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Blos0slorcietti ubolzy cluchen.
ąIbotion icll jest Królestno ni*
/,;er^tc (M{t.

s,

3).

Szczególny para(loks jetlen z tyclr.
lrtórych v'idou'nią był-a tvlko praw(lziw{'

i glębokie chrześcija1rstwo. . .
Czloł-irlk, lrtórt:ruu ogroltrny majątek

rltwierał \ł.szystki(] lrielrral ruożlilvościzieIrr.
_"kic i który na rlaracłr tcj zierui urrriał użyuari i I'v.trylrr rozurn(.nr i wysoce rozrrini,;lyru est()tycZnyrn zrrlysłerrr1 człowiek, ktril'ctlru lvszvstkie sfery społeczrlc stały ot$'o.
lctlr i ktirrv w tak lrojnej rrrierze otlllit:rał
tlrl ludzi i glty'loką synrpatję i pr'lne sza_
t:ttnkrt, uznarrie
tcu czło$'iek potrafil
w swclll $_nętrjłrl tak rr'ierltie otltlr-orzyli
rlrrclra Iiwarrgclji, żtl kiedy tlziś.ll.patrrrjeIrt1
sir; lv jasllv ślad.jaki piękna jego ilrrsztl
ztlsrawiła rra ziemi' Ilrirrroł-oli prŻycho(lz:l
tta lllvil Irit: inlre tylko tt_' słowa Clrrystrl_
stlwt'. otl litórych zaczr;ło się liazarrit' lla
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wtetly, kiedy

je miał' ani wtedy.

kiedy

rv wielkiej rnierzr: je utracił; llył u ll o g i
tl u c }r e ln, llo urrriał prlgodnie a poprosttt
cieszyó się rvszystkitlrrr, co piękne i wszystko zawsze tlo Boga odnosić; był u b o g i
r[ u c lr e rrr, llo nigdy llad nikogo się nit'
l)rZcnosząc' kochał swych bliźniclr czystą
chrześcija1lską rniłością,pokorny' tlelikatrry, wyrozrrrniały a wdzięczny...

Michał Sollaliski

urodził się l5-go
Iipr:a lB58 rokrr w wasylówce na Podolrr.
jako pierwszy syn Feliksa i Emilji z hr'
Łubieriskich.
Na rltrchową atmosferę ollodov'ieckiego
tlworu, w którym uplynęły dziecinne lata
rlrlotlego chłopca, skłatlało się ki|ka czynrrików.

W ojcu, Pallu Feliksie, wcielił się duch
poważnej, erretp;iczncj, ollywatelskiej pracy.
Zawołany gosporlarz wielkiego i pod jego
ręką coraz to lrarrlziej rosnąc(_'go rnajątkrr,
rrie powodował on się nigdy w nieznrordo"
rvanej swej czynności ani tlttrrrą, ani płaskiIn egoizrnern" ani clręcią osollistego rrżycia' Pracował z poczucia ollorviązku wzglę'
tlern Boga' ojczyzrry i llliźnich. Kietly pod
rvieczór jrtż, polnego wysilkrr. życia, zacna
Pani Erni|ja chcąc gtl orlwrricić otl nowej
a barrlzo pracowitej gospotlarczr:j inrprezy,
IlrówiIa Irtrr źarterrr: nCzy nie rrrasz jeszcze

Czy sądzisz, że powiększyrvszy jeszcze trł'ój tlo}lro}lyt, llqdziesz mógł zanriast
tlosyć:'?

olliady?,l oNie, moja
t|roga. orłparłpoł'ażnie ja nie dlate$o to nowe tlzieło zaczynatrr' żt'llyrrr
<:lrcial czy potrzellowal dwóclr na dziel'l

jcdnego" jatlaó dwa

olliadól.. ale rllatego tylko, źe rł'idzq koło
siellic lvielrr lrrtlzi. którzy arti rra jcderr
olliatl rrie lrrają i tyrrr lurlziotll chcę tlać
w rękę llczcił'ir: zarolliorry kav'ałr'k chlclla.,,

Nie rnoglo zrr'sztą llyć inaczcj - żylv
w O}lodówce v'sponurir:rria i dziarla. Lurlwi'
ka, który uwikłłny w spisek dekal'rystón"
przypłacil szlacltełrre porywy dlrrgolelnienl
rvygttirniern rra Syllir i przerlerł'szystkient
lrallki. Palri llóży z ł'ullir'lisk ił:h Sohaitskiei.
która pojetlrawszy za trtężem-. zapisała sir;
uRóża Sybirun w całych rlziejaclr na'
szych zeslalicćrw nierl'yczerpaną ofiarnością
i najsłorlszr1 tlollrocirr. A ta rł_ysoka rnoralna
atmosfera. pr'łna patrjotvznlu i rrliłościrlla
l'liźnich rlie plyncła z iakichś przyrodzo'
nvch źrórleł' lecz llyła wvłączrryrrr o\{occln
głęlloko zaszczepionej, niezłornnej a prostej
rviar'v. I)źwignięty przez Sollaliskiclr. a na
hilka lat przed urodzeniern l\licl;rla konsr'krtrrł-any przcz BisktlDa ŁullierisLiego" pięlrny ohoilou'iecki kościół.llył jaklly syrrrllo|errr tego nrzvwiązania tlo wiary, które
rra rvszvstkic}r drogach żvcia towarzyszvó
miało zawsze całej rorlzinie.
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.lirL l'it'lrr r'ltltl;lr'liw z rlllyrrałr'!skil'll

rtlw /, lr\trit korrlonrr. tak nrlorlziutki

r'|o.
l\'l

i-

r'lrltś.lltltlatrv został rvr:zł:śtlir.rltl lrtlrlwilittt
()(). Jr,zrritriw rł' 'l'arlro1loltt. grlzie rIollrr'
rvarlllrki rłyclttllvał'czt. i rłzglt;tlrra swrllltrtla
1lolilvczltł rlarvllcj ()alir:ji. 1lozrł.alały 1lrze_

i'1,1 l','z .zkorlv rlullr,rrr.j sunrlnc 1ro1rurrs[łtit:zl' t'zasv. Za1latlłszy rrł tlt:zy" ttlltsiirl
|lt) killill ltrtaclr rl1lrrścićkollrvikl. l'],
rt, tIrllltll lrrlliczyć slrrrlja szlrrlły śrr'lllri,.j'łlr'
i 1lrzez tyclr lłt kiIkrr za})isal si(i ;llqllrlktl
rr sctcar:lr tak kolcgriu,^ jak rvyclrou':r wcri w.
ttlll'rzłjilt,lt Ilrr|xlżlrości:li grll'lirrością w s1lr'ł.
ttiatritl olrrlwiilzkóry. tlraz ŻllJ)(.łlril tttl1rtlrltti.
'r'i;t ttil 1lr.tłltt' l'trtlzltjt' lrłrrlwrill', rlla kttit'r'l'll krltlr,'iktv szlłclrr'ckir' l'ywaii1 lri,'raz
porlalrrvur ilrlurltrn. Z rlrrrHi,'i za-( sllorry
lr, u,rlziricztrtnt scrcu rnlorlziulli,it'go clrlopr'a ;lrlrwit|a sZcZ('rA" scrtlcczrlil prZyiaźil ll]ll
Zlt]iolttl" klrilv llłrl jr.go rr'yt:h rrw all iclll |)rżl(:l)\'Jł. a 1lrzvjaźli lak głr;llt)lia. żc 1lozoslal
.itj r,.icrrrvnr Iilclalnir: rlo oslatnit'go tcllrrir'rIilr. Z krlltlłilittr tt'ż rv1'Ilirisl llrr'rlal Sorlalisa
i tl,lz1ttlttlrl1. czllłit rrłiłoićrIla Naiśrł'.Prrnnv.
l)tl rlkoriczcllirr szlioIy śrcrlIrir'j rrezl;sz'
rt.al prt,ct. r"zrrs .ial'ii llil ullirvcl'svlr.l \\;rrszitrr'ski. łlr' prl kilkrl illż tlricsii1car:ll^ cltc11c
llstrZ('c s)'lltl tld Irit'llczp iccztrego rv1lłyrt'tl
polilyłlzlrvch lilrtlwait" przcniósl go Ojt:ictl
na cerriotly rł'tjrtt zas v, }lrrlwinciar:lt zaIlra.
ttvt:h" tlnirvt:rsytet rł' I}or1lacirl. Za1lisał się

irl rla rł'yllziitl 1lr'arł lty i ll('Z} I si(i .lllllir'II.
Irit'. r:Irtli' tr'n kiertrnck strrrljriw nit' 1lor:ią"

gal go zlrytnio. Dla jego poetycznej.

rlo

wszystkiego, co ptltlniosle' wysoce skłollncj
rlrrszy. w'it;kszy rniala rrrok literatrrra
Jlit;kna, którcj głólł'rre arcydzit:ła i poIskil.
i tlllr:e przysuoił sollie rozlc5łą' a w wyl)orlrr'j płlrrięci lvicrnie przec}rorvywaną. ltlk.
tIl

rą.

W rokrr 1882. jako d wutl zicstocztcro.
lr'llli ttlłtlrlzir.ni,.r- rlsiarllszy ||rzy rrjclt

w Ollor|tił'ce. porl je;ło ręką zaprawial siri

rltr gospotlarczej i ollył'atelskiej pracy.
A llyła to ręka rozlllnna. lecz twartla.
zwłlszaza źe pan Feliks, przy calej prarvrlśt:ii szlacIretr'rości charakteru. nic r}liał
w swt'j tlrrszy tyclr ła5trtlnyclt. na ton tro(:llti
|)()(:tyczny nastrojonyclr rrczrrć. które cec|lo.

l'alv

drtszq sylra. Alr, pominro tej róźnicy
rrs1losollień" potrtirtro. źe rra woli i uporltlllaniach rrrłotlegtr" a tak rvysocc olltlarzotrego człoll'ir:ka^ nieraz zaciażyłanietlgiqta
rvtlla przywykłego rlo posłtrclru lr'ielkiego
g-losporlalza. w tvln stosunkrr rvzajetnnyrrr
najnuticjszv na'rvct cier'r nie zaćmił jasnegrl
l'lasktt czł'artr'gtl przykazania.
Crlpralvrla nie nlćlgł oicicc rrie schvlai'
czołł1lrzetl cnotą syrra. ktćlra irrż rvtr,tlv
zaczyrraIa rlosiqgaó 1tralr'tlziwyclr wyżyrr.

Twłaszcza Iniłośćll|iźniego rlochor1ziła
w (luszy jcgo nienral rlo lreroiznlrr. Jeżt]li

I
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jrlż w Tarnopolrr tlollrocią i

rtczyrrrrościi1

zrlollył sollio wśrótl rł'spółtrczniów przydo"
Irrek ,Pocicc}ry<. jt:żeli potelr w Warszawie nie wa}rał się z narażerrieIrr własrrerrr,
porrragać i towarzyszyó rla kolej *'ywożo"
nyrn na Sybir kolegonlr to teraz w f)bo-

tlówcc nio znał nliary w poświqcenitl'

zw|aszaza rlla ullogich i cit'rpiącyclr. Podczas epidelrji dyfterytu. w braku lekarskiej
l)onrocyl rrarrczyI się praktykorł'ancgo wólvczas. ztlejmowarria llłon w gardle i rrrirrrrr
przyrodzonego wstrętu, ollchotlził Z tą po.
lrIoctr chaty wiejskie; zaopit,kował się zrt_
pełnie ślepymclrłopczykiem i z najrł'iqkszą
lliedą odwiózł go osoltiście tlo tlalekiego
zakłatlrr rlla ociemniałych; chcąc zapoltiec
szerzeIritr się zarazy. zarrlkrrąl się na kilka
tygodni z choryrrr na tyfrrs i pielęgnował go
salrr z rlajwiększą nriłością.
Gdy przyszła pora założt:Iriawłasrrego
rodzirrnego gniazrla. jako dziedzic jetlrrr.j
z najł'iększyclr forttrrl caIej Polski. mógł
llyó lr.ystawiorry na pokusę śrł'iatov.yc}rpo;alądótr' i oct'n. on jerlrrak .rvyllrał nie rarlząc się rriczego. tylko Boga i własnr:go

szlachctnego serca i wyllrał dollrze. Dnia
7lrrtego lBB9 roku połączyłsię prawdziwie
l}ożynr węzłern z pełną rrroktr Llltlwik:r
Irrallianką \l''orlzicką, córką Henryka i Tcresy z książąt Strlkowskich. Jak zapatrywał
się na małźeliskieżycie tcgo rlowodzi skie-

rclł_ana przetl ślubenrdo narzeczonej, na
owe czasy Llardzo szczególrra prośba,żeby
otlllyła specjalne rekolekcje pod kierurlkiełrr swego krewnego przez Ballkę, ś'p.
Ojca J\{ arjana Nlorawskiego.
Po wsparriaIych uroczystościach ślub"
rryclr w Krakowie, gdy ciągła zależność
gospotlarcza od ojca nie pozwalala jeszcze
tra zrrpełną swobodę' zaczęlo się tlla Inłodej
1lary, napozór podobne do innyclr' to szerokie podolskie życie, pełne towarzyskiclr
stosurrków, podróży i wsze|kich przyjernrrrrści' tlla bartlzo wielkiego majątku dostqpnych. Ale pod temi pozorami rodzily
sir; lrrll dojrzewały w duszy Miclrałostwa
Sollaliskich rzeczy wielkie' podnoszące iclt
tltltrtowe pożycie wysoko ponad poziorrl
rr'ir'lrr podollnych istnień'
Prze11erłszystkiern od pierwszej chwili
zawiązała się między nirlli Iniłośónrałżeńska iiotlzinna tak piękna' tak czysta, tak
r:irlpła' że rrie często spotyka się podollną.
l'rosta a tak lrliła i szlachetna rnuza parril
Mir:hala nie zdollywała się nigrly na cie.
plejsze tony. jak kierly opiewał ciche szczę.
śt:it:rrlrlziIrrrego życia we wlasnym tlorrrrr.
()rly 1lr'zyszctlł na śv-iatpierwszy syn! F{]lilrs" lra porlzir;kowarlie llogu za szczęśliwe
tlar't,tlzt'tlit' rIzir'clia i ztlrowitl żony, poszt'dł
pieclrotr1 z \Yitrszawy do Częstoclrowy.

tt
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Ale to głębokie wrośnięcie ł' życie ro-

dzinrre arri trochę nie Zacieśniałoni urrryslu

lri serca. Intelektualnie obcowalo sit;
rv Ollotlrirvce z całym światern rrlyśliprzez
liczne pisrrla i książki" przez piękne rzcczy"
1rrzyv.ożone z najmilszyc}r' Zawszc rozulnIlir. liir.ror.un1r'lt porlróży: zc .lro||) |||or''|nej potę14owała się atrnosfera nictylko jrrź
;lłqllokir:j pollożnościi lrriłościllliźniego.
ale jakieśrlziwnej potrzelly ofiary' Dtrżtl
ptiźniej zł'ierzałsię p. J'Iichał zaufanenru
1lrzyjacielowi' źe nigtly nie rrrógł tego
znieśó, ally nrti było gdziekolwiek za tlolrrzc.
Gdy w jakicjś chwili czrrl naokoło siellir'
rvzllit:rające szczęśt:iei rlollrołlyt. jaklly
1larty jakirrrś instynktenr na(lprZyro(lzonyrll.
lrtusiał czegośsollic orlInówić. cośztrrienić"
skąrlśwyjr.clrać. żelly przyptlInnieó sollitl.
żt: jł:szcze ttr przellył'a, gdzie jerltlrr tylko
krzyż jcst pewnynr tlrogowskazent rra tlrt'gach żywota.
Z tenr wszystkiem jetlnak ciągla zależrrośó nrajątkowa od ojca rrie p<lzł_alałana
tyle dobrych uczynkół', ile iclr pragnęło
gorące serce. Dopiero kietly w roku l90il
p. Feliks otltlał rnrr w sarnotlzielne lyłatlarrie całe prawie tlołlra podolskie i kierly
w cztery lata później. po zgonie rrkoclrarrego llrata. Kaźmierza, irrrit-'niern rnłloletniego syna" Antoniego olljął w zarzątl
klucz (}lrz<rv-ski. zaazgla płylrąć ofiarlrość

na publiczne cele nietylko pełrrem, a|e literalrrie rł.ezllrarrerrr korytent. Darernnie usilował ojciec łrarnować nieco tq hezptzylrladną hojność:rzcc trrożna że stale trzecia
t'zęlti r,'1,',,n''''r"ll rlochodów u nir'raz iwiq_
cej, tlddawana lryła na potrzeby llliźnich'
wylrritlnić u'szystkich. allro nawet waż-

rliejszvch ty|ko dollrych uczynków p' 1\'Ii_
clrała lriepodollrra, bo wiele z niclr znaIrych było tylko temu ojcu, który uitlzi
'n slłyt.ościi który za to najhojniej płaci"
t:o lutlzkirn oczonr pozostało ukryte. Jeśli
wsporrrinarlry tu kilka kierunkćlw tlobro"
t:zyrrrrości v'ielkiego Jałlrrużrrika, to tylkr'r
tytrrłerrl przykładrr, rra chwałę Tego, rrtl
ktćlrego scilorlzi rł,s:cllc i rklr d o skonaly.
lJy rrpalIliętnió objęcie przez siellie za_
l'zątlrr urajątkórv. zakuprłje kilko.rł'łókowy
lblrvark Chylicc pod \!'arszawą i przezrr:lcza g.o na stację dośrviatlczalną d|a szkoly
rrrlrriczej. z tenl tylko zastrzeżenicm' żel)y
lv 1lrzvszłej głćlwnej auli Zakładu wisiuł
li rzyż Zl lalviciela.
\\'Kijowie lttrrltrje ochrorrę dla kilkusct
ptllskich rlzieci i oddaje ją w zarząrl SS.
]"rallciszkarrł<olll. J\'lisjonarkorn Marji.
Zakuprrje chvlący się tlo upatlkrr, pro.
rvłtlztllty rv \\'-arszawie przez Ks. Skiml'o"
rowiczit',I)zir:rrrrik ł'oł'szeclttryu; ollsatlza
rcdakcjr; orlporl ir'rlrrirrri lrIrlźrni o sŻczL'.rze
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katolickich przekonaniach i suhwencjonuje
przez lat k ilka.
Na Woli w Warszawie burluje ochronkq
rila ó00 tlzieci i powierza jej kierrrrtek SS.
Felicjarkom.
Założony przcz s\|.cgo ojca Zakłarl tlla
clrłopctiw w warszalvitl przy rrl. Śniadechiclr. przelrutlowuje i ruzszcrza na micjsc
300, zanlieniając fło na girrrrrazjrrIrr katolickie, zwane >Przyszłośó<., i oddaje je
lrajpierw w zarząt|, poteln na wł.lsn()ść
llr. Br. Dolorystorn.
Potlollnież rrtrzyrnuje ufundov'ane przez
swt14o ojca Schronienie tlla nieuleczainych
przy ul. Nowowiejskicj w Varszawie, tlostarczając przez tlługi czas opieki i pltżywienia rlla 150 uboglich chorych, kttilvnr
niernal do koIica życia, nawet rvtetly, gdy
strata majątku wysrrszyła źrórlłajego ofialllości, okazywał ojcowskie serce., peInt: lrajt:zttlszego wspó|czucia'
I)warraście stypenrljów rrfrrntltlwał lv katolickienr st,rnirrarjtlrn rrarrczycielskiełrl
rv Ursyrroł'ie; tlziesięti w liatolir:kienr gilnlrazjunr porl woz'tvarriern śrł'.Stanisława
l(ostki; utrzylrrywal swoirn kosztern kilkurlziesięciu alrrIItnów po róźnych serninarjacll
rluchownyc}r, a wspierał prywatnie karltly-

tlatriw tlo stanu tlrrclroł'nego llez Iiczlly'

Ilrl zaśv'sponIrigł rrllogicłr rrlrlzin. ilrl rnłrl_
rlych wyprowarlzil na ludzi, ilc razy okazal

1B

opiekq lricrlrryrrr litrrratonr i arlystonr,

iltl rlrllrtlwił lull rł' witllkicj rIricrzc wystawił
kłrplic i kościołrirł'"tlo iltl wreszcie rrajrriźrrit:jszyclr rlollrvclr dzieł przyloźyl rękę -'lo Bogu jcrlncrnu wiadonro i to w sarnr,
lyllro Bożt: księgi llyrvało rvciągnięte.
A tlllok i pośrritl calej tcj prrrcy rllł
rlr'rrgicll ciągnęło się to, osollliwe, a tak
tlrtlcze życic rraszvclr kresów" z jt:rIIrr'j
.lt','lly 1lr'llle rrliłr-j i iwielllcj rtr.rrvy lllułrz1iki,.j. z rlrrlgi,.j 1lr'lnr. lr.j 1lołilżtlr'j
śrviarloIności'żt'stoi się i pracrrje na v'ażIrr:j
1llactiwcr: rlla I(ościtlłai ojczyzny. W ol'o.
rlrirvcc llyła ta śrviatlonrośćżywsza jł'szczt:
ll iż grlzicintlziej. Cały trln ogr()rnrry rł'arsztat
1lracy gtlspotlarczt:j rrosił wyllitny clraralrtr'r slrrżlty Btlgu i Polsce'
Nirl llrak ttlż llyło' jak syrnpatji Iurlzkit,j^
tłk u,yraźrrego lllogosłał-ieIistwa z tritllla.
l)oczi1tek zly|aszcza 19l l rtllrrr zapi-.ał siq
w 1lłrrlit;ci tlrr'otrra rotlzilrncrrri tlrtrczysttl_
ściallri"sre}lrIlt.nl rvese]t'rlr rotlziców i lllalżt'ilstwt:lrr starszego syrra z pclną tlrtlklt
i rIrlllroci Zofją Klvilecką.
\lo tr'ź ll1ly lrl na rlltlgrl tlslalnit' 1lrrlrltir'rrir' jasne;{tl słtllicir. Nilrt nit: prz..cz|lrłal, nilrt rrarvet ztlalr:ka sir; nir: rlonrvślaI"
ic nitrl tynr rorlzinnyrn rlomerrr. jak narl
cal;r IIkraiIri1. jak natl przcrvażną częścii1
krajrirł' Errropy. zlliera się straszliwa llurza'
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Początt

k lvrljny rlal

s1ltlstlllność r1o no.
w1cll w1silkóu ll iloir'i l'liżrIir.Frl.
I'o rrtlezwic W. Ksiqciu }likoła jrr i\'l ikrllajt'wicza, ollit'crrjącej atrt()nolIIj() l'olakotrl.
r

zlożyl p. l'lichał l00 000 rlrl'li lr

c(.l()

zltilt]zyl na szpital rlla rannyt:lr" ł paIa(]
rv \Varszarvie tlla lrczrlourtrycłr' wypartyclr
prztz wojnq z potl strzcch rlourorlvclr:
rlnrgi szpital rlla 70 rannych zorgalrizowal
w ollorlćlwce i wyposażyl go wr: rvszystkic
1rrrlrzelly. I)oraźnyclr zaśpontocy rlla tyclr
lulr irrnych ofiar wojny, zwlaszcza rlla 1)olakirw ewaktl tlrvarryclr z Królt:stwa ])tll_
skitgo i Galicji. llyło llr:z liczllv'

.lak rlługo wicrztlnrl nit:zit<'lt rv iarrit'
w zrvycir;stwo l rsji i rloprik i wojna tor:zylir
siq rlłlr'krl orl granic Podola. ży<:ic ptll-

skit'go społr:cztllistwa Ita krtlsatlłr plyrrr;lrl
InIriejrviqcei zwyklylrl trylletll" z tą tylkrl
f(iżnicą. że rv trriastaclr porlolskich. gltiwnir'
ri' Kijowirl" nic llyło nigtly tylc. ctl lvtr:tlv'

1lolskicgo żyrviołrr.\\/zglr;rlną sw()l)o(lq r(:li_
gi.iną i nlrrllrlrlwa rr1z1.kiuittto ltll lllisj,'
rł'śrćldlurlrl. na rr'krllekcje tlla intt:ligt.rlt:ji
rrIir'iskit'i. ollyu'atelstrva i kaplanólv.
Powoli jerlrrak. w trriarę jak coraz llliż_
szy rvirlnolirąg okrywrrł siq czarnenti clrIrrtrr'anli, zbierały się w sercaclr slrrutnr: przecztrcia. Jeszcze po upa(lku caratu. po krótliicj a pełnej tragicznycłr wrażeri. llytllości

w

tt rgtr " rlIrrgit: Irtitsiąct, u1lłyrręly
1larislwtt Srlllarjskirn w ro(lZinll(.j ()llorlćlu.t:r'.
Ale kit:rly na wołynirr i l'otlolrr zaczqły
(:oraz częściej lvyllrtcllać rl:wolrrcyjne rt.rchv
zllttntowalrego żrrłrrit:rstrvir i llałirrrrttcolrych
1rrzl:z citlrlttle żywioly llolszewickie' chlo1lliw, jtl_sit:rrit1 roku ]9l7 prztllioSła's;q cala
rrlrIzirra tlo 1lir:knci-ł'.o pałacykrr w Kijowic
lra \\'it:lkicj ŻytoInierskiej rrlicy'
Zrazrr trł'aly tarn natlal i Trlwarzyskir:
życic wśrt'ltllicznyclr polSkich tlolltów,

IJetersl

r

i uczyuki lniłosiertlzia i rckolt'kcyjnt: zt'lrrania w kaplicv na Krrszczatyku, u Parri
l(łrrllirry Jaroszyl'rskiej alr: czrrło siq. żc
jr'st to życie potl lratlciągającą llurzą. C0rnZ
r:zqścil:j. ĆoraZ 11atarcZYrviej przychodziły

grtrźlre, ponrtre wit:ści. prarr-rlziłł'ie lriollołł't:
po.r'l.lna. r, zagturlzir. tyclr lrrl, owvclr rlr,lltórv" o rriszczerriu \rsparriałyclr lvarsztattił'
l)racy. o nicbezpieczoristwach lub zgonaclr
llliskicir osóh'

Ctly takie rł'ieścirratlclrotlziły z ollrlrlówki
piszący te slo'lva był po czqści
- t1 clr tr'agicznyclt trlotrrcntów
śrr'iatlkielrr
tligtlv p. llichalowi rrie .rł'Yrwałasiq z llst
llltinltlieisza skarga; rrie podtlał się nigtly
rrzglr;tlt:nr nikogo rtczucioln żalui zawsze rra
picrrvszyrrr p|anie llył lvzi]lź!(l na Boga
i Jr'go słrrżlrr;. Ir zl)awienie tltrszy i własrrt:j
i srłoich najllliższych. Kierly lvznragająca
sit; chorollł nie pozwalała rnu domu opttsz
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czać a znajollly ka1llall v'ystłral siq tr 1lozwtrltlrtit: orl1lr'awiertia rrttr Iuszy świr;tl'j
w tlrllrrtl' na tę lviatlortltlść:rr;tarlł rlrtt tltl rróg
z wylewern najczystszt:j, najpokorrrir:jszr:j
wdzięczrrości. Ta sana w łlziłi<'.znośćzil
r:urlowrre uratowarrie syna Feliksa na nrttltlliskitrt froncie potlyktowała rrltl htljrry
zapis' Całą wspaniałą realrr<rśó nl Żyto.
lllicrskir'j otlrlał wtctly na pr'zyszły, jak
rrriano rrarlziejr;. rlonr Towarzystwa .lczuso.
w()tło w Ki jowir:.
Potctu jt:rlnak przyszly strasznc clrwilr..
W ciągrr ośrnnasttlgo rokrr I(ijów 1lrlsto"
szał ctrraz harrlzitlj; 1lrzcz nicszczqślirvr'
krt'sy 1lrztltaczały sit; falr: arnrij tlzy łlrlrlziałtirv: tyIrrczasowego rzątltl, Pr:thlry, l)r'lrikinł, krasnoa rIn ir.jców. zlltrtrttlwarryclt żrrłlli,'rzv i r'lllll1lrirv. Ilorlzilli,' ltu Żyltltltir.l'.
skir'j rllicy. 1lowiększoncj jrlż rl kilkoro
,lr<lllrrirrtkiclr rlzitlci patistwa lrt'liksrirł''
grrlziło lrieraz llr'z1loŚrr:rlrrir, rrit:llt'z;rit'tlzt.Ii.
slwrr. lvtlllt'c ktrirł,;4,l gtllowatrtl sit; nit
śtrIicrr|:1r<llrrlżrrlt nlrlrllilwą'
Nareszcir. ltrzyszli wylrarvicicL', . . Nir.nlcy.

Lrazll llyła rrarIzir'ja. żr. rla

sir; ttl.attrrvati

nictvlko życic ale .iakąśczęśi'rrlir'tlia ityclt
ślicznyclr rzr'czy, kttirycłl pr:lntl llyly jcsz_
czr: i Ollorlówka i tlorrr kijowski, lccz ta
narlzieja moŻe ptzł:z nieurlolnośćlurlzpokazala się zawotlna. Z tego Podola.
ką

-

gtlzirl spt2rlzili trzyrlzitlści zgrirą lłt życiu
rł' rraj rv ięliszyrl r rlostatkrr i sptlkoju, lv rlo_
llryclt rrczyrrkach, w przyjaźli i wt'l'ziłiczrrrlści ltrdzkiej, wyjr:żrlżaliJlar'rstwo Nlit:lralrlwir: prawie tylko z telrl co rnieli Z(l sol)ą.
z grrltrradką rlzitlci i wnukćrv'. Nie zdawali
stlllitl sprawy w tej srrttltIrt:j podróż,y, ża zlt
llittli 1rrzewraca sit; llez1roł'r<ltrric t:łla
rl'ir'lka karta iclr własnycłl rlzir.jtiw i pit;kncj historji polskich kresów...
Ito powrocie do wskrzeszont'i Oiczyznyllvł jt:szcze rtrzIegły, coprawtla zrrisz-

clrrrri

cztllty lłojną. Crrzrjw i lliqkrry llałacyli
rv warszarł'it: na Iljazdowskirlj rrlicy
\yitrlltlki życia nlrlsialy rrlt:c Ilardztl ztrar:zlrr'j znriatrir'. Na clrwilt; rtlzpogrlrlziłrr lrl
lltlrltl istnit:nit' rrlałżcństrro ctirki'|'r.rr'sv
z li'si,;t'ir'ttl 'Ąrl;rtttr'tll Slt1lir'lllr. łlr. ll,'z:r l.r
chł'il11. zarlzęły pojawiaó się ctrraz t:zqścir'j
ltit'znaIlt. przl:rltt'rn troski o sposółl trrzl1.
tlzr'nia żyria i jł:uo nratr.rialrrt' Jrrlrlslawv'
l)o 1tcwIrvclt v'ahaniłc}r i tlłrrryslacll
i po orlparcirr orl \\risly rolszcrvick it..i narlałv" tlstłliłtlsię wreszcitl żyt:ir, porrlir;rlzy
I

()ttzolvctll. z jego śliczrrylrl. }!rllllr()Wallyltl
rv 1lałac- Irościriłkienr.ł warszawski()lll
tnicszkanir:rn na Iliazdorvskir.j rrlicy.
'Wśrórl
tro-"k. kt<ire r|zielił jrrż p. n'lichal
z rlrrotna rloro*łynli sytIatlli' llil pil'rltsZi'
llricjsce rvybijalo się staranic, lly minlrl
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wszclkich trrttlrrtlści.rrit llraklo rriczego.
nietyllro lviekowt:j nratct'' żyjącr:j joszt'ztl
1lt'zez lat kilka w l)aryźrl i innyrrr llliskiln
krt:wnyrrr, wZględell) którycłr nriarro spet'jallre ollowiązki, alt: i licznyln oficjaliston
zlriegłyrrr z ollodólvki i służllic'o którcj

rlohrollyt llvł zawszc nieznricrrric dllaly. Już
połl konicc źycia" gtly rlowitltlział siti. żł'
jrlrlnego ze służącycłrrtie nrożlra l'yło rra
<lzłs wypłacić, śliczrryrlr p()ryw(]llr szlłc}rotrr('go serca rvyiął z krav.attt kosztoł'ną
szpilkę i zdjął z paIców pierścitlnki,ally tq
świqtąnalr:żność'wyrćlwlrać. ToIeż przc.z
.lrlźlrr; kor-lrlrny llvl lllk. żr 'i,'.l'cl'r z.a po-

rltllskich czasćlw tral'iaIy sit2 wyparllr.i
rtlwrócerria z prawtrslawia tylko tllattlgtl.
źt: najlr:pszy 1lan trzyrnal siq rzyrrrskicj.

katolickicj wiary.
\1irrlo t'szystkiclr kłopottił. i trtttlrttlści
rrlożyło siq wreszcit ttl źycie guzowskotvłrszawskic tlośćpogorlnic. Tali Gtrzórł'
iak Bo}lrek Sapir:hów lvypt:łnila liczrra groltrarlka najlnilszych wnrrkćllv; koIo rorlziny
zar:it:śrriłosię znolvrr grono sertlecznycll
przyjacirił. 1}o clrociaż lv \Varszirrvit: nit:
zarł'sze jttż rlrieszkaIo się rł- piękrryrrl pałacyku na {Jjazrlowskiej. ale rluźo częściej
w rrlalrrtkiei" skrornnej portjerce" koło pa'i_
stlt'a ]\fichałów zawsze chętrrirl zllierali siq

lrlrlzic. pr'ciqgnir;ci i ciepłellt sercem ilylrt
ttrokienr pogotlneg<l rrmysłu, który nigtly

rrie 1lorlrlarł'ałsir;

p

rzygnr;llienirr. aIe i wśriitl

sttltllktl tltlliał 1talrzr.i. lta jasne slrtlny

l'ażtlt:j chwili. Jeszczł: w 1rowojetrnyclr r:za^
saclr Iliejetlen piękrrv v'iersz z scrca p. N'liclrała spłynąl na papierl satrr sulltr:lnit'
tIowci1lny, cieszył się rlrr krrirca każrlr:lrl
tlowci1lnetll słoweln i każrlynl tttlanyrrt żarttln, hylc rlla nikogo nie bolt:snyrn.
Ale towarzyskir: stosurrki byly rylko
.jt.rIrrą i rlrrżo rrlnicj ważlrą stroną Zaint()re.
stlrr-ali tł'go gorąc('Lo serca. J\liqdzy nirn
a wicltt tluszarrli, dla któr'ych llył przr:wod_
lliliiellr rlo l}oga. zawiązywały się llezptlrtiwnania głęllsztl, rcligijnr: rvęzły' 'fak jeszczr.
w r. l920 tltl1lrlIrrrigł tlo rrawróceIria glrlśnt.i;o
rrir'gtlyś littlratrt' 1lowstańca z r' l{Jó3 i Sylliraka. p. f)ionizr:go Ilenkla; tak pćlźtritli
jt'szczc. czyto ciepłern słowent' czy \ł'yrrro\Ytrit:.iszyrIr jeszcze przyklarlt:Irr wskazał nit:.
jcrlIrcj rluszy rlrogę do wiekuisttlj Prawtly.
I'rzcłlr:wszvstkieIn jednak za jrntlwała go
rlrl 5łqlli jetlna łl'iclka rzł:cz^ <lo którcj tę_
sli'nil' rlla któr'r,j pracował nicgtlyśtak rvv.
trrvak' na swej krr:sowej platxiwcc, t. j. los
zlnłrtrvyclrrł.stilłejPolski.'frttrlrro ptlwir'rlziłó" iak cieszył się każtlynl ponrvślnyrlr
rv jej zlliorowerrr życiu olljav'ern. z jalrq
lniłościąi wvrozurrriałościt1patrzał nil
pienwsze tnrdne kroki otlrorlzonej Oiczyznv. jak ho]ał rratl kaźderrr rrieszczęścir'rrt
i llłqrlełrl. jak starał się v'ctllc lllożności
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tltl1lrltrrół: lry

ltl otltrowitlrrr: życit 1lrllskie po-

1ilyIlt;ło w s1losóh zrlrtlrvy

i

silny.
rzeczy sartrt:j, w rlliarę sił. tltlptllllilgał (lo tego całcrn st:rct'ltt. Choó zat:zynał
jrlż orlczrrwać ciężar wiektr i rozrrraityclr
ll ir'tIoIrragari. gdzie tylko rolliło się cośtlojak nit:gdyś
llrt'gtr, taIn orr rrie żłłoł'ał,
grllsza, tak dziśswojej rł,lasrrr:j tisolly. ()llrlarzorry wyllitnylrl rlareIn piqknego słowa,
1lrzy najrtiżnitljszych sposollnościaclt przrlttlalviał talr w Varszawie. jak w ł'ielu lrrirstac}r calt:j PoIski, a zaw-sze tak podniośl(''
tali szlachctnie, tak cieplo tt roztrrrlnie, żt'
zr'llrarryrrr v. jetlno ł'ytlarrir: tyrn ślicznyrll
orlt:zytonr i rr:ftratonr czy przenrti wierr ion
rrarlano slrrszuic rvynrowny tytrrl: >Orlrotlzt.ltitl llitrotltl przez ll'iart; i Ilriłośću.
Nic łvit;c t'lziwnr'go" żt' jł,szc.zt: w rtlktl
|')jl ttliittl,,rłalry zosllrl 1lrr.zr..'.lll 1lir'rrtszl'gll Z.iazłlu kaltllickicgo w \Varszarvir'.
a rv kilka lat priźniej plezcst'lll Akr:ii Ka_
roli<:kir,j rra arcItitliecr:zjl; v'arszau'ską.
Ąlr: rlłaślrir'rvtetlv. grlv spatlla rra rtir.5rl
ta rlr'rrga gorIlrrlśl:" Pan T}ćlg ł';tcz,r1l, <'orar'
rvvraźtrir'i wzvwać go rltl irrnt'j trrrrlnr'j
l)racy. . . tlo rlźłl'igarriłsl'ego lrrzyża.
Zrazrr rtrsIrttc,ł gluclrotir zaczqła trltl
lllrttrlniltr: slostlnki z lrrrlźnri. p(}lt'nl r(lZ_
rr'ilrqła si12. ollok astIrry" clrtlrolllr tltlkrrrrva.
Ltóra przez rlłrrższy czas zlrltlsiłłgo rlo
polrytrr rv ,qanatorjutn, Iuh rlo barrlzo sta

l w
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rarrnej pielęgrlacji rlomowej. obok tego
wzrosly zrrów w porze kryzysu nraterjalne
troski, a rł'reszcie zaslrruciła głęboko.
lrajpierw operacja, poteIu śrrrierćnajrrrilszej synowej, która odcszła w kwiecie
wicku, zostawiając po sollie tlziewiqcioro
lułodzirrtkiclr sierót.
l byłlly to llył sIrrutny widok tego wieliowego już człowieka, z llolesnenri ranauri
na karku i rękach, v'ychudłego do rriepo'
znania, prawie niezrlolnego do ruchu gdyby lrie to, że w duszy zamieszkującej to
lrietlrre cialo działy się całkiern r,vidocznit:
łiolkie rzeczy. Orlosobniony od lutlzi przytqpionyrn sluchcnr, literalnie coraz bartlzit'j
pogrążałsię w Bogrr i orl Boga rrczył siq
tyclr cudownyclr roztrrnieil, których orr
sarrl tylko udzielaó potrafi.
Zawsze otlerwany orl świata. odłączał
sir; tcraz coraz llardziej otl ł-szystkiego, ctl
zienlskie. uBylelly tlziecionr lrloirrr Bóg rrie
rlrlrrrół'ił chlella< tak rrrarviał rrieraz tlo pijak dziq'
sząct]go te slorł'a
'nie wierlziałbyrn orlellral'
irrrwać P. Jezusowi, że rni wszystko
llo czrrję siq tlziśo tyle llliższynr Jtrgo.' Alr'
lritl rlośó llylo nrrr lla tern! że Bóg otlellral.
|)otl saur koniec życia, jaklly tknięty lrri'
styczrreln jrrż rratcłrnieniem. postanorvił tlrt
tlslatka ztrllożyć saIn siellie. Rcz tegtl rtiewir'lkie irrż 1ltltrztllly ograniczył tlo ttlgo ctl
nlrjściślcjkonit'czne, allltl czego żądałaotl

niego troskliwa miłllśóllajllliższych: ot|mó.
wil solrie nawel lclo. ch prZl'z calr. życic
tak lulril i rrrtriał. ol,rlarolryr.lllia tlzieci,
rł nrrków i slużIly r,iźtrellri prczeltlalni|rtóre nir.gdy. o jlugu prz,.rllerrr ol'lrlyślal
'-,
i z największą
staranrrościąwyszrrkiwał'
Zaprzeslal ll'ż lr wieIlriej lrlir'rze tych
"liczrr1ch. rlłu;łich Iistórł rlo przyjaciól. rlullnil'j
;lisanyclr ręką, późnir:j rlylitowarrych wir:r"
Irtlj sekretarce, listów, w których niewia-

1en śliczny przekła(l znanego wierszyka

rlrl żony i rlzieci w1raził jasrrą i slano\ĄcZ.I
wolę, żelly nieó pogrzel) rlietylko lrll<-,gi.
lr'cz Ilajtllroższ1. ProslylIl rłtlzetll jeliltllkllnnyltl rlriała llyć tlrlwir'ziotta na clnel|tarz lliala. najtaIisza tr'umna i miała llyi'
zlożona rric w źadnym grollowcu, alc
wprost w_ zielrli. \lryrnówił sollie łlezwarttlr_
kowo wszelkie parady czy rnowy pogrzellowe i wieirce czy liczne orszaki gościżałollrrych; natl grollern lrial stanąć. |lez żaitl(|go napisrl. prostv. lliały krzyź.

tr:go roku ogólna slallośćzaczęła się wzllla-

tlonro było co llartlziej podziwiać. czy
świeżezawsze i purllliosłe lllyili. ezy najcir.plejsze. tak wierne lr przyjaźni. serce._
AIe itego lrylo rrru zarnalo. W przeczut:irr niedalekiej już śnrierci,w {orrlrie listu

Przeczucia go nie zawiodly. lo islotnic
lltiałrl się jllż kll uicczorrlwi i rlzicri .ig l,yl
lratlhvlił. Przcrl ostatllią fłzą śrrliertrllncj
srvej r:horolly przysIał jetlnt'Irrtl

z ylrzyjaciół

Gótlrego:

\a szcu rrr.L ,t,oI,'j i ,ien
Las rllnał. spov'ity rv nrgly;
I'rzedrorl,,iu... ltoi',.,y siq (l zi.ri.
\iel,aurur sl,ocz,,iesz i Tv!

f)olliegał tlo korica piękny rlzieIi głęllo-

ko chrześcijailskiego życia i dvżo już' zt:-

wszątl grolrladzilo się cieni" ale rra szczytar:h jego tlrtszy rric llyło arri odrolliny
rrrrokrr, tylko coraZ to rosnąca jasnośćtr'j
rviary. ctl niedlrrgo przejśćllliała ł'wirlzcnic.

Porl konir.c llla. lrzytlzieste$r) czwilr-

gaó. Cir:rpliłvy, porldany, w(lzięcuny
liużdą. najIrrniejszą rrsługę. gotlził siq

Zil

Ila

rvszystkie zabiegi, jakic}r żądałykochająct
serca, ale czrró llyło. żt' sattt nie llartlztl
witlrzy w skuteczność najlepszych zreszti!
irorlków. przepis1rn alr1ch przez 1ltzyjlt:icla" lt:kalza.
w pierwszyclr rlniach listoparla zrlawałrl
się, źe juź koniec natlclrodzi. Po llardzo
ciężkiej nocy z 5_!io łra 6-g0' t.'i. z porlierlziałktr na wtorek" przyjął z najwiqkszt!

pollożnościąSakraInenta śrł'iętc'ktrir't'
przyniosły mu, jak sarrr rrrtiwił. całe zrlrtljt:
przr:rlzilvnych lask, a poteln" najl(:l)szy,
1trlIL,lzir'i,' r'lrl'zr.lcijłli.ki rljr'ir'r". polltitltrl
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wielkiego osłahierria, zdollyl się .lv rozmo.
wie z dziećni na ostatnie polecenia i prośl'y. których lreściąllył lylko B,ig i sńrżlla
[Juża' Był to śliczny epilog rlo lej wielo.
lr:tniej wycllowawczej pracy, który cenil
sollio nad wszystkrl inrre i .tv którą wkłarlał
rlllok rrajczrrlszej ńiłościdIa dzieci, tę powa5ę i to lrręstł'o chrześcijaliskie, jakie tlari
Irroże tylko wielka rrriłośćBoga'
Choć czuł się juź llartłzo słabym, nriał
wrażenie, że jeszcze przynajrnniej tlni kilka pożyć Inu wyparlrrie. >Za pięknio llyłolly
tak urnieraó _ lrrówił rlo żorrv
hir nie
tlorrlyślaszsię nawet, jakieIlri ;rociecIrarrli
lłig zalewa rni scrce(.
Istotnie po tych chwilach lioźei słrlrlyczy, potlczas których rł'sporninałz w(lzi1czrrościąo wszystkich ltliskich i tl t:ałr:j sluż.
llic tlontowtlj" zaczęły się gorlziny cier;rit.rria

iwalki.

I)o rlośćspokojnej. ale prawie llt:zscnnt'j
tltlszrrośtliatrri 1lrzerywanej nrlcy. 1lrzyjąl
jrlszcze wrl śrorlęrarro Pana ,|tlztrsa' a 1ltltt'ltr tllówił już rriewiele" ale czuć llyło" żr'

i

wieltl cirlrpi. Gtly naokoło nicgo cicllvlrl
szeptellr wznosily się do l}oga lllo(llilwy'
rl kttire czqsto prosił" rł'lasrra iegtl rlrrsza

zanttrzała sit; 1ltlwoli .lv tc 1ajetrltriczc głt;_
llic. ktrirr' 1lotl rttt:lloltrą l'lli1 zt.rvnt;lrzttĆgtl
życia. kryj11 rv stlllic ;rrzr.rlziwny rlralrrat
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życiłczlow'icka i spelniającyclr siq na ninl

plantiw Dollroci Bożcj.
Następna noc llyła jeszcze cięższa niŻ
poprzednia" ale jeszcze we czwartek rano.
1lo raz ostatni na zicnli. przyszctlł tlo wier.
rrcgo sługi rr:n słotlki Pan, ukryty pod postacią chlella. ktćlry ma w So|lie Znnr.
l ttych.ustttltit i Żyrcot.
f)zieri czlvartkoł'y llył llartlzo lręczący'
l)rzer'ywarry chwilarrri nieprzytomności
rvśród któryclr nie llraklo jednak do}lrych
słów i łagodnyclr rrśrrliechów. Potlczas jetlnej z takich chwil spokojniejszych poprosil
tr l,krllury i prz1jrzal się ptl raz ostatni
tru'ażrrie a po5odnie tynr wszystkitn dro_
i-łiIn. których zostar.viał na zienri" jłlrlly
clrciał na zawsze utrwalić sollie w parnięci

ich rysy.
w ciężkiej reszcir: rlrria i llartlzo

rrręczą-

cr'j tlocy przytorrrnośćopuszczała go corirz
Irartlziej. ale ilc razy się ocknął. tyle razy
starał się llrać udział w Inotllitwach żony
i dzieci" ktrire rrieonral lrez ustanku rvzno.
silv się rł'okołoniego tlo Boga.
I tak 'lr'reszcie przyszerlł koniec wśrótl
głęllokiego skrrpienia i tego rrroczystego
ttastrojrr. jaki zał'sze towarzyszy rlrogiej
p r :cd obl i czn o ści ą P a li sl u1 śn i e r c i śu,i e,ty d t
./c;1o. w piątr'k 9 listo1latla zaIrrkrrął }TichaI
Sobariski rlobrc swoje oczy na ziemi. by je
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()twtlrr,yć w nil,llit' tIa to rlit'sktlliczontl
l'ir;kntl" rIo którt.go t:alrl życir: rak tęskrlił
i którtlgrl ślatlytak rrllliłl orlnajrlywać wt.
rvszystkictn" co pir;lrIrtl na tyln świt:cir:.
W cłrl.ili zfłontl rysy Zrrrarlt'go przyllrały
rr'yraz takit:go zaclrwyttt. że Irie Irlożtra llyłll
lra rritl patrzeć lrez głęllokiego a świQt('iłrl
lvzrllszcnia.

V rllva rlni Jlóźnit'j prlsrrwirl sir; nlallltkiz llirjl'liższyclr l1lkrl złoź,rlty.rlrszak żll_
Irl|'Ily krl t'tllctllitrztlrr i rł \\ iskitkar.lr.
rrśrlirlrvielkiclt tlrzew. z których sparlalv
llil lrlll}lnq zlote' jesit:rrrrr: ]iścic' wttlle
ł'oli Zrual'lego rvyprzt'tlztlrro 1logrztllltllrl tl'
sl'tki osrill' kłrirc llyl'r,lly clrciały tlrlrlać i\trl
tlstalrrią I)osłllgę' tltl1lrosztlrro gotrljąr:vt:ll

si,; rlo przyjazrlrr Ksicrlza Karrlynala l\rcyhisktl1la z całettr lnnóstrvclrr tlucltortnyclr

iświcckicIr.
[Jl)ogą trllrnnri złożolorric rv kaplicr'
curcrrtarntj i nic w rorlzinnyln grolrorvcu"
alt. rv rozlrtlpirnej zitrlli. a nłrl rlią 1losta_
rr'irltrrl" llt'z żatlncso napisu" prostv. llillły
krzyż.
l}ył to lvynrolvIlv syttllltll. że jr'rlyrl11
treści11 lcgo śliczlrcgtl życia llylir wiara
i slużll.r ]]trżłw Jtlztrsic Chryslttsit: Pantl
\ aszvrn.

*+
Nil1llyllr;ly zcwszątl tltl 1lrlzrrstałrlj rrl'
ilziny lvyrlzy ws;rólczrlcił i tlznatria, <lzaŚ(.lll w[)r()st rtrvirlllricrria tlla cIrrit 'lt.gtl' ttl
rlrl lriclr otlszerlł na clrwilt;. Sanr ojcir'c
śrriqty" klóry Go llyl zrlał w \Varszawit'.
llrlrvit'tlziarr'szv sir; o jego ślrricrci" kilk;r_
krtlttrit. 1lrlłr'tórzył z przt'jęcielrl: o jak
rr'ir'lki lrl llyl clrrześcijalrirr!

Lt'cz porrarl wszystkie lrrrlzkir: por.it:clrv.
llla ttłs. którzyślrly Go talr kochali i kt()rvclt orr ]rochał tali. st'rtIt:cznit'' tlajslrlrlszll
1'llt'ir'ch11 jr:st rricllrylne sltlrł'o Rrlźt:: Krrl
i,l:ił, ztt I'Inq, nie clndzi ul cietnnok:i. ttIt,
tttu śu'iuIIość
żyttlttt.
.'\ ttl rvil'nry- żrl orr s z ł'. dł z rr Z ll ł w i"
c ic lc rn- ulrogi rv rlucllr" pokorrry. kor:lra.i:1r,y ir rvit'rll'v u,it.tlry. llrl 1ratrzr'liślrry llił
l{l {)(:ZYl]lil srvrljr:nli. I rllłtr'go tlziękrrjr'lrry
|lrlgrl za' trl życie i tę ślnieró i za wszystkrt
,Irl!lrc. iJt'rrtrl i rrarlr przcz Nir:go rł-yśrviarl.
czon('. l)roszilc tvlko pokornie. lry pozwolil
lłltl sir; z Nirn połr1czyć" gtlzir' pi?rltsi(,
l':erzv jttż przentineJv" grlzic ztlstair' tta
rvir'ki słrlllI lvlko Prarvtla i I)rllrrrl iI'ir:lincl

