu nie mam ich adresu 

przy sobie. W ogóle jestem pod tym względem niedbaluch i trochę ociężały. Teraz na przykład 

przeszło pół godziny a napisałem zaledwie kilka zdań. 

Prawda, trzeba było też napisać Franciszkowi na imieniny. Z Marią w Krasn[oarmiejsku] 

widziałem się już blisko miesiąc temu, więc nie dziw się, że może listy czekają i to może dość 

długo. Ona zawsze się cieszy wiadomością od Ciebie. Ją i innych dobrych mam nie mało. A 

wszystko dowód największej Miłości. Chciałbym, żebyś dostała Ewy Zarębiny „Zakochany w 

miłości”. Piękna książka, która daje wiele pociechy (Wyd. Pax.). W ogóle u Was ładne rzeczy 

wydają. Napisz do Waleiy i podziękuj za pamięć. Może dorywczo napiszę. 

Całuję serdecznie Ciebie i Dzieci. P. Mar. pozdrawiam 

Lojzek  

List do Marii Kaszuby - 16 X 1965 r. 

Kochana Maryś! 

Przedwczoraj otrzymałem Twój list i jestem zdumiony. Parę dni temu pisano mi z Kr. zupełnie 

co innego i tego się trzymam nie biorąc pod uwagę starań innych Przyjaciół. Nie wątpię w ich 

dobrą intencję ale niektóre Twoje wyrażenia świadczą, że zostałaś mylnie poinformowana. 

Choćby to: „raczej przeciwnie”. Tak może myśleć tylko człowiek nie znający tutejszych 

warunków. Na szczęście Albin do takich nie należy i jestem Mu wdzięczny za dobre słowa 



przesłane w imieniu Hier[onima]. Rozproszyły one moje obawy wzbudzone przez Tad[eusza] 

Właściwie o co Wam chodzi? 

Piszesz o uchu i innych względach. Słuchu i tam mi nie naprawią a z pewnością tutaj mi łatwiej 

pracować przy moim niedołęstwie niż gdziekolwiek u Was a na „zasłużony odpoczynek” 

jeszcze wcale się nie piszę. 

Co do innych spraw, mogę Cię zapewnić, że może jeszcze nigdy dotychczas nie czułem się tak 

dobrze pod wielu względami jak obecnie. Mam szczerze życzliwe otoczenie i wszystko co nam 

razem potrzebne i tego można się pozbawić przez nieoględne kroki. 

Szkoda, że nie widziałaś się dotychczas z córką Rakowskiej. Jeżeli Ci napisze, staraj się z Nią 

zobaczyć lub porozumieć. Będziesz wiedziała, dlaczego pośpiech z wyzywem [zaproszeniem] 

może okazać się niepożądanym a nawet szkodliwym. Wierzę Ci, że chciałabyś jak najlepiej ale 

właśnie dlatego Ci to piszę. Moje starania musiałyby przejść przez różne fazy i to nie wiadomo 

z jakim skutkiem - w każdym razie potrwałoby to jeszcze jakiś czas. Tu nie pomogą żadne 

nakazy. 

To, że piszę mało, może Ci wiele wyjaśnić. Po prostu jestem czasem zmęczony, mam wiele 

roboty, jak wszyscy tutaj. 

Do Jasia napiszę przy sposobności. Nie gniewaj się Kochanie i bądź dobrej myśli. P. Bóg 

najlepiej wszystko urządzi. 

16 X Jadzi wysłałem telegram  

  

List do Marii Kaszuby - 25 X 1965 r. 

+ Kochana Maryś! 

Piszę na różowym papierze i w takim może humorze, ponieważ mam wiele pociech, z których 

nie najpośledniejszą jest Twój bardzo kochany list. Nie masz większej radości jak czuć się 

rozumianym - a Ty to tak mile umiesz wyrazić, choć Cię to wiele kosztuje. 

Niedługo zapewne dostaniesz - a może już przyszedł list od Zofii ze Zd[ołbunowa], Obiecała 

napisać coś więcej ale Jej to trudno pewnie przychodzi. Co do Twoich pytań, mogę dać 

wyczerpującą odpowiedź, bo właśnie w tej sprawie jeździłem do Len[ingradu], Dali mi 

lekarstwo na uszy a w M[osk]wie próbowałem dobrać aparat, ale często się psuje i lepiej go 

nie stosować. Zęby chwieją się jak dawniej i na to nie ma rady. U Was podobno coś takiego 

leczą w Ciechocinku, jak wyczytałem w Małej Enc[yklopedii] Zdrowia. Myślisz zapewne, że się 

starzeję, kiedy czytam podobne podręczniki. Być może, ale dla siebie mało z tego korzystam, 

zresztą żadna książka długo u mnie nie postoi. 

U Zosi kró[tko] byłem znowu parę godzin zaledwie i znowu się nie pożegnałem, bo już z 

powrotem nie mogłem do Niej wstąpić. Tak było u mnie nieraz, że na próżno mnie czekają w 

odwiedziny dla przyjemności. Trzeba uzyskiwać czas na coś pożyteczniejszego. W swoich 

apartamentach czuje się chyba osamotniona, choć dobrej weny nie traci. Andrzej przyjeżdża i 

troszczy się o Nią. 



U nas już zima od kilku dni, ale obecnie Maria urządziła dobre ogrzewanie, więc mam gdzie 

odpocząć. Łachów mam też pod dostatkiem - w ogóle nic mi nie braknie nawet tego Co 

Najważniejsze. Gdybyś tu mogła być kiedy wieczorem! Pisząc to mam prawdziwe łzy w oczach, 

co mi się nieraz zdarza, kiedy pomyślę, jak On dla mnie dobry. I właściwie za nic, bo cóż ja tu 

znaczę lub robię. Tadeusz miał rację, że jestem niedołęgą. Chciałem napisać za to do Niego na 

imieniny, ale już za późno. Możesz Mu przy sposobności zakomunikować, że rozmawiałem z 

Tomaszem, który dzieli moje przekonania, bo zna dobrze te strony. 

Dobrze, że napisałaś do Janiny O. Ma córeczkę, trzeba Jej pogratulować a tak mi trudno zabrać 

się do pisania. 

Do Jasiów też nie pisałem, co sobie mocno wyrzucam. Mógłbym im posłać jaki upominek, 

ale jak i co? Nie mam czasu o tym myśleć.  

Walerze napisz, że modlę się za Stasię i za Nią i pamiętam choć nie piszę. Albina poproś, żeby 

wysłał na czas rubr[ycelę] najlepiej do Romana. 

Bardzo mocno całuję Ciebie i Dzieci. Karteczkę z winsz. też otrzymałem. 

P. Marysię pozdrawiam serdecznie i dziękuję za dobroć 

Lojzek 

  

List do Marii Kaszuby  z dn. 18X11965 r. 

Kochana Maryś! 

Już jakieś dwa tygodnie temu przyszedł list - ślubny. Dziwiłem się trochę, że Młodzi dotychczas 

nie napisali - a to trzeba było przegapienia. Już to drugi list - przesroczony - tylko, że tamten 

przyszedł po roku. 

Teraz u nas już zima co się zowie. Były też burany prawdziwe kazachstańskie ale jeszcze nic 

strasznego. Zresztą mam walonki i futro prawdziwie syberyjskie do jazdy sankami, szopy - 

jeszcze z Korca. Obecnie ten wehikuł wyszedł z użycia i koni a tym bardziej psów pociągowych 

nigdzie nie widać - chyba jakaś szkapa do wożenia wody. Wszędzie asfalty lub inne bite drogi. 

Czytałem o mgłach i katastrofach u Was - ale zasadniczo mało co wiem, co się dzieje na świecie. 

Po prostu - nie ma czasu zajmować się czym innym jak bieżącym dniem - a to już zawiera zbyt 

wiele treści. 

W niedzielę wybieramy się z Marią w odwiedziny. Jej córka wysyła syna do wojska i sprawia 

mu pożegnanie. Taki tu już zwyczaj - prawie powszechny. Ja będę pewnie znowu u Zosi - jednej 

i drugiej ale niedługo, bo trzeba mi będzie robić porządek z zębami. Próbowałem też aparat 

do ucha ale nic dobrego nie wychodzi - jakoś sobie i tak daję radę. 

Ciekawym, czy był kto u Ciebie z tych stron. Wciąż ktoś się wybiera i obiecuje. 



Pisał Albin, choć Mu przedtem nie odpisałem. Jestem Mu wdzięczny za pamięć. Do Janiny Ostr. 

miałem napisać gratulacje ale doprawdy nie pamiętam, czy wysłałem, coś mnie też pamięć 

zawodzi - jak nie przymierzając moją Siostrzyczkę. 

tak już prawie za miesiąc Boże Narodzenie - a przedtem adwent - roraty. Boże mój znowu 

ogarnia mnie silne wzruszenie. Chyba jeszcze napiszę. 

Usprawiedliwiaj mnie gdzie trzeba za moje niedołęstwo. Pamiętajcie o rubr[yceli]. Całuję Cię 

mocno, P. Mar. pozdrawiam. Maria też.  

List do Marii Kaszuby -nr 106-z dn. 17 XII 1965 r. 

 

PJChr. 

Kochana Maryś ! 

Już przyszedł Twój świąteczny list a ja jeszcze do nikogo nie napisałem. Nie wiem czy się kiedy 

poprawię z tego niedbalstwa, choć wciąż to postanawiam. Dzisiaj też piszę na siłę w ostatnich 

minutach dnia, żeby wreszcie poszło. Dziękuję Ci za Twoje pogodne listy. Co do Twej niby 

„choroby”, to dzielę ją z Tobą i dziękuję P. Bogu, że mam taką Siostrzyczkę. Czemu nie 

mogłabyś dobić się jubileuszu - nie widzę przyczyny. Niech Ci Nowy Rok przymnoży tej 

niespożytej energii dla dobra Twej kochanej dziatwy, która Cię przywiązuje do belferki. Każde 

z nas ma swoją namiętność i myślę, że tak powinno być. 

Właściwie, to i myśleć nie mam kiedy - po prostu tak się to układa i już. Wczoraj na ten przykład 

cały prawie dzień reperowałem jasełka, które w zeszłym roku uległy szpetnej katastrofie. Teraz 

już Bambin uśmiecha się na nowo z całymi nóżkami. Nie uwierzysz ile mi ono radości sprawia, 

po prostu jak dziecko. W ogóle w wielu rzeczach jestem dziecinny. Czasem lubię pasjami 

śpiewać i nie lubię, gdy kto fałszuje, choć sam czynię to pewnie nieraz. 

Teraz staramy się trochę wprowadzać nowości, ale idzie to opornie. Albin przysłał mi ciekawe 

książki ale tak mądre, że zwykle przy nich zasypiam (tylko mu nie mów tego, bo gotów nic 

więcej nie przysłać) po prostu jestem analfabetą na skomplikowaną terminologię. Wolę raczej 

co działa na serce i można dla innych zużytkować. Np. wpadł mi w ręce śliczny żywocik 

Dominika Savio i już mi gdzieś przepadł, bo nigdy tych rzeczy długo nie trzymam. Gdybyście 

coś znaleźli o Marii Goretti, z pewnością by mi się przydało. 

Nie wiem, czy będę mógł osobno napisać do Dzieci. Zresztą będą pewnie u Ciebie - więc Ich 

uściśnij i przy opłatku złóż życzenia trwałej zgody i miłości, bo to chyba najważniejsze. Pani 

Marysi też życzę wszelkiej radości świątecznej. 

Całuję Wszystkich Was i ściskam 

Lojzek 

 

List do Marii Kaszuby – 1 IV 1966 r. 



PJChr. 

Kochana Maryś! 

Znowu moje „Alleluja” się spóźni, ale do tego już jesteś chyba przyzwyczajona. U nas Święta 

zapowiadają się nie bardzo wiosennie. Rano bywa dobry mróz i dzięki temu można przejść 

sucho, ale koło południa dobrze mieć nogi bocianie lub przynajmniej gumowe buty. Ale 

wszędzie ludzie jakoś żyją. W „Aryktyńskim” znalazłem się niespodzianie i pobędę tu dłuższy 

czas na pracy, jeszcze nie wiem jakiej. I do nas niedołężnych stosują się słowa Mistrza: „gdyś 

był młodszym, chodziłeś kędyś chciał, lecz gdy się postarzejesz, pociągną cię, gdzie nie 

zechcesz”. Dla Św. Piotra oznaczało to krzyż głową na dół, dla takich marnych sług jak ja 

znajdzie się też maleńki krzyżyk, aby uświęcić choć niegodną ofiarę. Inaczej cóżby była warta 

cała praca? 

Ale nie myśl za wiele - Kochanie - o tych niejasnych słowach. Ja sam właściwie nie wiem jeszcze 

dokładnie, co Ci napisać. Jeśli chodzi o zdrowie, to w różnych badaniach orzekli, że nic mi nie 

brakuje - oprócz ucha - co się zresztą nie liczy. Dali mi inwalidność [!] 3-ej grupy. Trochę mi żal 

Marii, Zofii i innych ale mam nadzieję, że skoro obeschną drogi, będzie mógł ktoś mnie 

odwiedzić i przywieźć potrzebne rzeczy. Do Ciebie będę mógł teraz częściej pisać i Twoje listy 

będą też większą pociechą. Będę też próbował zaprenumerować jakąś polską gazetę. 

Albin może wysłać jakąś ciekawą książkę. Moja fantazja teraz pracuje niestrudzenie i odtwarza 

trzydzieści minionych lat. Trzeba zaprowadzić porządek w chaosie wspomnień, gdzie 

nagromadził się „galimatias srogi”. 

Rocznica święceń zastała mnie już w nowych warunkach. Zbiegła się ona niemal z pierwszą 

rocznicą śmierci Bagińskiej (10. III). Potem przeszedł nasz żałobny dzień, który Ci kiedyś opiszę 

(25.El). I oto nadchodzi poniedziałek (4) dla nas pamiętny. A co przyniosą Święta, czy do tego 

czasu nadejdzie to, czego najwięcej oczekuję? Mam nadzieję i modlę się o to codziennie łącząc 

się z Nieustanną Wielką Ofiarą. 

Nie myśl Kochanie, że przyszło to, czegoście się tam razem z Tadeuszem i innymi obawiali. Jeśli 

i tak, to chyba w łagodniejszej formie, aby wszystko opłacić. Każdą ofiarę trzeba oczyścić w 

ogniu cierpienia, inaczej wszystko idzie na mamę. „Trzeba było, aby X cierpiał i umarł i tak 

wszedł do chwały”. Niech Zmartwychwstały natchnie nas męstwem i pocieszy. 

Pozdrów Dzieci i ich Pary, Edka też. P. Marysię specjalnie serdecznie. P. Walerę przeproś, że 

nie piszę; może teraz wreszcie się poprawię kiedy tęsknota dokuczy. 

Braciom daj list do przeczytania, niech mnie włączą w swoje upominki Alleluja. 

Całuję Ciebie i Wszystkich serdecznie 

Lojzek 

1 IV Prima Aprilis! możesz więc to wszystko przyjąć jak dobry żart. 

 

 



List do Marii Kaszuby z dn. 20 IV 1966 r. 

Kochana Maryś! 

Napisałem Ci już przed świętami i spodziewam się rychło odpowiedzi ale tymczasem 

przyjechała Maria i mówi, że przyszedł list od Ciebie, który ona niestety zapomniała przywieźć 

ale sama go przeczytała. Możesz więc uważać to pisanie za odpowiedź. Z bólem serca 

dowiaduję się o chorobie Lesi. Wyobrażam sobie, jak Ziunek musi to przeżywać. Ale przecież 

teraz medycyna robi cuda. Moja parafianka z czegoś podobnego wyzdrowiała niemal zupełnie. 

Jeszcze więcej trzeba ufać Niebieskiemu Lekarzowi. Nieustannie o nich pamiętam. 

Moje losy układają się dziwnie dobrze. Roboty żadnej mi nie dają z powodu słuchu, który 

trzeba leczyć. Pokazuje się jawnie, że tak samo ja nie mogłem znaleźć żadnej pracy i niesłusznie 

mnie zesłali. Mieszkam u dobrych naszych ludzi, którzy się troszczą o mnie jak przedtem inni. 

Maria przyjechała z innymi jeszcze i przywiozła wiele potrzebnych i zbytecznych rzeczy. Nie 

martw się Kochanie i nie miej mi za złe, że jestem uparty. Św. Paweł też szedł do Jerozolimy, 

choć wiedział co Go tam czeka. Teraz mam wiele czasu i opisuję dzień za dniem teraźniejsze i 

dawne rzeczy. Kiedyś może przeczytasz, bo to dla Ciebie. 

Same Arykty to wciśnięta pomiędzy rozlane wody garstka domów. Jest szkoła, szpital, klub i 

parę magazynów [sklepów]. 

Co dzień spaceruję nad wodą po stepie wdychając wiosenne powietrze. W powietrzu szybują 

czajki i jakieś nieznane mi małe ptaszynki. Podobno niedawno jeszcze jeżdżono tu wielbłądami 

ale teraz już ich nie widzę, tylko pastuchów na koniach wszędzie sporo uganiających się za 

stadami. Słowem: egzotyka i niemal idylla. Tylko kiedy deszcz, to siedź człeku w domu, bo 

gumowych butów jeszcze mi nie przywieźli. 

Napisz lub powiedz Albinowi niech mi co przyśle ciekawo-pożytecznego. Moich rzeczy wiele 

zabrali a tu nie mam nic prócz br[ewiarza]. Może przysłać tak jak do Romana na adres, który 

teraz podaję. Będę się starał zaprenumerować choćby „Życie Warsz[awy]”. Albin może 

przysłać też na adres Kazimierza. Oni będą u mnie. W ogóle kontakt się nie przerywa. 

Będę pisał do Moskwy do pełnomocnika od wyznań, bo właśnie w drodze do niego zostałem 

zatrzymany. Jest wiele spraw  ' * inne, jak w czasie  

kiedy mnie zdjęto z pracy. Mój kazus wygląda na anachronizm. Nie traćmy więc nadziei, że 

sprawy wezmą inny obrót. 

Pisz Kochanie, kiedy tylko możesz, bo poczta tu kuleje jak starucha zależnie od pogody. Dzieci 

uściśnij, Ziunka pociesz. Jeżeli Lesi imieniny na Aleksandra 3-go maja, to złóż życzenia rychłego 

zdrowia. P. Marysię serdecznie pozdrów. 

Do Wal. nie mogłem się jeszcze wyguzdrać, ale pewnie napiszę tylko jak to. Gdacjusza 3? A 

Ziunek, czy dostał telegram? Nie wysyłałem sam, więc nie jestem pewien. 

Całuję mocno Ciebie i Wszystkich 

Lojzek 



 

 

  

List do Marii Kaszuby 18 V 1966 r. 

Marysieńko Kochanie ! 

Przed kilku dniami przyszedł wreszcie Twój list. Upragniony i wymodlony. Jak ja się już bardzo 

niepokoiłem! Chciałem pisać już trzeci raz przez Celinograd. Ale też szedł, szedł jak piechotą 

19 dni. U nas zresztą nic się nie spieszy. Nawet lato się ociąga. Wczoraj sypał śnieg, jak w 

grudniu. Rychło stajał, ale zimno jest stale. Nic mi to jednak nie szkodzi, bo Róża w mieszkaniu 

pali, a na wyjście mam dwie kufajki i futro. Dbają tu o mnie bardzo. 

Maria była już dwa razy - przywiozła bieliznę i wszystko potrzebne. Mikołaj i Zofia przysłali 

paczki. Jestem wzruszony serdecznie życzliwością, którą mi okazują zewsząd. 

To Co najważniejsze też mamy. Aby radość była zupełna. Więc nie martw się Kochanie i pilnuj 

dobrze Lesi. Cieszę się, że jest u Ciebie. Modlę się, żeby powróciła do normy. W cierpieniu 

jeszcze bardziej ją polubiłem. 

Pisałem do Albina, bo przysłał mi mszał, przydałoby się jeszcze CO. 

Przysyłajcie gazety w banderoli jakie tylko można. Nic nie wiem o Tysiącleciu. Do nas 

przychodzi niemieckie „Neue Zeit”, w którym jest czasem coś o Polsce, ale skąpo. „Życia 

Warszawy” dawno już nie miałem. Wiem tylko, że Gromyko był w Watykanie, może mnie to 

co pomoże. Pisałem już do Moskwy i czekam na rezultat. Ale niech się dzieje wola Boża. Pisz 

Kochanie, kiedy Ci tęskno. 

Ja całe dnie spędzam na pisaniu, już wysłałem do Z[ofii] 0[tko] we Lwowie. Może jakoś przez 

okazję dostaniesz. Miała być u Ciebie Lonia. Ale Ona mało co wie a przy tym niegramotna. 

Mogłabyś podać przez nią jaką ciekawą książkę. 

Dzisiaj Św. Feliksa - uroczystość w Rozw[adowie]. Czy tam bywasz? 

Całuję Cię Kochanie, Lesię uściśnij, P. Marysię też i Dzieci   Lojzek  

 

 

List do Marii Kaszuby -nr 110 -z dn. 31 V1966 r. 

+ Marysieńko Kochanie! 

Twój list szedł długo, 13 dni. Z Krakowa otrzymałem za 9, bo pocztą lotniczą. Równocześnie z 

listem przyszły książki od Albina. Jest to dla mnie dobrodziejstwo, bo tyle mam polskiego 

słowa. Żyję wśród samych Niemców, którzy są bardzo życzliwi, ale polskiego żywego słowa nie 

zastąpią. Maria była u mnie na 3 maja ale raniutko wyjeżdżała, więc musieliśmy się spieszyć. 

W każdym razie w Częstochowie byliśmy, nawet ze łzami śpiewaliśmy „Serdeczna 



Matko”. 

Dostałem z Akmolińska „Życie Warszawy”, bo tam prenumerują - ale przywieźli mi naraz z 

całego miesiąca, więc przeglądam tylko „po łebkach”. O Częstochowie jest tam dość 

powściągliwa wzmianka ale wystarczy, aby przeżyć co się tam działo. W ogóle żyję teraz więcej 

przeszłością. Nagromadziło się tego tyle, że można przeżyć i [... ] ale i aktualnie czasem coś 

nowego się zdarza. 

Dzisiaj kończy się maj. Prawie co dzień śpiewałem naszą polską litanię sam jeden na 

cmentarzu. Czasem wtórowały mi stepowe wiatry. Teraz wokół rozciągają się szmaragdowe 

przestrzenie w przeróżnych odcieniach. Albin, który tutaj był dwadzieścia kilka lat temu pisze, 

że w maju step jest piękny, przypomina polskie łąki. Co to, to nie bardzo, bo kwiatów tu mało, 

zaledwie nędzną wiązankę jakichś żółtych i bladoliliowych udało mi się uszczknąć do ołtarzyka, 

a i te rychło więdły. 

Myślę z zazdrością o Waszych zielonych, rozkwieconych łąkach i sadach. Cieszę się, że i u Ciebie 

pięknie Marysieńko i masz już swoje gniazdko. Pora Ci już chyba odpocząć, ale myślę że dalej 

będziesz pracować do jubileuszu, byle zdrowie dopisało. 

Ja już właściwie odpoczywam. Pracy żadnej mi nie dają. Sam zajmuję się jak wszędzie trochę 

introligatorką, trochę tak jak dawniej, ale teraz oczywiście mniej, bo nie wyjeżdżam poza rejon. 

Na tym polega posielenie [zesłanie]. 

Na warunki materialne nie mogę się skarżyć. Mieszkam przy starszym małżeństwie. Oboje cały 

czas zajęci, a nawet na noc chodzą na stróżowanie, tak że mam zupełną swobodę. Poczciwa 

Róża dogadza mi pewnie nie gorzej jak Twoja Marysia. W ogóle ludzie są tu bardzo dobrzy. 

Prócz tego Zofia ze Zdoł[bunowa] przysłała mi już dwie posyłki i Mikołaj też. 

Nic mi nie brak Kochanie - tylko polskiego słowa, dlatego pisz ile możesz. O Lesi wciąż myślę, 

ale chyba nie jest tak, żeby skończyło się ich szczęście. To może z czasem minąć, choć zdaje się 

niemożliwe. 

Wciąż zapominam, czy rocznica Januśki jest 6 czy 9-go? Do Jasia napiszę na imieniny. 

Całuję Ciebie i Was Wszystkich Kochanych i Drogich. 

P. Marysię i Braci pozdrawiam 

Lojzek 

 

 

  

 

  

List do Marii Kaszuby 15 VI 1966 r. 



Marysieńko Kochanie! 

Wczoraj przyszedł Twój list a równocześnie ta kartka pisana do Zofii. Niepotrzebnie się 

niepokoisz, bo pisma [listy] od Ciebie otrzymuję regularnie tylko to co pisałaś do Marii odesłała 

mi dopiero teraz, wobec czego wszystko co tam się znajduje już teraz nie jest aktualne z 

wyjątkiem wiadomości o dobrej nadziei Jasia i Helenki. Wciąż wyrzucam sobie, że nie 

napisałem im gratulacji ślubnych. Teraz Jego imieniny też żle obliczyłem. Zdawało mi się, że 

jeszcze czas, bo nie lubię życzeń imieninowych uprzedzać, a to tymczasem już późno. Nie wiem 

też, czy pamiętam ich prawidłowy adres. Telegram wysłany do Ziunka wrócił z zaznaczeniem, 

że adresata nie ma. Swoją drogą sam nie wysyłałem a cudzymi rękami tylko żar dobrze 

wybierać - mówi ruskie przysłowie. Wobec tego już Ty prześlij Jasiowi moje serdeczne 

życzenia, żeby doczekał się tej radości, której się spodziewa a prócz tego wielu 

niespodziewanych. Adres mi przyślijcie, bo chcę sam do Nich napisać. Minął wprawdzie czas, 

kiedy pisanie było moją gwałtowną namiętnością ale i tak na każdy list odpowiadam a nigdy 

nie otrzymywałem tyle co teraz. Najwięcej pisze Zofia, za co Jej jestem niezmiernie wdzięczny, 

bo mnie informuje co się u nich dzieje. Prócz tego przysyłają mi paczki z wszelkimi słodyczami. 

Nie jest to potrzebne, bo nie odczuwam żadnych braków zwłaszcza jeśli chodzi o podniebienie. 

Gospodarze mają dwie krowy i pełno drobiu, co dzień mam nabiału do syta. W ogóle możnaby 

powiedzieć, że jest mi pod pewnym względem lepiej niż przedtem. Chcieli mnie odesłać do 

jakiegoś innego sowchozu na pomocnika pastucha ale nie mam do tego sił i zdrowia. Teraz 

przyjmuję glukozę i jeszcze jakieś świństwo do hypotonii. Ma to trwać 10 dni. Co potem będzie, 

P[an] B[óg] wie, ale już mam dość doświadczenia, co cokolwiek się zdarzy, jest zawsze dobre. 

Trudno teraz pisać, ale doznaję nadzwyczajnych pociech i to tym większych, że właśnie teraz i 

właśnie tu. 

B[oże] Ciało mieliśmy piękne pod każdym względem. Przyjechali goście - usłyszałem polską 

mowę. Okazują mi wiele serdeczności. Maria jeździła do M[oskw]y i wróciła z dobrą nadzieją. 

Spodziewam się Jej wkrótce. 

Moje imieniny tutaj nie bardzo są znane, ale Zofia przysłała mi już wzruszające podarki 

duchowe. Pisali też z Korca i przysłali d\ iły list od Janiny 

Ostrowskiej]. Pisz do Niej.  

Cieszę się, że masz przyjemne mieszkanko. U nas też byłoby słonecznie tylko okna 

pozasłaniane, bo bywa upał. Deszcz teraz skąpy, na ulicy tumany kurzu, zresztą mało 

wychodzę, bo mam sporo książek do roboty. Tylko rano obowiązkowy spacer. 

Pisz Kochanie, ile możesz, bo tym żyję, tylko się nie martw o nic. Braci i P. Marysię pozdrów. 

Dzieci uściśnij i ucałuj. 

Całuję Cię mocno Lojzek 

 

 

  



List do Marii Kaszuby - nr 112 - z dn. 26 VI1966 r. 

+ Marysieńko Kochanie! 

Masz mnie za jakiegoś mazgaja, kiedy przestrzegasz przed płaczem. Pewnie, że jest mi czasem 

smutno na tym pustkowiu, gdzie nieustannie skrzeczą traktory a przed chatami suszą się 

„kiziaki”. Oko nie ma się na czym zatrzymać. Jednakże w chwilach przygnębienia przychodzi 

jakaś nadzwyczajna pociecha. 22 dzień po imieninach przyszedł Twój list, drugi od Zofii, a 

równocześnie odwiedziła mnie - Polska. Prawdziwa, autentyczna z Gdyni. Polska - czy Polka - 

to wszystko jedno. Teraz ktobykolwiek stamtąd przyjechał przynosi aromat Ojczyzny. Nie dziw 

się tak, że tak pisze ten, który się od Niej odżegnywał. Teraz też nic się nie zmieniło w moich 

przekonaniach, że moje miejsce właśnie tu. Pani Czajkowska napisze do Ciebie. Prosiłem, żeby 

zajechała ale spieszy do pracy. Jej siostra jest w Akmolińsku - moja dobra znajoma. Utrzymuj z 

Nią kontakt - jestem b. wdzięczny, że mnie odwiedziła. 

Dziękuję Ci za list z Wrocławia. Cieszę się, że Jasiek umie tak ładnie pisać. Chciałem Mu napisać 

na imieniny ale doprawdy nie pamiętałem adresu; Grunw[aldzka] 34 m. 11? Na ten adres 

wysłany telegram do Ziunka wrócił. Czemu Oni nic do mnie nie piszą? 

Banderola jeszcze nie przyszła ale mamy cały stos ”Życia Warsz[awy]” wszystkie stare. Zresztą 

mało czytam - pochłania mi czas introligatorka. Trzeba mi wyrwać 2 zęby i robić nową protezę. 

Skończyłem już brać glukozę. Niewiele to się przydało. Klimat tu niezdrowy. Upałów takich jak 

u Was nie ma. Bywają deszcze. Teraz będziesz miała więcej czasu, więc pisz. 

Staruszka Apolinarego] pozdrów. Ja przynajmniej mam jeszcze coś na głowie. Całuję 

Ciebie i Dzieci. Pozdr[ów] P. Marysię 

Lojzek  

  

 

List do Marii Kaszuby - 9 VII 1966 r. 

Kochana Maryś! 

Dzisiaj zmuszam się do pisania bo jestem niezwykle ociężały. Nie jest to choroba ale ogólna 

śpiączka. Moi gospodarze poświęcają temu zajęciu cały wolny czas, a ja się od nich zarażam. 

Moje niedomaganie też nie było poważne. Hypotonia jest u mnie stale a uszy też trzeba leczyć, 

bo i drugie się psuje. Wszystko to są przyczyny, na podstawie których napisałem do 

prokuratora o rozpatrzenie sprawy. Napiszę też do Moskwy do Papy Sowieta. Jeśli potrzeba 

będzie, będziesz mogła Ty również poczynić jakieś kroki, bo moje siedzenie tutaj nie ma sensu. 

Właściwie nie mają mi nic do zarzucenia poza tym, że parę lat przeżyłem bez pracy a teraz sami 

się przekonują, że w moich warunkach znaleźć odpowiednie zajęcie było niemożliwe. Wybiera 

się do Polski Karol i może będzie u Ciebie ale do niego stąd jeszcze nie pisałem. 

Nie wiem kto pisał do Ciebie z Warsz[awy] Jeżeli będziesz pisać do niej, to podziękuj za 

życzliwość i poproś, żeby nic ciepłego nie brała, bo mam tego dość w Tainczy a i tu mi 



przywieźli. Numeru kołnierzyków nie znam wcale, bo nie noszę. Chciałbym Ci napisać, jak się 

pozbyłem nadmiaru garderoby, ale to kiedy indziej. 

Gazet żadnych nie dostałem. Przypuszczam, że to idzie na konto naszej poczty. Równocześnie 

z Twoimi dwoma listami zastałem na biurku (raczej na odbiorniku) drugi już od Albina. 

Pierwszy pisał w maju czy też jeszcze w kwietniu a potem przysłał mi 2 ks[iążki]. Przyszły dość 

szybko ale nie odpisałem Mu - dopiero teraz Mu podziękuję. Z tego wynika, że książki można 

przysyłać, nie wiadomo jednak, czy wszystkie. Nina O. obiecała mi też wysłać. Teraz mam więc 

coś niecoś do czytania ale co zacznę, to się oczy kleją. Złości mnie Morstinowa, że jojczy na 

starość („Patrzę i wspominam”). Nie wiem jak tam będzie dalej ale początek fatalny: widzę, że 

rzeczywiście jestem stara. Ja nigdy tego nie czuję, nawet teraz kiedy w gębie zrobiło się pusto 

po trzech naraz zębach. Zdaje się, żebym całkiem odmłodniał nawet bez nowoczesnej kuracji, 

gdyby - Ale niech się dzieje wola Boża. Nie myśl, że i teraz siedzę bezczynnie - tylko kręcę się 

po ciasnym podwórku. Zresztą teraz każdy siedzi w domu, bo trudno jechać. Maria z jedną 

Niemką przyjechały parę dni temu na kieszeniowy bilet a potem nie wiem jak się dostały z 

powrotem. 

Upały u nas duże ale nikt ich nie mierzy, bo taki klimat tu zwyczajny. 

Wiesz już teraz coś trochę o mnie. P. Mar. opowiedz jak to było z Twoimi książkami. Teraz 

trochę lepiej. 

Całuję Ciebie i Wszystkich. P. Mar. też. 

Co to za ono się [... ]? Jak za moich czasów Jan! 

Lojzek  

 

 

List do Marii Kaszuby - 29 VII 1966 r. 

Kochana Maryś! 

Przed chwilą wróciłem z przechadzki, jest już po 10-tej 40 min. (odlicz trzy godziny) ale trzeba 

wreszcie Ci odpisać, bo list przyszedł jeszcze w sobotę. Przyznam Ci się jednak, że czytałem go 

dopiero w niedzielę po nab[ożeństwie]. Twoje listy są jak łakocie, które tym więcej smakują, 

im bardziej zaostrzy się apetyt. 

Skoro Ania naplotkowała na mnie, muszę Ci też coś o Niej napisać. Wyobraź sobie moją radość, 

kiedy się dowiedziałem, że na tym odludziu znajduje się polka [!] i to z moich znajomych stron. 

Kozłowscy (znowu jak w Dang.) mieszkali koło Bereznego - od Równego kilkadziesiąt 

kilom[etrów]. Ojciec był niemiec [!] luteranin ale córki wychowała matka polka [!] Siostrę Ani 

zamordowali banderowcy wtedy kiedy i moją Dermankę zniszczyli a ja prawie cudownie 

uszedłem z ich rąk. Ania z ojcem dostała się w czasie wojny do Niemiec, gdzie zrobili z nich 

Ziegelhagenów a matka Kozłowska została w Polsce i po latach się odnaleźli. Ania jest dla mnie 

od początku dobra jak siostra. Kiedy mnie stąd zabrali do rejonu, żeby wywieźć na pastucha, 

płakała jak za rodzonym, a kiedy powróciłem powtórzyło się to znowu - już z radości. Napisz 



do Niej na imieniny ale krótko i wyraźnie, bo Twojego listu nie mogła całego przeczytać i 

przyniosła do mnie. Jej nazwisko po mężu jest Zimmermann. Cała rodzina niemiecka - ona 

jedna polka [!] - los nie do pozazdroszczenia. 

Co do tego coś się dowiedziała, wszystko trzeba przypisać P J. On tu jest wszystkim - ja niczym. 

Takim małym zerem, przed którym On stawia jedynkę. Ania zresztą z tego mało wie a Tobie 

niech wystarczy, że mam 4 [... ]. Siedzę spokojnie, jak na kurorcie (u Was się mówi wczasy). 

Róża karmi mnie zdrowo i regularnie. Dawniej bywało różnie. Co do protez i innych potrzeb, 

nie masz dobrej orientacji. Nie potrzebuję się zdawać na zarobek introligatorski]. Gdyby można 

było chciałbym posłać co Jasiom w swoim czasie dla Maleństwa. Daj im Boże, aby wszystko 

było szczęśliwie. 

Może ten list nie zastanie Ciebie w domu, będę czekał cierpliwie. Jeżeli wysłałaś czasopisma, 

to przepadły. Książki od Alb[ina] też nie ma. Zresztą może jeszcze przyjdzie. Napisałem do 

Niego. Powinien być u Ciebie Karol. Ale On wie o mnie tylko z opowiadania. 

Napisałem do Niego ale już po wyjeździe. Na razie nich Ci to wystarczy, bo już zbliża się 12 a 

jeszcze czeka Kompl[eta]. 

Całuję Cię mocno i Wszystkich z P. Mar. 

Lojzek  

 

 

List do Marii Kaszuby -nr 115 -z dn. 13 VIII1966 r. 

Marysieńko Kochanie! 

Twój optymistyczny list był bardzo na czasie, bo czytałem go w trakcie pakowania się do 

wyjazdu z Arykty. Płakali wszyscy - najwięcej Ania. Było to w zeszły piątek. W sobotę - na samo 

Przemienienie Pańskie - znalazłem się na nowym miejscu. Leciałem samolotem, więc nie 

trwało zbyt długo, ale Arszatyńsk od Arykty dzieli ok. 350 km. Nie pisałem dotychczas, bo nie 

wiedziałem, jak się ułożą moje warunki. Wszystko tu dla mnie obce, bo spotykam przeważnie 

czarne kosookie twarze. Niemców jest parę rodzin, ale luteranie, a właściwie nijacy. Starszych 

nie ma wcale - sama młodzież. Sowchoz istnieje zaledwie parę lat, jest w stanie rozbudowy. 

Przywieźli mnie tu na robotę - zapewne dlatego, że napisaliśmy skargę do generalnej 

prokuratury, że pięć miesięcy trzymają mnie bez zajęcia. Tu też do roboty jeszcze nie chodzę, 

ale powiedzieli mnie, że będę pracował przy ważeniu zboża. Dali mi oddzielne mieszkanko i za 

to jestem wdzięczny, bo mam jaką taką swobodę. Natomiast nie mogę stąd nigdzie wyjeżdżać. 

Chodziło pewnie o to, żebym nie miał z nikim kontaktu. Życie tu mocno skromne. Wiktuję się 

w stołówce, gdzie menu bardzo ograniczone, pozbawione witamin. Mam nadzieję, że mi 

przyślą owoce z Ukr[ainy] ale jeszcze tam nie pisałem. 

Odzienia zabrałem trochę z sobą - reszta została w Arykty. Maria lub kto inny będzie mógł mnie 

odwiedzić, ale podróż jest uciążliwa. Trzeba jechać do Celinogradu 6 godzin, a potem 

samolotem znowu jakieś 5 godzin. Myślę jednak, że co najpotrzebniejsze przywiozą. Teraz 



całymi dniami czytam a czasem piszę. Dobrze, że J[anka] Ostr[owska] przysłała mi 

Dobraczyńskiego. To mnie ratuje i krzepi. Kiedy jeszcze będę pracował czas popłynie jak rzeka. 

Wczoraj przyśniła mi się Januśka. Nie widziałem Jej ale słyszałem głos. Śpiewała razem z innymi 

zupełnie nieznaną mi pieśń, którą zaraz zapisałem. Szkoda tylko, że melodia ulatuje mi z 

pamięci. Słowa są proste: Padłszy komie na kolana, Błagać będę mego Pana - zachowaj nas, 

zachowaj nas - o słodki Jezu zachowaj nas. 

Pisz teraz na moje nazw[isko] Wszyscy mnie tu znają i są dobrzy. Nawet ten milicjant, który 

mnie tu przywiózł. Cóż? wypełniają nakazy a właściwie są pionkami, którymi kieruje 

Opatrzność.  

Całuję Cię serdecznie. Na Imieniny pewnie jeszcze napiszę, ale nie wiem, jak tutejsza poczta 

funkcjonuje. Bądź nadal zawsze dobrej myśli i pisz często. Teraz to już naprawdę jesteś dla 

mnie Ty jedna. Pozdrów P. Marysię 

Lojzek 

13 V - rocznica Haneczki adres: [tekst rosyjski] 

Kaz. SSR Celinogradskaja obł. Kurgaldżyńskij r-n s/3 Arszatyńsk Kaszuba A.K. 

 

  

List do Marii Kaszuby - brak dokładnej daty [sierpień 1966 r.] 

+ Kochana Maryś! 

Teraz listy lecą na mnie jak jesienne liście. Twój ostatni z 14 otrzymałem na dawnym miejscu, 

bo jeździłem tam w gości. Było radości co niemiara. Ani dwie dziewczynki miały Największą. 

Musisz to rozumieć jak się pisze. To wszystko wynagradza mi wszelkie trudy. Otrzymałem 

skierowanie do laryngologa w Celinogradzie i będę tam może na Twoje imieniny. Widzisz więc, 

że nie tylko się uśmiecham ale śmieję serdecznie z tego co ze mną wyrabiają. Z Waszych 

posyłek [paczek] też. Czy wiesz Kochanie, że moja celka zawalona formalnie paczkami z 

wszelkiego rodzaju dowodami troskliwości. Niedawno w jednym dniu otrzymałem 4, to 

wszystko się psuje. Jabłka przyszły na pół zgniłe. 

Odzieży też mi nie potrzeba. Co ja będę z tym robił, kiedy mam komu porozdawać. Zresztą nie 

na to robicie wydatki. Ta Pani słusznie zrobiła, że nie wzięła. Nina O. też coś wysłała. Zlitujcie 

się! 

Książki możesz wysłać. Szukaj coś Bodnickiego, bo to mój kolega z uniwersytetu, wlazł do 

literatury. Jego powieść o Matejce znalazłem w Leningradzie. Gazety też próbuj wysłać ale na 

adres Czajkowskiej: [tekst rosyjski] Celinograd, [...] 11 Czajkowska Emilia. Może dojdzie. Ona 

prenumeruje „Życie Warsz[awy]”. 

bądź dobrej myśli. U mnie nad 3-cim zębem rentgen znalazł jakąś plamkę. Może to też 

potrzebne! Dobrze, że piszesz częściej. Odpisałem już na list familijny, który mi odesłali do 



Arsz[atyńska], Mam zamiar napisać do P. Wal. i do Dzieci. Tymczasem ich pozdrów i P. Mar. 

kiedy wróci. Przy Imieninach jakkolwiek się da będę z Tobą. 

Całuję Was Wszystkich Lojzek  

 

List do Marii Kaszuby – 22 IX 1966 r. 

+ Marysieńko Kochanie! 

Teraz nasze listy się rozminą, chyba że doniesiesz wcześniej co od Jasia. Ja też czekam na to 

błogosławieństwo, żeby Im pogratulować. Daj Boże szczęśliwie. 

Nie wyobrażaj sobie Kochanie u mnie gorzej jak jest. Pewnie, smutno bo smutno - nie ma do 

kogo się odezwać, zresztą ja zawsze byłem mrukiem. Przy tym jednak nie wyczytuj wiele poza 

wierszami - chyba to co wykropkowane lub skrócone. 

Mam trochę nieprzyjemności, bo pojechałem do rejonu na konsultację lekarską, a pokazało 

się, że trzeba było mieć pozwolenie dyrektora sowchozu. W poliklinice zaordynowali 

penicylinę i inne lekarstwa od serca, krople do ucha i kazali zgłosić się na komisję lek[arską] 

zapewne żeby ciężko nie pracować, ale teraz mnie drugi raz nie puszczają i z roboty zwolnili. 

Interesuje Cię moja kuchnia? U nas nazywa się to kerogaz, bo pali się naftą a jak wiadomo 

nafta to kerarin. Jest to trochę niewiarygodne, bo kopci, zwłaszcza że nie ma czystej nafty to 

też używam płytki elektrycznej, ale znowu prąd jest słaby i niepewny. I tak nie kijem to pałką. 

Na obiady chodzę do stołówki, ale śniadania i wieczerzę jadam u siebie, bo nawieźli i przysłali 

mi produktów, z którymi nie wiem co zrobić. Jeszcze kaszę z kartoflami to jeszcze ugotuję. 

Kompot też, ale co zrobić z grzybami? Masło się psuje, zresztą topionego nie używałem 

dotychczas ze względu na żołądek. Mam też wiele konserw a suchych ciastek cały worek. 

Maria z jeszcze drugą taką samą siostrą zrobiły w moim mieszkanku porządek ale już prawie 

miesiąc temu. Teraz ja sam pan na swoich śmieciach. Wyobraź sobie, że przywieźli mi nawet 

miotłę, bo tutaj nie ma z czego zrobić. 

Nieraz będę się Ciebie radził w różnych gospodarczo-kulinarnych sprawach. Bieliznę pierze mi 

niemka [!], u której mieszkałem tydzień po przyjeździe do sowchozu. Jest życzliwa ale boi się 

męża. W ogóle odnoszą się do mnie jak do jakiegoś obcego człowieka, któremu nie chce się 

pracować, a że zna języki więc może być „szpionem” [szpiegiem]. Widocznie tego rodzaju 

informacje przyszły z góry, dlatego trzymają mnie na uwięzi. Są tu rozmaite narodowości. Mój 

sąsiad z naprzeciwka - zniemczony rumun [!] - dzisiaj właśnie odjeżdża po siedmiu latach 

przebytych tutaj. Pewnie na to konto wczoraj „urżnął” się jak św... (oczywiście nie święty) i 

miał ze mną czułe pożegnanie. Takie to moje towarzystwo. Tym bardziej tęsknię za braćmi. 

Albin przysłał  

mi „Kopiec Wspomnień”, w którym grzebię się już parę dni. Przeczytaj tam koniecznie artykuł 

Bodnickiego, bo to mój kolega i pisze o naszych akademickich czasach. Szkoda, że teraz 

zboczył. Ciekawym, co Ty chcesz mi wysłać. Jeżeli Dobraczyńskiego, to dużo jego znam. Czy 



masz już wspomnienia Z. Morstinowej? Tam jest takie zdanie: „póki człowiek v ma brata czy 

siostrę, nie czuje się opuszczony”. Wyrzuciłem przymiotnik „stary”, bo on jest niepotrzebny. 

Nagadałem się dość chyba. Pa, całuję Cię mocno. 

P. Marysię pozdrawiam, Dzieci ściskam 

Lojzek 

 

 

List do Marii Kaszuby -nr 118-z dn. 7 X1966 r. 

Kochana Maryś! 

Po prostu „zatkało” mnie, kiedy przeczytałem Twoje „postanowienie”. Piszę w cudzysłowiu, 

bo nijak nie mogę uwierzyć w realność tego heroicznego aktu. Musiałem dłuższą chwilę 

posiedzieć, żeby zebrać myśli. Równocześnie z Twoim listem dostałem jeszcze trzy. M. in. 

Maria z Kr. przysłała Twoje pismo [list] do Niej i nie wie, co z tym fantem zrobić. Ja też nie 

wyobrażam sobie, jakby się zabrać do tego zaproszenia choćby w gości, a cóż dopiero na 

dłuższy czas. A przy tym wierz mi Kochanie, że ani podróż ani pobyt tutaj nie byłby dla Ciebie. 

Jechać trzebaby do M[oskw]y jakieś 3 dni a stamtąd do Tainczy (teraz Krasnoarm[iejsk]) znowu 

dwa, a stamtąd do Akmolińska 7 godz. Najgorzej zaś wygląda końcowa faza samolotem. Kto 

nie przyzwyczajony latać, musi ciężko odchorować. No ale przypuśćmy, że wszystkie te 

trudności pokonane i Jesteś już w Kara-Karka (Arszatyńsk to sowchoz - a aeroport nazywa się 

Kara-Karka). Co wtedy robić? Nasza izdebka ciasna, okna i drzwi nieszczelne a najgorsze, że nie 

ma ogrzewania - jaka taka kuchenka rozwalona. Wszystko to można naprawić, ale w jakim 

charakterze mogłabyś tu żyć? Powiadasz: rąbać drzewo. Nie, już tego mi nie dają i w ogóle nie 

wiem jaką lekką pracę mi dadzą. Dzisiaj właśnie znowu wróciłem z rejonu. Żebyś więcej się nie 

domyślała jak jest, przepiszę Ci całą procedurę jaką mi wyznaczyli: penicylin, streptomycyna, 

glukoza - 10 dni, a diagnoza: chroniczny bronchit [ciąg dalszy w języku rosyjskim]. Jak widzisz 

nie ma nic ciężkiego, kiedy z lekkiej roboty nie zwalniają. Inna rzecz, że tutaj takiej roboty nie 

ma. 

Z tego wszystkiego konkluzja jest taka, że jeżeli będę tutaj siedzieć dłużej, to sam Cię zaproszę, 

a teraz zajmuj się spokojnie domkiem, ciesz się z młodymi ich szczęściem i baw małego 

Tysiąclatka. Muszę też do nich napisać, to też to czego żądasz odkładam na następny raz. 

Opiszę Ci mój „modus vivendi”, co już naprzód mogę zaostrzyć Twoją ciekawość - przedstawia 

się dość interesująco. Na teraz niech Ci wystarczy to co dzisiaj robiłem po przyjeździe i zabraniu 

listów z poczty. Trzeba było zagotować żarcie. Z tym nie ma wielkiego kłopotu. Są pomidory, 

wszelkiego rodzaju konfitury, no i kasza manna. Na poczekaniu zapaliło się kerogaz i obiad 

gotów. Potem pod pachę brewiarz i jeszcze jakaś książka - i spacer. Pogoda była dziś ładna, to 

trzeba jeszcze wykorzystać piękne dni iłem trochę P. Wal. -  

czekam na list od Niej). Na ugorach był różaniec i śpiewana litania - wszak to październik. Teraz 

już herbata zgotowała się na płytce elektrycznej], bo wieczór jest prąd. Ot tak podobnie 



wygląda każdy dzień - tylko rano parę godzin - niepodobne do niczego, wynagradzają mi 

wszystko. 

Przyszedł też list od Albina, w którym zapowiada książkę o Janie XXIII - oby przyszła. Teraz 

jeszcze mam co czytać. 

Myślę Kochanie, że Ci się humor naprawi. Nie myśl, że nadrabiam miną. Po tej podróży czuję 

się rzeczywiście dobrze. Widziałem się z wszystkimi w Arykty. Ania skarży się, że nie pisze do 

niej matka. Zosia 0[tko] przysłała mi list nie pocztą - pisze, że do Ciebie napisała i pilnuje 

naszego grobu. 

Pa, całuję Cię mocno Pozdr. P. Mar. Lojzek 

7 X - M.B. Róż[ańcowej] 

 

 

  

 

 

List do Marii Kaszuby - z dn. 24 X 1966 r. 

+ Kochana Marysieńko ! 

Twój list dostałem dopiero wczoraj po 15-tu dniach, bo u nas zaczęła się już zima, były silne 

„burany”, wskutek czego samolot przez tydzień nie kursował a więc i poczty nie było. Tak bywa 

tu często. Dla mnie ta okoliczność okazała się pomyślną, bo przyjechała z daleka dobrze 

znajoma Barbara, niemka [!] i nie mogła odjechać. Miałem więc gospodynię. Wybieliła mi 

mieszkanko, wyprała, gotowała grzybki i co tylko można było. Teraz znowu jestem sam ale w 

pokoiku przyjemnie, ciepło. Opału nie brak - a mam za ścianą sąsiadów, którzy do spółki ze 

mną opalają. Wczoraj na noc było gorąco. Widzisz Kochanie, że P. Bóg opiekuje się wygnańcem 

nawet nadzwyczajnie. Sprawdza się powiedzenie: „Bojącym się Boga wszystko dopomaga ku 

dobremu”. O produkty też nie potrzebuję się martwić. Co parę dni przychodzą posyłki [paczki] 

z różnych stron. Jest tego aż za wiele. Na miejscu mamy magazyn [sklep], gdzie bywają też 

różne rzeczy. Przysyłają też pieniądze - aż mi wstyd, że się tak troszczą o mnie. 

Napisałem do Moskwy podanie do prokuratora i [...]. [...] [...]. Będziemy czekać na rezultat. 

Teraz nie pracuję. Trzeba mi jechać znowu do rejonu - może na Wsz[ystkich] Św[iętych], Różnie 

się udaje, bo Opatrzność nadzwyczajnie pomaga. 

Napisałem do Jasiów. Ciekawym czy dostali. Do Walery też. Książek żadnych nie dostałem. 

Janeczka O. pisze, że wysyła dwie - może przyjdą. Przysłała mi Zofia Wasze ciepłe daty. De 

tego! ale się przyda. Tylko już nikogo nie obarczajcie. Ma być u Ciebie Łukomska z R[ównego]. 

Możesz jej podać jakie książki. Niech się bracia zawczasu postarają o rubric[elę], 



Do Marii napisałem, żeby się z całym interesem powstrzymała, bo teraz to jeszcze nieaktualne. 

Będziemy czekali na rezultaty z Moskwy. Ona mnie się radziła, co robić, bo nie wie jak za tym 

chodzić. 

Nie martw się niczym i nie denerwuj. Wszystko może wziąć lepszy obrót, a przy tym i moje 

zdrowie się poprawi, bo to wszystko wiąże się w jedno. 

List dostaniesz już w listopadzie. Pozdrów ode mnie Tatusia i Januśkę. Zosia 0[tko] pisze, że 

pamięta o Mamie. Dostałem od Niej list odręczny. Pocztą pisze tylko do znajomych, którzy do 

mnie przyjeżdżają. 

Piszę szybko, bo u nas poczta pracuje ograniczenie. Można nie zastać - a czeka na mnie paczka 

z Wilna. Już mi stamtąd przysłali dwie. Pisz zaraz - bo mogą być znowu burany i wtedy czekaj 

człowieku! 

Całuję Cię b. mocno, P. Mar. i Dzieci pozdrawiam 

Lojzek 

24 X Św. Rafał 

  

List do Marii Kaszuby – 6 XI 1966 r. 

Marysieńko Kochanie! 

Jestem tydzień poza domem, przypuszczam więc, że tam już coś przyszło, a stąd łatwiej 

odprawić listy, toteż piszę ekstra ordynaryjnie. 

Przed kilku dniami w wyniku analizy oświadczono mi, że nic mi nie jest i nie dali żadnego 

leczenia. Nie wiem, czy się z tego cieszyć ale komunikuję Ci to, żebyś wiedziała, że tu zachodzą 

czasem cuda: powiedzą Ci, że masz pięć chorób a potem nagle wszystko w porządku. Dla mnie 

oznacza to, że będę musiał pracować i już na nic odwoływać się nie można. Prawda, zostaje 

jeszcze szum w uszach, ale to się nie liczy. Napisałem znowu do Moskwy do Kurojedowa 

Włodz., który jest prezesem Rady dla Religij przy Ministerstwie. Rezultatu oczekuję z niewielką 

nadzieją. Maria była tam znowu osobiście i odjechała właściwie z kwitkiem. Jeżeli będzie 

potrzeba, żebyś Ty robiła jakie starania, zawiadomię Cię o tym. Obecnie czuję się rzeczywiście 

nieźle - po WW SS [Wszystkich Świętych] i Zaduszkach. Wszystko ułożyło się cudownie. 

Książek żadnych nie dostałem, choć Janina pisze, że wysłała dwie - Albin też. 

Napisz do matki Ani, czemu do Niej nie pisze. Widziałem ją teraz. O Januśce 24-o będę 

pamiętał. 

Całuję Cię mocno, P. Mar. pozdrawiam 

Lojzek  

 

  



List do Marii Kaszuby -nr 121 - z dn. 20X11966 r. 

Marysieńko ! 

Jestem wolny! Czy słyszysz Kochanie? Chciałbym, żeby te słowa doszły do Ciebie jak 

najprędzej, ale w Arszatyńsku nie było trzy dni samolotu i przyjechaliśmy dopiero wczoraj do 

Celinogradu. To była naprawdę tryumfalna jazda. Wiadomość o uwolnieniu przyszła 16 

listop[ada] w sam dzień M.B. Ostrobramskiej. Czy to nie znamienne? Zaraz na drugi dzień 

przyjechały niespodzianie trzy kobiety z Sz[ortandy] i T[ainczy], Jedna wybrała się do mnie na 

gosp. I ich przyjazd był niezwykle pożądany, bo sam nie mógłbym się zabrać z rzeczami. Aż mi 

wstyd, że tyle się tego nazbierało. Produkty musiałem porozdawać z czego było niemało 

radości. Zabraliśmy tylko co najpotrzebniejsze ale i tego było sporo. Już na aerodromie 

spotkaliśmy Marię, która musiała jechać z nami z powrotem - zwaliliśmy się więc do Katii w 

Cel[inogradzie] całą kawalkadą a dziś rano byliśmy znowu razem. Tego już nie opisze, jaka 

radość. 

Teraz czekam na rozporządzenia z Krakowa. Jeżeli nakażą przyjeżdżać, rozpocznę starania, bo 

nie chcę się kierować swoją wolą. Nic jednak innego nie może mnie skłonić do porzucenia 

wiernych, którzy mi tyle okazali miłości - tylko jedno posłuszeństwo. Piszę o tym równocześnie 

do Albina i poddaję się zupełnie ich decyzji nie sugerując żadnych zastrzeżeń. Myślę, że oni 

sami znają dostatecznie tutejszą obecną sytuację, której wyrazem jest choćby natychmiastowa 

przychylna reakcja na moją skargę wystosowaną do generalnej prokuratury w Moskwie. Pismo 

otrzymali 9-go listp. - 10-go odesłali do Kazachskiej prokuratury, a już 16-go miejscowy 

komendant pozdrowił mnie z oswobodzeniem. 

Co do mojego zdrowia też nie potrzebujesz się niepokoić. Jedno z drugim pozostaje w ścisłym 

związku. Zosia 0[tko] przysłała mi aparat słuchowy - trochę się nim posługuję a zresztą teraz 

będzie możliwe poważne leczenie a za jakiś czas mógłbym przyjechać w gości. 

Jeżeli w Krak[owie] się zgodzą będziemy się starać o zalegalizowanie w Tainczy kaplicy i 

duszpasterskiej pracy, co obecnie może być możliwe. 

Dziękujmy więc razem P. Bogu uwielbiając Jego niezbadane wyroki. 

Spieszę z pismem [listem], żeby jeszcze dzisiaj odesłać. Teraz pisz na adres Marii w 

Krasnoarm[iejsku]  

Całuję Cię mocno, P. Marysię i Wszystkich pozdrawiam 

Lojzek  

 

 

List do Marii Kaszuby - 26 XII 1966 r. 

PJChr. 

Droga Siostro i Wszyscy serdecznie Ukochani! 



Na tydzień przed Świętami dostałem Waszą paczkę, którą odesłano do Tainczy z Arsz[atyńska], 

Miałem zamiar po Świętach być u Was i osobiście podziękować za Waszą dobroć - tymczasem 

uknuli nową złość. 22 grudnia przed samymi Świętami wywieźli mnie niespodzianie do domu 

inwalidów. Znalazłem się wśród różnego rodzaju chorych i kalek, biedaków i to w 

najuroczystszym dla nas czasie. W pałacie jest nas siedmiu, nie ma żadnej swobody i tylko 

szczególnej Opatrzności zawdzięczam, że mogłem samotnie odprawić pasterkę, przy czym 

łączyłem się duchem z Wami. Nie potrzebuję jednak mówić jak smutno przeszły te Święta bez 

kolęd i opłatka. Nawet Wasze powinszowanie zostawiłem w Tainczy mając zamiar powrócić 

na Święta. Niech będzie jednak Wola Boża uwielbiona, jeżeli moja pokuta jeszcze nie dobiegła 

końca. 

Tutaj warunki materialne są dobre. Dają dobrze jeść - w mieszkaniu dość ciepło, choć mrozy 

są srogie. Dlatego nic nie przysyłajcie i innym to samo powiedzcie, bo trudno mi do wszystkich 

z osobna pisać. Tutaj poczta utrudniona - zwłaszcza w zimie kiedy nie chodzą żadne maszyny 

[samochody]. 

Dom inwalidów znajduje się daleko na ustroniu, gdzie nie ma żadnego mchu. Z Akmolińska 

przyjeżdżali jednak żeby mnie zabrać na Święta i nie pozwolili. Taka tu zawzięta złość jak tych 

żydów [!], którzy zgrzytali zębami na Św. Szczepana. Tylko, że tam kamienowali a tutaj karmią 

i dają wygody ale na jedno wychodzi. 

Trzeba mi będzie starać się wyjechać do Polski, ale nie wiadomo jak długo potrwa jeszcze ta 

mitręga zanim zdobędę potrzebne dokumenty, bo nie pozwalają wyjechać za nimi do Tainczy. 

Tymczasem piszę jeszcze do Moskwy, żeby mi dali jakąś parafię na Ukrainie. Teraz wszyscy 

pracują - czemu ja tylko mam być wyjątkiem i gnić pomiędzy połamańcami. Może jednak mnie 

właśnie taki los przysądzony. 

Z Nowym Rokiem niech Wam Boże Dziecię błogosławi. Piszcie jak spędziliście Święta. O. W. 

pewnie nie zapomniał. Wasz brat  

 

 

List do Marii Kaszuby - 20 I 1967 r. 

+ Kochana Maryś ! 

Czemu nie piszesz Kochanie? - myślisz, że znowu zwlekam. 

Ja czekam zmiłowania - czekam, bez końca czekam. 

I rad bym choćby ptakiem polecieć i być z Wami, bo mnie dręczy już takie życie z inwalidami. 

Co dzień idę na drogę - czy może kto nie jedzie, wlokę zmęczone nogi - aż dziwią się sąsiedzi. 

Choć niby jestem wolny - jak więzień wciąż zamknięty. 

Żeby napisać w Moskwę - potrzebne dokumenty. 



A mnie ni na dzień jeden - jechać nie pozwalają i tak by pewnie można - czekać choćby do 

maja. 

Oni to wiedzą dobrze - że mnie dręczą bezprawnie, ale gdy żądam prawa - kłamią i kręcą 

jawnie. 

Więc czekam aż Maria - metryki mi przywiezie a wtedy petycję - napiszę ile wlezie. 

Ale i Ty napisz prędko do ambasady w Moskwie, że chcesz mnie zabrać i w tym celu wysłałaś 

wyżyw [zaproszenie]; że na ten wyżyw się powoływałem ale mnie bezprawnie i gwałtem 

osadzili w domu inwalidów, choć zgadzałem się na jakąkolwiek pracę a teraz nie dają możności 

odszukania potrzebnych dokumentów. Potrzebna pewnie metryka moja i Twoja. Może ich nie 

odnajdę, dlatego postaraj się o te dokumenty tam i wyślij wprost do ambasady wraz z 

zaświadczeniem, że pracujesz i możesz mnie wziąć na utrzymanie. Obawiam się, że mi będą 

robić trudności. 

Poza tym czuję się dobrze. Mam wszystko co potrzebne - a prócz tego znowu przysyłają mi 

paczki - zupełnie niepotrzebnie. 

Zima teraz zelżała, ale były wielkie mrozy. Łaska Boska, że wyjechałem z Arsz[atyńska]. Pisz 

prędko, bo bardzo czekam. Dzieci uściśnij. P. Mar. pozdrów - niech piecze placki. 

[...] była u mnie, ale mi nic nie powiedziała, bo nie było czasu. Wyszło całkiem głupio, co potem 

wyjaśnię. 

Całuję Was Wszystkich mocno 

Lojzek  

 

 

List do Marii Kaszuby - 21 II 1967 r. 

PJChr. 

Kochana Maryś! 

Przed kilku dniami słyszałem Twój głos, ale bardzo słabiutki. Mówiłem Ci wtedy, że podaję 

dokumenty, ale pokazało się, że przedwcześnie. Z domu inwal[idów] wydali mi tylko kopię 

paszportu a to nie wystarcza. Trzeba starać się o paszport, co zabierze trochę czasu a zbliżają 

się Święta. Pamiętna dla mnie 2-a niedziela Postu już minęła. W tamtym roku przypadała dwa 

tygodnie później. Piszesz o wigilii. Mam przed sobą list z 30 I. Czy wiesz Kochanie, że przed 

kilku dniami dostałem sporą paczkę listów z pokruszonymi opłatkami i słowami kruszącymi 

serce? Odesłano mi to wszystko razem do Marii z Arsz[atyńska], Był pomiędzy innymi list od 

Ciebie i od Heli. Napiszę tam, ale powiedz Jej tymczasem, że sprawiła mi wielką radość, bo się 

nie spodziewałem, że napisze i to tak serdecznie. W ogóle przytłacza mnie nadmiar wrażeń. 

Z Tobą napisały dziewczynki z Dubna, które powychodziły za mąż i mają dzieci. De to już czasu 

upłynęło i ile przeżyć! Wiesz, co najwięcej mnie kosztowało? Oto, kiedy nie miałem żadnej 



wiadomości od Ciebie. Pisałem trzy razy, opisałem wszystko dokładnie - może trochę 

drastycznie i nic i nic! Dręczyły mnie różne przeczucia. Aż wreszcie [... ] przysłała w gazetach. 

Odetchnąłem - a tu znowu telegram. Przyszedł przed samym Popielcem. Tego już nie 

wytrzymałem. Pojechałem sam do Owiru i kazali mi przedstawić paszport. Dobrze, że w tym 

czasie przyszedł Twój wyżyw - jest na czym się oprzeć, ale mam wrażenie, że na tymczasem 

mnie nie puszczą. Trzeba się starać zwolnić mnie zupełnie spod kurateli. Jeszcze Ci napiszę, jak 

to zrobić, bo sami będziemy się starać. Dopiero teraz dostałem dokument z prokuratury, że 

mój wyrok został skasowany jeszcze 17 października]. Mnie zawiadomili o tym dopiero 16 

listop[ada] a 22 XII odprawili do domu inw[alidów] Wszystko to należy wyjaśnić w M[oskwi]e. 

Teraz pisz na Marię, pewnie tam będę czekał na rezultaty. 

Zima u nas teraz zelżała, ale był czas, że mrozy dochodziły do 50°. Trochę się kaszlało i kichało, 

ale teraz czuję się nieźle. Zaordynowali mi aparat słuchowy, ale narazie nie ma. 

W naszej korespondencji] taki wytworzył się galimatias, że nie wiem, czy opisałem dziesiątą 

część tego co trzeba. Niech Ci to tymczasem wystarczy dla uspokojenia. Braci też pozdrów. Od 

Alb[ina] mam list z listop[ada]. Twój też niezbyt szybko przyleciał, choć uniknął burzy. 

Pa Kochanie, bądź zawsze dobrej myśli, jak ja. Do Kazika czas już napisać ale znowu nie 

pamiętam czy to Grunw[aldzka] 34 m. 10? Pewnie napiszę do Jasia. 

Całuję Ciebie i Wszystkich. Pozdr. P. Marysię i braci 

Lojzek 

 

 

List do Marii Kaszuby - z dn. 24 III 1967 r. 

Kochana Maryś! 

Maria przywiozła mi wczoraj Twój list z 10 HI a zarazem od Albina z tym upomnieniem, żebym 

się zabrał do rzeczy poważnie. Widzę z tego, że się nie orientujecie ile trudności trzeba 

przezwyciężyć. Twój telegram nikogo zbyt nie wzruszył, choć od razu podniosłem wielki 

lament. Więcej przydał się wyżyw [zaproszenie], ale i tak z domu inwal[idów] mnie nie wypisali 

i paszportu nie dali. Jeździłem w tej sprawie do Ministerstwa z Ałma-Ata i wreszcie dwa 

tygodnie temu zdałem podanie i ankietę na wyjazd. Teraz trzeba będzie czekać nie wiadomo 

jak długo. 

Mieszkam tymczasem w Celinogradzie i nie mam chwili czasu. Przykro mi, że nie dostaniesz 

życzeń świątecznych. Jeszcze będę próbował wysłać telegram, ale co to znaczy wobec Twojego 

niecierpliwego oczekiwania. Prze kilku dniami napisałem dorywczo do Albina, myślę więc, że 

się uspokoicie. 

O żadnych chorobach teraz nie ma mowy, nawet choćby się trochę głowa kręciła. Od ucha 

dostałem niezły aparat, który mi się teraz walnie przydaje. Św. Tridum spędzamy w 

podniosłym nastroju i w zjednoczeniu z Wami. Myślę, że i Alleluja zaśpiewamy radośnie. 



Niech P. Jezus Zmartwychwstały Tobie i Dzieciom i Wszystkim da wiele radości. 

U nas też od wczoraj zaczyna się jakby wiosna - nie tylko w przyrodzie. 

Całuję Cię bardzo, bardzo mocno. Twoje dokum[enty] na razie nie są potrzebne. 

Lojzek 

Jutro rocznica Tatusia - ale Mszę św. musimy odłożyć na 4 kwietnia - razem z Mamą 

 

List do Marii Kaszuby – 2 IV 1967 r. 

Marysieńko Kochanie! 

Święta minęły, dzisiaj niedziela przew. a ja Ci nic wesołego nie napisałem, choć u nas wiele 

radości. Wybacz Kochanie, bo nie mam chwili wolnej. Teraz przyjaciel jedzie do Moskwy i 

dlatego kreślę parę słów. 

Czekam wciąż na dokumenty ale nie wiadomo jak to długo jeszcze potrwa. Teraz mną się nikt 

nie inetersuje, choć żyję jak dawniej. Na zdrowie nie mogę się skarżyć. 

Napisz do Albina, że książki przyszły (Słowo i ABC). Wkrótce co napiszę. 

Całuję Ciebie i dzieci, pozdr. P. Marysię i Braci 

Lojzek 

 

 

List do Marii Kaszuby - dn. 20 VIII 1967 r. 

Marysieńko Kochanie! 

Od dwóch tygodni jestem we Lwowie. Chodzę po starych śmieciach i leczę uszy u znajomego 

lekarza, który się do tego życzliwie zabrał. Przed chwilą wróciłem od Mamy i zjedliśmy u 

Sawków smaczny obiad, przy którym pewnie pomagała Teresa. Dziwi mnie, że nie przysyłasz 

im zaświadczenia potrzebnego do wysłania wyzywu [zaproszenia]. Proszę Cię zrób to możliwie 

najprędzej. Może to na teraz jedyna możliwość naszego zobaczenia się. Załatwienie mojej 

prośby odciągają w nieskończoność i zaczynam wątpić, czy co z tego wyjdzie, a z zaproszenia 

na stałe nie mogę korzystać ponieważ wysłane na inny adres. Zresztą jedno drugiemu nie 

przeszkadza i nie potrzebujesz się obawiać, że znowu będą kręcić. Główna rzecz nie rozminąć 

się z Wolą B[ożą], 

W tych dniach ma być w Krakowie mój znajomy, który do sprawy coś dorzuci. Będę 

niecierpliwie czekał zawiadomienia o Twoim przyjeździe i natychmiast postaram się spotkać. 

Teraz w R[ównem] są Sokoły, zaprosił ich znajomy. Czemu i Ty nie mogłabyś przyjechać w 

podobny sposób? Już naprzód się cieszę, że będziemy mogli coś uzgodnić i nacieszyć się 

wzajemnie, jeśli - oczywiście - P[an] B[óg] pozwoli. 



Moje zdrowie - z małymi wyjątkami - jest zadowalające, ucho - jak już pisałem - leczę, też z 

pozytywnym wynikiem. Wszystko inne zdaje się być w porządku. Ciekawym kto teraz 

Prowincjałem]? Albin może napisał, ale nie kazałem listów odsyłać, nie wiadomo więc kiedy 

co otrzymam. Mój pobyt we Lwowie zależy od leczenia, które jakiś czas potrwa. Pisz na Zosię 

lub Sawków.   

 

Do Marii Kaszuby - 25 X 1967 r. 

Marysieńko Kochanie! 

Liczę na to, że Zosia pisała Ci ze Lw[owa] ale i tam mam wyrzuty, że długo czekasz. Być może, 

że już co na mnie czeka w Cel[inogradzie] od Ciebie. Byłem tam w połowie września i teraz 

wracam na jakiś czas. Przyjaciel z Polski jeszcze nie wrócił, czego żałuję, bo może bym się 

dowiedział czegoś konkretnego jak na mnie tam patrzą. Wprawdzie teraz ale w każdym razie. 

We Lwowie było paru od Was. Nie opowiadali nic zachęcającego a u nas wszystko się śmieje 

do jubileuszu. Równego nie poznałabyś i to nie tylko, że nie ma wież - w ogóle wszędzie wielki 

rozmach. Chodzę jak ten Janko Cmentarnik szukając śladów przeszłości. Czasem się dziwię, że 

dzieci które chrzciłem mają już dorosłe potomstwo. A najgorzej mnie złości kiedy w 

autobusach ustępują mi miejsca. Czyżby wiedzieli, że mam drugą grupę? Przecież nie kuleję 

ani nie sapię jak maszyna a czasem nawet niejeden nie może mnie dogonić. Oczywiście to już 

nie tak jak dawniej, kiedy i 20 km niewiele znaczyło. Zresztą teraz inne czasy i z Celinogradu do 

Moskwy jest 4 i pół godz. a wkrótce polecimy na Warszawę. Ale teraz jadę pociągiem dlatego 

znowu nie ma czasu. 

Przed chwilą byłem u M.B. i jak zwykle rozmawiałem z Nią o Was. Nie myśl Kochanie, że nie 

tęsknię za Wami. Ale to przecież nie najważniejsze. Z Celin[ogradu] znowu napiszę. Uszy leczę 

sam - a zresztą na operację nie chcę się decydować. 

Dzieci uściśnij, P. Mar. serdecznie pozdrów. Braci też. 

Jak Twoi uczniowie? 

U nas ciepło ale wziąłem już jesionkę, bo to już dobra jesień. 

Pa Kochanie, pisz do Cel[inogradu] lub Krasn[oarmiejska]. 

Lojzek 

 

 

List do Marii Kaszuby - 23 XI 1967 r. 

+ Kochana Marysieńko ! 

Teraz piszę z samej stolicy. Czekam na samolot i myślę jakby się wreszcie dostać do Was. Przed 

chwilą kupiłem „Polsza”ę [tekst rosyjski] ale czytać będę dopiero w locie. W Ałma-Acie zaczęła 

się zima ale łagodna. Ciekawym jak u Was? 16 listop[ada] minęła moja rocznica, którą będę 



chyba pamiętał długo - wyobraź sobie - sam dzień M.B. Ostrobramskiej], Jest to dla mnie 

niezwykle wzruszające. Pisałem o tym do Hier[onima] i Alb[ina], Niestety nie mogłem tego 

dnia uczcić jak pragnąłem, bo byłem daleko od W. ale i tu czcicieli Matki Mat. nie brak. W 

A[łma]- At[a] otwierają kapl[ice] i zaczyna się nowe życie. Twój brat jednak żyje po staremu i 

ustępuje miejsca młodym. Pewnie, że już czas na to, choć niezły aparat słuch[owy]. Zawsze to 

nie to samo co dwoje zdrowych uszu ale humoru nie traci. 

Ciekawym, czy dostałaś już co od Sawkowej. Wydaje mi się możliwym Twój przyjazd na 

zimowe ferie. Pewnie macie ok. 3 tyg. tak jak tutaj. To byłaby prawdziwie radosna kolęda. 

Twój list i kartkę imien[inową] czytałem równocześnie. Lonię chciałbym nazwać głupią, gdyby 

to nie było zabronione w ewang[elii]. Jak można pisać takie bzdury, kiedy ja się czuję - no - już 

może nie tak świetnie, ale też i nie ma nad czym ubolewać. Zresztą nie wiem dokładnie kto to 

pisał: Leontyna ze Zdfołbunowa] czy [. ..]. Nie miałem czasu nawet nad tym się zastanowić a 

kartki nie mam pod ręką. Bądź w każdym razie pewna, że nie ma powodu do alarmu a jeśli co 

jeszcze będzie potrzebne - w swoim czasie napiszę. Prosiłem Alb[ina] żeby mi wysłał pewne 

rzeczy, to już teraz nie powtarzam. 

Maria z Kr. zawsze Cię pozdrawia i miała też napisać. Wybacz, że znowu się streszczam i 

właściwie nic nie piszę konkr[etnego] ot po prostu tyle, żebyś nie mogła się martwić, że nie 

piszę. Ty jednak zawsze bądź drobiazgową. Pamiętam, że jutro 24, dzień Januśki, a 4 było 

Karola i odpr[awiłem] za Tatusia, choć właściwie Jego imieniny w styczniu. 

List pisany z drogi pewnie dostałaś. Od Zosi też. Temu Panu możesz odpisać, że sprawię się 

Pa, ściskam i całuję Ciebie i Dzieci.  

 

 

List do Marii Kaszuby - 31 I 1968 r. 

+ Marysieńko Kochanie! 

Byłem w R[ównem] i Zd[ołbunowie] a teraz wracam i to spiesznie. Nasłuchałem się trochę 

wiadomości o znajomych. M. in. pisała też P. Teodora Wróblewska z Dubna, że pracuje na [... 

] ale nie ma własnego mieszkania ani spokoju. Może mogłabyś zaprosić ją do siebie. Sądzę, że 

i dla Ciebie byłoby dobrze, żebyś miała przy sobie siostrzaną duszę. Ona też pochowała siostrę 

i jest osamotniona. Pomyśl o tym i jeżeli możliwe napisz do Niej z propozycją. Byłbym Ci bardzo 

wdzięczny, bo jak wiesz - jest to osoba dla mnie bardzo życzliwa. 

Czuję się dobrze pod każdym względem. Zima u nas piękna. W Celinogradzie mrozy 

trzydziestostopniowe ale dlatego zdrowo. 

Pisz Kochanie, czy zrozumiałaś co Ci proponowałem ostatnio co do porozumienia z p. 

Czajk[owską]. Może to niepotrzebne, ale zawsze trzeba mieć jakieś wytłumaczenie. 

Pa, ściskam i całuję Ciebie i Dzieci, do Wal. napisałem. P. Mar. pozdrawiam 

Lojzek 



Kijów 31168 

adres P. Teod. m. Lubin Legnicki woj. Wrocław, ul. Odrodzenia 29 Nadarzyńska Helena (dla 

Wróblewskiej)  

 

List do Marii Kaszuby – brak dokładnej daty 6 VII 

+ Marysieńko ! 

Wczoraj dostałem Twój list a dziś drugi z wyzywem. Dzisiaj też wezwano mnie do OWira, żeby 

oznajmić, że moje dzieło wkrótce rozstrzygną. Wobec tego muszę jeszcze czekać cierpliwie i 

Wy też. 

Równocześnie z Twoim dostałem też od Albina i Zofii. Wszędzie się niepokoją i troszczą, jakby 

to było warto. 

Ja też chciałbym już odetchnąć innym powietrzem. Tutaj teraz niezdrowo. 

Wybacz, że piszę znowu na karteluszku. Tak u mnie wciąż - Dzięki Bogu. 

Wszystkich Was całuję P. Mar. pozdrawiam Lojzek 

 

  

List do Marii Kaszuby - brak dokładnej daty [2 III] 

PJChr. 

+ Marysieńko Kochanie! 

Parę dni temu dostałem Twój list z 9 II Poprzednio też otrzymałem dwa czy trzy ale nie 

wspominałem o tym, bo nasze listy prawie zawsze się rozmijają ale w końcu jakoś przecież 

można się dogadać. Co do P. Czajk[owskiej] nie wiem, czy tak niejasno przedstawiłaś sprawę, 

czy też Ona jest tak mało domyślna, że tu chodzi tylko o prostą umowę. Jeżeli jednak mimo 

wszystko uchyla się, to mogłabyś rzeczywiście przesyłać jakąś paczkę na adres Jej siostry żeby 

w razie czego było się na co powołać. Możnaby np. jakąś książkę. Ale nie rób sobie z tym 

kłopotu, bo na razie niepotrzebne. O wyżyw [zaproszenie] staraj się koniecznie, żeby 

pozwolenie otrzymać w odpowiednim czasie. Może Zosia będzie Cię niepokoić moim 

milczeniem i plotkami, to uspokój Ją i siebie, że o poważnej chorobie zdaje się nie być mowy. 

We Lwowie proponowano mi drugą operację ucha, ale skoro po tamtej nieudałej przeżyło się 

blisko 18 lat to uważam drugie dziury w głowie za niepotrzebne. Poza tym ciągnie się nieźle. 

Cieszę się, że masz w domu ruch. Gdybym wiedział, nie wystąpiłbym z niemądrą propozycją. 

Zima u nas wciąż umiarkowana, ale ja się ubieram ponad miarę. Pojutrze Kazimierza. 

Napisałem do Ziunka ale pewnie dostanie dopiero po imieninach. 

Pa, całuję Ciebie i Wszystkich. Pozdrów P. Mar. 



Lojzek 

 

  

List do Marii Kaszuby - brak dokładnej daty [31 VII] 

+ Marysieńko - lecę do „domu”, bo mnie wzywają lecz nie wiem po co. Jeśli dadzą 

dokum[enty], to prędko będę u Was. Cokolwiek się zdarzy wszystko będzie dobre. 

We Lwowie trochę się leczyłem - podobno potrzebna operacja - ale to problematyczne. Teraz 

piękna pogoda i w ogóle wszędzie pięknie. Na naszym błoniu w Zamarst[ynowie] zrobili 

kwietnik. Może nawet w Waszej Stalowej nie ma tyle zieleni. 

Jeżeli dostałaś moje zaproszenie (od Teresy), to spiesz się - może jeszcze w czasie wakacji 

moglibyśmy się zobaczyć. 

Z Celinogradu napiszę. Pa, całuję Ciebie i Dzieci. P. Mar. pozdrawiam 

Lojzek 

Kijów, 31. VII 

Posyłam widoczek, żebyś wiedziała jak Kijów się rozbudował. Będziemy mogli razem 

zachwycać się X pomników i innymi osobliwościami - tylko przyjeżdżaj. 

Wczoraj w Połonnem ludzie prosili żebym został. Zawsze jednak zapieram się własnej woli i 

robię to co rozkażą. Dawno nie mam stamtąd wiadomości. Spodziewam się, że w Celinogradzie 

coś na mnie czeka. 

 

List do Marii Kaszuby - brak dokładnej daty [24 IX] 

Kochana Maryś! 

Pewnie już miesiąc upływa, kiedy Ci pisałem ostatni raz robiąc obietnicę, że wkrótce napiszę. 

Wybacz Kochanie, że to „wkrótce” trochę się wyciągnęło. Po prostu straciłem rachubę czasu. 

Chyba, że zaglądnę do przeszłorocznych zapisów, które mi pomagają przemierzyć jako tako 

przebytą przestrzeń. Myślę, że i Ty mogłabyś mieć w tym ciekawą lekturę. 

Pisałem Ci, że przyjadę do Lw[owa] i w związku z tym zrobiłem pewne propozycje, nad którymi 

pewnie kiwałaś głową. Taki to już jestem często mało realny ale przecież kaciałom też się coś 

kiedyś udaje. Wyrzucam sobie, że może pisałaś już do Sawków i Zosi a ja nie wiem, bo mylisz, 

że jestem tam. 

Za parę dni myślę naprawdę już się wybrać w tamte strony - ale wciąż trudno. Coś mi tam 

proponują na Ukr[ainie] i proszą o moje przyzwolenie. Wciąż się waham i czekam listu z Kr. Od 

Alb[ina] dawno już nic nie miałem, czemu się nie dziwię, bo właściwie pewnie też nie wie 

dokąd pisać. 



Była tu P. Czajk[owska] z mężem i już wyjechała. Żałowałem, że się przedtem nie widziała z 

Tobą. Myślała, że jestem tam. 

Ciekawym, czy Sokoły wywiązali się z obietnicy i napisali do Ciebie. 

U nas już zaczyna się zima. Dziś przyprószył pierwszy śnieg ale zaraz stajał. Deszcze wszystko 

opóźniły. Podobno i u Was było chmurno. Napisz Kochanie na adres Celinogradzki, bo 

doprawdy nie wiem, jak długo jeszcze tu będę. Zimno wprawdzie niewielkie ale i tak starczy. 

Nic mi właściwie nie dolega. Za fotki jeszcze dziękuję choć już pisałem. Całuję Ciebie i Dzieci.  

 

 

List do Marii Kaszuby - brak dokładnej daty [26III] 

+ Marysieńko Kochanie! 

W T. otrzymałem Twój list o chorobie. To wcale niedobrze, że tak niedomagasz. Z tym 

wszystkim nie ma mowy, żebyś się wybierała do Azji - dość Ci będzie Lwowa. Będę tam na 

dniach - może jutro i przynaglę wyżyw. Przyszło mi na myśl, że mogłabyś otrzymać zaproszenie 

od p. St. Wr. z Tamop[ola], Otrzymuję książki i czasopisma] od Albina. Możesz Mu o tym 

donieść, zresztą sam napiszę. 

U nas od kilku dni mroźna zima ale bywa różnie. Przed kilku dniami otrzymałem wiad[omość] 

że 25 bm. umarła Jadzia Adam. Jestem kompletnie przybity. Jeszcze z końcem stycznia 

widziałem się z Nią - nie wiedziałem, że po raz ostatni. Spieszę odprawić u nich 30-ty tydzień. 

Dzisiaj odpr. rocznicę Tata a jutro jeśli P. Bóg pozwoli będę w R[ównem], Staraj się Kochanie 

przyjechać - to już będzie pewnie 12 lat jak się widzieliśmy. 

W moim zdrowiu nie ma zmian - mimo takich warunków. Aparat pomaga mi nieźle. 

Do Kazika napisałem - ale późno. Ciekawym czy otrzymał. 

Całuję Was Wszystkich. Braci i P. Marię pozdrawiam 

Lojzek 

 

 

List do Marii Kaszuby - brak dokładnej daty [30 IV] 

 + Kochana Maryś! 

Już minęły Święta i dwie niedziele a ja dopiero piszę, choć Twoje listy dostałem w swoim czasie. 

Pisał też Albin i również Mu nie odpisałem. Myślę jednak, że nawet tego nie czekaliście znając 

moje świąteczne warunki. W tym roku wszystko ułożyło się pięknie łącznie z pogodą, która 

potem dopiero się popsuła. Dzisiaj niespodzianie przyprószył śnieg ale zaraz zniknął, jakby 

sobie przypomniał, że to już nie dla niego - jutro wszakże pierwszy maja! 



U Was dziś wieczorem rozpoczynają się nabożeństwa majowe. Tutaj w azjatyckich stepach ma 

to szczególny urok. Dwa lata temu śpiewałem litanię sam jeden na aryktyńskim cmentarzu. 

Tego się nigdy nie zapomni tym bardziej, że ten czas dzień po dniu mam opisany. Obecnie tych 

przeżyć narasta coraz więcej ale już o pisaniu nie ma mowy. Zresztą dla kogo i po co? Wtedy 

się o to nie pytałem, bo to była po prostu moja pasja, która mnie ratowała od nostalgii. 

Pamiętam jak raz w Arszatyńsku u Brunona ten zawsze brudny Misza zaglądał mi przez ramię 

i szeptał, że tak pewnie pisał Puszkin. Puszkin nie Puszkin ale to było ciekawe - choćby to 

naboż[eństwo] w rozwalonym meczecie właśnie za Haneczkę. Ale to było w sierpniu - a teraz 

maj - i wyobraź sobie Kochanie, że właśnie dzisiaj będzie I Kom[unia] Św. 16-tu dzieci, to u nas 

duża liczba. Co za radość! A to się przecież powtarza. Nie dziw się więc, że i ten mój list jest 

pogodny jak to słonko, które teraz znów świeci wesoło. 

To co się turbuje o mojej chorobie, to po prostu plotki niegodne, żeby się dostać za granicę - 

ale skoro już coś doszło do Ciebie, to muszę Ci wyjaśnić, że Twój świąd udzielił się i mnie - ale 

już dawno - na samych 3-ch Króli. Były jakieś wyrzuty i pieczenie, ale po kilku tygodniach ustało 

i teraz jakaś egzema na nogach, którą leczę, nacieraniem. To chyba całkiem co innego jak u 

Ciebie. 

O naszych rocznicach pamiętałem - zawsze je przypominam swoim i wspólnie się modlimy. 

Myślę, że wkrótce będziemy razem u Mamy i Józia. Sawkowa mówiła, że wyśle wyżyw w 

odpowiednim czasie. Wolałbym, żeby to przyspieszyć i żebym wiedział naprzód kiedy 

przyjedziesz, żeby Cię spotkać. Mogę być na drugi dzień po otrzymaniu telegramu, jeśli mnie 

zastanie. 

Pisałem Ci już, że umarła Jadzia i Stanisława. Tam się robi coraz puściej ale do Zdołb[unowa] 

moglibyśmy pojechać a też do Korca na grób Bagińskiej]. Zresztą co chcesz, to będziemy robić, 

żeby tylko P. Bóg pozwolił.  

Nie mam Twoich listów pod ręką, więc nie wiem o co jeszcze pytasz. Pisz na jaki chcesz adres. 

A propos tych przysłanych złotych - rekompensatę Zosi dałem - możesz tej Pani odpisać. 

Pa Kochanie - Alleluja, wszak to jeszcze nie późno - moje cukrowe baranki ze Lwowa całkiem 

dobrze się trzymają. 

Dzieci uściśnij, P. Mar. pozdrów. Całuję 

Lojzek 

 

 

  

List do Marii Kaszuby -nr 137 - brak dokładnej daty [6 VI] 

+ Kochana Maryś ! 

Czytałem Twój list do Zofii a potem dwa późniejsze i niepokoi mnie, że najpiękniejszy miesiąc 

spędziłaś w szpitalu i może jeszcze tam przebywasz. Co do mnie nie ma przyczyny do 



zmartwienia. Czasem pokazują się na nogach jakieś wyrzuty i swędzenia ale prednizaton 

pomaga. Przykro mi, że nie mogę Ci więcej czasu poświęcić i zbywam Cię karteczkami. Może 

wreszcie jakoś się zobaczymy, to będzie co innego. We Lw[owie] byłem ale nawet nie 

widziałem się teraz z Z[ofią]. Myślę, że już otrzymałaś wyżyw [zaproszenie], 

P. Czajk[owska] przyjeżdża co rok. Teraz znowu będzie w lipcu. Może się z Nią porozumiesz i 

przyjedziecie razem. Ale dla Ciebie tutaj drogi nie ma - tylko do Lwowa ale daj Ci P. Boże 

zdrowie. Dziwi mnie, że już naprzód wspominasz o moich imieninach. Chyba to za wcześnie. 

Ale jak szybko ten czas leci. 

U nas trochę pochłodniało. Maria się skarży, że nic nie rośnie. 

Napisz Kochanie, jak tylko dostaniesz pozwolenie, żebym mógł sprawy naprzód urządzić. Zofia 

miała wysłać Ci niepotrzebny obrazek. Ciekawym czy doszło. Całuję Cię mocno i Dzieci, P. Mar. 

pozdrów. Czy to nie dzisiaj rocznica Janusi? 

Lojzek 

6 VI  

 

 

List do Marii Kaszuby -nr 138 - brak dokładnej daty [31X] 

Marysieńko Kochanie! 

Rozrzewniłaś mnie swoim listem, w którym wyczuwam cichutką nutkę żalu. Ale to co piszesz, 

„że nie zechcesz powrócić” nie ma uzasadnienia. Przecież moja wola nie gra tu żadnej roli 

choćby dlatego, że mam nakaz powrotu. Oba wyzywy [zaproszenia] dostałem. O drugim nie 

pisałem, bo mi przykro, że Ci zawracam głowę. Adres na Czajk[owską] był też tylko tymczasowy 

a obecnie w paszp[orcie] figuruje co innego. Zresztą to nie ma znaczenia. Ważniejsze jest, że 

na Ukr[ainie] bracia chcą mnie zatrzymać i starają się o par. Nawet jeden miał być w Krak[owie] 

i z pewnością był. Dlatego też chciałem się koniecznie z Tobą widzieć i mam nadzieję, że to nie 

jest zupełnie nierealne i nie trzeba odkładać koniecznie aż do roku. Przecież we Lw[owie] 

można być za parę godzin, a nam wystarczyłoby parę dni, na które mogłabyś otrzymać krótki 

urlop, choćby na jubileuszowe święto - byłaby dobra okazja. Ja pobyłbym we Lwowie] dłuższy 

czas czekając na Ciebie. Jeżeli wysłałaś do Sawków potrzebne zaświadczenie, to zaproszenie 

pewnie wysłali. Wobec tego nie potrzebuję Ci wiele opisywać mojej wizyty u Mamy i na 

Mirtowej. Niech Ci wystarcza, że jestem oczarowany tym, co zrobili z naszego zakątka. Nie 

myślałem, że tam może być aż tak uroczo. 

Pisałbym więcej, gdyby dzisiaj nie była niedziela i nie czekali na mnie. 

Przykro mi będzie jeżeli nie otrzymasz na czas mojego powinszowania. Zawsze jestem fajtłapa 

ale teraz to już całkiem nie orientuję się w czasie. 

Niech Ci Najświętsza] Patronka uprosi stałą pogodę ducha. Cieszę się, że pracujesz i jesteś 

dzielna, choć Cię to kosztuje. Wkrótce znowu napiszę. 



Całuję Ciebie i Dzieci. Fotkę otrzymałem - już trzecią. Pisałem już, że M. rozkoszny a Jego Mama 

miła. 

3 IX  

 

 

List do Marii Kaszuby - brak dokładnej daty [2 VII] 

+ Marysieńko Kochanie! 

Powinienem zaraz odpisać na Twój list wysłany ze szpitala a to znowu przeszedł już tydzień czy 

więcej jak go otrzymałem. Obawiam się, że jeszcze Ci się głowa kręci, bo to bywa oporne. 

Wiem to z własnego doświadczenia, kiedy takie coś zatrzymało mnie na dłuższy czas w 

lwowskiej klinice po operacji. Oczywiście u mnie była przyczyna inna. W każdym razie 

potrzebny Ci spokój i dłuższy odpoczynek, toteż nie bardzo się spodziewam, żebyśmy mogli 

prędko się spotkać. Może takiej właśnie ofiary żąda od nas Dobra Opatrzność. Piszę w liczbie 

mnogiej, bo od dawna jestem przekonany, że bierzesz żywy udział w misji brata. Teraz w 

cierpieniu tym bardziej. 

Co do mnie konstatują, że sporadyczne wyrzuty na rękach i nogach, które występują i giną, 

mają pochodzenie nerwowe. Mam zamiar odpocząć trochę na Krymie, dokąd mnie zapraszają 

znajomi. 

Teraz u nas okropna spiekota, jak zresztą podobno i u Was, więcej się śpi jak chodzi. Ten list 

piszę też pomiędzy spaniem, jedzeniem a jazdą. 

Czekam Kochanie na wiadomość od Ciebie. Pisz Marysieńko cokolwiek będzie. U Sawków 

byłem pewnie jeszcze w marcu. Będę tam pewnie w połowie lipca oczekiwać Siostry. Dobrze, 

że dostałaś foto, choć mamę. Mam takich różnych więcej ale nikomu nie daję. Bracia też 

pewnie już wiedzą, jak wygląda ich marnotrawny. Wszystko to jest b. wzruszające. Tyle lat 

rozłączenia i ta ciągła pamięć, której mi dają dowody. 

Prezent od P. Józi był przeznaczony dla Jasiów na wesele i dopiero teraz dotarł. Mieciuś z 

Matką wszędzie mi towarzyszy - często się nimi chwalę. Ciekawym czy Jaś dostał w 

odpowiednim czasie pozdrowienia imieninowe. Posługuję się przy tym drugimi osobami a to 

nie zawsze pewne. Siostra P. Czajk[owskiej] oczekuje też jej przyjazdu i niepokoi się, że nie ma 

odpowiedzi na wyżyw. Może Wam wypadnie w tym samym czasie. 

Nie przejmuj się tym, że się wyprzęgniesz od kieratu. Już chyba czas a zajęcie odpowiednie 

zawsze znajdziesz. Gdybyś się czuła niedobrze, to dajcie mi znać. Musiałbym się starać o 

wyjazd - ale to już w ostateczności. 

Całuję Cię b. mocno i Dzieci. P. Marysi dziękuję bardzo za opiekę nad Tobą i serdecznie 

pozdrawiam. Ciekawym czy Twoi uczniowie z Rozw[adowa] pamiętają o Tobie. Dzisiaj 

.Nawiedzenie”. Szczególnie ważne pod tym względem święto 

Pa Kochanie Lojzek  



 

List do Marii Kaszuby /pisany przez o. Serafina i Zofie Otko] - brak dokładnej daty 

[20 VII] 

+ Marysieńko Kochanie! 

Spodziewałem się zastać Ciebie u Zosi, tymczasem muszę zadowolić się listem i to niewesołym. 

Trudno. Jeżeli czujesz się tak słabo, to musisz na dobre wydobrzeć, żeby wybrać się w podróż. 

Zosia jednak zapewnia tutaj pomoc lekarską, więc może się wybierzesz skoro tylko poczujesz 

się na siłach. Byłoby najlepiej po 15-tym sierpnia, bo wtedy będę swobodniejszy. Teraz będę 

na dawnych śmieciach do św. Anny a potem jeszcze wrócę do domu, żeby być na I Piątek i 

Portiunkulę. 

Przyjechała też ze mną Maria z T. bo chciała Ciebie zobaczyć. Niestety długo czekać nie może. 

Jeżeli będzie coś pewnego, może ją znowu zabiorę. 

Teraz u nas trudno jechać. Wszędzie ruch szalony. Każdy chce użyć wczasów. W Wasze strony 

wyjechała Łukomska - ta która już była u Ciebie. Pewnie Cię odwiedzi. Jak się czujesz teraz 

Kochanie? Napisz nic nie skrywając - będziemy układać jak najlepiej. Pewnie Twój list czeka na 

mnie w Celinogr[adzie] lub Tainczy. Nie wiadomo kiedy będę go czytał, ale pisz na ten sam 

adres. Mnie nic nie brakuje oprócz Ciebie. Całuję mocno Ciebie i Dzieci. P. Mar. dziękuję za 

troskliwą opiekę nad Tobą i serdecznie] pozdrawiam 

Lojzek 

 

  

List do Marii Kaszuby - brak dokładnej daty [24 II] 

Kochana Maryś ! 

Równocześnie napisałem do Ziunka ale ponieważ sterczę bezczynnie na stacji, skrobnę też do 

Ciebie. Pewnie już otrzymałaś moje pismo [list] z Kijowa z propozycją co do P. Teodory. Rób co 

uważasz za stosowne. 

Co do naszego oczekiwanego spotkania, pisz - oczywiście i to szybko do Sawków a ja przyjadę 

w odpowiednim czasie, jeśli P. Bóg pozwoli. Zawsze dodaję to zastrzeżenie - zwłaszcza teraz 

kiedy zbliża się rocznica. Oczywiście 6-go marca! O 11-tym też pewnie będziesz pamiętać a 11 

kwietnia w tym roku - W[ielki] Czwfartek] - będzie 10 lat mojej mitręgi. Wszystko tak cudowne, 

że mimo woli znowu zbiera się na sentymenty - jak z tym ptakiem bez gniazda. Żałuję, że to 

pisałem, bo może płakałaś, a nie ma czego. Po prostu taki piękny los. Gdybym mógł Ci choć 

trochę opisać! 

Tak czas szybko leci, że dziwię [się] iż znowu niedziela. I to już zapustna. A potem tydzień za 

tygodniem i Wielkanoc - a potem - myślę, że się zobaczymy. Co za radość już naprzód. Toż to 

będzie jedenaście ponad lat, kiedy chodziliśmy razem po Lwowie a na Ruskiej o mało żeśmy 

się nie pokłócili - już nawet nie wiem o co - pewnie dlatego, że za szybko biegłem. Teraz już 



pewnie tego nie będzie ale zawsze coś się znajdzie - tylko przyjeżdżaj Kochanie. Żebyś 

wiedziała jak ja Cię jeszcze więcej kocham i cenię za to, że wciąż pracujesz. 

Dostań koniecznie i czytaj koniecznie wspomnienia Morstinowej (podobno już umarła). Dla 

mnie Albin przysłał książkę, której jeszcze nie czytałem i dwa numery Tyg[odnika] 

Powszechnego], Skarży się, że nie piszę ale doprawdy nie ma kiedy. Uspokajaj ich, że u mnie 

wszystko w porządku i niech przysyła co może. 

Z tymi Twoimi uczniami jakoś niewyraźnie - było przecież więcej a zredukowało się do dwóch. 

Ale też Ty się obciążasz. Myślę, że P. Teodora mogłaby Ci pomagać. 

Ciekawym jaka u Was teraz zima. Tutaj pięknie i mroźnie. Lód nie sztuczny jak w Grenoble. 

Wszakże to Sybir. 

Moim zdrowiem się nie martw. Mam czym się odziać i co jeść z Pańskiego stołu. 

Ściskam Cię i ucałuję serdecznie - oczywiście razem Wszystkich. P. Mar. pozdrawiam  

 

  

List do Marii Kaszuby - brak dokładne j daty [22 IV] 

PJChr. 

Kochana Maryś! 

Tydzień minął od czasu kiedy u Marii otrzymałem równocześnie list od Ciebie i Albina. Niepokoi 

mnie, że liczycie dni, a ja już dwa miesiące nie mam odpowiedzi na moje podanie o wyjazd. 

Obawiam się, że to nic dobrego nie wróży, ale nie tracę nadziei. Te rzeczy nie idą tak szybko. 

Zosia we Lw[owie] robi innego rodzaju starania. Pewnie Ci o tym pisała. Cokolwiek będzie, jakiś 

rezultat musi być. Jeżeli odmówią na wyjazd czasowy, wtedy zawiadomię Was, żebyście 

przysłali te dokumenty z Krakowa, ale to już w ostateczności. Tymczasem czuję się dobrze. 

Mieszkam tymczasowo w Celin[ogradzie] i na ten adres możesz pisać, bo u Marii bywam tylko 

czasem. 

Wielk[anoc] była piękna pod każdym względem i teraz to samo trwa, zwłaszcza, że zaczyna się 

wiosna. Taki sposób życia dobrze określił Św. Piotr w niedzielnej lekcji. Bracia to zrozumieją i 

wytłumaczą. Teraz nie mam sobie nic do wyrzucenia, bo kieruję się nie własną wolą. Proszę 

Cię Kochanie dostań gdzieś książkę o O. Damianie Daw. Oczywiście daleko mi do niego, choćby 

dlatego, że tu nie ma trędowatych, ale jeśli to przeczytasz zrozumiem niejedno, co trudno 

byłoby wyjaśniać. Zresztą jest to jedna z najbardziej wzruszających książek, jakie przeczytałem. 

Piszesz, że nie jesteś staruszką. Mnie niedawno rozzłościł na serio jakiś jegomość, który mnie 

oszacował na jakieś 75 lat. Żebyś nie myślała nic podobnego posyłam zdjęcie, które zrobiłem 

do zagr. paszportu. Prawda, że nie takie znowu straszne, jeśli zwłaszcza wziąć pod uwagę, że 

właśnie wtedy wyszedłem z domu inwal[idów]. Zresztą b. podoba mi się to, co gdzieś 

przeczytałem czy też sam z siebie wyrzuciłem, że człowiek jest takim jakim się czuje. 



Nasze listy się rozmijają, dlatego trudno mi odpowiadać na jakiekolwiek pytania, myślę jednak, 

że do uspokojenia wystarczy Ci to co napisałem. 

Teraz pisz na adres: [tekst rosyjski] Celinograd [... ] Czajkowskowo 6 Łatikan K.A., choć możesz 

i na Marię w Krasn[oarmiejsku], Sam nie wiem jak lepiej. Dzieci uściśnij. Trudno mi zdobyć się 

na list do nich. Dobrze, że przesyłasz im moje gryzmoły. 

Ciekawym, czy P. Wal. otrzymała mój list z Arsz[atyńska], W lutym odesłano mi stamtąd 

ogromną korespondencję, ale od Niej nie było. Telegram świąteczny wysłałem,  bo na więcej 

nie  

było czasu. Nigdy nie podpisuję. Do Albina pewnie napiszę ale treścią tego listu podziel się z 

braćmi. 

Napisz do Janki Ostrowskiej] i przeproś, że dawno nie pisałem. Będę się starał poprawić. Teraz 

trudno mi zrozumieć, że niedawno jeszcze pisanie było moim najmilszym zajęciem. 

Całuję mocno, P. Mar. pozdrawiam. Dzieci ściskam po kolei a rozkosznym Mieciem- 

Krzysztofem cieszę się razem z Wami 

Lojzek 

 

 

List do Marii Kaszuby - brak dokładnej daty[30 VIII] 

+ Kochanie! 

Pisałem już J. ale krótko i niemądrze. Teraz również nic mądrzejszego nie napiszę ale trochę 

dłużej, bo mam więcej czasu. 

Miałem nadzieję, że odwiedzi Was X. Roman z Żyt[omierza], ale nie udało mi się z Nim zobaczyć 

przed wyjazdem. Szkoda, bo on mógłby co ś niecoś opowiedzieć. Z tamtą panią z B. jeszcze się 

nie widziałem - nie spodziewam się zresztą od Niej nic ciekawego. Bez kalendarza muszę się 

już pewnie obejść do końca roku. Zresztą wszystko idzie według woli Bożej - przynajmniej tak 

mi się zdaje. Trochę chorowałem, tym razem na malarię czy coś podobnego ale teraz i to 

przechodzi. Z uszami pojadę do Leningradu] po powrocie Elizawiety z otpusku. (ładna 

polszczyzna - prawda?, ale już był czas przyzwyczaić się do miejscowej gwary). Mimo to wciąż 

prześladuje mnie Nitsch, Pigoń, Klemen.iewicz i inni, budząc odległe wspomnienia. 

Do pasji doprowadza mnie, kiedy mi ustępują miejsca w tramwaju, ale też usłyszałem kiedyś 

głaszczący uszy komplement: ktoś mi z tyłu powiedział: mołodoj czełowiek - szkoda, że z tyłu. 

Współczuję Tobie i Walerze - że też musiałaś jechać na tych piętach, a teraz ciekawym, czy Ci 

ten Przeszów pomógł? Walerę trzeba było pozdrowić ode mnie. Ten skrzep to brzydka sprawa. 

Ciekawym też, jak Dziadzio przeżył Twoją nieobecność? 

Jeszcze raz życzę Ci obfitych w łaski Imienin. Napisz jak się czujesz po wczasach. O mnie się nie 

martwcie, choć nie piszę. Zawsze jestem z Wami, zwłaszcza w dni świąteczne. Myślę, że i bez 



słów dobrze mnie rozumiecie. Teraz czuję się lepiej jak przedtem. Ściskam Was Wszystkich i 

całuję. 

 

Lojzek 

 


