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Wszelkie prawa udostępnione!Wszelkie prawa udostępnione!

Kopiowanie, powielanie i rozpowszechnianieKopiowanie, powielanie i rozpowszechnianie

tej książki tej książki jest dozwolone, a nawet mile widziane.jest dozwolone, a nawet mile widziane.

PodziękowaniaPodziękowania

Dziękuję wszystkim tym, którzy mnie wspierali.Dziękuję wszystkim tym, którzy mnie wspierali.
Ich życzliwość i wiaraIch życzliwość i wiara

dodawały mi sił, gdy mi ich brakowało.dodawały mi sił, gdy mi ich brakowało.

 Dziękuję również wszystkim tym,  Dziękuję również wszystkim tym, 
którzy mi utrudniali życie i stwarzali problemy,którzy mi utrudniali życie i stwarzali problemy,

bo w ten sposób pomogli mi umocnić się.bo w ten sposób pomogli mi umocnić się.
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Przedmowa

Niemal całe swoje życie spędziłem we Wrocławiu. Tu upłynęło moje beztroskie dzieciństwo,  
zdobywałem  wiedzę,  doświadczenie  oraz  pobierałem  nauki  w  szkołach  i  na  studiach.  Tu  
pracowałem i rozwijałem się. Tu odbywała się też moja transformacja mentalna i duchowa.  Tu  
przeobraziłem się od smarkatego, rozpieszczonego jedynaka, który myślał, że mu wszystko wolno i  
świat jest jego własnością, do częściowo utemperowanego przez życie, chociaż wciąż niepokornego  
starszego człowieka, który wie, że wolność to również odpowiedzialność i że świat do niego wcale  
nie należy, ale jest za to, przynajmniej w jakimś stopniu, jego projekcją. Jest pewien bardzo stary,  
sięgający jeszcze przedwojennych czasów dowcip, który zaczyna się od pytania: Jaka jest różnica  
między  dziewicą,  niewiastą  i  wiedźmą?  Odpowiedź  brzmi:  Dziewica  się  wszystkiemu  dziwi,  
niewiasta jeszcze nie wie, ale już się nie dziwi, za to wiedźma już wszystko wie. Myślę, że obecnie  
mógłbym  się  uważać  za  kogoś  w  rodzaju  wiedźmina,  chociaż,  oczywiście,  wciąż   nie  wiem  
wszystkiego.   Jednak w przebiegu  mego życia  zgromadziłem pewne zasoby informacji,  którymi  
chciałbym się podzielić z innymi. Pojawił się więc w mojej głowie pomysł utrwalenia moich myśli  
za pomocą słowa pisanego.

Nie jestem zawodowym człowiekiem pióra, nie czuję powołania do pisarstwa, nie mam też do  
niego żadnych predyspozycji ani kwalifikacji.  A jednak postanowiłem napisać książkę o sobie w  
nadziei, że mam coś do powiedzenia na swój temat, co mogłoby kogoś innego zainteresować.  Jak  
postanowiłem,  tak  też  uczyniłem.  Książka  składa  się  z  czterech  rozdziałów.  W  pierwszym  
przedstawiłem krótki opis swojego życia, od dzieciństwa do wieku emerytalnego, uwypuklając jego  
ciekawsze  momenty.  W  drugim  opisałem  wybrane  wspomnienia  życia  rodzinnego.  W  trzecim  
przedstawiłem  swoje  niecodzienne,  niekiedy  nawet  niezwykłe  doświadczenia,  które  mi  w  życiu  
towarzyszyły.  Niektóre  z  tych  autentycznych  przeżyć  dotyczyły  zjawisk  z  pogranicza  nauki  i  
parapsychologii,  których  większości  nie  można  racjonalnie  wytłumaczyć  posługując  się  
metodologią  naukową.  Były  to  dziwne  sny,  niezwykłe  wizje  hipnagogiczne  i  niezwykłe  
doświadczenia  duchowe.  Wpłynęły  one  w  sposób  istotny  na  zmianę  mojego  światopoglądu.  W  
czwartym rozdziale próbowałem wyjaśnić jak dziś rozumiem świat, co jest dla mnie już w pełni  
oczywiste,  a  co  jeszcze  nie.  Na samym końcu  książki  umieściłem wiersz,  który  stanowi  pewną  
polemikę  z  tezami  głoszonymi  przez  Hamleta  i  zarazem  przedstawia  podsumowanie  moich  
poglądów w kwestii ludzkiego istnienia. 

Ponieważ w książce tej zawarłem moje specyficzne, osobiste przekonania, które nie zawsze są  
odzwierciedleniem powszechnie obowiązujących schematów, więc nie wszystkim będą one w pełni  
odpowiadać. Jeśli  ktoś ma takie zapatrywania na świat, które z nimi nie harmonizują,  to może  
byłoby dla niego lepiej, aby zrezygnował z tej lektury. Jednak podejście do niej z otwartym umysłem  
mogłoby wzbogacić jego system myślowy o nowe punkty widzenia.  Zapewne jest również wielu  
takich, którzy patrzą na rzeczywistość z szerszej perspektywy niż ja i sprawy, które poruszam, są dla  
nich oczywiste, więc książka ta o nic nowego ich nie wzbogaci. Napisałem ją jednak w nadziei, że  
może będzie stanowić dla kogoś  jakąś wartość i że jej przeczytanie będzie mogło poszerzyć jego  
wiedzę lub nawet w czymś mu pomóc. Zachęcam więc do lektury wszystkich tych, którzy zdecydują  
się, aby się z nią zapoznać.

Romuald Lipu-Akohard
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Krótki rys autobiograficzny

Urodziłem się w kwietniu 1947  roku w Rzeszowie,  w drodze z Ziem Zabranych do Ziem 
Darowanych.  Od jesieni 1947 roku moim stałym miejscem pobytu jest Wrocław. Należę do tej 
zdecydowanej mniejszości, która pamięta  chwile swojego narodzenia. Towarzyszyły im przeżycia 
dość intensywne i w niektórych momentach niezbyt  przyjemne. Trudno je wyrazić słowami,  bo 
dziecko w łonie matki nie zna jeszcze języka i doświadcza siebie całkowicie niewerbalnie, jednak 
spróbuję zrobić wszystko co tylko możliwe, aby opisać jakoś te stany, które były wówczas moim 
udziałem. A więc było tak:

„Czuję,  że  jestem,  że  trwam.  Jest  ciepło,  miło,  przyjemnie,  można  nawet  powiedzieć,  że  
doświadczam  pewnego  rodzaju  błogostanu.  Nie  myślę,  nie  rozważam,  nie  używam  logicznego  
umysłu, tylko wiem, że jestem i odczuwam fakt swojego istnienia. Pojawiają się jakieś wrażenia  
zmysłowe,  a  zwłaszcza  słuchowe,  ale  mają  one  drugorzędnie  znaczenie.  Jest  wspaniale.  Nie  
postrzegam upływu czasu. Wydaje się istnieć tylko jedna chwila, która trwa bez końca. Gdybym  
znał język mówiony, powiedziałbym wówczas, podobnie jak powiedział Faust: 'trwaj chwilo, jesteś  
piękna'. 

Nagle  coś  zaczyna  się  zmieniać.  Pojawia  się  wrażenie  ruchu,  jakieś  bardziej  intensywne  
dźwięki, w końcu dość jasne, trochę rażące światło. Moje oczy coś zaczynają widzieć, początkowo  
nieostro, potem coraz wyraźniej, chociaż nie wiem jeszcze, że w ogóle mam oczy i że są to wrażenia  
wzrokowe. Czuję silny dyskomfort w obrębie płuc, chociaż też jeszcze nie wiem, że mam płuca.  
Brakuje  mi  powietrza.  Co to  jest  powietrze?  Ach,  duszę  się!  Muszę  koniecznie  tego powietrza  
zaczerpnąć,  choć  dotychczas  nie  musiałem.  Biorę  głęboki  wdech  i  wydech,  odczuwając  silne,  
nieprzyjemne i coraz intensywniejsze doznanie na pograniczu pieczenia i bólu.  W końcu dochodzi  
do tego, że w moich płucach jest palący i piekący ogień! To okropne, przecież nie tak miało być!  
Kolejne wdechy i wydechy pogłębiają tylko ten przykry stan. Słyszę własny krzyk. Boli i piecze, ach  
jak  to  boli  i  piecze!  To  zaskakujące  cierpienie  trwa  jakiś  czas,  ale  powoli  owe  nieprzyjemne  
odczucia  stają  się  coraz  mniej  intensywne.  Zaczynam  stopniowo  akceptować  konieczność  
oddychania.  Powietrze już tak mocno nie  wrzyna się w moją klatkę  piersiową.  Uspokajam się,  
przestaję płakać i w końcu zasypiam. Po przebudzeniu nie odczuwam już żadnego dyskomfortu.  
Oddycham spokojnie i równomiernie. Jest dobrze.”.

Z  pierwszych  lat  życia  niewiele  mogę  sobie  przypomnieć,  tylko  jakieś  oderwane  scenki 
zawierające obrazy i dźwięki. Dokładnie pamiętam dopiero ten moment, kiedy matka oznajmiła mi: 
„Jesteś  już  duży,  masz  pięć  lat”.  Poczułem  wówczas  wielką  dumę  z  tego  faktu  i  dlatego  to 
wspomnienie zachowałem. Gdy miałem  sześć lat, ojciec obudził mnie w środku nocy i powiedział:  
„Zamek płonie, zobacz łunę na niebie”. Istotnie, niebo świeciło biało-żółtym światłem, a w domu 
było jasno, jakby nastał już świt. Palił się leśnicki pałacyk zwany Zamkiem. Strażakom zabrakło 
wody, a hydrantów tam wtedy nie było. Podobno jeden z nich wówczas powiedział: „K..wa, nie ma 
wody”, a drugi odrzekł: „To szczyj, wtedy będzie woda”.  W końcu zaczęli pompować tę wodę z 
pobliskiego stawiku, ale było już za późno. Cały obiekt kompletnie spłonął, a jego wnętrze zawaliło 
się. 

Pamiętam jeszcze samobójstwo człowieka,  który wyskoczył  z okna swojego mieszkania na 
trzecim piętrze przy ulicy Średzkiej  i  uderzył  głową o bruk. Przechodząc  wtedy z matką  obok 
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miejsca tragedii ujrzałem mężczyznę w średnim wieku, który leżał nieruchomo na ulicy, a z jego 
głowy wypływała strużka krwi. Obraz ten bardzo mocno wrył się w  moją pamięć. Po raz pierwszy 
zetknąłem  się  wtedy  ze  śmiercią  „na  żywo”.  Ogarnęło  mnie  wówczas  tak  przerażające  i 
przygnębiające uczucie, że nie zapomnę go do końca życia. Była to groza w czystej, destylowanej 
postaci. Nie jestem pewny,  czy to uczucie powstało wyłącznie we mnie, czy też odebrałem jakąś 
przygnębiającą aurę tego miejsca, spotęgowaną świadomością zbiorową.  Potem zetknąłem się ze 
śmiercią  jeszcze  kilka  razy,  ale  nie  wywołało  to  już  tak  wielkiego  wrażenia.  Między  innymi 
widziałem małą, chyba trzyletnią dziewczynkę, utopioną w dużej balii, w której jej matka robiła 
pranie. Miała całkowicie pozbawione ciepłej barwy, ciemne, sino-granatowe wargi. Kilkadziesiąt 
lat później nastała awangardowa moda malowania warg na taki właśnie kolor, a ja, widząc kobietę z 
tego rodzaju makijażem na ulicy lub w telewizji, zawsze wtedy myślałem sobie: „Umalowała się na 
trupa. Gdyby widziała tą utopioną dziewczynkę, pewno by teraz takiej szminki nie nałożyła”.  

Zanim poszedłem do szkoły podstawowej, matka nauczyła mnie czytać,  a potem rachować. 
Zamęczałem ją prośbami o przeczytanie kolejnych książek dla dzieci. W pewnym momencie miała 
już dość mojego nieustannego „poczytaj mi mamo”. Powiedziała, że nauczy mnie czytać i będę w 
tym względzie całkowicie samodzielny. Jak powiedziała, tak i zrobiła. Teraz mogłem już bez jej 
pomocy pochłaniać książkowe treści, a ona miała spokój. Potem nauczyła mnie jeszcze czterech 
podstawowych działań matematycznych. W tej sytuacji posyłanie mnie do pierwszej klasy szkoły 
podstawowej mijało się z celem. Niestety, władze szkolne nie zgodziły się na rozpoczęcie nauki od 
drugiej  klasy.  Wymagany  był  jakiś  test  czy  egzamin,  a  matka  zwróciła  się  w  tej  sprawie  do 
kuratorium zbyt późno. Tak więc byłem zmuszony, przynajmniej na początku szkolnej edukacji, 
siedzieć na lekcji i się nudzić.   

W domu zawsze było pianino. Na tym instrumencie grali głównie mój ojciec i moja babka. 
Matka  miała  drewniane  ucho,  ale  za  to  dobrą  pamięć.  Zapamiętując  sekwencje  uderzania  w 
klawisze, potrafiła jednym palcem wygrywać proste melodie.  Ja również od najwcześniejszych lat 
miałem kontakt z klawiszami. Pierwszym moim instruktorem gry był mój ojciec. Nauczyłem się 
przy nim wygrywać ze słuchu wiele popularnych melodii, chociaż nie opanowałem czytania nut. 
Rodzice uznali,  że  ponieważ wykazywałem zdolności muzyczne,  warto byłoby mnie posłać do 
odpowiedniej  szkoły.  Wybór  padł  na  szkołę  muzyczną  pierwszego  stopnia,  która  była 
zlokalizowana we Wrocławiu,  przy pl.  Powstańców Śląskich1.  Po pomyślnym zdaniu egzaminu 
kwalifikacyjnego, w wieku ośmiu lat rozpocząłem naukę równocześnie w pierwszej klasie szkoły 
muzycznej i w drugiej klasie zwykłej szkoły podstawowej. Zajęcia w szkole muzycznej odbywały 
się późnym popołudniem i wieczorem, więc obie placówki edukacyjne ze sobą nie kolidowały. 
Problem  był  tylko  z  dojazdem,  ponieważ  mieszkałem  wówczas  w  Leśnicy,  jednym  z 
najodleglejszych od centrum wrocławskich osiedli  i  musiałem na te muzyczne lekcje dojeżdżać 
dwoma tramwajami.  Sam czas  na dojazdy w obie  strony zajmował  do trzech godzin.  Dziś,  ze 
względu na wybudowaną później tramwajową linię dwutorową i dogodniejsze połączenia, byłby 
dwa razy krótszy.

Oprócz zajęć w klasie fortepianu, miałem jeszcze w tej szkole inne przedmioty, jak na przykład 
rytmikę, umuzykalnienie czy chór.  Rytmika wydawała się być jakąś propedeutyką tańca – trzeba 
było  w takt  muzyki  poruszać się i  wykonywać określone ruchy nogami i  rękami.  W rezultacie 
odcisnęła  ona  piętno  na  mojej  przyszłej  niezdolności  do  nauczenia  się  tańców  towarzyskich, 
ponieważ  utrwalała  poczucie  szczegółowego  związku  pomiędzy  podziałem taktowym  utworów 
muzycznych a ruchami ciała. W tańcu towarzyskim taki dokładny związek prawie nie istnieje, a ja 

1 Szkoła ta została później nazwana imieniem Grażyny Bacewicz i istnieje do dziś.
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zawsze się go doszukiwałem, z fatalnymi dla mnie skutkami. Dlatego do dziś tańczyć nie lubię i 
robię to  nieudolnie.  Umuzykalnienie  było  moim ulubionym przedmiotem dodatkowym.  Zajęcia 
prowadził  nauczyciel,  który  przeżył  obóz  koncentracyjny  w  Oświęcimiu,  dlatego  był  bardzo 
nerwowy, jednak  znakomicie uczył  swego przedmiotu. Szczególnie lubiłem przeprowadzane od 
czasu do czasu dyktanda muzyczne, które wraz z jeszcze jednym kolegą zawsze pisaliśmy na piątkę 
(szóstek  jeszcze  nie  stawiano,  więc  była  to  wówczas  najwyższa  ocena).   Zwolnienie  z  chóru 
załatwiła  mi  moja matka,  czego zawsze później  żałowałem –  nigdy nie  nauczyłem się dobrze 
śpiewać.  Z drugiej  strony ją rozumiem,  przez pierwsze lata nauki musiała  ze mną dość często, 
czasami nawet codziennie, dojeżdżać pokonując odległość około 15 kilometrów i zapewne chciała 
przez to zyskać przynajmniej jeden dodatkowy dzień wolny.

Ukończyłem sześć klas szkoły muzycznej. W momencie, kiedy miałem iść do siódmej klasy,  
rozpoczynałem również naukę w liceum ogólnokształcącym. Szkoła ta stawiała przede mną nowe 
wyzwania i kontynuowanie nauki gry na fortepianie nie odbywałoby się już tak bezkolizyjnie jak 
poprzednio. Świadom, że nie wybiorę kariery muzycznej, postanowiłem więc zakończyć tę naukę.  

Jako dziecko dość często chorowałem, przechodząc prawie wszystkie typowe choroby, jakie 
wówczas były udziałem dzieci: szkarlatynę, dyfteryt, koklusz, ospę wietrzną i odrę, która wówczas 
była  traktowana jako pospolita  i  mało  ważna dolegliwość,  a  którą  dzisiaj  straszą różne media,  
uważając  ją  za chorobę niebezpieczną.  W tamtych  czasach tylko  polio  czyli  choroba Heinego-
Medina  była  prawdziwym  postrachem  lekarzy  i  rodziców,  do  czasu  opracowania  skutecznej 
szczepionki w latach pięćdziesiątych ubiegłego wieku. Porażenna postać tej choroby skutkowała 
zwykle trwałym kalectwem, a niekiedy nawet śmiercią. Mnie na szczęście udało się jej uniknąć. W 
wieku  wczesnoszkolnym  zaraziłem  się  jeszcze  wirusem  zapalenia  wątroby  typu  A  (żółtaczką 
zakaźną). W latach sześćdziesiątych ubiegłego wieku, jako nastolatek, miałem aktywny kontakt z 
kleszczem,  co  prawdopodobnie  wywołało  u  mnie  boreliozę.  Jest  to  tylko  moje  późniejsze 
przypuszczenie, bo wówczas ta choroba była nieznana i żaden lekarz nie potrafił rozpoznać, co mi 
właściwie  dolega.  Choroba  ustąpiła  samoistnie  po  kilkunastu  latach.  Potem  już  prawie  nie 
chorowałem.

Wczesne dzieciństwo miałem więc wypełnione różnymi niedomaganiami zdrowotnymi,  a w 
wieku szkolnym swoją aktywność jako ucznia musiałem dzielić między szkołą podstawową i szkołą 
muzyczną. Nie zostawiało mi to zbyt wiele czasu na sprawy osobiste – w każdym razie, mimo że 
byłem  jedynakiem,  nie  miałem  wielu  okazji  aby  się  nudzić.  Jednak  zawsze  potrafiłem 
wygospodarować jakiś czas na zabawy z kilkoma kolegami, a z jednym z nich, Bogdanem, nawet 
przyjaźniłem się.  Miałem również  niewiele  młodszą  ode  mnie  sąsiadkę  Irenę,  z  którą  również 
bawiłem się dość często. Odwiedzała mnie także jej kotka Pimpa, która oscylując pomiędzy moim i 
jej mieszkaniem stawała się przez to właściwie naszą kotką wspólną.

Przywołując  wspomnienia  z  mojego  dzieciństwa  odkryłem,  że  jedną  z  największych  jego 
radości  był  aparat  fotograficzny,  jaki  otrzymałem w prezencie  gwiazdkowym.  Był  to  radziecki 
wyrób o nazwie  „Zorkij  S”,  oferujący możliwość  wykonania  35 zdjęć  w formacie  24x36 mm, 
będący wierną kopią niemieckiego aparatu  Leica.  Ojciec kupił  mi  go od rosyjskiego żołnierza, 
który sprzedawał takie aparaty na ulicy2. W następnym roku otrzymałem pod choinkę jeszcze polski 
powiększalnik  o  nazwie  „Krokus”  i  urządziłem  sobie  w  komórce  obok  kuchni  ciemnię 
fotograficzną.  Sam  wywoływałem  filmy  i  wykonywałem  powiększenia  na  papierze.  Mimo 
komunistycznej nieudolności handlowej, z nabyciem materiałów fotograficznych i odczynników nie 

2 Chociaż  wojska  radzieckie  stacjonowały  wówczas  w  Legnicy,  to  rosyjscy  żołnierze  często  pojawiali  się  we 
Wrocławiu i handlowali czym się dało. 
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było  problemu,  więc  często  ślęczałem  w ciemni  nad  zdjęciami.  Naprawdę  nie  było  to  jednak 
nużące,  wręcz  przeciwnie,  działała  magia  czerwonego  światła  i  oczekiwania  w  radosnym 
podnieceniu na to, jaki obraz się w wywoływaczu wyłoni. Dziś tego już nie ma, bo po wykonaniu 
zdjęcia cyfrowego wszystko od razu widać. Potem jeszcze, w późniejszym wieku, bawiłem się w 
fotografię kolorową, ale z dość marnymi rezultatami, bo materiały „Fotonu” były bardzo niestabilne 
i  nie „trzymały”  kolorów. Przez całe  życie  byłem więc jakoś z fotografowaniem związany,  a z 
czasem doszła do tego jeszcze amatorska kamera filmowa i w końcu kamera wideo. 

Już  w  czasie  uczęszczania  do  szkoły  podstawowej  wykazywałem  pewne  zainteresowania 
naukami ścisłymi, ale moje preferencje w tym względzie ujawniły się w pełni dopiero w Liceum 
Ogólnokształcącym,  gdzie  kontynuowałem  swoją  naukę.  Najbardziej  polubiłem  fizykę  i 
matematykę; miałem przy tym dobrych nauczycieli tych przedmiotów, którzy potrafili mnie nimi 
zaciekawić. Gorzej było z naukami humanistycznymi. Szczególnie nie lubiłem historii, bo metody 
dydaktyczne  jej  nauczyciela  polegały  na  tym,  że  najpierw  przeprowadzał  wykład,  a  potem 
dokładnie  odpytywał  uczniów  z  tego  wykładu.  Im  lepiej  ktoś  go  we  wszystkich  szczegółach 
zapamiętał,  tym  lepszą  ocenę  dostawał.  Dlatego  zawsze  robiłem  bardzo  dokładne  notatki, 
wkuwałem na pamięć wszystko to, co mój nauczyciel powiedział i dostawałem zwykle najwyższą 
ocenę. Robiłem to jednak tylko dlatego aby dobrze wypaść, z dużą niechęcią, a nawet z pewną dozą 
obrzydzenia. Szczególnie nie znosiłem zapamiętywania dat, których znajomość była wymagana, ale 
które nie trzymały się mojej głowy zbyt długo.

Zaletą owego nauczyciela było jednak to, że nie zasiewał w umysłach oficjalnej propagandy i 
nigdy nie ograniczał się do tego, co komunistyczne programy nauczania przewidywały.  Chociaż 
nigdy  nic  złego  nie  powiedział  przeciw  komunistom  i  Związkowi  Radzieckiemu,  to  jednak 
przemycał pewne ukrywane wówczas prawdy w ten sposób, że naprowadzał uczniów na właściwe 
tory, tak że sami wyciągali odpowiednie wnioski. Gdy w końcu uczniowie zgodnym chórem takie 
wnioski  głośno wypowiadali,  wycofywał  się słowami:  „ja tego nie  powiedziałem”.  Oczywiście,  
żeby  nie  podpaść  ówczesnym  władzom,  musiał  tak  robić.  Jednak  dzięki  niemu  już  wtedy 
dowiedziałem się między innymi, co naprawdę się stało 17 września 1939 roku i kto zamordował 
polskich  oficerów  w  Katyniu.  Był  bardzo  surowym,  wymagającym  nauczycielem  i 
nieprzygotowanym  stawiał  bezlitośnie  ocenę  niedostateczną,  doprowadzając  niektóre  uczennice 
nawet do łez. Gdy któraś z moich koleżanek płakała, bo dostała dwóję, wówczas zwykle mawiał: 
„cóż  to  jest  wobec  wieczności”.  Przejawianie  zainteresowania  płcią  przeciwną,  zwłaszcza  na 
wiosnę, nazywał „odczuwaniem woli bożej”.

Nauczycielka  języka  polskiego  podpadła  mi  już  na  egzaminie  wstępnym  do  liceum. 
Odpowiadając  na  pytanie  dotyczące  Adama  Mickiewicza  zacząłem  od  tego,  że  urodził  się  w 
Nowogródku,  obecnie na terenie  ZSRR (na Białorusi),  a ona niemal  natychmiast  przerwała  mi 
słowami  „Nowogródek  leży  w  Polsce”.  Zaskoczony  tą  jej  wypowiedzią  zbaraniałem.  Potem 
sprawdziłem, że są w naszym kraju dwie małe miejscowości o tej nazwie, ale nie o te miejscowości 
przecież chodziło. Jednak w owej chwili całkowicie zbiła mnie z pantałyku, zwątpiłem w swoją 
wiedzę i straciłem pewność siebie, co miało niewątpliwie wpływ na wynik egzaminu. Wówczas 
jeszcze  wierzyłem  w  autorytety  i  nie  przyszło  mi  do  głowy,  że  licealna  nauczycielka  języka  
polskiego mogłaby się w tej kwestii mylić. Gdy już upewniłem się co do swojej racji, nie mogłem 
jej owego wydarzenia zapomnieć aż do matury,  co  zawsze wywoływało jakąś moją niechęć w 
stosunku do tej nauczycielki. Jednak ona, jak sądzę, mnie lubiła, nazywała mnie nawet „arbitrem 
elegantiarum”, co miało nawiązywać do tytułu Petroniusza z Quo Vadis. Ja jednak nie przepadałem 
zbytnio za nauczanym przez nią przedmiotem, nawet nie ze względu na nią samą, ale ze względu na 
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niektóre  obowiązkowe  lektury,  które  trzeba  było  bezkrytycznie  wkuwać,  oraz  na  narzucanie 
interpretacji prozy i poezji.

Największą  moją  szkolną  porażką  była  nauczycielka  chemii,  kompletnie  niedouczona  i 
nieodpowiedzialna,  która  między  innymi  na  lekcji  z  tego  przedmiotu  chciała  otrzymać  ozon 
zasilając ozonator z baterii  płaskiej o napięciu 4,5 V3, oraz poleciła jednemu z uczniów ucierać 
jakąś niebezpieczną mieszaninę wybuchową, co skończyło się poważnym poranieniem jego obu 
dłoni.  W końcu została  usunięta ze szkoły,  a ja w klasie maturalnej  miałem już inną,  znacznie 
lepszą chemiczkę.  Jednak ta  poprzednia  tak mnie  zniechęciła  do tego przedmiotu,  że nigdy go 
dobrze  nie  opanowałem.   Pomijając  nieszczęsną  chemię,  dobrze  sobie  w  szkole  radziłem  i 
przykładałem  się  do  nauki,  co  zaowocowało  tym,  że  zdałem  maturę,  zajmując,  jeśli  dobrze 
pamiętam, drugie miejsce w rankingu najlepszych uczniów.

 Z egzaminem na wyższą uczelnię nie miałem żadnych problemów. Po zdaniu tego egzaminu 
zostałem przyjęty na Wydział Łączności Politechniki Wrocławskiej, który wkrótce zmienił nazwę 
na Wydział Elektroniki. Wyższe studia były dla mnie trudniejsze i bardziej uciążliwe niż nauka w 
liceum.  Na  domiar  złego,  musiałem  dojeżdżać  na  uczelnię  (okolice  Placu  Grunwaldzkiego)  z 
Leśnicy, co było tak samo uciążliwe jak dojazdy do szkoły muzycznej, z tym, że zajęcia na studiach 
odbywały się codziennie w dni robocze, w godzinach od 7:30 do godziny 20:35, nierzadko zarówno 
rano jak i wieczorem tego samego dnia. Na szkolenie wojskowe studentów przeznaczony był jeden 
dzień w tygodniu, przy czym rozpoczynało się ono apelem już o godzinie 7:00. Biorąc pod uwagę 
czas na toaletę, śniadanie i dojazd, musiałem w tym dniu wstawać około 5:00 rano. 

Pierwszy rok studiów jakoś przebrnąłem bez większych problemów, ale już na drugim zaczęły 
się schody. Studiowanie na Wydziale Elektroniki wcale nie było dla mnie ani lekkie, ani łatwe, ani  
przyjemne. Zajęcia i dojazdy zajmowały dużo godzin, a musiałem się jeszcze przygotowywać do 
następnych  zajęć  i  wykonywać  zlecone  zadania  domowe.  Zaczęło  mi  brakować  czasu  na 
odpoczynek  i  rekreację.  Miałem  dość  ślęczenia  po  nocach,  byłem  wykończony  fizycznie  i 
psychicznie. Załatwiłem sobie odpowiednie zaświadczenie lekarskie i wystąpiłem o roczny urlop 
dziekański z powodu choroby. W czasie urlopu odpocząłem i zregenerowałem siły. Bawiłem się, 
chodziłem do opery i  teatru,  uczęszczałem z kolegami  na  różne  imprezy i  odwiedzałem kluby 
studenckie. Jeździłem na studenckie rajdy.  Próbowałem nawiązywać i rozwijać kontakty męsko-
damskie, na co poprzednio prawie w ogóle nie miałem czasu.

W trakcie trwania urlopu odbywałem tylko raz w tygodniu szkolenie wojskowe, aby szybciej 
go  zaliczyć  i  by  nie  przeszkadzało  mi  potem  w  przyszłym  studiowaniu.  W  tym  czasie 
przeprowadziłem  się  wraz  z  rodzicami  z  Leśnicy  do  rejonu  bliżej  centrum  miasta,  co 
wyeliminowało  uciążliwe  dojazdy.  Kiedy  podjąłem  wreszcie  naukę  na  trzecim  roku  studiów, 
miałem już sytuację bardziej  komfortową niż poprzednio.   Rok ten był  przełomowy,  potem już 
wszystko miałem z górki. Studia ukończyłem z wynikiem dobrym. Moja praca magisterska została 
nawet  wyróżniona.  Otrzymałem  nagrodę  Zarządu  Oddziału  Wrocławskiego  Stowarzyszenia 
Elektryków Polskich, za zajęcie I miejsca w konkursie na najlepszą pracę dyplomową Wydziału 
Elektroniki Politechniki Wrocławskiej, w roku szkolnym 1970/1971. 

Ze studiów najbardziej pamiętam wydarzenia marcowe z 1968 roku, które przypadły na okres 
mojego  urlopu  dziekańskiego.  Jako  urlopowany  student  nie  miałem  obowiązku  chodzenia  na 
uczelnię,   jednak mimo  to  zostałem skreślony z  listy  studentów z  powodu nieuczęszczania  na 
zajęcia  jak  wszyscy  inni  moi  koledzy  i  musiałem  się  tłumaczyć  u  prodziekana  do  spraw 

3 Aby wytworzyć ozon potrzebne jest bardzo wysokie napięcie, co wymaga zastosowania odpowiedniego generatora.
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studenckich.  Po  prostu  reakcją  władz  Politechniki  Wrocławskiej  na  te  wydarzenia  była  próba 
zastraszenia studentów, która polegała na tym, że wszyscy nieobecni na zajęciach zostali wyrzuceni 
z  uczelni  (w  gablotce  przy  dziekanacie  wisiała  bardzo  długa  ich  lista),  a  potem każdy  musiał 
osobiście się pokajać, w wyniku czego zostawał z powrotem przyjęty. Ja nie musiałem przyznawać 
się do winy i składać samokrytyki,  ale mimo to byłem wściekły na postępowanie władz uczelni  
wobec mnie i moich kolegów. Wydarzenia marcowe we Wrocławiu przebiegały zdaje się łagodniej 
niż w Warszawie i przynajmniej na moim wydziale zbyt wielu studentów nie zwolniono. Jednak 
niektórzy z  nich,  którzy byli  żydowskiego pochodzenia,  nie  wytrzymali  i  wyjechali  do Izraela. 
Pamiętam, że potem jeszcze przez długie miesiące nosiliśmy w klapach oporniki4, dla zaznaczenia 
swojego sprzeciwu wobec tego co się stało.

W pamięć wryły mi się również pewne epizody ze szkolenia wojskowego. Generalnie zajęcia 
wydawały mi się dość nudne, być może dla tego, że wykładowcy, mający stopnie wojskowe od 
kapitana  do  pułkownika,  nie  mieli  zbyt  wielkiego  talentu  dydaktycznego,  a  w  przeważającej 
większości nie mieli nawet wyższego wykształcenia. Znajdowali się pośród nich porządni ludzie, 
którzy byli przyjaźnie nastawieni do studentów i nie chcieli im zbytnio zaszkodzić, a za szczególnie 
łagodnego uchodził podpułkownik Ch. Zdarzały się również wredne szuje, jak major S. 

Studenci, oprócz tego, że mieli na uczelni wojskowe zajęcia raz w tygodniu (przez znaczną 
część dnia), w okresie wakacji byli dwukrotnie kierowani na miesięczne obozy wojskowe, które 
odbywały się na terenie wojskowych jednostek.  O ile drugi obóz, który kończył szkolenie i po 
odbyciu  którego  zostałem  kapralem  podchorążym,  przebiegł  sprawnie  i  bez  zakłóceń,  o  tyle 
pierwszy, który odbywał się w jednostce wojskowej w Nysie, wrył się w moją pamięć i będę go 
pamiętał  do końca życia.   Muszę tu zaznaczyć,  że podlegający szkoleniu studenci  danego roku 
studiów tworzyli kompanię, która była oczywiście, tak jak to ma miejsce w wojsku, podzielona na 
plutony  i  drużyny.  Dowódcą  kompanii  na  czas  trwania  obozu  był  wykładowca  ze  studium 
wojskowego – kapitan Feliks Bar. Zrobiłem tu wyjątek, podając jego prawdziwe imię i nazwisko, 
bo jest to potrzebne w dalszym tekście, a ja nie będę o nim pisał źle, przedstawię tylko prawdę, że 
tak  powiem  historyczną,  tak  jak  ją  sobie  przypominam.  Dowódcami  plutonów  i  drużyn  byli 
przydzieleni nam podchorążowie z wyższych szkół oficerskich. 

Humorystyczną postacią nyskiej jednostki był kapitan M., którego wielokrotnie widywaliśmy 
chodzącego  po  jej  terenie  niepewnym  krokiem  i  rozsiewającego  wokół  zapach  alkoholu.  To 
prawda,  że  w  wojsku  wulgaryzmy  i  picie  wódki  są  na  porządku  dziennym,  ale  permanentne 
pokazywanie się tego człowieka „w stanie wskazującym” sugerowało poważny nałóg, który jego 
przełożeni  tolerowali.   Dowódca  naszej  kompanii  był  w  porządku,  ale  jego  nazwisko  i  imię 
wywoływały  wesołość  wśród studentów i  były  powodem do różnych  żartów i  psikusów z  ich 
strony. Działo się tak dlatego, że we Wrocławiu, w pobliżu Dworca Głównego istniał wówczas bar 
mleczny,  który  nazywał  się  Feliks.  Jako że  obsługiwał  między  innymi  pasażerów dworca,  był 
czynny cały czas, nieprzerwanie, przez 24 godziny na dobę. Już w pierwszym dniu trwania obozu, 
na  drzwiach  swojego pokoju  nasz  dowódca  przypiął  wizytówkę  o  treści  „kapitan  Bar  Feliks”, 
zapisując  swoje  personalia  na  sposób  węgierski,  tj.  najpierw  nazwisko,  a  potem  imię.  Dnia 
następnego  ktoś  dopisał  pod  spodem:  „czynny  całą  dobę”.  Zainteresowany  potraktował  to  z 
humorem i nie wyciągnął żadnych konsekwencji.

Najbardziej  pamiętny  dzień  tego  obozu,  którego  nigdy  nie  zapomnę,  miał  miejsce 
kilkanaście dni później. Obudził nas alarm o świtaniu, którym rozpoczęły się niemal całodniowe 
ćwiczenia  polowe,  pod  nazwą  „kompania  w  natarciu”.  Biegi  krótkimi  skokami,  czołganie, 

4 Są to elementy elektroniczne zwane też rezystorami.
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strzelanie  ze  ślepaków,  rzuty  granatem,  a  nawet  alarm  gazowy  i  czołganie  w  maskach.  Gdy 
wróciliśmy z poligonu do jednostki i zjedliśmy  opóźniony obiad, wszyscy byliśmy tak zmęczeni, 
że walnęliśmy się na swoje wyra, mimo że było to zakazane5. Na tym obozie dbano o to, abyśmy 
się  nie  nudzili  nawet  w  czasie  wolnym  i  po  obiedzie  zaplanowano  dla  nas  naukę  piosenek 
żołnierskich. Prawdą jest, że studenci znali raczej swoje rajdowe przyśpiewki i nie umieli tego, co 
śpiewali  żołnierze  z  poboru.  Trzeba  więc  było  ich  nauczyć,  co  PRL-owski  żołnierz  powinien 
śpiewać podczas marszu. Naukę mieli prowadzić podchorążowie, jeśli dobrze pamiętam, chyba z 
WAT-u. Ogłosili zbiórkę na naukę piosenek, ale nikt się nie ruszył – wszyscy  nadal, łącznie ze  
mną,  leżeli na łóżkach. Ogłosili zatem zbiórkę powtórnie, ale nadal bez rezultatu. Polecieli więc na 
skargę do dowódcy, a ten uznał to za niesubordynację, kazał ogłosić alarm i studentów przeczołgać 
w maskach. Kto nie miał nigdy takiej produkowanej wówczas maski na twarzy, ten nigdy nie byłby 
w stanie nawet wyobrazić sobie, jak ciężko się przez nią oddychało. Ale ja miałem na to sposób. 
Maska składała się z gumowej osłony twarzy,  rury elastycznej i pochłaniacza umieszczonego w 
przewieszonej  przez  ramię  torbie.  Po  prostu  odkręcałem rurę  od  pochłaniacza,  czego  nie  było 
widać,  bo  pochłaniacz  był  zakryty  przez  tę  torbę.  Oczywiście,  gdyby  to  był  prawdziwy alarm 
gazowy, to bym tego prawdopodobnie nie przeżył. Ale z drugiej strony dłuższe oddychanie przez 
taki pochłaniacz w warunkach dużego wysiłku fizycznego było na granicy wydolności moich płuc. 

Owe karne ćwiczenia trwały około dwóch godzin. Gdy wróciliśmy,  już dawno minęła pora 
kolacji, ale przecież żołnierzy bez kolacji zostawić nie można. Zaprowadzono więc nas na stołówkę 
i specjalnie wezwano kucharza, by coś nam przygotował. Nie wiem jak to się stało i jak to w ogóle 
było możliwe, ale wszyscy jednomyślnie odmówili spożywania kolacji. Jakaś dziwna świadomość 
zbiorowa ujawniła się i zapanowała wówczas nade mną i nad moimi kolegami. Kucharz dwoił się i 
troił, aby przygotować posiłki, podchorążowie nabierali przygotowane dania na aluminiowe talerze 
i niczym kelnerzy przynosili  je podtykając pod nos studentom, ale ci niczego nie chcieli  tknąć. 
Żadne namowy z ich strony nie odnosiły skutku. Jeden z moich kolegów, którego usiłowano w 
sposób nachalny nakłonić  do jedzenia,  odpowiedział  nakłaniającemu  go do spożywania  kolacji 
podchorążemu:  „Ty  skurwysynu!”.  Ów  podchorąży  wtedy  wykrzyknął:  „Co  za  ty!  Mówi  się 
obywatelu!”6.  Ciekawe,  że  nie  obraziło  go  słowo  „skurwysynu”,  które  uznał  za  normalne  i 
dopuszczalne.

A  więc  kolejna  niesubordynacja  uznana  już  chyba  za  bunt  i  kolejny  alarm.  Tym  razem 
kompania pomaszerowała szosą, na piechotę, z Nysy do Otmuchowa. Doszliśmy o własnych siłach 
aż do Jeziora  Otmuchowskiego.  W drodze powrotnej  niektórzy moi  koledzy nie  mieli  już sił  i 
zasypiali w rowie. Ja, nie chwaląc się, jakoś to wytrzymałem. Nasz dowódca kompanii, który w tym 
marszu  nam  towarzyszył,  chyba  przestraszył  się,  że  przeholował,  zatrzymał  więc  jakiś  pusty 
autobus  który  akurat  przejeżdżał  szosą,  prosząc  kierowcę,  aby  pozbierał  maruderów  z  rowu  i 
podwiózł ich pod jednostkę. Oczywiście to były trudne, komunistyczne czasy, gdzie nie dbano tak o 
żołnierzy jak teraz. Nie wiem, czy obecnie taki bieg wydarzeń byłby w ogóle możliwy. Jeśli nawet 
przyjmiemy,  że tak,  to tego rodzaju  ćwiczeniom i takiemu marszowi towarzyszyłaby zapewne 
karetka. 

5 W wojsku, przynajmniej w owym czasie, w ciągu dnia wolno było tylko siedzieć na swoim łóżku, położenie się na 
nim było zabronione. Tylko w nocy, w czasie snu, można było z łóżka w pełni korzystać.

6 W wojsku tykanie kogoś jest oczywiście nieregulaminowe. W czasach komunistycznych była też zakazana forma 
„panie”, np. zamiast „panie kapitanie”, należało powiedzieć „obywatelu kapitanie”. Jeżeli ktoś z moich kolegów na 
początku odbywania studium wojskowego pomylił się używając tej niedozwolonej formy, to zwykle mógł usłyszeć: 
„mówi się obywatelu, bo panowie wyginęli przed 39 rokiem”
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A jak to się skończyło? Obwiniono trzech przypadkowo wyłonionych studentów, uznając ich 
za prowokatorów. Były to osoby nie bardziej winne niż inne, ale które się w jakiś sposób wyróżniły 
i przez to podpadły.  Jedną z nich był wspomniany kolega, który wypowiedział znamienne słowa 
„Ty skurwysynu!”. Postawiono ich przed frontem kompanii i zmieszano z błotem. Padły słowa o 
socjalistycznej ojczyźnie, o synach ludu pracującego miast i wsi, oraz o niewdzięczności wobec 
ludowej władzy. Studentom uznanym za winnych przywództwa rebelii zapowiedziano relegowanie 
z uczelni. Nie spełniono jednak tej groźby. Ktoś widocznie uznał, że lepiej tej sprawie nie nadawać 
zbyt dużego rozgłosu i trzeba zamieść ją pod dywan – dlatego im się upiekło.

Ukończenie studiów wiązało się z dwoma ważnymi wydarzeniami w moim życiu. Tuż przed 
złożeniem pracy magisterskiej ożeniłem się, a gdy zostałem już absolwentem Wydziału Elektroniki 
Politechniki  Wrocławskiej,   zaproponowano mi  pracę  na  uczelni,  na co  zgodziłem się  i  w ten 
sposób związałem się z nią na 22 lata. Moim szefem został początkowo docent, a potem profesor dr 
hab. M. P. Rozpocząłem swoją przygodę z Politechniką Wrocławską w Zakładzie Teorii Obwodów 
Instytutu  Telekomunikacji  i  Akustyki  jako  asystent-stażysta,  potem  jako  asystent.  Pensje  dla 
nauczycieli akademickich, zwłaszcza na tak niskim stanowisku, były raczej niewielkie, ale istniała 
możliwość  dorobienia  sobie  w  ramach  tzw.  prac  zleconych.  W  Instytucie  Telekomunikacji  i 
Akustyki Politechniki Wrocławskiej zajmowano się wytwarzaniem spektrometrów elektronowego 
rezonansu paramagnetycznego i ja załapałem się na pewne prace z tym związane. Były to działania 
praktyczne  związane z konstruowaniem konkretnych urządzeń,  co mnie bardzo cieszyło,  bo nie 
chciałem zakisić się wyłącznie w teorii. Za pracę „Miniaturowy termostat do sondy hallotronowej” 
dostałem nawet nagrodę, która tyle mnie ucieszyła, co potem zasmuciła. Straciłem wówczas moje 
idealistyczne nastawienie dotyczące autorytetu nauki i nieskazitelności naukowców. A było to tak. 
Pewnego razu mój szef odwiedził mnie w moim pokoju, w którym pracowałem, z wyraźną sugestią  
brzmiącą niemal jak polecenie służbowe. Powiedział: „Panie Romualdzie7, proszę zapisać się do 
PTETiS-u8”.  Nie miałem pojęcia,  co to  w ogóle jest  PTETiS i  dlaczego mam tam się  zapisać. 
Jednak otrzymałem dokładne instrukcje,  co mam zrobić,  aby stać się członkiem tej  organizacji.  
Następna instrukcja brzmiała:  „Proszę złożyć swoją pracę pt. „'Miniaturowy termostat  do sondy 
hallotronowej' na konkurs PTETiSU, do pani profesor takiej i takiej, która urzęduje w tym a tym 
budynku  i  w tym a  tym pokoju.”   Nie minęło  więcej  niż  kilka  dni  od czasu,  gdy wykonałem 
wszystkie  instrukcje  szefa,  gdy  znów  wpadł  on  do  mojego  pokoju  i  tryumfalnie  oznajmił: 
„Gratuluję,  dostał  pan  drugą  nagrodę”.  Przekładało  się  to  na  3000  złotych,  co  dla  skromnej 
asystenckiej  pensji  było  wówczas  znaczącym uzupełnieniem.  Pomyślałem wtedy,  że szef dba o 
swoich pracowników i że docenił moją pracę. Moje myśli i uczucia były wypełnione wdzięcznością 
dla tak troskliwego przełożonego. Po kilku tygodniach bielmo mi spadło z oczu gdy dowiedziałem 
się z dobrze poinformowanego źródła, że w tym konkursie było tylko dwóch uczestników, ja i mój 
szef,  a  on  dostał  pierwszą  nagrodę.  Można  ten  fakt  różnie  interpretować,  z  jednej  strony 
podziwiając zaradność profesora, a z drugiej  oceniając jego postępowanie jako niezbyt  etyczne. 
Mnie zrobiło się przykro z tego powodu, że zrozumiałem, iż zostałem bardziej wykorzystany niż 
doceniony. Nieprzyjemnego wrażenia nie złagodziła nawet świadomość, że współzawodniczyłem z 
własnym szefem. Miałem również wątpliwości co do rangi, a może nawet legalności konkursu, w 
którym jest tylko dwóch uczestników, obaj wygrywają nagrody i brakuje przegranych. 

7 Szef zwracał się do podwładnych na dwa sposoby: po imieniu, jeśli czegoś od podwładnego potrzebował i chciał go 
o to poprosić, lub po nazwisku, gdy zamierzał coś nieprzyjemnego mu zakomunikować, coś na nim wymusić lub 
coś od niego zażądać.

8 Chodzi tu o Polskie Towarzystwo Elektrotechniki Teoretycznej i Stosowanej.
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Jednak po latach  pracy na Politechnice  przestały mnie  takie  działania  w końcu dziwić.  W 
czasach komunistycznych obowiązywał nie tylko wtórny podział dochodu narodowego. Dzielono 
wówczas dosłownie wszystko. Arbitralnie i odgórnie przydzielano środki na różne cele, które trzeba 
było  szybko  wykorzystywać,  aby  nie  przepadły.  Nie  można  się  dziwić  więc  temu,  że  jeśli 
oddziałom jakiejś organizacji przydzielano określone fundusze na nagrody, to starano się szybko 
ogłaszać konkursy, aby te pieniądze wykorzystać. Panowało wówczas powszechne przekonanie, że 
głupotą byłoby przepuścić okazję do rozporządzania darowanymi pieniędzmi. To oznaczałoby nie 
tylko  utratę  pieniędzy,  ale  takie  postępowanie  mogłoby  również  zniechęcić  decydentów  do 
przydzielania funduszy tym, którzy ich nie chcą lub nie potrafią wykorzystać.   Trudno by się z 
takim myśleniem nie zgodzić – skoro dają, to trzeba brać. Zastrzeżenia mogłoby budzić tylko to, w 
jakim stylu niekiedy to robiono. W mojej pracy niejednokrotnie zdarzało się, że szef na zebraniu 
pracowników  ogłaszał  konieczność  wykorzystania  jakichś  pieniędzy.  Mówił  na  przykład: 
„Dostaliśmy  pieniądze  na  wyposażenie  laboratorium.  Trzeba  koniecznie  coś  kupić,  aby  nie 
przepadły. Musimy podjąć odpowiednią decyzję”. I wtedy wymyślaliśmy, co by tu nabyć z tego, co 
jest do nabycia. Może nowy oscyloskop, może jakiś generator lub miernik. Ponieważ gospodarka 
socjalistyczna nigdy nie oferowała obfitości różnych towarów, zwykle był  tu mały wybór i aby 
pieniądze się nie zmarnowały, trzeba było kupować nie zawsze to, co jest najbardziej potrzebne, ale 
to, co wówczas można było dostać.  

Po dwóch latach pracy zostałem skierowany na  trzyletnie studia doktoranckie, które odbyłem 
bez większych problemów. Po obronie pracy doktorskiej i uzyskaniu stopnia naukowego doktora 
niezwłocznie  awansowałem  na  stanowisko  starszego  asystenta  i  niemal  zaraz  potem  zostałem 
adiunktem naukowo-dydaktycznym. Studia doktoranckie były bardzo korzystne dla tych, którzy je 
odbywali, ponieważ nie musieli w tym czasie pracować i mogli w pełni skupić się na zajęciach z 
nimi związanych i na doktorskiej dysertacji.  Z mojego punktu widzenia ich mankamentem było 
jednak to, że nie otrzymywałem wtedy normalnej pensji pracowniczej, ale stypendium, dlatego do 
emerytury nie zaliczono mi tych studiów jako okresu składkowego. Niestety, sportowców zawsze 
traktowano lepiej  niż naukowców, ponieważ okresy pobierania przez nich stypendiów zaliczano 
jako składkowe.

Praca na Politechnice na stanowisku naukowo-dydaktycznym nie była  dla mnie wcale taka 
łatwa, lekka i przyjemna, jakby się mogło wydawać. Z jednej strony prowadziłem zajęcia takie jak 
ćwiczenia, seminaria i laboratorium ze studentami studiów dziennych, a dodatkowo powierzono mi 
jeszcze  wykłady  dla  studentów  wieczorowych.  Zajęcia  te  wymagały  dość  dużo  czasu  na 
przygotowanie; zwłaszcza wykłady prowadzone po raz pierwszy wymagały szczególnie starannego, 
pisemnego   opracowania.  Z  drugiej  strony  musiałem  również  zajmować  się  pracą  naukową  i 
dokumentować  ją  odpowiednimi  publikacjami.  Od  czasu  do  czasu  wyjeżdżałem  także  na 
konferencje  naukowe,  zwykle  organizowane  w  atrakcyjnych  turystycznie  i  klimatycznie 
miejscowościach, gdzie wygłaszałem jakiś komunikat czy referat. Działania te miały decydujący 
wpływ  na  moją  ocenę  jako naukowca.  Oprócz  tego  trzeba  było  również  sobie  trochę  dorobić, 
dlatego regularnie podejmowałem prace zlecone. 

Wakacje  miewałem  też  zajęte,  od  czasu  do  czasu   kierowano  mnie  do  pracy  przy 
odbywających się z początkiem lipca egzaminach wstępnych albo powierzano mi funkcję opiekuna 
tzw. „praktyk robotniczych”9. Raz nawet zostałem opiekunem grupy studentów wyjeżdżających na 
praktykę w ramach wymiany z Politechniką Kijowską. To zajęło mi niemal całe wakacje, bo w 

9 Za czasów komunistycznych władze uważały, że studenci muszą poznać trudy pracy fizycznej w różnych zakładach 
pracy.  Studentki  kierowano  do  lżejszych  prac,  np.  w  Miejskim  Przedsiębiorstwie  Zieleni  we  Wrocławiu,  a 
studentów do prac nawet bardzo ciężkich, np. w Hucie Batory w Chorzowie. 
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lipcu  musiałem  się  zajmować  polskimi  studentami  w  Kijowie,  a  w  sierpniu  –  ukraińskimi 
studentami  we  Wrocławiu.  Jednak  nie  była  to  uciążliwa  praca  i  w  sumie  było  to  ciekawe 
doświadczenie – miałem okazję poznać życie i obyczaje w Związku Radzieckim, oraz zwiedzić nie 
tylko Kijów, ale też Leningrad (obecnie Petersburg) i Moskwę.

Najbardziej  wryła  mi  się  w  pamięć  praktyka  robotnicza  w  hucie  Batory  w  Chorzowie, 
pozostawiając  negatywne  wspomnienia.  Po  pierwsze  okropny smród  w tym mieście,  który  był  
odczuwany tylko w nocy, podczas gdy w dzień powietrze wydawało się w miarę czyste (jak na 
ówczesne standardy).  Długo nie mogłem zrozumieć, dlaczego tak się dzieje. Wyjaśniono mi, że 
źródłem zabójczego zapachu w tym mieście jest koksownia Hajduki, jednak tłumaczenia, dlaczego 
smród odczuwany jest tylko w nocy, wydały mi się dość pokrętne. Dopiero jeden z pracowników 
huty zdobył się w końcu na szczerość stwierdzając, że w nocy nie przeprowadza się kontroli jakości 
powietrza. 

Po  drugie  nie  było  jakiegoś  szczególnego  programu  praktyki  specjalnie  dla  studentów. 
Potraktowano  ich  jak  zwykłych  pracowników  i  uzupełniając  nimi  wakaty  kadrowe  na  etatach 
hutniczych, powierzano im niebezpieczne prace w pobliżu wielkiego pieca. Studenci skarżyli się mi 
wielokrotnie, że boją się tam pracować. Przeprowadziłem rozeznanie w tej sprawie. Dowiedziałem 
się od pracowników huty, że wypadki przy pracy są na porządku dziennym, ale jeśli nie są zbyt 
ciężkie (np. tylko niegroźne oparzenia kończyn), to nie są formalnie rejestrowane, a hutnicy dostają 
odpowiednio  wysoką  rekompensatę  pieniężną  i  siedzą  cicho.  Interweniowałem  u  dyrektora,  w 
wyniku czego studentom przydzielono bezpieczniejsze prace. Jednak miało to swoją cenę. Jak się 
później dowiedziałem, niemal wszyscy opiekunowie z Politechniki Wrocławskiej otrzymali od huty 
nagrodę pieniężną. Wszyscy oprócz mnie. 

Następna sprawa, będąca anty-dydaktycznym przykładem dla studentów, to picie alkoholu w 
czasie  pracy.  W hucie,  zwłaszcza  w pobliżu  pieców,  było  bardzo gorąco i  każdy hutnik  mógł 
wypijać tyle wody mineralnej ile chciał. Cóż z tego, kiedy oni zwykle woleli piwo od wody. Picie 
piwa było  standardem. Niektórzy sięgali  nawet po wódkę. Jednak mimo alkoholu działali  dość 
sprawnie.  Studenci  mi  donieśli,  że  jeden z  hutników bywał  tak pijany,  że wręcz  chwiał  się  na 
nogach, ale wbrew temu bardzo zręcznie posługiwał się szczypcami, którymi przenosił rozżarzone, 
stalowe pręty.  Oficjalnie alkohol w hucie był zakazany i na portierni przy wejściu sprawdzano pod 
tym kątem wchodzących pracowników, ale  mimo to znajdowali oni sposoby na to, aby ominąć 
kontrole i przemycić piwo lub wódkę. Istnieje uzasadnione podejrzenie, że dyrekcja przymykała na 
to oko, bo nie słyszałem, żeby kontrolowano hutników alkomatami. 

Najlepsze i najprzyjemniejsze wrażenia mam z pełnienia funkcji jednego z opiekunów grupy 
polskich  studentów  przebywających  na  praktyce  w  Kijowie.  Grupa  ta  miała  dwóch  polskich 
opiekunów  (jednym  z  nich  byłem  ja,  drugim mój  kolega  z  uczelni  Ryszard  Cz.)  oraz  dwóch 
radzieckich opiekunów, pracowników Politechniki Kijowskiej; byli nimi: Ukrainiec, Władimir B. 
oraz  Rosjanin,  Jurij  T.   Studentów  było  niewielu,  jeśli  dobrze  pamiętam  to  ośmiu  a  może 
dziewięciu. A więc czterech opiekunów na nie więcej niż dziewięciu studentów – dziwne proporcje, 
prawda?  Już  w  pierwszym  dniu  pobytu  zostaliśmy  przyjęci  przez  panią  prorektor,  która  po 
wylewnym  powitaniu  obwieściła  nam,  że  mamy  prawo  poruszania  się  po  całym  Kijowie,  ale 
absolutnie nie wolno nam z niego wyjechać. Wyciągała jak z rękawa przykłady polskich studentów, 
którzy pojechali do Lwowa i zostali przyłapani przez milicję. Aby praktycznie uniemożliwić nam 
wyjazd  poza  miasto,  już  w drugim dniu,  pod pretekstem konieczności  załatwienia  formalności 
meldunkowych, zabrano nam służbowe paszporty, które dostaliśmy z powrotem dopiero po trzech 
tygodniach, przed wyjazdem do Leningradu.  
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Program  praktyki  dla  polskich  studentów  ustalony  przez  Rosjan  skupiał  się  nie  tylko  na 
sprawach  dydaktycznych,  ale  również  obfitował  w  różne  wycieczki.  Zwiedzaliśmy  wzorcową 
ukraińską wieś, piękną i wypucowaną, z okazałym domem kultury na czele. Pomyślałem wtedy, że 
chyba tą wieś pokazuje się wszystkim wycieczkom zagranicznym. 

Dom kultury na ukraińskiej, wzorcowej wsi - 1977.

Odbyliśmy  również  podróż  do  obozu  wypoczynkowego  o  nazwie  „Łagier  Sosnowyj”  nad 
Zbiornikiem Kijowskim. 

Zbiornik Kijowski - 1977.
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Zbiornik ten jest to bardzo duże sztuczne jezioro na Dnieprze10, na północ od Kijowa, otoczone 
lasami, z piaszczystymi plażami, z możliwością kąpieli i korzystania z łódek, rowerów wodnych, a 
nawet nart wodnych. 

Łagier Sosnowyj – domek, w którym mieszkaliśmy - 1977.

Mogliśmy  korzystać  ze  wszystkich  tych  dobrodziejstw,  a  po  zmierzchu  urządzono  nam 
ognisko pośród otaczających nas z wszystkich stron drzew, w samym środku sosnowego lasu, na 
którym w dużym kociołku ugotowano dla nas zupę o nazwie „Ucha”. Jest to typowa dla kuchni 
rosyjskiej dość gęsta, zawiesista zupa rybna, którą przyrządzono nam z ziemniakami, warzywami 
(cebula, seler, pietruszka, marchewka) oraz przyprawami i podano z dużymi kawałkami ryby.  Zupa 
była bardzo smaczna. Posiłek był zakrapiany dużą ilością wódki. W czasie gotowania zupy ogień z 
ogniska buchał dużym płomieniem, a iskry leciały do góry, ocierając się o gałęzie pobliskich drzew. 
Cały czas bałem się, że las się od tego może zapalić,  ale radzieccy opiekunowie uspokajali,  że 
wszystko  jest  pod  kontrolą.  W Polsce  nawet  w  owych  czasach  przepisy  zabraniały  rozpalania 
ognisk w lesie, ale ówczesne radzieckie prawo na to widać pozwalało. Pomyślałem sobie wtedy, że 
oni mają dużo lasów i zapewne nie muszą tak ich chronić.

Pod  upływie  trzech  tygodni  praktyka  została  zakończona  i  wyjechaliśmy  na  tygodniową, 
bardzo udaną wycieczkę  do Leningradu i  Moskwy,  z  której  wróciliśmy samolotem TU-134 do 
Polski. Oszczędzono nam wizyty w mauzoleum Lenina, za to byliśmy między innymi w Ermitażu, 
w  otoczonym  fontannami  letnim  pałacu  cara  Piotra  I  Wielkiego,  w  Kunstkamerze  (gabinecie 
osobliwości), w Galerii Tretiakowskiej i w wielu innych ciekawych miejscach. 

Podczas pobytu w ZSRR doświadczyłem wiele życzliwości i gościnności ze strony wszystkich 
ludzi,  z  którymi  miałem  okazję  się  spotkać.  Tylko  raz,  idąc  po  głównej  ulicy  Kijowa  – 
Chreszczatiku – z Ryszardem Cz., drugim opiekunem ze strony polskiej i rozmawiając z nim głośno 
po  polsku,  zostałem  wraz  z  nim  rozpoznany  jako  obcokrajowiec  przez  jakąś  starszą,  uliczną 
sprzedawczynię obwarzanków i mocno zrugany za to, że w Kijowie występują braki w dostawach 
różnych  towarów z winy Polaków. Byłem tym zaskoczony,  ale  potem dowiedziałem się,  że w 

10 W  pobliżu  tego  zalewu,  na  północy,  znajduje  się  miejscowość  Czarnobyl,  gdzie  później  nastąpiła  katastrofa 
elektrowni atomowej. Prawdopodobnie właśnie z tego zbiornika  elektrownia czerpała wodę.
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sklepach bardzo często usprawiedliwiano takie braki stwierdzając na przykład, że nie ma cytryn, bo 
pojechały do Polski, albo że nie ma pomarańcz, bo wysłano je na Węgry.  Drugim zaskoczeniem 
był zakaz wrzucania wykorzystanego papieru toaletowego do muszli klozetowych. W publicznych 
toaletach ustawione były w tym celu duże, metalowe kosze, których oglądanie wywoływało niezbyt 
przyjemne wrażenia estetyczne. Działo się tak dlatego, że rury kanalizacyjne były bardzo wąskie i 
wrzucany do muszli klozetowej papier toaletowy je zatykał. Ponadto często występowały braki w 
dostawach takiego papieru i zwykle wykorzystywano w zastępstwie gazety (a zwłaszcza masowo 
drukowaną  Prawdę),  które  wywoływały  jeszcze  większe  awarie  kanalizacji.  Dziwne  były  te 
radzieckie standardy, szersze tory kolejowe, ale węższe rury kanalizacyjne. Trzecim zaskoczeniem 
było powszechne, niemal codzienne spożywanie alkoholu, głównie wódki, w dość dużych ilościach. 
Jadąc tam wiedziałem, że Rosjanie nadużywają alkoholu, ale nigdy nie przypuszczałem, że aż tak 
bardzo. Niemal codziennie byłem, zwykle wieczorem, zapraszany na różne imprezy i częstowany 
wódką. Na 30 dni pobytu,  jeśli  dobrze pamiętam,  tylko cztery czy pięć dni było  bez alkoholu. 
Oczywiście piłem z dużym umiarem, co niekiedy spotykało się z lekką dezaprobatą gospodarzy. 
Uczciwie muszę jednak przyznać,  że Rosjanie i  inni obywatele  Kraju Rad, mimo dużych ilości 
wypijanych  trunków, zawsze dobrze trzymali  się  na nogach.  Potwierdziło  się w pełni,  że  mają 
bardzo mocne głowy11. 

Wiedziałem, że cały Związek Radziecki był objęty zaawansowaną ateizacją. Nie spodziewałem 
tylko tego,  że aż tak bardzo wykorzeniono w nim religię.  Na dwumilionowe miasto,  jakim był  
wówczas Kijów, czynne były tylko dwie cerkwie, a korzystały z nich głównie osoby w podeszłym 
wieku.  Przyglądając  się  osobom  wychodzącym  z  tych  świątyń  po  nabożeństwie  trudno  było 
dostrzec jakąś młodą twarz. 

Starsze kobiety przed wejściem do jednej z dwóch czynnych, kijowskich cerkwi - 1977.

Pozostałe  cerkwie  pełniły  inne  funkcje  –  te  najpiękniejsze  i  najbardziej  zabytkowe 
przekształcono  w  muzea,  ale  zdarzało  się  również,  że  przerabiano  je  na  magazyny.  Ta 
desakralizacja  świątyń  przybierała  duże rozmiary  zwłaszcza  w Moskwie.  Z  duszą na ramieniu, 
pokonując dziurę w płocie, w pewien niedzielny poranek  wśliznąłem się wraz kolegą do ślicznej, 

11 Przekonująco ilustruje to jedna ze scen filmu Siergieja Bondarczuka „Los człowieka”.
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małej, moskiewskiej cerkiewki ze srebrzystymi kopułkami. I co zobaczyłem? Magazyn wypełniony 
deskami, płytami wiórowymi i innymi materiałami stolarskimi.

Zatrudnienie w wyższej uczelni na stanowisku naukowo-dydaktycznym miało czasem swoje 
dobre strony,  przynosząc  miłe  wspomnienia  z  letnich  miesięcy.  Jednak w okresie  trwania  roku 
akademickiego przeważała proza życia. Praca naukowa w Zakładzie Teorii Obwodów PWr stawała 
się coraz bardziej rutynowa, a nawet postrzegałem ją pod pewnymi względami jako dość nudną. 
Moje romantyczne wyobrażenia o tym, jak działa nauka, odeszły bezpowrotnie. Zrozumiałem, że 
wszystko co naprawdę istotne, zostało już w tej dziedzinie wiedzy odkryte.  Teoria obwodów to 
gałąź  elektrotechniki  i  elektroniki  oparta  na matematyce,  głównie  na  algebrze  wyższej.  Cóż tu 
nowego można by wymyślić? Z drugiej strony każdy pracownik naukowo-dydaktyczny musiał się 
wykazywać  działalnością  naukową  zwieńczoną  publikacjami  w  czasopismach  naukowych  i 
wystąpieniami  na  różnych  konferencjach.  Szczególnie  każdy  samodzielny  naukowiec  powinien 
sobie zająć jakąś działkę i uprawiać ją, a owocem tej działalności miałyby być ogłaszane drukiem 
prace, wygłaszane referaty, kierowanie pracą doktorantów czy magistrantów, itp. Ów naukowiec 
był  zwykle  szefem  zespołu,  który  pod  jego  kierunkiem  w  mniejszym  lub  większym  stopniu 
uczestniczył  w uprawianiu tego  poletka wiedzy,  pracując nie tylko na siebie,  ale i na swojego 
przełożonego, który czasem nawet dopisywał się do publikacji swoich podwładnych, co niektórzy 
traktowali jako wyróżnienie. Na konferencji w Trzebieszowicach, w czasie zakrapianej alkoholem 
kolacji zwanej wieczorem zapoznawczym, jeden z jej uczestników podsumował to krótko, mówiąc: 
„Każdy   hoduje  to,  co  potrafi  najlepiej.  Profesor  Iksowski12 uprawia  iksowszczyznę,  profesor 
Igrekowski – igrekowszczyznę, a docent    Zetowski – zetowszczyznę”. 

Nie wystarczy mieć pole do uprawy, trzeba jeszcze mieć co na nim zasiewać. Badacz przyrody 
znajduje inspirację w jej  obserwowaniu i  w przeprowadzanych eksperymentach.  Teoretyk  może 
tylko  różne rzeczy wymyślać. Studiuje więc publikacje innych teoretyków i poszukuje w ich pracy 
czegoś inspirującego dla siebie. Jest dobrze, jak odkryje coś, czego jeszcze inni nie zrobili. Gorzej, 
jeśli nie może niczego takiego znaleźć, bo wówczas podpina się pod to, co inni już zrobili. 

Każdy pracownik Zakładu Teorii Obwodów, w którym byłem zatrudniony, miał przydzielony 
pokój do pracy. Jeśli jego pozycja w hierarchii była wysoka, (miał dobre stosunki z szefem lub 
pełnił ważną funkcję kierowniczą, albo był profesorem, docentem lub doktorem habilitowanym), to 
zajmował  ten  pokój  w  pojedynkę.  Gdy  był  tylko  asystentem,  starszym  asystentem  a  nawet 
adiunktem, to musiał dzielić ten pokój z kimś innym. W czasie gdy tam pracowałem, tylko trzy 
osoby  miały  przydzielony  gabinet  jednoosobowy.  Ja  przez  wiele  lat  użytkowałem  swój  pokój 
służbowy wspólnie z kolegą Markiem. G. do czasu, gdy ten kolega przeprowadził się do Rzeszowa. 
Potem, przejściowo  drugimi jego lokatorami byli różni doktoranci, aż zagościł w nim na stałe inny 
mój kolega, Andrzej D. W owym okresie przejściowym, jeden z moich współlokatorów, który miał 
zamiar bronić pracę doktorską w Zakładzie Teorii Obwodów, opowiedział mi o wydarzeniu,  które 
wryło mi się mocno w pamięć. Szef, który miał być jego promotorem, przyniósł mu wówczas dość 
dużą książkę  w białej  okładce.  Powiedział  wtedy do niego:  „Niech pan to weźmie  i  dokładnie 
przestudiuje. W tej publikacji jest materiał na trzy doktoraty”. Mówiąc szczerze, mocno mnie to 
zbulwersowało. Ów doktorant, nawiasem mówiąc syn profesora wyższej uczelni, też jakoś dziwnie 
to  przyjął.   Po  paru  miesiącach  zrezygnował  z  kierowania  przez  szefa  jego  pracą  doktorską. 
Przyjrzałem się wówczas dokładnie tej książce. Była to kopia niepublikowanej pracy naukowej z 
holenderskiego uniwersytetu  w Eindhoven.   Ktoś  ją  musiał  stamtąd  przywieść.  A więc  to  tak. 

12 Nazwiska oczywiście zostały zmienione.
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Największą korzyścią z wyjazdu zagranicznego dla niektórych była więc możliwość odwiedzenia 
biblioteki  jakiejś  renomowanej  wyższej  uczelni  i  staranne  wyszukiwanie  wszelkich  prac 
wewnętrznych tej  uczelni,  niedrukowanych w czasopismach naukowych,  takich jak na przykład 
prace doktorskie. Ewentualne inspirowanie się tymi publikacjami i wykorzystanie dorobku w nich 
zawartego  w krajowych  pracach doktorskich  nie  musiało  oznaczać  plagiatu  rozumianego  jako 
kopiowanie słowo w słowo, jeżeli zostały zręcznie przyswojone tylko pomysły w nich zawarte. Nie 
była by więc to kradzież intelektualna w ścisłym znaczeniu, ale raczej podłączenie się do cudzej 
pracy. Poza tym krajowe prace doktorskie były to też prace wewnętrzne, dostępne tylko na uczelni, 
a jest raczej mało prawdopodobne, by jakiś zagraniczny naukowiec specjalnie grzebał w polskiej, 
uczelnianej bibliotece w celu wykrycia jakiegoś przywłaszczenia. 

Przypuszczam,  że  takie  praktyki  na  wyższych  uczelniach  nie  były  zdarzeniami  wyłącznie 
incydentalnymi, chociaż zapewne stanowiły zdecydowaną mniejszość. W istocie zawsze znajdowali 
się tacy,  którzy zmierzali  do osiągania  swoich celów podążając nie zawsze prostą  i  przejrzystą 
drogą, ale zbaczając z niej i idąc „na skróty”. Profesor Jan Hołownia13 zwykł był mówić, że „są 
naukowcy i naukawcy”. Na podstawie doświadczeń zebranych w pracy na uczelni, jestem skłonny 
przyznać mu rację. Powiem więcej – wydaje mi się, że niekiedy bywa nawet i tak, iż ci drudzy 
stanowią większość.  Cytując  to,  co sam kiedyś  napisałem w książce  „Mój  prywatny słownik”, 
muszę  jeszcze  raz  podkreślić,  że  „niestety,  nauka  obecnie  zajmuje  się  nie  tylko  tym,  co  jej 
przyświecało od czasów starożytnych, tj. szukaniem prawdy. Trzeba zdać sobie sprawę z tego, że 
nauka  od  strony organizacyjnej  to  również  olbrzymia  machina  biurokratyczna,  w której  działa 
prawo  Parkinsona,  prawo  Petera  itp.  Wskutek  istnienia  pewnych  urzędniczych  mechanizmów 
rządzących rozwojem nauki, odkrycia naukowe oraz dydaktyka przestają być celem głównym dla 
wielu  naukowców.  Zamiast  tego,  celem  samym  w  sobie  staje  się  powiększanie  tzw.  dorobku 
naukowego głównie  w postaci  publikacji  oraz  dążenie  do zaliczania  kolejnych  szczebli  kariery 
naukowej.  Poszerzanie  się  wiedzy ludzkości  nie  następuje  proporcjonalnie  do tych  działań,  np. 
przeważająca ilość prac doktorskich i  wiele innych prac naukowych są to tzw. 'prace półkowe', 
które nie  są  potem  wykorzystywane  ani  w teorii  ani  w praktyce”.  Wypaczenia  mechanizmów 
funkcjonowania wyższych uczelni bardzo trafnie przedstawił Krzysztof Zanussi w filmie „Barwy 
ochronne”.

W miarę upływu czasu było coraz gorzej z pracami zleconymi, które zapewniały mi nie tylko 
dodatkowe zarobki,  ale  też  satysfakcję  z  działalności  praktycznej  polegającej  na  projektowaniu 
urządzeń elektronicznych,. A jak tak bardzo chciałem wykorzystywać swoją wiedzę robiąc coś, co 
byłoby użyteczne w praktycznym zastosowaniu. Wkrótce bieg wydarzeń sprawił, że przybliżyła się 
do  mnie  możliwość  zaspokojenia  moich  pragnień.  W latach  osiemdziesiątych  ubiegłego  wieku 
komputery, które poprzednio zajmowały duże szafy i  całe pokoje, zredukowały swoje rozmiary do 
takich,  że  można  było  je  bez  problemu  postawić  na  biurku.  Rozpoczęła  się  era  komputerów 
osobistych (personal computers). W Polsce zaczęły się stopniowo pojawiać maszyny typu PC XT, a 
potem znacznie od nich lepsze i szybsze modele PC AT. Były one wtedy  dość drogie i w zasadzie 
dostępne  tylko  dla  firm  i  instytucji.  Pojawiły  się  również  małe  komputerki  (zwane  niekiedy 
mikrokomputerami), które „trafiły pod strzechy”. Miały one mniejsze możliwości niż urządzenia 
profesjonalne,  wyposażono  je  w  zaledwie  ośmiobitowe  procesory,   ale  zachowywały  wszelkie 
cechy  prawdziwych  komputerów.  Współpracowały  z  kolorowymi  monitorami,  a  nawet  ze 
zwykłymi odbiornikami telewizyjnymi i posiadały szereg udogodnień pod kątem ich wykorzystania 

13 Profesor  Jan Hołownia był  kierownikiem Zakładu Radiotechniki  Odbiorczej  a  potem Zakładu Kompatybilności 
Elektromagnetycznej Instytutu Telekomunikacji i Akustyki Politechniki Wrocławskiej. Był również prodziekanem 
Wydziału Elektroniki tej uczelni. 
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do  zabawy  i  dla  przyjemności.  Wyposażone  były  nawet  proste  moduły  do  generacji  różnych 
dźwięków,  co  umożliwiało  programowanie  muzyki.  Pojawiło  się  również  bardzo  dużo 
oprogramowania, zarówno użytkowego, jak i  rozrywkowego, w tym olbrzymia ilość różnych gier. 
Największy rozgłos zdobyły takie urządzenia, jak Sinclair ZX Spectrum, Commodore 64 i Atari. W 
późniejszym  okresie  dołączyły  do  nich  Commodore  128,  Commodore  Amiga  i  Armstad  CPC, 
jednak najbardziej popularnym, przynajmniej w Polsce, pozostał C64. 

Początkowo w naszym kraju nie można było kupić C64 w sklepach, zamówiłem go wiec z 
Niemiec i czekałem na dostawę kilka miesięcy, bo tyle trwało wówczas przelewanie poprzez bank 
pieniędzy na konto zagranicznego dostawcy. Owego niemieckiego sprzedawcę wskazał mi kolega, 
Jerzy B., za co jestem mu dozgonnie wdzięczny, bo przez to całkowicie zmieniło się moje życie.  
Rozpoczął się w nim wówczas zupełnie nowy, niezwykły okres. 

Muszę przyznać, że w owym czasie nie miałem zielonego pojęcia na temat tego, jak działają 
komputery i jak się je programuje.   Na wydziale  elektroniki,  na którym studiowałem, nie było, 
przynajmniej na moim roczniku14, żadnego informatycznego przedmiotu, w którym bym się czegoś 
mógł w tej kwestii dowiedzieć. Startowałem więc od zera. Na początku testowałem różne programy 
użytkowe  i  niektóre  gry.  Były  one  łatwe  do  dostania,  ponieważ  wówczas  nie  chroniło  ich, 
przynajmniej w Polsce, żadne prawo autorskie. Potem powoli, krok po kroku zacząłem się wciągać 
w  programowanie,  najpierw  w języku  BASIC.  Z  satysfakcją  stwierdzałem,  że  komputer  mnie 
słucha i robi to co każę. Zdarzało się czasem, że  mój program zawierał błąd, wskutek którego C64 
się zawieszał lub funkcjonował nie tak jak chciałem. Gdy wykrywałem pomyłkę i nagle wszystko 
zaczynało działać tak jak należy, wywoływało to u mnie niebywałą radość.  Nareszcie zaczynałem 
pojmować jak pracuje komputer, jaka jest rola jego procesora i pamięci operacyjnej. Coś, co całe 
życie było dla mnie czarną magią, w końcu stało się jasne i przejrzyste. Zacząłem nawet dostrzegać 
swojego  rodzaju  elegancję  języków  programowania  wysokiego  poziomu.  W  moim  przypadku 
apetyt na programowanie  w BASICu rósł w miarę jedzenia, chciałem by moje programy były coraz 
lepsze i równocześnie coraz bardziej złożone. Natrafiłem w końcu na pewną barierę. Tą barierą była 
mała  szybkość  działania  komputera,  która  często  nie  była  wystarczająca  do  niektórych  jego 
zastosowań. 

Dlaczego pojawił się problem mułowatego komputera? Dlatego że, języki wysokiego poziomu 
są wygodne jedynie dla programisty. Procesor komputera nigdy nie działa oparciu o takie języki. 
On ich  w ogóle nie  rozumie.  Procesor reaguje jedynie  na kod maszynowy,  który niekiedy jest 
nazywany językiem maszynowym, językiem asemblera, albo po prostu asemblerem. Język BASIC 
w C64 działał na zasadzie interpretera, to znaczy każde jego polecenie musiało być tłumaczone na 
bieżąco, w czasie rzeczywistym (czyli w trakcie wykonywania programu), na język maszynowy, 
aby  procesor  mógł  je  zrozumieć15.  Takie  tłumaczenie  mocno  spowalniało  C64  ponieważ  ta 

14 Gdy już ukończyłem studia, taki przedmiot wreszcie się pojawił.

15 W programowaniu komputerowym język wysokiego poziomu to taki, w którym w jednym poleceniu może być 
wiele szczegółowych dyrektyw dla procesora. Mówiąc inaczej, jedno polecenie w języku wysokiego poziomu może 
zawierać  wiele  poleceń  w  języku  maszynowym.  Aby  wytłumaczyć  to  posłużymy  się  pewną  analogią.  Jeżeli 
wydamy komuś polecenie „wysprzątaj pokój”, to będzie to polecenie wysokiego poziomu. W tej dyrektywie  jest 
zawartych szereg czynności takich jak: weź miotłę, zamieć  nią cały pokój, odłóż miotłę, sprawdź czy nie ma miejsc 
zakurzonych,  jeśli  stwierdzisz,  że są,   weź  odkurzacz  i  przeleć  nim wszystkie  takie  miejsca,  odłóż  odkurzacz,  
przejrzyj  podłogę,  dywany i  meble  sprawdzając,  czy nie ma na  nich  zabrudzeń,  jeśli  stwierdzisz  takowe,  weź 
naczynie z wodą i zmyj je wodą lub wyczyść określonym płynem do czyszczenia, odłóż wodę lub płyn, na koniec 
weź miękką szmatkę i wypoleruj wszystkie te przedmioty, które tego wymagają, tak aby się błyszczały. Wszystkie 
te  szczegółowe polecenia  są  niskiego  poziomu. Wykwalifikowany pracownik  ekipy sprzątającej  zna polecenia 
wysokiego poziomu i wie co wtedy trzeba zrobić. Komuś, kto nigdy nie sprzątał, trzeba wszystko wytłumaczyć 
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interpretacja poleceń BASICa zajmowała dużo czasu. Należało więc zaprzyjaźnić się z językiem 
maszynowym procesora C64. 

Programowanie w języku maszynowym rozpoczęło nowy etap poznawania i wykorzystywania 
komputera Commodore 64. Musiałem dokładnie poznać zasadę działania, architekturę i możliwości 
procesora  6510,  jaki  został  zastosowany  w  tej  maszynie.  Musiałem  także  nauczyć  się  języka 
assemblera oraz zapoznać się z mapą pamięci komputera. I znowu los mi sprzyjał. W moje ręce 
wpadła  książka  Commodore  64  Programmer's  Reference  Guide,  która  mogłaby  być  nazwana 
„biblią C64”, ponieważ zawierała absolutnie wszystko, co jest potrzebne programiście. Mogłem 
teraz  uzyskiwać  wiele  nowych,  cennych  informacji  na temat  C64 i  osiągnąć  wyższy etap  jego 
znajomości.  Owocem tej  wiedzy  były  w  pełni  satysfakcjonujące,  szybko  działające  programy.  
Oczywiście te części programu, które nie wymagały dużej prędkości działania,  pisałem nadal w 
BASICu, ale wszystkie niezbędne, szybkie procedury były tworzone w języku maszynowym.

Te początki wcale nie były trudne, były ekscytujące.  Działo się tak z dwóch powodów. Po 
pierwsze, nie uczyłem się asemblera bo musiałem, ale dlatego że chciałem. Po drugie, dobrze się 
przy tym bawiłem. To nie była nauka według wytyczonego przez kogoś nudnego programu, ale 
samodzielne poznawanie działania komputera przez doświadczenie. W ten sposób znacznie łatwiej 
coś zrozumieć niż poprzez przyswajanie sobie cudzych myśli i gotowych algorytmów. Dla studenta, 
który ma tylko kilka dni  do egzaminu i  zarywa noce by zapamiętać jak najwięcej  wiadomości  
podręcznikowych,  taka  nauka  może  jawić  się  jako  coś  trudnego.  Dla  kogoś  nieograniczanego 
obcymi wymaganiami ani żadnym limitem czasowym, kto traktuje naukę jak dobrą rozrywkę, nie 
ma rzeczy trudnych.  Zabawa jest  najlepszym sposobem poznawania  świata,  o  czym wie każde 
dziecko, które w ten sposób odkrywa praktyczne aspekty praw fizyki, uczy się mechaniki ruchu, 
poznaje właściwości różnych substancji, uczy się posługiwać własnym ciałem i poznaje w radosny 
sposób wiele innych rzeczy. Dzieci do zabawy zmuszać nie trzeba.  Dorośli  o tym zapominają i 
dlatego tworzą często bardzo nieefektywne systemy nauczania.

Następnym etapem mojego komputerowego rozwoju były kartridże (ang. cartridge –  nabój, 
wkładka). Były to dodatkowe moduły wciskane do umieszczonego z tyłu C64 specjalnego gniazda 
o nazwie „expansion port”. Gniazdo zostało pomyślane tak, aby umożliwić kartridżowi przejęcie 
pełnej kontroli nad komputerem. Zawierało ono szynę danych, szynę adresową oraz umożliwiało 
dostęp  do  najważniejszych  podzespołów  komputera.  Dzięki  wstawieniu  kartridża  można  było 
wzbogacić interpreter BASICa, a nawet zupełnie zmienić system operacyjny, powiększyć pamięć 
komputera,  w sposób natychmiastowy zainstalować różne gry lub programy użytkowe,  a nawet 
zamienić procesor na inny. Krótko mówiąc, dzięki kartridżom C64 zmieniał się nie do poznania i 
dostawał nowych skrzydeł. 

Dziś już nie pamiętam, w jaki sposób w moich rękach znalazł się pierwszy kartridż.  Albo go 
gdzieś kupiłem, albo ktoś mi go dał do przetestowania.  Był to dość prosty kartridż, chyba z jakąś  
grą i kilkoma programami użytkowymi. Jego sercem była programowalna pamięć E-PROM. Przez 

kawa na ławę, za pomocą języka niskiego poziomu. Tak samo jest z językami programowania. Dla programistów  
jest wygodne, by zwracać się do komputera w języku wysokiego poziomu, ale jego procesor jest bardzo szybkim  
idiotą,  który  rozumie  tylko  język  niskiego  poziomu  (kod  maszynowy).  Procesorowi  trzeba  więc  dokładnie  i  
szczegółowo powiedzieć,  krok po kroku, co ma zrobić,   dlatego konieczna jest  interpretacja  języka wysokiego  
poziomu  lub  jego  kompilacja.  We  współczesnych  komputerach  rzadko  wykorzystuje  się  działający  w  czasie 
rzeczywistym interpreter języka. Najczęściej przed przekazaniem programu do użytku tłumaczy się całość programu 
na język maszynowy. Ten proces nazywa się kompilacją programu. Taki skompilowany program jest już w całości 
napisany w języku maszynowym i żaden interpreter już go nie spowalnia, bo wtedy nie jest w ogóle używany.
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wiele tygodni rozgryzałem zasadę działania tego kartridża i sposób, w jaki on współpracuje z C64, 
aż wreszcie zrozumiałem o co chodzi. Przyszedł czas, aby zdobytą wiedzę wykorzystać. 

Natrafiłem jednak na kolejną przeszkodę. Do pamięci  E-PROM należało wpisać stworzone 
przeze mnie programy oraz niezbędne dane, a ja nie miałem programatora. Taki programator jest 
sterowany przez komputer  i stanowi coś w rodzaju przystawki do tego komputera.  Niestety,  w 
Polsce dostępne były tylko drogie programatory współpracujące z jeszcze droższymi komputerami 
IBM PC, a na to mnie nie było stać. Musiałem więc najpierw zaprojektować i zbudować sobie 
programator  sterowany przez  komputer,  który  miałem do dyspozycji,  czyli  C64.  Musiałem też 
napisać  do  niego  oprogramowanie.  Dzięki  mojej  inżynierskiej  wiedzy  nie  miałem problemu  z 
wykonaniem prototypu. Zrobiony domowym sposobem nie wyglądał zachwycająco pod względem 
estetyki, ale spełniał swoje zadanie; jego zdjęcie przedstawiam na fotografii poniżej:

Programator pamięci E-PROM do C64

Po  wielu  próbach,  błędach  i  poprawkach,  napisany  przeze  mnie  program  sterujący 
programatorem  w  końcu  zaczął  działać  w  sposób  niezawodny  i  mogłem  już  przystąpić  do 
projektowania kartridżów swojego pomysłu. Wszystkie główne prace związane zarówno ze stroną 
programową projektu jak i techniczną realizacją kartridża wykonywałem sam; nikt mi w tym nie 
pomagał.  Jednak jeden z moich kolegów, dr Czesław M.  przez niemal cały czas mojej działalności 
cierpliwie  testował  moje  kolejne  kartridże,  wyszukiwał  błędy  programowe  i  formalne,  oraz 
inspirował  do  tworzenia  nowych  rozwiązań.  On  też  wymyślił  dla  nich  nazwę  „Black  Box”. 
Początkowe próby konstruowania kartridżów nie były w pełni udane. Jednak w miarę usuwania 
błędów i ciągłego doskonalenia urządzenia powstawały coraz lepsze wersje tego kartridża,  przy 
czym Black Box V.3 okazał  się na tyle  doskonały,  że nadawał  się już do codziennego użytku.  
Następnym  z  kolei  udanym  kartridżem  był  Black  Box  V.4,  który  został  wzbogacony  o  kilka 
dodatkowych funkcji. 
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Kolejne  projekty  robocze  sprawdzałem  na  płytce  kartridża  testowego,  która  zamiast 
odpowiednich  kości  miała  wlutowane podstawki,  do  których  można   było   te  kości   (pamięci 
EPROM, bramki logiczne itp.) swobodnie wkładać i wyciągać. Teraz mogłem już zaprogramować 
EPROM, następnie włożyć  go do odpowiedniej  podstawki i  rozpocząć testowanie kartridża.  Po 
wykryciu  błędu  wystarczyło  go  usunąć  z  programu,  EPROM  wykasować,  zaprogramować  go 
ponownie  tym  razem  już  bez  błędu  i  jeszcze  raz  umieścić  w  podstawce  w  celu  ponownego 
przetestowania.  Tylko  kartridże  do  przeprowadzania  prób  miały  podstawki.  W  egzemplarzach 
użytkowych wszystkie kości były wlutowane na stałe i miały one prostszą budowę.

   

           Płytka kartridża testowego Wnętrze Black Box'a V.4

Praca nad tymi kartridżami nie była właściwie pracą w sensie jakiegoś mozołu czy wkładania 
w to wysiłku.  Jak już wspominałem wcześniej,  była  to  dla  mnie  dobra zabawa i  wszystko,  co 
dotyczyło C64, robiłem dla własnej satysfakcji. Za każdym razem, gdy udało mi się stworzyć coś 
nowego lub coś zmienić i ulepszyć, przeżywałem eksplozje radości. Czas poznawania Commodore 
64 i wzbogacania go o nowe możliwości był najpiękniejszym okresem w moim życiu.

 Z  każdym,  kto  się  moimi  działaniami  interesował,  dzieliłem  się  informacjami  na  temat 
kartridżów,  przekazywałem  ich  schematy  elektryczne  oraz  oprogramowanie.  Niewielką  ilość 
gotowych  kartridżów rozprowadziłem pośród moich  kolegów i  znajomych  prosząc  o ocenę ich 
przydatności.  Chciałem  się  również  w  ten  sposób  pochwalić  swoimi  dokonaniami.  Wszystkie 
opinie były bardzo pozytywne, jednak o wartości komercyjnej tych kartridżów przekonało mnie 
ostatecznie coś innego.  Otóż po pewnym czasie okazało się ku mojemu wielkiemu zdumieniu, że 
ktoś  zaczął  je  wytwarzać  i  sprzedawać.  Zdałem  sobie  sprawę  z  tego,  że  moja  praca  jest 
wykorzystywana  do  pomnażania  czyichś  dochodów.  W  1991  roku  założyłem  więc  małą, 
jednoosobową firmę  ROM-BIT  i  rozpocząłem  produkcję  kartridżów  począwszy  od  wersji  V3; 
wkrótce potem powiększyłem ją o wersję V4.  Pod koniec 1991 roku uzupełniłem swoją ofertę o 
nową wersję – Black Box V8,  który zawierał  program syntezy polskiej  mowy.  Był  to  kartridż 
dwusystemowy z 32-kilobajtową pamięcią. Oba systemy można było przełączać na kilka różnych 
sposobów.  Jeden  z  tych  systemów  oparty  był  na  wersji  czwartej,  został  tylko  wzbogacony  o 
polecenie  przełączania  systemów.  Drugi  system  oferował  możliwość  syntezy  polskiej  mowy  i 
dźwięku. Był on pewną przeróbką programu SAM/RECITER, zgodnie z którą reguły angielskiej 
wymowy wymieniłem na dużo prostsze reguły polskiej wymowy. Z programu tego wykorzystałem 
przede  wszystkim  cyfrowe  próbki  dźwięku  i  podprogramy  generacji  fonemów.  Procedury 
zawierające reguły polskiej wymowy opracowałem sam.
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Zacząłem  produkcję  od  niewielkiej  ilości  sztuk,  które  były  sprzedawane  głównie  przez 
zaprzyjaźnionego  handlowca na giełdzie  komputerowej  i  przez  kilka  sklepów. Przeciętny  sklep 
zamawiał nie więcej niż kilka sztuk na miesiąc, więc żeby coś zarobić trzeba było pozyskać wielu 
nabywców, a ja nie miałem żadnego doświadczenia w dziedzinie reklamy i marketingu. Ogłosiłem 
się  w  Panoramie  Firm  i  w  Panelu  Elektroniki,  ale  nie  przyniosło  to  spodziewanych  efektów. 
Chodziłem więc po sklepach i z różnym skutkiem proponowałem swoje wyroby.  Niestety, te firmy, 
które wcześniej ode mnie rozpoczęły produkcję podróbek tych kartridżów, już do pewnego stopnia 
opanowały rynek i wytwarzając ich znacznie więcej niż ja, dyktowały niskie ceny. 

Jednak w 1992 roku popyt na te kartridże znacznie wzrósł i dzięki pomocy jednego z moich 
kolegów udało mi się  pozyskać  dwóch nowych,  ważnych odbiorców: JTT Computer  i  Agencję 
Handlową KEN. Firmy te zamawiały zwykle jednorazowo po kilkadziesiąt sztuk kartridżów, a w 
niektórych miesiącach (grudzień, styczeń, maj) zamówienia przekraczały czasem nawet setkę. W 
latach  1992/1993 zmuszony byłem do zatrudniania  na umowę zlecenie  kilku osób, bo sam nie 
dawałem sobie rady z montażem. Ale paradoksalnie ów wzrost popytu nie przyniósł spodziewanych 
dochodów, bo równocześnie znacznie wzrosła ilość tanich podróbek, więc aby utrzymać się na 
rynku, musiałem obniżać ceny. Te podróbki były sprzedawane w całej Polsce i wciąż dochodziły do 
mnie sygnały,  że w takim czy innym mieście widziano w sklepach jakieś kartridże Black Box z 
etykietką nie należącą do firmy ROM-BIT. Jednak nie wszyscy producenci kartridżów decydowali 
się na taki proceder. Znalazły się dwie bardzo porządne firmy, ATRAX z Warszawy oraz MIAN z 
Wrocławia, które wykupiły ode mnie prawo do wytwarzania niektórych z nich.

Wersje handlowe kartridżów Black Box

Trochę wbrew sobie,  ale  za radą osób mnie  otaczających,  postanowiłem coś  zrobić z  tym 
podrabianiem  moich  kartridżów  –  wystąpiłem  więc  na  drogę  sądową  wobec  jednego  z 
producentów16 wytwarzającego  podróbki.  Niestety,  ponieważ  w  owym  czasie  obowiązujące  w 

16 Było ich wielu, ale aby ich wykryć,  musiałbym zaangażować jakąś agencję detektywistyczną. Wystąpiłem więc 
tylko przeciw jednemu z wrocławskich producentów, którego łatwo było zlokalizować.
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Polsce  prawo autorskie  nie  obejmowało  programów  komputerowych,  sąd  przyznał  mi  do  tych 
kartridżów jedynie prawa osobiste, co nie przekładało się na żadne znaczące korzyści materialne. 
Próba zarejestrowania nazwy Black Box jako znaku towarowego również zakończyła się fiaskiem. 

Postanowiłem więc zbudować taki kartridż, którego nie da się podrobić. Jak postanowiłem tak 
i uczyniłem. Pod koniec 1993 powstał Black Box V9. Model ten był ukoronowaniem całej mojej 
działalności  związanej  z  projektowaniem  kartridżów  oraz  pełnym  odzwierciedleniem  wiedzy 
nabytej w wyniku ośmioletniej pracy z C64. Oferował 61 dodatkowych rozkazów. Zawierał nowy, 
znacznie lepszy program do ustawiania głowicy magnetofonu, nad którym pracowałem długi czas i 
udoskonalony  system  zapisu  na  taśmę  TURBO.  Nowością  była  też  obsługa  stacji  dysków,  a 
zwłaszcza szybkie wyświetlanie katalogu dyskowego i dodatkowe rozkazy dyskowe oraz system 
15-krotnie  przyspieszonego  odczytu  z  dyskietki.  Do  dyspozycji  były  dwa  zestawy  klawiszy 
funkcyjnych i trzy przełączane ekrany tekstowe, przy czym na dwóch z nich dostępne były polskie 
litery.  System obsługiwał  drukarki  z  wejściem CENTRONICS, które mogły  również  drukować 
polskie  litery.  Kartridż  oferował  także  specjalną  minigrafikę  utworzoną  z  połączonych  ośmiu 
sprite’ów wykorzystującą pole o wymiarach 96 x 42 punkty.  Grafikę tę można było tworzyć w 
języku BASIC, animować, a także przesuwać za pomocą dżojstika. Black Box V.9 zawierał także 
nowy program realizujący polifoniczny instrument muzyczny z wieloma możliwościami ustawień i 
regulacji  dźwięku. W czasie jego używania na ekranie była  wyświetlana animowana klawiatura 
fortepianowa. W kartridżu tym umieściłem  również rozbudowany system pomocy.

Jedną  z  najważniejszych  cech  tego  kartridża  było  to,  że  miał  on  wbudowane  sprzętowe 
zabezpieczenie przed podróbką. Zawierał specjalny układ scalony GAL16V8B, który stanowił serce 
tego  zabezpieczenia.  Owego  zabezpieczenia  wówczas  zdaje  się  nikt  nie  złamał  (choć  dziś  nie 
stanowiłoby to problemu) i być może dlatego kartridż ten nie rozpowszechnił się na całą Polskę, tak 
jak  pozostałe.  Niestety,  powstał  za  późno,  bo  w  1994  roku  zainteresowanie  komputerem  C64 
zaczęło mocno spadać i popyt na kartridże zmniejszył się do tego stopnia, że doprowadziło to w 
następnym  roku  do  zaprzestania  ich  produkcji  i  likwidacji  firmy.  Tak  więc  najlepszy  kartridż 
zdobył najmniejszą popularność. Cóż, tak czasem bywa.

Zaangażowanie  się  w  produkcję  kartridżów  doprowadziło  do  zakończenia  mojej  pracy  na 
politechnice.  Po prostu,  pewnego wiosennego dnia w 1993 roku szef  wezwał  mnie  do siebie  i 
powiedział wprost, że mam się wynosić. Oczywiście nie użył tego słowa, ale nieco łagodniejszego, 
które jednak znaczyło to samo. Był on przekonany co do tego, że można pracować tylko u niego i  
nie tolerował dodatkowego zatrudnienia gdzie indziej, a tym bardziej prowadzenia własnej firmy. 
Na szczęście, mimo że dwa lata później byłem zmuszony do likwidacji firmy, zdążyłem przedtem 
odłożyć  trochę  oszczędności  do  banku.  Ponadto  sprzedałem  mieszkanie  własnościowe 
odziedziczone po zmarłej matce, co znacznie powiększyło moje bankowe zasoby. Wliczając pensję 
żony, która wciąż była zatrudniona na nieźle, jak na czasy komunistyczne,  płatnym stanowisku, 
mieliśmy  wystarczającą  ilość  pieniędzy  dla  zaspokojenia  naszych  potrzeb.  Nie  musiałem  więc 
szybko podejmować pracy i mogłem się w całości poświęcić swoim prywatnym zainteresowaniom. 

Okres  pozostawania  bezrobotnym  nie  wywołał  w  moim  życiu  marazmu.  Teraz  miałem 
wreszcie dużo czasu na wszystko to, na co poprzednio nie mogłem sobie pozwolić.  Na początku 
postanowiłem  wypełnić  pewne  luki  edukacyjne,  zwłaszcza  jeśli  chodzi  o  znajomość  języka 
angielskiego. Nie uczyłem się tego języka w szkole, dopiero na studiach doktoranckich liznąłem 
trochę jego podstaw dla początkujących. W czasie pracy na uczelni nie miałem ani czasu ani sił, by 
to pogłębiać. 
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Początkowo  rozważałem  zapisanie  się  na  jakiś  kurs,  ale  po  dłuższym  zastanowieniu 
porzuciłem ten zamiar. Nauka obcej mowy zawsze była dla mnie problemem. Wiedziałem, że moje 
zdolności  językowe są mizerne,  uczę się  bardzo wolno,  a  tempo nauki  na kursach jest  zwykle 
dostosowywane  do  przeciętnego  studenta,  więc  tylko  bym  spowalniał  grupę.  Ponadto  sposób 
podawania wiedzy jest tam zwykle (a przynajmniej był w owym czasie) prawie liniowy, to znaczy 
wiedza jest serwowana z taką samą prędkością, każda lekcja zawiera mniej więcej taką samą porcję 
nowego  materiału  do  nauczenia,  a  jedynie  od  czasu  do  czasu,  jeśli  w ogóle,  organizowane  są 
powtórzenia tego materiału. Tymczasem tempo przyswajania nowej wiedzy nigdy nie jest liniowe. 
Na  przykład,  jeśli  początkowo  mogę  zapamiętać  20  nowych  słów dziennie,  co  daje  140  słów 
tygodniowo, to wcale nie znaczy że uda mi się zachować w pamięci 560 słów na miesiąc, a tym 
bardziej 6720 słów na rok17. Po prostu każdego dnia przyswajanie nowych wyrazów będzie coraz 
trudniejsze,  a  proces  zapominania  tych,  które  już  zostały  przyswojone,  zacznie  przyspieszać. 
Oznacza  to,  że  przebieg  nauki  powinien  odbywać  się  tak,  żeby  na  początkowych  lekcjach 
przeznaczać na przykład 90% czasu na nowy materiał, a 10% na powtórzenia, a potem należałoby 
stale zmieniać te proporcje, zmniejszając ilość nowego materiału i powtarzając stary tak, aby na 
końcowych lekcjach owe proporcje odwróciły się, tzn. 10% czasu byłoby przeznaczone na nową 
wiedzę, a 90% czasu na powtórzenia. Niestety, na kursach zwykle tak nie ma.

Postanowiłem  więc  uczyć  się  sam.  Wykorzystałem  popularny  wówczas  kurs  na  kasetach 
magnetofonowych  zatytułowany  „First  steps  in  English”  autorstwa  Henryka  Krzyżanowskiego. 
Uczyłem się według takiej  zasady, by stopniowo zmniejszać ilość nowego materiału,  a zarazem 
powiększać  liczbę  powtórzeń  tego,  czego  się  nauczyłem.  Zajęło  mi  to  więcej  czasu  niż  kurs 
przewidywał,  ale  za  to  nauka  była  skuteczniejsza.  Po  ukończeniu  nauki  regularnie  oglądałem 
jeszcze nadawany wówczas w odcinkach przez telewizję publiczną kurs „Look ahead”. Myślę, że w 
końcu zbliżyłem się do poziomu średnio zaawansowanego, jednak bez biegłej znajomości języka. 
Mój zasób zapamiętanych słów nie był tak duży, aby móc czytać każdy tekst. Dodatkowe trudności 
sprawiało mi rozumienie angielskiej mowy, ponieważ problemem było nie tylko pojawianie się w 
wypowiedziach  nieznanych  wyrazów,  ale  nawet  rozpoznawanie  tych,  które  znałem,  dlatego  że 
Anglicy  i  Amerykanie  mówią  zwykle  dość  szybko  i  bardzo  niewyraźnie,  w  miarę  dokładnie 
wymawiając  tylko  sylaby  akcentowane.  Łatwiej  było  mi  zrozumieć  mówiącego  po  angielsku 
Japończyka  niż  rodowitego  przedstawiciela  jakiegoś  anglojęzycznego  kraju.  No cóż,  nie  każdy 
Anglik  jest  profesorem  Henry  Higginsem,  a  za  to  obcokrajowcy  starają  się  mówić  wolno  i 
wyraźnie.  Filmy  z  angielską  ścieżką  dźwiękową  zwykle  były  dla  mnie  niemal  całkowicie 
niezrozumiałe. 

Zdałem sobie sprawę z tego, że rozumienie angielskich wypowiedzi  mówionych w „czasie 
rzeczywistym” jest dla mnie raczej nieosiągalne, ale mam pewne szanse w tłumaczeniu tekstów 
pisanych. Nadarzyła się okazja by to wypróbować, ponieważ kupiliśmy z żoną dość tanio cyfrowy 
aparat fotograficzny, ale za to bez polskiej instrukcji. Żona nie zna angielskiego i postanowiłem dla 
niej  tę  instrukcję  przetłumaczyć.  Wyszło  mi  to  zdaje  się  nieźle,  ponieważ  byłem  dość  dobrze 
obeznany z techniką  i wiedziałem jak taką instrukcję napisać i  jakich polskich słów w tłumaczeniu 
użyć. 

Następna okazja do tłumaczenia pojawiła się wtedy,  kiedy to postanowiłem przełożyć Kurs 
cudów – obszerny tekst channelingowo odebrany i zapisany przez Helen Schucman. Początkowo 
udało mi się z trudem przetłumaczyć zaledwie kilka rozdziałów, a potem skutecznie zabrałem się za 

17 Oczywiście miesiące nie są sobie równe. W obliczeniach przyjęto uproszczenie, że 1 miesiąc = 4 tygodnie (czyli 28  
dni), a 1 rok = 12 miesięcy (czyli 48 tygodni).
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całe  dzieło.  Zrobiłem  to  wyłącznie  dla  siebie,  bo  nie  było  wówczas  żadnego  kompletnego, 
profesjonalnego, polskiego tłumaczenia tej książki, a ja uparłem się, aby ją przeczytać i zrozumieć. 
Było to dla mnie karkołomne przedsięwzięcie przypominające porywanie się z motyką na słońce, 
ale  w końcu  udało  mi  się  to  zrobić  w  miarę  dobrze,  choć  nie  jest  to  bezbłędne  tłumaczenie.  
Pracowałem nad nim około dwóch lat.

Moje zainteresowania nie skupiały się wyłącznie na języku angielskim. W owym okresie życia 
nagle zdałem sobie sprawę z tego, że wielu Polaków nie pojmuje w pełni znaczeń polskich słów. 
Jeśli nawet wydaje im się, że je znają, to jest to zwykle wiedza bardzo powierzchowna. Badając 
dokładne swój umysł za pomocą introspekcji i przeglądając swoje zasoby pamięciowe, doszedłem 
do wniosku, że problem braku właściwego rozumienia słów dotyczy również i mnie. Postanowiłem 
mu zaradzić  studiując,  rozważając  i  analizując  znaczenia  polskich  wyrazów,  co  prowadziło  do 
powiększenia  mojej  wiedzy w tej  kwestii.  Rezultaty moich  medytacji  nad niektórymi  ważnymi 
słowami postanowiłem zapisywać. Tak powstała książka „Mój prywatny słownik”, która w miarę 
dodawania nowych haseł, zaczęła się rozrastać. Postanowiłem podzielić się wynikami mojej pracy z 
innymi i dlatego udostępniłem bezpłatnie tę książkę na swojej stronie internetowej. Na podobnych 
zasadach opublikowałem swoje tłumaczenie Kursu cudów.  

Kilka  lat  po  umieszczeniu  w  Internecie  owych  książek  nadarzyła  się  kolejna  okazja  do 
tłumaczenia  angielskiego  tekstu  na  język  polski.  Od  jednej  ze  studentek  Kursu  cudów,  którą 
nawiasem mówiąc zawsze mile wspominam, otrzymałem niezwykły prezent – książkę Marianne 
Williamson „A return to love”. W tym czasie nie było żadnego tłumaczenia tej pozycji na język 
polski,  a  ja  nie  potrafiłem  szybko  przeczytać  jej  po  angielsku,  musiałem  więc  ją  powoli 
przetłumaczyć. Zadanie okazało się nieco trudniejsze niż tłumaczenie Kursu cudów, bo kurs był 
pisany  eleganckim,  jasnym  i  ścisłym  językiem  naukowym  z  jednoznacznie  zdefiniowaną  i 
powtarzającą się terminologią, a książka „A return to love” zawierała dość dużą ilość słów, fraz i 
idiomów  pochodzących  z  potocznej  angielszczyzny,  zwłaszcza  amerykańskiej.  Jej  zaletą  było 
jednak to,  że  posługiwała  się  pojęciami  zawartymi  w Kursie  cudów,  które  już  dobrze  znałem. 
Obłożyłem  się  więc  odpowiednimi  słownikami  i  zabrałem się  do  pracy.  Po  trzech  miesiącach 
ukończyłem tłumaczenie. Dopiero teraz mogłem dokładnie się z tą książką zapoznać i ją w pełni 
zrozumieć,  bo nie musiałem już powoli dukać tekstu ze słownikiem w ręku, słowo po słowie i 
zdanie po zdaniu, wciąż zapominając to, co  wcześniej tłumaczyłem.  Miałem wreszcie dokładnie i 
w  pełni  przełożony  tekst.  Niestety,  nie  mogłem  tego  tłumaczenia  opublikować  za  darmo  w 
Internecie, bo owa książka jest chroniona prawem autorskim. Uznałem, że szanse uzyskania zgody 
na taką publikację są nikłe i dałem sobie z tym spokój.

Moje  zainteresowanie  komputerami  osobistymi  zaowocowało  w jeszcze  jeden  sposób  – 
powróciłem do muzyki. Po zaprzestaniu nauki w szkole muzycznej przez ponad 30 lat nie miałem 
kontaktu z tą dziedziną sztuki. Nie byłem w tym czasie w posiadaniu,  ani nie miałem żadnego 
dostępu do pianina czy fortepianu,  więc z  braku ćwiczeń moje umiejętności  gry na klawiszach 
spadły niemal do zera.  Gdy nabyłem Commodore 64, mimo kompletnego braku wprawy w grze na 
fortepianie  przy  użyciu  palców,  mogłem  programować  muzykę  w  tym  mikrokomputerze  i 
odtwarzać ją za pomocą odpowiednich programów.  Możliwości miałem ograniczone, ponieważ 
musiałem poprzestać na polifonii trzygłosowej. Jednak w latach 1986-1987 udało mi się stworzyć 
za pomocą C64 siedem kompozycji, które później, za pomocą coraz szybszych komputerów, coraz 
wydajniejszych kart dźwiękowych oraz coraz lepszych programów modyfikowałem i wzbogacałem 
o nowe głosy i nowe instrumenty. W 1995 roku pojawiła się nowa kompozycja, którą opracowałem 

27



w  dwóch  wariantach:  klasycznym  i  rozrywkowym.  Ostateczne  wersje  tych  kompozycji 
doszlifowałem w 2014 i zostały one wykonane za pomocą programu Music Creator 6. 

W 2015  roku,  po  54  latach  przerwy,  postanowiłem  przypomnieć  sobie,  jak  się  gra  na 
klawiszach. Ze względu na małe gabaryty  zdecydowałem się kupić keyboard Yamaha PSR-S670 i 
zacząłem ćwiczyć. Początkowo szło mi to z dużymi trudnościami, ale w końcu udało się w jakimś 
stopniu  przywrócić  sprawność  moim palcom.  Przygotowałem i  nagrałem kilkanaście  utworów, 
które mimo nieprofesjonalnego wykonania zawierającego błędy i niedoskonałości, są dowodem, że 
umiejętności gry na instrumencie, podobnie jak umiejętności jazdy na rowerze, tak do końca się nie 
zapomina.

W 2018 roku, po wielu latach życia w zdrowiu, wykryłem u siebie cukrzycę typu 2. Musiałem 
stawić czoła kolejnemu problemowi, jaki życie przede mną postawiło. Perypetie z tym związane 
opisałem w książce „Moja cukrzyca typu 2”. 

28



 

Wybrane wspomnienia życia rodzinnego

Czas zaciera wszelkie ślady, gubi wspomnienia, żółci dokumenty, kruszy papier. A jednak 
jest taka pamięć, która opiera się działaniu czasu. Właśnie do niej się odniosłem, rekonstruując w  
swym  umyśle  dawne  dzieje.  Smutki,  radości  i  wszelkie  inne  emocje  jakie  wciąż  towarzyszą  
naszemu życiu są kluczem do przywołania tej pamięci. Dzięki temu zdołałem odtworzyć to, co  
było znaczące w mojej podróży przez czas i związane z moimi bliskimi, a zwłaszcza z rodziną  
mojego ojca. W niewielkim stopniu oparłem się również na zachowanych dokumentach. To, co  
ustaliłem, przedstawiam poniżej. 

O swoich dalekich przodkach wiem niewiele.  Z opowieści babki dowiedziałem się  tylko 
tyle,  że  mój  pradziadek  Jan,  ojciec  Gustawa,  był  inżynierem budowy dróg i  mostów  oraz  że 
studiował  w  Wiedniu.  Jego  przodkowie  niewątpliwie  wywodzili  się  z  Czech,  chociaż  on  sam 
uważał się za Polaka.

Syn Jana, Gustaw był moim dziadkiem. Studiował on medycynę w Pradze i praktykował 
jako lekarz w kilku miejscach, na końcu we wsi Łąka koło Sambora,  gdzie był między innymi 
lekarzem kasy chorych. Nałogowo palił, jednak rak płuc jakoś go nie dopadł. Zmarł na apopleksję 
nie doczekawszy końca II Wojny Światowej.

Dziadek musiał mocno zauroczyć Stefanię, moją babkę, że zdecydowała się wyjść za niego, 
a  nawet  zmienić  wyznanie  na  rzymskokatolickie  (była  unitką,  córką  unickiego  księdza)18.  Nie 
wiem, czy postąpiła zgodnie czy też wbrew woli swojego ojca Romualda, w każdym razie nigdy mi 
o  nim  nie  wspominała.  Jednak  to  milczenie,  jak  również  niechęć  do  poruszania  tego  tematu, 
mogłyby sugerować jakiś konflikt między nią i jej ojcem. O swoim zmarłym mężu mówiła za to  
dość  często  i  z  wyczuwalnym żalem,  że  ją  opuścił  i  odszedł  na  tamten  świat.  Babka Stefania 
otrzymała staranne wykształcenie, znała doskonale język francuski19 oraz grała na fortepianie, przez 
co można by ją zakwalifikować do kategorii  osób „z dobrego domu”. Była dobrze wychowana, 
zwłaszcza w zakresie znajomości różnych zasad i konwenansów. Pamiętam ją jako osobę w dość 
podeszłym  wieku,  z  siwymi  włosami,  jednak  bardzo  szczupłą.  Wkładała  niezmiennie  czarne 
ubrania i czarne płaszcze. Trzymała się zawsze prosto i często mnie strofowała gdy się garbiłem. Ta 
wyprostowana  postawa  zachowała  się  u  niej  aż  do  śmierci20.  Jej  ulubionym  powiedzeniem,  w 
sytuacji gdy ktoś mówił coś niezrozumiale, zaciemniał sprawę lub po prostu kręcił, były słowa „to 
jest austriackie gadanie”. Owo powiedzenie stanowiło zapewne reperkusję tego, że Galicja była pod 
zaborem  austriackim,  a  przecież  nikt  zaborców  nie  lubi  i  dlatego  przypisuje  się  im  cechy 

18  Unita - wyznawca kościoła grekokatolickiego na ziemiach polskich.

19  W czasach jej młodości Paryż był stolicą europejskiej mody i  europejskiej kultury,  dlatego język francuski był 
bardziej ceniony niż np. język angielski, szczególnie w arystokratycznych sferach.

20  U osób starych  wskutek  pewnych  procesów degeneracyjnych  następuje nierzadko „utrwalenie”  postawy ciała. 
Dlatego  staruszki  i  staruszkowie  dzielą  się  zwykle  na  wyprostowanych,  którzy  się  nie  potrafią  zgiąć  i  na 
zgarbionych, którzy nie mogą się wyprostować. Tych drugich jest znacznie więcej, ale babka Stefania należała do 
tych pierwszych.
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negatywne. A może to była po prostu krytyka mentalności zbliżonej do dzielnego wojaka Szwejka, 
który chociaż Czech, służył jednak w wojsku austriackim?

Po zakończeniu II Wojny Światowej babka zmuszona była, jak i wszyscy inni, do wyjazdu 
na Ziemie Odzyskane. Z Ziem Zabranych ewakuowała się ponad dwa lata później niż jej syn, bo 
dopiero w 1947 roku. Poniosła przy tym duże straty finansowe. Nie dosyć, że zabrano jej dom, to 
nie pozwolono wywieźć rodzinnych precjozów. Gdy Łąka stała się częścią Związku Radzieckiego 
zaczęły  obowiązywać  przepisy  tego  państwa,  które  nie  pozwalały  na  wywożenie  złota  ponad 
ustaloną normę. Nakazano je spieniężyć  i kupić za uzyskaną kwotę coś innego, co można było 
wywieść.  Ale co można było  wartościowego kupić w zniszczonym wojną kraju? Może krowę? 
Kupiła dwie krowy, ale na tym poprzestała, bo przecież nie zamierzała zakładać farmy mlecznej, a 
poza tym samotnej kobiecie trudno było sobie dać radę w podróży nawet z jedną krową. Nabyła  
również 15 cetnarów21 produktów żywnościowych, w tym głównie ziarna i przetworów zbożowych. 
Wyjeżdżając  z  Łąki  pozostałą  biżuterię  ukryła  we  włosach,  formując  z  nich  duży  kok. 
Pogranicznicy  sowieccy poznali  się  jednak na  tym kamuflażu,  kazali  jej  włosy rozpuścić  i  po 
znalezieniu kosztowności, wszystkie  zabrali.

Po  wojnie,  od  jesieni  1947  roku  mieszkaliśmy  wszyscy  razem  w  Leśnicy  (odległe  od 
centrum  wrocławskie  osiedle),  tj.  ojciec,  matka,  ja  i  babka.  Gdy  przyjechaliśmy  byłem 
niemowlęciem, a jedna z kupionych w Łące krów dostarczała świeżego mleka dla mnie i dla całej 
rodziny. Sprzedano ją wkrótce, gdy przestała być potrzebna. Podobno babka chodziła ją pasać w 
eleganckim ubraniu i w obuwiu na wysokich obcasach, co rozśmieszało moją matkę.

Stosunki babki z matką nie układały się dobrze, być może za sprawą różnicy charakterów. 
Jednak nie  bez znaczenia  był  również fakt,  że  ojciec wziął  sobie za żonę zwykłą  nauczycielkę 
szkoły powszechnej, w dodatku córkę kolejarza, co w rozumieniu mojej babki mogło ocierać się o 
mezalians. Dochodziło między nimi do drobnych konfliktów, wypowiadania uszczypliwych uwag, 
ale nigdy nie skończyło się to jakąś wielką awanturą. Z uwagi na sytuację w jakiej się znalazła, 
zmuszona była mieszkać z nami, ale pozostawała wciąż jak gdyby w separacji z resztą rodziny. Jej 
życie  toczyło  się  oddzielnie,   nawet  sama  sobie  gotowała.  Ojciec  zachowywał  się  wobec  niej 
zawsze poprawnie, ale dopiero dziś zdaję sobie w pełni sprawę, w jak trudnej był wówczas sytuacji. 
Przeciwko mnie babka nic nie miała, cały czas byłem dla niej ukochanym wnuczkiem. Ja z kolei 
byłem rozdarty pomiędzy dwoma sprzecznymi  punktami  widzenia  opartymi  na dwóch różnych 
systemach wartości. Jednak, tak jak dziś to widzę, bardziej opowiadałem się po stronie matki.

Babka Stefania była wielką zwolenniczką metod terapeutycznych żyjącego w XIX wieku 
niemieckiego księdza Sebastiana Kneippa, autora bardzo popularnego wówczas poradnika „Moje 
leczenie wodą”. Był on twórcą systemu lecznictwa, który polegał na hydroterapii, ziołolecznictwie, 
hartowaniu ciała (m. in. przez mycie się zimną wodą) oraz na odżywianiu się pokarmami bogatymi 
w jarzyny. Babka stosowała namiętnie do wszystkiego wodne kompresy, które według niej były 
niezwykle  skutecznym  lekarstwem  na  niemal  wszystkie  choroby.  Może  właśnie  dzięki  temu 
pozostawała w pełni sprawna fizycznie i umysłowo do samego końca. Zmarła ze starości mając 84 
lata. Pewnego dnia źle się poczuła, położyła się do łóżka, a następnego dnia już nie żyła.

Stefania miała  dwoje dzieci.  Najpierw urodziła  się Janina.  Nie wiele  wiem o tej  swojej 
przedwcześnie zmarłej ciotce, nigdy jej, podobnie jak dziadka Gustawa, nie poznałem osobiście. Jej 
młodszym bratem był Stanisław, mój ojciec. Pamiętam, co mi on opowiadał na temat okoliczności 
jej śmierci, a co związane jest z pewną przepowiednią. W początkowych dekadach XX wieku żył 

21  Jeden cetnar to 50 kilogramów, zatem zabrała ¾ tony produktów żywnościowych.
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znany  jasnowidz  o  nazwisku  Schiller-Szkolnik,  który  przepowiadał  przyszłość  danej  osoby 
odczytując  ją  z  charakteru  pisma,  zawartego  w przysłanym do niego liście.  Działał  całkowicie 
bezinteresownie,  wymagał  jedynie  dołączenia  zaadresowanej  koperty  zwrotnej  ze  znaczkiem. 
Odpowiedź składała  tylko  z kilku zdań.  Muszę tu  podkreślić,  że  rodzina mojego ojca nie  była 
przesądna, nie wiązała swojego życia z przepowiedniami i raczej unikała wróżbitów. Jednak ten 
człowiek był w owych czasach bardzo modny, a uleganie modzie zdarza się w każdych czasach,  
zwłaszcza wśród ludzi młodych. Tak więc młody Stasio i Janka wysłali do niego listy. Odpowiedź 
skierowana do mojej  ciotki miała mniej więcej taką treść: „Widzę tłum ludzi. Wszyscy mają smutne  

miny, a  nastrój ich jest poważny. Twoim kwiatem jest piwonia”. 
Janina  w  ciągu  kilku  miesięcy  od  daty  otrzymania  tego  listu 
zmarła. Na pogrzeb córki miejscowego lekarza przyszła nie tylko 
rodzina i znajomi, ale prawie cała wieś i ludzie z okolicy. Było to 
w okresie kwitnienia  piwonii  i  cały grób został  obłożony tymi 
kwiatami.  Ojciec otrzymał  list  o optymistycznej  treści:  „Widzę  
długie  i  pracowite  życie  ku  pożytkowi  społeczeństwa.  Twoim  
kwiatem jest tulipan.” Sprawdziło się prawie co do joty, z tym, że 
na grobie nie było tulipanów, bo ojciec zmarł w styczniu.

Nie  jest  w  pełni  jasne,  kiedy  dokładnie  i  z  jakiego 
powodu  Janina  zmarła.  Babka  zawsze  twierdziła,  że  jej  córka 
padła  ofiarą  hiszpanki,  co  wskazywałoby  na  okres  1917-1918 
jako przypuszczalną datę jej  śmierci,  bo właśnie w tych latach 
szalała w Europie ta wyjątkowo zjadliwa odmiana grypy. Ojciec 
jednak był zdania, że umarła na gruźlicę, a ta choroba również w 
tych czasach zbierała obfite żniwo. 

Stanisław,  mój  ojciec,  swoje  dzieciństwo  i  wczesną  młodość  spędził  w  Łące,  swojej 
rodzinnej miejscowości. Była to niezbyt duża wieś, jednak o pewnych cechach miasteczka, miała 
bowiem własną przychodnię lekarską, własną szkołę, a nawet własny sąd. Ojciec dorastał w stałym 
kontakcie  z  przyrodą  –  łąką,  wodą,  lasem,  zwierzętami.  Miał  nawet  przyjaciół  wśród  ptaków, 
oswoił  bowiem gila,  który zupełnie  nie  bał  się  ludzi,  wlatywał  do jego pokoju i  siadał  mu  na 
ramieniu. Niestety, bardzo wcześnie też doświadczył ludzkiego okrucieństwa. Pewnego razu jego 
ulubiony gil  przyfrunął  na  płot,  w pobliżu  którego  „parkował”  jakiś  rolnik  ze  swoim konnym 
pojazdem. Gil, który nie bał się ludzi, usiadł niestety zbyt blisko tego człowieka i pozostawał w 
zasięgu jego bata. Wieśniak świsnął batem i po gilu. Po wysłuchaniu takiej opowieści przychodzą 
na myśl słowa piosenki śpiewanej przez Kazimierza Grześkowiaka: „Chłop żywemu nie przepuści”. 
Ale z drugiej strony nie ma się czemu dziwić. Rolnicy od zarania dziejów postrzegali ptaki jako 
szkodniki wydziobujące zasiane ziarno. Tylko na ptactwo domowe i ptaki drapieżne, a zwłaszcza 
na bociany22, zawsze patrzyli przychylnym okiem.

Z pobytem mojego ojca w Łące wiąże się dziwne zdarzenie z gatunku niezbadanych czy 
niesamowitych. Mieszkał on wraz z rodzicami w dużym domu z ogrodem. W jednym z pokojów 
wisiał pokaźnych rozmiarów i dość ciężki obraz  przedstawiający topielicę – młodą martwą kobietę, 
ociekającą wodą, z długimi, mokrymi, zwisającymi włosami, wynoszoną z wody na rękach przez 
jakiegoś mężczyznę, który dopiero co wyłowił jej ciało (nawiasem mówiąc ja bym takiego obrazu 
nigdy w swoim domu nie powiesił  nawet  gdyby to był  wartościowy autentyk).  Ten pokaźnych 

22  Bociany zjadają nie tylko żaby, ale również inne płazy, małe gady i drobne gryzonie, w tym polne myszy.
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rozmiarów i oprawiony w solidne ramy obraz wisiał na mocnym haku wmurowanym w ścianę. A 
oto, co opowiedział mi mój ojciec:

„Nagle  usłyszałem  straszny  rumor  dochodzący  z  sąsiedniego  pokoju,  jakby  trzask,  a  
następnie uderzenie spadającego, ciężkiego przedmiotu. Szybko pobiegłem tam i gdy zobaczyłem,  
co  się  stało,  wytrzeszczyłem oczy  ze zdumienia.  Obraz topielicy  leżał   w pobliżu przeciwległej  
ściany, na której były ślady uderzenia,  w odległości kilku metrów od miejsca,  gdzie zwykle był  
powieszony.  Hak, na którym obraz wisiał,  tkwił  nadal  w ścianie nienaruszony.  Również  zaczep  
obrazu był przymocowany i na swoim miejscu. Nie mogłem zrozumieć, w jaki sposób tak duży i  
ciężki  obraz  mógł  się  przemieścić  na  tak  wielką  odległość.  Przecież  nawet  żeby  go  przenieść  
potrzeba dużej siły. Aby mogło stać się to, co się stało, obraz, poruszany jakąś tajemniczą siłą,  
musiał  oderwać się  od miejsca  zawieszenia,  zatoczyć  łuk  w powietrzu,  uderzyć  o przeciwległą  
ścianę i opaść w jej pobliżu. 

Pół godziny po tym incydencie do domu przybiegł ktoś mówiąc:

-  Wiecie co się stało? Nauczyciel z naszej szkoły utopił się w rzece.
-  Kiedy to się stało?
-  Jakieś pół godziny temu.

Dopiero wtedy ogarnęło mnie niesamowite wrażenie i  zacząłem powoli  uświadamiać sobie  
paranormalny charakter tego wydarzenia.”

Trzeba  tu  zaznaczyć,  że  w tak  małej  „dziurze”,  jaką  była  Łąka,  miejscowa inteligencja 
utrzymywała  ze  sobą  częste  kontakty  towarzyskie.  Ten  nieszczęsny  nauczyciel  był  nieraz 
zapraszany przez dziadka na obiad i  widział  obraz topielicy wielokrotnie.   W owym dniu była 
piękna,  słoneczna  i  bezwietrzna  pogoda.  Nie  zanotowano  też  ani  trzęsienia  ziemi,  ani  nawet 
jakiegoś lokalnego tąpnięcia. Ojciec nie poczuł wtedy żadnych drgań (słyszał tylko hałas). Muszę 
tutaj podkreślić, że zawsze był on realistą, nie miał skłonności do konfabulacji, a nawet nie lubił  
opowieści w stylu fantasy lub science-fiction. Nigdy w życiu mnie nie okłamał. Dlatego jego relację 
muszę uznać za w pełni wiarygodną. Wyjaśnienie tego dziwnego zdarzenia to zupełnie inna sprawa.

Rodzice posłali ojca do katolickiego gimnazjum23 w Chyrowie, prowadzonego przez zakon 
jezuitów.  Pełna  jego  nazwa  brzmiała:  Zakład  Naukowo-Wychowawczy  Ojców  Jezuitów  w 
Chyrowie. Była to szkoła z internatem, okazała i bardzo dobrze wyposażona w pomoce naukowe, a 
także pracownie związane z różnymi przedmiotami nauczania.  Uważano ją wówczas za jedną z 
najlepszych szkół w Polsce. Gmach obejmował ponad 300 pokoi, dwa kilometry korytarzy, jadalnię 
na  pół  tysiąca  osób,  szkolny  teatr  i  salę  teatralną  na  tysiąc  osób,  własny  ogród  botaniczny, 
bibliotekę z 30 tysiącami książek. Na terenie obiektu  znajdował się okazały basen pływacki, sale 
gimnastyczne,  korty  tenisowe  oraz  kilka  boisk  sportowych  –  dla  każdego  rocznika  oddzielne. 
Obiekt ten był otoczony parkami i ogrodami. Była to szkoła na wysokim poziomie, do której bardzo 
trudno się było dostać. Nie była również na każdą kieszeń i uczęszczały do niej zwykle osoby z  
rodzin dobrze sytuowanych. Rodzice ojca musieli bardzo się starać, aby go w niej umieścić, oraz 
dużo na nią wydać.  Jednak warto było to uczynić,  bo absolwenci tego gimnazjum otrzymywali  
staranne  wykształcenie  i  zajmowali  potem  dość  wysokie  pozycje  w  hierarchii  społecznej. 
Absolwentami tej szkoły byli późniejsi dyplomaci, urzędnicy państwowi, wysokiej rangi wojskowi, 

23  Gimnazjum – do 1948 roku był to typ szkoły średniej, po ukończeniu której można było iść na studia. Po 1948 roku 
gimnazjów,  przynajmniej  państwowych,  nie  było.  Po  reformie  szkolnictwa  w  1999  roku  przywrócono  nazwę 
gimnazjum i nadano takiej szkole status drugiego stopnia w trzystopniowym systemie kształcenia.
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hierarchowie kościelni, naukowcy, prawnicy,  artyści, pisarze. Jednym z ojca kolegów był wtedy 
znany prozaik i publicysta Ksawery Pruszyński.

Stosowane tam metody wychowawcze przypominały 
nieco  te  z  Epoki  Wiktoriańskiej  według  opisów  Karola 
Dickensa.  Uczniowie byli  umundurowani,  a  nawet  mieli 
na kołnierzyku   i  na czapce  dystynkcje  wskazujące24 na 
rocznik nauczania. Czas dany do dyspozycji uczniom był 
pod  całkowitą  kontrolą  zakonników.  Prawie  wszystko 
wymagało zezwolenia, nawet przejście na sąsiednie boisko 
przeznaczone  dla  innego  rocznika  i  porozmawianie  z 
kolegą.  Kontakty  męsko-damskie  były  drastycznie 
ograniczone.  Nie  wolno  było  prowadzić  nawet 
korespondencji  z  płcią  przeciwną  bez  zezwolenia,  a 
ujawnienie takiego faktu groziło wyrzuceniem ze szkoły25. 
Uczniom w pewnych porach dnia nie wolno było nawet się 
do  siebie  odzywać.  Codziennie  rano  po  zabiegach 
higienicznych  uczniowie  udawali  się  w  milczeniu  na 

modlitwę lub na mszę. Potem w milczeniu maszerowali na śniadanie, w milczeniu wchodzili do 
jadalni i dopiero na odpowiedni sygnał wolno było im rozmawiać. Dotyczyło to także obiadu, a po 
jego zakończeniu na ten sam sygnał trzeba było znowu zamilknąć. Przechodzenie przez korytarze 
odbywało się również w milczeniu, w dwóch szeregach. 

Podstawową  cnotą,  propagowaną  przez  ojców profesorów,  była  pokora  rozumiana  jako 
uległość,  uniżoność  i  poczucie  własnej  małości.  Nierzadko  podkreślali  zalety  takiej  postawy, 
wielokrotnie powtarzając swoim uczniom znane polskie przysłowie: „Pokorne ciele dwie krowy 
ssie”. Nie wszyscy byli podatni na oddziaływanie takich haseł, zdarzali się nawet „buntownicy”, dla 
wielu były one nauką skrytości i nieujawniania emocji, ale u niektórych implikowały konformizm i 
postawy oportunistyczne.

Obowiązywała surowa dyscyplina. Powszechnie stosowaną karą za jej złamanie było lanie 
„na goły tyłek” stosowane publicznie, przed całą klasą, przez specjalnie przeznaczonego do tego 
celu pracownika szkoły. Każdy uczeń po wymierzeniu kary obowiązany był za nią ojcu profesorowi 
podziękować i pocałować go w rękę. Za większe przewinienia golono głowę „na łysą pałę”,  dziś 
powiedzielibyśmy „na skina” i nie byłaby to żadna kara, bo wielu młodych ludzi ma obecnie bardzo 
krótkie fryzury lub nawet wygolone głowy. Jednak wtedy była to kara bardzo dotkliwa, albowiem 
do  fryzury  z  odpowiednio  długimi  włosami  przywiązywano  wówczas  dużą  wagę,  a  każdy 
„bezwłosy”  wyróżniał  się,  gdziekolwiek by się nie pokazał.  Najwyższą karą było  wydalenie ze 
szkoły.

Gimnazjum w Chyrowie było szkołą elitarną, którą ukończyło wiele znanych osobistości,  
ale jak wielu uczniów opuściło ją ze złamanym duchem? Niektórzy z nich mieli potem uraz na całe 

24  Na przedstawionym  zdjęciu  są  dwie  belki  na  kołnierzyku  i  dwa  paski  na  czapce,  co  wskazuje  na  drugi  rok 
nauczania.

25  Znany był przypadek ucznia, który potajemnie korespondował z uczennicą innej, żeńskiej szkoły, za co wyleciał z  
wielkim hukiem. Zakochani przekazywali  sobie liściki w ten sposób, że w kościele, w którym bywali na mszy, 
przyklejali tę korespondencję do dolnej powierzchni deski pulpitu kościelnej ławki. Msze dla dziewcząt i chłopców 
nie  odbywały  się  w tym samym czasie,  więc  liścik  czasem musiał  poczekać  do  następnej  niedzieli.  W końcu 
proceder ten zauważył spowiednik z konfesjonału, doniósł ojcom profesorom i ów uczeń pożegnał się ze szkołą.
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życie,  nie tylko do szkoły,  ale i  do kościoła katolickiego.  Tak zdaje się było z moim ojcem, u 
którego zawsze wyczuwało się duży dystans i rezerwę wobec tej religijnej instytucji, chociaż nigdy 
z jego ust nie usłyszałem ani jednego złego słowa na temat jezuitów. Mimo że wziął z moją matką 
ślub kościelny,  kazał mnie ochrzcić i  posyłał  na religię,  to jednak sam nigdy,  przynajmniej  we 
Wrocławiu,  nie chodził do kościoła.

Jednak  są  również  pewne  dodatnie  efekty  takich  metod  wychowawczych.  Zauważalną, 
wpojoną  zapewne  przez  jezuitów  pozytywną  cechą  charakteru  mojego  ojca  była  rzetelność  i 
obowiązkowość,  a  także  legalizm,  niekiedy  nawet  przesadny.  Zawsze  dotrzymywał  danych 
obietnic,  a  każde  wypowiedziane  słowo  było  u  niego  rzeczą  świętą.  Nigdy  nie  zhańbił  się 
mówieniem  nieprawdy,  a  właściwemu  rozumieniu  pojęcia  honoru  przydawał  duże  znaczenie. 
Ponadto uważał, że przepisy są po to, aby je stosować, a nie łamać, choć dziś wielu myśli inaczej26. 
Nie przypominam sobie by kiedyś naruszył jakiś zakaz lub zignorował nakaz. Matka nazywała go 
nawet „chodzącą literą prawa”. Jako że niedaleko pada jabłko od jabłoni, trochę tych cech udzieliło 
się również i mnie, choć nie występują one u mnie w takim stopniu jak u niego.

Ojciec nie ukończył jezuickiego gimnazjum. Wydatki związane z jego pobytem w tej szkole 
zaczęły przekraczać możliwości finansowe wiejskiego lekarza i dlatego rodzice przenieśli  go do 
gimnazjum Kazimierza Morawskiego w Przemyślu, gdzie dokończył naukę i otrzymał świadectwo 
dojrzałości. Po jego uzyskaniu chciał studiować stomatologię we Lwowie, ale niestety nie dostał się 
na ten wydział, bo był to wtedy kierunek bardzo oblegany. Jednak zaproponowano mu wówczas 
wydział lekarski, a on, nie chcąc tracić roku, zgodził się i w 1929 roku rozpoczął studia medyczne 
na uniwersytecie Jana Kazimierza we Lwowie. I tak już zostało.  

Po ukończeniu studiów pracował w szpitalu we Lwowie,  a następnie w Samborze.  Tam 
zastał go wybuch II Wojny Światowej. Gdy wkrótce potem weszli do tego miasta sowieci, przejęli 
kontrolę  nad  szpitalem.  Ojciec  nie  miał  żadnej  alternatywy  i  musiał  pracować  pod  zarządem 
okupanta.  Sowieci  głęboko  wierzyli  w  pakt  z  Hitlerem  i  lojalność  Niemiec.  Kiedyś  ojciec 
nieopatrznie powiedział w rozmowie z jakąś radziecką pielęgniarką, że ta ich wiara jest złudna, bo 
Niemcom nie można ufać. Natychmiast złożyła donos komu trzeba i jego nazwisko oraz zdjęcie 
zostało  umieszczone  w  gablotce  (oni  uwielbiali  wszelkie  gablotki,  w  których  chwalili 
przodowników pracy  i  potępiali  nielojalnych),  a  on  sam został  tam napiętnowany  jako  „wróg 
narodu radzieckiego”.  Równocześnie specjalnym nakazem został zwolniony z pracy w szpitalu i 
przeniesiony (czyli  zesłany) do miejscowości położonej 100 kilometrów na wschód od Sambora. 
Sowieci nie zdołali jednak tego nakazu wyegzekwować, bo za dwa dni musieli już uciekać. Ojciec 
opowiadał,  że  przed  ucieczką  żołnierze  sowieccy  wykonywali  egzekucje  na  więźniach.  Aby 
zagłuszyć odgłosy wystrzałów uruchomili jakiś motor, który warczał jak traktor. Nie zdążyli jednak 
zakopać  wszystkich  zwłok i  można  było  zobaczyć,  że  miały  zadrutowane  usta  oraz  że  śmierć 
nastąpiła wskutek strzału w tył głowy. 

Był rok 1941. Do Sambora wkroczyli Niemcy. Ojciec podjął pracę na stanowisku lekarza 
Ubezpieczalni Społecznej w Samborze i pozostawał na tym stanowisku aż do połowy 1944 roku. 
Nie  chciał  pozostawać  bierny wobec zachodzących  wydarzeń  i  po  utworzeniu  Armii  Krajowej 
wstąpił do tej podziemnej organizacji. Nie przypominam sobie opowieści o jakichś spektakularnych 
akcjach bojowych, w których brałby udział, ale jest przecież oczywiste, że lekarze są potrzebni nie 
do  akcji,  ale  raczej  po  akcjach.  Można  więc  przypuszczać,  że  nie  tyle  strzelał,  co  opatrywał 

26  Nie odziedziczyłem po ojcu w pełni tej cechy. Jestem zwolennikiem legalizmu oświeconego, ale nie absolutnego.  
Uważam, że idiotycznych przepisów można nie przestrzegać.
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rannych.  Poza  tym  AK  prowadziła  również  inne  działania,  np.  dywersyjne,  sabotażowe, 
propagandowe, dezinformacyjne i wywiadowcze.

   W Samborze  poznał  swą  przyszłą  żonę,  a  moją  matkę, 
Anielę. Była ona jedną z tych nielicznych osób, które przeżyły 
gruźlicę. Przed wojną streptomycyna była nieznana, a gruźlicę 
usiłowano  leczyć  klimatycznie,  również  odpowiednim 
odżywianiem  i  poprzez  wykonywanie  odmy  płucnej.  Tylko 
niewielki  procent  przeżywał.  Matka  była  jedną  z  tych 
szczęśliwych osób, choć choroba zrobiła w jednym z jej płuc 
spustoszenie.  Do  końca  życia  musiała  chodzić  na  każde 
prześwietlenie  płuc  z  zaświadczeniem  z  poradni 
przeciwgruźliczej,  że  jest  w  pełni  wyleczona,  bo  w 
przeciwnym  razie  natychmiast  kierowano  ją  do  szpitala27. 
Prawdopodobnie ojciec i matka spotkali się po raz  pierwszy w 
przychodni  lekarskiej,  gdzie  wykonywała  jakieś  badania 
kontrolne. W 1944 roku wziął z nią ślub. Babka Stefania była 
mu  przeciwna  i  dlatego  stosunki  z  jej  synem  znacznie  się 

pogorszyły.  Jeszcze  przed  zakończeniem  wojny,  po  ogłoszeniu  międzynarodowych  decyzji,  że 
Ziemie Wschodnie przypadną Związkowi Radzieckiemu, ewakuował się wraz z żoną do Polski. 
Natychmiast został na prawie rok zmobilizowany do wojska, gdzie został lekarzem batalionowym. 
Po roku podjął pracę na stanowisku lekarza okręgowego w Trzcianie koło Rzeszowa. 

W 1947  roku,  po  moim  urodzeniu,  babka  Stefania  repatriowała  się  do  Polski,  a  kilka 
miesięcy później cała rodzina zamieszkała w Leśnicy, jednym z najbardziej odległych od centrum 
osiedli  Wrocławia.  Kryteria wyboru właśnie tego miejsca są oczywiste.  Za Niemców była to w 
zasadzie  odrębna  miejscowość,  która  nazywała  się  „Deutsch-Lissa”.  Tę  odrębność  odczuwali 
również Polacy, którzy tam się osiedlili. Przez długi czas po wojnie nikt z mieszkańców Leśnicy nie 

oznajmiał „jedziemy do centrum”, ale wszyscy mówili „jedziemy do Wrocławia”, bo Leśnica nie 
była dla nich Wrocławiem. Miejsce to, położone nad rzeką Bystrzycą, miało dla ojca wiele cech 

27  Zdjęcie rentgenowskie nie jest w stanie pokazać, czy widoczna na nim „dziura” w płucach jest wynikiem czynnie  
postępującej  choroby,  czy  obrazem  zaleczonych  już  zmian.  Stąd  lekarze  rentgenolodzy  po  obejrzeniu  takiego 
zdjęcia zwykle wpadali w panikę.
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utraconej,  rodzinnej  Łąki  i  stanowiło  dla  niego  w  jakimś  stopniu  jej  substytut.  Spokój,  cisza, 
wspaniała, czysta woda pobierana z lokalnego ujęcia, brak miejskiego zgiełku, familijna atmosfera, 
barokowy   pałac  zwany  Zamkiem,  pobliski,  piękny,  zaprojektowany  w  stylu  angielskim  Park 
Leśnicki,   Las Mokrzański,  możliwość wycieczek pieszych i  rowerowych,  wyprawy na grzyby. 
Poza tym było to jedno z nielicznych miejsc we Wrocławiu, gdzie można było, przynajmniej w 
owych czasach, trzymać i pasać krowę, co zresztą babka Stefania czyniła przez kilka pierwszych lat 
pobytu w  Leśnicy.

Park leśnicki (górne zdjęcie) i Zamek (dolne zdjęcie)
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Zdjęcia Lasu Mokrzańskiego
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Z  bytnością  babki  Stefanii  w  Leśnicy  wiąże  się  pewne  zabawne  wydarzenie,  którego 
humorystyczny  sens  odkryłem  dopiero  po  latach.  Przez  długi  czas  było  ono  dla  mnie  tylko 
doświadczeniem niedotrzymania  obietnicy  z  wyraźnie  zapamiętanym uczuciem rozczarowania  i 
zawodu. Właśnie to uczucie sprawiło, że pamięć o nim przechowała się do dziś. Babka zabrała 
mnie,  kilkuletniego  wówczas  chłopca,  na  spacer.  Szliśmy  główną  ulicą  osiedla  i  w  pewnym 
momencie zauważyliśmy idącego naprzeciw, dużo starszego ode mnie chłopca, który zamaszyście 
podrzucał  do  góry  duży,  nadmuchany  balonik.  Wyczytawszy  w  moich  oczach  pragnienie 
posiadania  takiej  zabawki,  babka zapytała  się  tego chłopaka,  gdzie  nabył  ów przedmiot,  który 
mógłby mi sprawić radość. Odpowiedział, że można go kupić w pobliskiej drogerii i że baloniki te 
nazywają  się  „APISY”.  Poszliśmy  do  drogerii  i  babka  poprosiła  tam o  jednego  „APISA”  dla 
wnuczka. Sprzedawca zrobił się czerwony jak burak i burknął pod nosem, że wnuczek jest jeszcze 
za młody na takie rzeczy. Pozostałem wiec bez balonika. Zapamiętałem jeszcze dwa zdania, jakie 
babka wypowiedziała  potem w domu,  w rozmowie  z  matką:  „Jak mogłam tego nie  skojarzyć!  
Przecież Apis to byk.”.

Ojciec  pracował  w Leśnicy  aż  do emerytury. 
Przez  wiele  lat  był  zatrudniony  w  miejscowej 
przychodni lekarskiej jako lekarz rejonowy. Zawsze 
był  bezpartyjny,  co  było  zgodne  z  jego 
przekonaniami, ale czasem pozbawiało go pewnych 
przywilejów.  Miał  kolegów  należących  do  PZPR, 
którzy byli  zatrudnieni  w kilku różnych miejscach, 
na kilku różnych etatach, biorąc podwójne lub nawet 
potrójne pensje, tak że łączna suma godzin ich pracy 
przekraczała  niekiedy  dobę.  Oczywiście  nie 
pracowali  przez  cały  ten  czas,  tylko  pojawiali  się 

okresowo  tu  i  tam.  Partia  komunistyczna  była  łaskawa  dla  swoich  członków  i  takie  numery 
uchodziły im na sucho. Ojciec mimo to,  a może właśnie dlatego, starał  się zawsze dokładnie i 
rzetelnie wypełniać swoje obowiązki, co musiały nawet zauważyć komunistyczne władze. A oto 
fragment  opinii  wystawionej  mu  w pierwszej  połowie  lat  sześćdziesiątych  przez  kierownictwo 
przychodni: „…lekarza cechuje  życzliwy stosunek do pacjentów i personelu pomocniczego, duża  
wiedza  zawodowa  i  aktywna  postawa  społeczna.  Z  zadań,  które  nakładają  na  niego  władze  
zwierzchnie,  wywiązuje  się  terminowo  i  dobrze.  W  okresie  swej  pracy  wykazał  się  dużym  
zdyscyplinowaniem,  sumiennością  oraz  poczuciem  obowiązku.  Za  wzorową  pracę  otrzymał  
następujące odznaczenia:…” i tu podana jest ich lista.

Stanisław zawsze chciał otworzyć własną praktykę lekarską, ale w czasach stalinowskich 
lepiej było z tym uważać, ponieważ komuniści byli wówczas uczuleni na niektóre słowa, między 
innymi  na  określenie  „prywatny”.  Z  tego  powodu  ojciec  również  nie  przyznawał  się  do  swej 
przynależności do AK. Był to ciężki okres, w którym człowiek był niepewny swego jutra. Sam 
pamiętam, że jeden z mieszkańców ulicy przy której mieszkaliśmy, starszy, dystyngowany pan z 
siwizną  na  skroniach,  powiedział  kiedyś  nieostrożnie  w  miejscu  publicznym,  że  „w  Moskwie  
cerkwie przerabiają na magazyny”.  Kilka dni później zastukali do niego panowie z UB i zniknął na 
dwa lata. Po wyjściu z więzienia wkrótce zmarł. Dziwne koleje losu sprawiły, że w drugiej połowie 
lat siedemdziesiątych, będąc w Moskwie, widziałem na własne oczy taką cerkiew, a nawet byłem w 
jej środku. Razem z kolegą z uczelni weszliśmy na teren obiektu przez dziurę w ogrodzeniu, a ja 
bardzo się wtedy obawiałem, że zaraz ktoś nas zatrzyma i aresztuje, lub że wyskoczy na nas jakiś  
groźny pies pilnujący terenu. Niepotrzebnie. Weszliśmy bez przeszkód do pięknego prawosławnego 
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kościoła z lśniącymi w słońcu srebrnymi, wypukłymi kopułami wieżyczek i nie było tam żywego 
ducha (była wówczas niedziela). W środku ujrzeliśmy magazyn desek, sklejek, płyt pilśniowych i 
innych materiałów stolarskich. Kolega wszystko obfotografował i wyszliśmy bez problemu.

W  latach  sześćdziesiątych,  po  nastaniu  „ery  gomułkowskiej”,  ojciec  założył  praktykę 
prywatną.  Równocześnie  pracował  nadal  w  przychodni  państwowej,  awansując  nawet  na  jej 
kierownika. Dla mnie ta prywatna praktyka oznaczała częstsze dzwonienie lub stukanie do drzwi w 
dzień, a nawet w środku nocy. Ojciec często odgrywał rolę pogotowia ratunkowego, bo w Leśnicy 
go nie było, a wezwane karetki miały do pokonania kilkanaście kilometrów i przyjeżdżały z dużym 
opóźnieniem.  Jego  pacjentami  byli  nie  tylko  mieszkańcy  Leśnicy  i  okolic,  ale  i  pobliskich, 
podwrocławskich  wsi.  Dziś  może  się  to  wydawać  dziwne  albo  nawet  śmieszne,  ale  wieśniacy 
często płacili wówczas za poradę nie pieniędzmi, ale żywą kurą.

Przepracowanie  spowodowane   równoczesną  praktyką  prywatną  i  funkcją  kierownika 
przychodni,  związany  z  tym  brak  czasu  na  rekreację  i  permanentny  stres,  oraz  duża  ilość 
wypalanych papierosów doprowadziły go do zawału serca. Po zawale rzucił palenie, zrezygnował z 
praktyki, zrzekł się kierowania przychodnią, przeprowadził się na Krzyki a potem do Śródmieścia  i 
do emerytury pracował już tylko jako zwykły lekarz. Zmienił też stosunek do życia, więcej czasu 
poświęcając ruchowi fizycznemu i gimnastyce.  Chodził na długie spacery. Zaczął nawet kopać i 
sadzić  drzewka  w  ogródku  działkowym,  co  stanowiło  znakomitą  profilaktykę  zapobiegającą 
następnym zawałom. Przeżył po zawale 20 lat i nigdy już nie miał kłopotów z sercem. Zmarł w 
wieku 77 lat na raka płuc.

Został  należycie  doceniony przez  swoich  przełożonych.  Otrzymał  duże  ilości  pochwał  i 
dyplomów uznania, kilka ważnych odznaczeń państwowych, w tym Złoty Krzyż Zasługi i Krzyż 
Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski. Ale dla mnie zawsze najważniejsze było to, co mówili mi o 
nim jego pacjenci. A mówili zawsze dobrze. Przez wiele lat pewien pracownik firmy dostarczającej  
gaz do mieszkań, gdy przychodził sprawdzić stan licznika, wciąż od nowa opowiadał, jak to mój 
ojciec mu życie uratował. Wygląda więc na to, że rzeczywiście miał długie i pracowite życie ku 
pożytkowi społeczeństwa. Przepowiednia mówiła prawdę.
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Moje dziwne przeżycia

Jak zmieniał się mój światopogląd
Moje rozumienie świata przez znaczącą część mojego życia było oparte na światopoglądowym 

paradoksie. Z różnych stron bowiem dochodziły do mnie sprzeczne informacje na temat sposobu 
funkcjonowania istniejącej rzeczywistości, których nie dawało się pogodzić. Jako młody chłopiec w 
wieku przedszkolnym byłem wychowywany w duchu wierzeń związanych z dogmatyką katolicką,  
oczywiście dostosowanych do poziomu i możliwości umysłowych kilkuletniego dziecka. Kościelną 
edukacją zajmowała się wtedy głównie moja babka.  Jako uczeń szkoły podstawowej uczęszczałem 
na  religię  do  punktu  katechetycznego,  w  którym  tego  przedmiotu  uczyły  na  przemian  różne 
zakonnice i księża, którzy zwykle co roku się zmieniali. Z nastaniem ery gomułkowskiej był nawet 
taki  krótki  okres,  gdy religię,  nauczaną  przez  świecką  katechetkę,  serwowano  w mojej  szkole 
podstawowej. 

Równocześnie  propaganda  komunistyczna,  której  celem  była  ateizacja  społeczeństwa, 
bombardowała mnie  informacjami o światopoglądzie naukowym i o ciemnocie wierzeń religijnych. 
Byłem więc rozdarty pomiędzy dwiema wykluczającymi się opcjami. Gdy miałem 12 lat nastąpił 
moment przełomowy, gdy katechetka poświęciła niemal całą lekcję na opowiadanie o cudzie na 
Nowolipkach  w  Warszawie,  gdzie  na  tle  pozłacanej  kuli  zamontowanej  u  podstawy  krzyża 
znajdującego się na dachu tamtejszego kościoła,  miała się ukazać się Matka Boska28.  Kilka dni 
później  w  jednej  z  ówczesnych  lokalnych  wrocławskich  gazet  przeczytałem  bardzo  obszerne, 
naukowe  wyjaśnienie tego zjawiska, które odwołując się do praw fizyki, w pełni mnie przekonało. 
Owa katechetka całkowicie straciła w moich oczach autorytet, a wiara w religijne nauczanie została 
przysłonięta przez narastające wątpliwości.  Punktem decydującym o moim odejściu od kościoła 
była ostatnia spowiedź, na której zwierzyłem się z mojego zwątpienia co do istnienia Boga.  Nie 
dostałem od księdza żadnego wsparcia duchowego, ale jakąś dziwną, enigmatyczną odpowiedź, 
której  nie  zrozumiałem.  Od  tego  momentu  przestałem  regularnie  chodzić  do  kościoła.  Gdy 
rozpoczynałem naukę w liceum ogólnokształcącym, uważałem się już za ateistę i w pełni zerwałem 
z tą religijną instytucją. 

Jednak  mimo  że  rozstałem  się  z  wizerunkiem  Boga  mojego  dzieciństwa  i  odrzuciłem 
większość katolickich  dogmatów,  wciąż  tkwiło  we mnie  jakieś  wewnętrzne  przekonanie,  że za 
fasadą  materialistycznego  obrazu  świata  kryje  się  jakaś  tajemnica.  Świeckim  substytutem 
religijnego  mistycyzmu  stała  się  dla  mnie  literatura  science-fiction.  Aby  nie  przyspawać  się 
całkowicie do racjonalizmu i zaspokoić tkwiącą we mnie potrzebę fantazji, zacząłem rozczytywać 
się w dziełach Stanisława Lema. Jako ateista stał się on moim idolem i a nawet kimś w rodzaju  
materialistycznie  pojmowanej  bratniej  duszy.  Potem  jeszcze  bardzo  długo  byłem  gorliwym 
czytelnikiem tego pisarza.

Przez wiele  późniejszych lat  wykształciłem w sobie  rozbudowany światopogląd oparty na 
nauce.  Mój  racjonalistyczny  umysł  wierzył  w  podstawowe  dogmaty  materializmu,  takie  jak 
determinizm, teoria ewolucji, itp. Byłem przekonany o tym, że świadomość jest funkcją materii i że 
wraz  ze  śmiercią  materialnego  ciała  zostanie  ona  unicestwiona.  Nie  wykluczałem  możliwości 
występowania  wydarzeń  paranormalnych,  ale  uważałem  je  za  nieodkryte  jeszcze  przez  naukę 
zjawiska podlegające prawom fizyki. Na przykład byłem przekonany o istnieniu telepatii, ale tak 

28 Fakt pojawienia się w Warszawie obrazu świetlistej postaci pod świątynnym krzyżem miał miejsce w 1959 roku.
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samo jak profesor Stefan Manczarski uważałem, że jest to jakiś fizykalny kontakt między mózgami 
odbywający  się  za  pomocą  określonego  rodzaju  nośnika  informacji,  na  przykład  fali 
elektromagnetycznej.  W  owym  czasie  (1973)  pojawiła  się  dość  kontrowersyjna  dyscyplina 
badawcza  o  nazwie  psychotronika,  która  miała  na  celu  racjonalne  wyjaśnienie  wszystkich 
dotychczas  niezbadanych  i  odrzuconych  przez  naukę  zjawisk  paranormalnych,  a  zwłaszcza 
różdżkarstwa, telepatii,  jasnowidzenia,  telekinezy i  zjawisk mediumicznych.  Naukowo brzmiąca 
nazwa  dodawała  jej  powagi,  a  korzystanie  z  osiągnięć  psychologii,  biofizyki  czy  antropologii 
przydawało jej wiarygodności,  przynajmniej na początku. Szybko przekonałem się do tej  nowej 
dyscypliny i wiązałem z nią pewne nadzieje, których niestety w pełni nie ziściła. Propagowanie 
niepotwierdzonych hipotez,  trudności w uzyskiwaniu sprawdzalnych wyników doświadczeń oraz 
nie  zawsze  naukowe  metody  pozyskiwania  informacji  psuły  opinię  o  tej  dziedzinie  wiedzy. 
Pewnych twierdzeń głoszonych w psychotronice w ogóle nie dawało się udowodnić żadną metodą 
empiryczną, którą posługiwano się w badaniach naukowych i która miałaby przynieść powtarzalne 
wyniki.

W ostatecznym rezultacie,  moja sytuacja zaczęła się rozwijać w ten sposób, że z jednej strony 
miałem dość mocno scjentystyczne nastawienie do istniejącej rzeczywistości, ale z drugiej strony, 
stopniowo w moim życiu zaczynały się pojawiać różne dziwne wydarzenia, które  podważały te 
oparte na światopoglądzie naukowym przekonania. Były to niezwykłe sny, niezwykłe przeżycia, 
niezwykłe wypadki  i niezwykłe zbiegi okoliczności.  Stawiały one pod znakiem zapytania to, w co 
dotychczas usilnie starałem się wierzyć. Spróbuję teraz opisać wybrane wydarzenia, które wywarły 
na mnie duży wpływ, a w niektórych przypadkach wywołały u mnie znaczące zmiany spojrzenia na 
rzeczywistość. 

Niezwykłe sny
Miałem, oczywiście, jak prawie wszyscy inni ludzie, wiele różnych zwykłych snów, których 

większość zapomniałem. Dobrze zapamiętałem tylko sny często powtarzające się. Oto przykłady 
takich wielokrotnie przeżywanych snów:

Pilotuję samolot, rozpędzam go, chcę wystartować z jezdni jakiejś długiej i prostej ulicy, ale  
nie  mogę,  bo  przeszkadza  mi  w  tym  sieć  zawieszonych  nad  tą  jezdnią  kabli  elektrycznych.  
Wypatruję jakiejś wolnej przestrzeni, jakiejś luki w tej plątaninie kabli,  ale nie znajduję.  Potem 
przeczytałem w książce Roberta Monroe, że on również miewał taki sam, powtarzający się 
sen. Czyżby pewne schematy snów stanowiły jakieś wzorce uniwersalne?

Stoję lub idę gdzieś w jakimś zaludnionym miejscu i nagle, wkładając w to pewien niewielki  
wysiłek, odrywam się od ziemi i zaczynam latać. Jestem zachwycony tą niezwykłą sytuacją. Mówię  
do  wszystkich:  Paczcie,  ja  latam!  Jednak  nikt  nie  podziela  mojego  zachwytu  i  nie  wykazuje  
zainteresowania tym faktem, jakby była to rzecz normalna i pospolita. Czasami jest to lot lekki i  
swobodny,  na przykład nad dachami domów, a niekiedy odczuwam jakąś niewielką grawitację,  
która  mnie  powoli  ściąga  na  ziemię  i  aby  kontynuować  lot  muszę  wznieść  się  z  powrotem,  
wydatkując przy tym jakąś potrzebną do tego energię.  Nierzadko są to długie skoki, unoszę się  
długo po każdym z nich, jakby na planecie, na której jestem, była znacznie zmniejszona grawitacja.  
Czasami  jest  to  tylko  opadanie.  Na przykład  zamiast  schodzić  powoli  schodami  po  stopniach,  
rzucam się  do  przodu i  lekko  przy  tym podskakuję,  po  czym zniżam się,  przelatując  nad tymi  
stopniami lotem ślizgowym w dół.
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Jestem na studiach, mam iść na jakieś zajęcia, ale nie wiem kiedy i w której sali się odbywają,  
bo nie spisałem grafika zajęć z gablotki przed dziekanatem. Boję się, że się spóźnię.

Mam dwa dni do konferencji naukowej, na której muszę wygłosić jakiś referat. Jestem jednak  
do niej kompletnie nieprzygotowany. Czy zdołam przygotować ten referat w tak krótkim czasie?

Jestem gdzieś daleko, setki kilometrów od domu. Mam wracać do niego pociągiem, ale muszę  
zabrać ze sobą duże bagaże, a nawet ciężkie meble. Jak je przewiozę? Przecież nie zdołam ich  
nawet udźwignąć i wsadzić do pociągu.

Przeglądam jakąś dużą, dziwną księgę, która jest jak gdyby wielką encyklopedią wszystkiego.  
W księdze tej są kolorowe obrazki, które, jeśli się im dobrze przyjrzeć, stają się ruchome.

Zaparkowałem gdzieś samochód, ale zapomniałem gdzie. Szukam go i nie mogę znaleźć.

Palę papierosa, zaciągam się i sprawia mi to przyjemność. (W rzeczywistości rzuciłem palenie  
w latach osiemdziesiątych ubiegłego wieku).

Idę gdzieś z żoną, najczęściej w jakimś nieznanym mieście. Nagle stwierdzam, że żony przy  
mnie nie ma. Wołam ją i szukam, ale nie mogę jej odnaleźć.

Jestem w swoim mieszkaniu,  jest  lato,  wszystkie okna są szeroko otwarte.  Otwarta jest  też  
klatka kanarka, a ptaszek fruwa po pokoju. Boje się, że wyfrunie przez okno i spotka go coś złego, a  
ja nie zdołam go już odzyskać. Myślę, że trzeba natychmiast wszystkie okna pozamykać. Tylko czy  
zdążę?

Powtarzające się sny, które przedstawiłem, są całkiem zwyczajne; prawdopodobnie takie lub 
podobne senne przeżycia ma wielu ludzi.  Utkwiły mi w pamięci również te marzenia senne, które 
były w jakiś sposób niecodzienne. Część z nich wyróżniała się tylko wyrazistością i intensywnym 
kolorem.  Inne oprócz  tego  były  niezwykłe  w swojej  treści.  Dotyczyły  najczęściej  kontaktów z 
osobami  zmarłymi,  przepowiadały  jakieś  wydarzenia  z  przyszłości,  o  czymś  ważnym  mnie 
informowały lub przed czymś ostrzegały.  Były unikalne i nie powtarzające się. Niektóre z tych 
nietypowych snów w trakcie swojego trwania przemieniały się w sny jasne, tzn. powracała w nich 
świadomość życia na jawie, co sprawiało, że umysł odzyskiwał pamięć używaną w świecie materii 
oraz stawał się logiczny i racjonalny, jednak nie powodowało to natychmiastowego wybudzenia się. 
Marzenie  senne  przestawało  być  tylko  strumieniem  percepcji  wizualnych  oraz  słuchowych  i 
przekształcało  się  w  sen  w pełni  świadomy  i  w  jakimś  stopniu  kontrolowany.  Poniżej  podaję 
przykłady takich zadziwiających snów, które zdołałem zapamiętać i zapisać:

Sen 1 – Czasy studenckie, 1967
Była to właściwie cała seria takich samych snów.  W lutym 1967 roku przyśnił mi się pierwszy 

sen z tej serii. Brała w nim udział moja zmarła babka. W latach poprzedzających jej śmierć byłem 
już ateistą (a przynajmniej uważałem się za takiego). Moja babka natomiast była głęboko wierząca.  
Pamiętam, że prowadziłem z nią rozmowy dowodząc,  że nie ma Boga i  życia  pozagrobowego. 
Kiedyś w rezultacie kolejnej rozmowy, babka obiecała, że jeśli będzie mogła, to przyjdzie do mnie 
po śmierci i powiadomi mnie o tym, że „tamten świat” istnieje. Wkrótce po jej śmierci zaczęły mnie 
prześladować stale powtarzające się senne marzenia, w których śniła mi się moja babka. Były to 
sny przykre i przygnębiające. Widziałem w nich jej grób przykryty śniegiem (umarła w zimie) oraz 
towarzyszył  temu  bardzo  smutny  a  zarazem  przerażający  nastrój.  Każde  takie  doznanie 
wywoływało  u  mnie  silny  lęk.  W  stanie  czuwania  byłem  ateistą,  ale  przeżywając  swój  sen 
wierzyłem w jego treść. Za którymś tam razem  (nie liczyłem tych snów, ale mogę powiedzieć, że  
było ich dużo) powiedziałem jej „Przestań!  Zostaw mnie w spokoju! Ja się ciebie boję!”. Następnej 
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nocy moja babka przyśniła mi się w zupełnie innej scenerii. Byłem z nią na spacerze (często brała 
mnie  na spacer,  gdy byłem dzieckiem)  w pięknym parku.  Wszystko było  wyraźne  i  kolorowe. 
Dzień był bezchmurny, ale krajobraz wyglądał tak, jakby niedawno była burza z ulewą. Zroszona 
roślinność oraz liczne kałuże lśniły odbijając promienie słoneczne. W powietrzu unosił się świeży, 
czysty  zapach  ozonu.  Było  mi  bardzo  przyjemnie.  Nie  odczuwałem  żadnego  lęku.  Od  tego 
momentu aż do chwili obecnej moja babka nie przyśniła się mi już nigdy więcej.

Sen 2 – Czasy studenckie, 1968
Był  to  piękny,  kolorowy  sen.  Śniła  mi  się  młoda  kobieta  w  czerwonej  sukience,  która 

znajdowała się w malowniczym otoczeniu, na łące porośniętej soczystą, zieloną trawą i polnymi 
kwiatami. Szczególnie dużo było czerwonych maków. Wiedziałem na pewno, że ją skądś znam, ale 
nie potrafiłem wówczas tej sennej postaci jednoznacznie zidentyfikować. W pewnym momencie 
pojawiła  się  w  mojej  świadomości  myśl,  że  kobieta  ta  nie  żyje.  Właściwie  to  ona  mi  o  tym 
powiedziała, ale w sposób niewerbalny. Ponieważ wówczas uważałem się za ateistę, nie mogłem 
zrozumieć, jak można widzieć nieżyjącą osobę jako żyjącą. Powiedziałem do niej: „Przecież ty nie 
żyjesz, nie możesz istnieć i nie mogę z tobą rozmawiać”. Ona coś mi wówczas odpowiedziała bez 
użycia słów, ale ja nie zdołałem tego  zrozumieć, ani tym bardziej zapamiętać.

Obudziłem się  będąc  pod wrażeniem owego  snu.  Po pewnym czasie  zacząłem przeglądać 
gazetę, którą moja matka kupiła rano przed pójściem do pracy i zostawiła na stole nie czytając jej 
przedtem (ja wtedy jeszcze spałem). Było to chyba „Słowo Polskie” lub „Gazeta Robotnicza”. W 
pewnym momencie zauważyłem nekrolog mojej byłej nauczycielki matematyki z liceum A.T. Była 
to  bardzo młoda  osoba,  która  przyszła  bezpośrednio  po studiach  uczyć  do  mojego  liceum gdy 
byłem już w dziesiątej klasie. Dzieliła więc nas niewielka różnica wieku. Nauczycielka ta jakiś czas 
wynajmowała pokój w tym samym domu, w którym ja mieszkałem i dlatego nasza znajomość nie 
ograniczała się tylko do szkolnej klasy.  Czasem rozwiązywałem dla niej zadania matematyczne, 
nawet już po ukończeniu szkoły.  Od czasu,  gdy przeprowadziłem się,  kontakt  między nami się 
urwał.  Przypomniałem  sobie  mój  sen  i  skojarzyłem  go  z  tym  nekrologiem.  Dopiero  wtedy 
uświadomiłem sobie, że tą osobą ze snu była moja zmarła nauczycielka. Wywołało to lekki 
wstrząs, ponieważ przeżycie to pozostawało w całkowitej sprzeczności z moim ateistycznym 
wówczas nastawieniem.

Sen 3 –  Czasy studenckie, 1968
Był  to kolorowy,  jasny i  wyrazisty sen.  Znajdowałem się  w ogrodzie porośniętym piękną 

egzotyczną roślinnością. Było słonecznie i ciepło.  Widziałem jakiegoś fakira czy jogina w pozycji 
medytacyjnej  i  usłyszałem  kilkakrotnie  powtórzone  słowo   „Siwa”.  Wymawiane  było  ono  z 
dziwnym akcentem w sposób jakby melodyjny. Nagle zobaczyłem, że w ogrodzie tym tryska źródło 
pionowo w górę, tak jak by to była fontanna.   

Sen 4 – Czasy studenckie, koniec lat sześćdziesiątych 
Był to najdziwniejszy i najbardziej niezwykły sen w moim życiu. Byłem jak gdyby w moim 

mieszkaniu we Wrocławiu, które wyglądało jednak inaczej niż zwykle, ponieważ jeden z pokoi był  
wypełniony dużą ilością czekolady do picia, która wypełniała różne naczynia stojące na regałach 
ustawionych wzdłuż ścian tego pokoju. Nagle znalazłem się na zewnątrz budynku i ujrzałem w 
powietrzu nad sobą wyrazistą i kolorową postać Jezusa Chrystusa, która wyglądała mniej więcej 
tak, jak na większości obrazów o treści religijnej.  Postać ta zwróciła się w moją stronę, wskazała na 
mnie  i  powiedziała:  „Pójdziesz  na  pierwszą  linię”.  Następnie  postać  ta  znikła,  a  ja  ujrzałem 
spadający ogień z nieba, coś, co z daleka przypominało rój świecących meteorów, a z bliska – 
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rozżarzoną  do  białości  magmę.  Zbudziłem  się  pod  bardzo  wielkim  wrażeniem  tego  snu. 
Pomyślałem, że być może jest to sen proroczy zapowiadający trzecią wojnę światową i mój udział 
w niej. Dzisiaj, po wielu latach, kiedy piszę te słowa,  już tak nie myślę, ale nadał nie wiem co ów 
sen może znaczyć.  Zadaję sobie od czasu do czasu pytanie, czy postać, o której śniłem, była 
tylko tworem mojej wyobraźni, czy też nie. Nie potrafię jednak sobie na nie odpowiedzieć.  
Jezus Chrystus śnił mi się potem jeszcze kilka razy, ale największe wrażenie było za pierwszym 
razem.

Sen 5 – Lata osiemdziesiąte.
Było  to  w  drugiej  połowie  lat  osiemdziesiątych.  Miałem wówczas  niezwykły  sen,  będący 

jednym  z  tych  wydarzeń,  które  w  sposób  znaczący  przyczyniły  się  do  podważenia  mojego 
materialistycznego  światopoglądu.  Muszę  tu  powiedzieć,  że  moje  sny są  często  dość  mgliste  i 
ciemne. Ten jednak był bardzo wyrazisty, kolorowy i jasny. Miałem nawet wrażenie, jakbym w tym 
śnie  widział  wszystko  lepiej  i  wyraźniej  niż  w  stanie  czuwania.  Sen  ten  składał  się  z  kilku 
następujących po sobie scen, z których dwie były najdłuższe i najbardziej wyraziste. 

W pierwszej scenie znajdowałem się w dość dużej sali, z dużymi oknami wychodzącymi na 
ulicę.  W  pewnym  momencie  podszedłem  do  jednego  z  okien  i  spojrzałem  na  zewnątrz. 
Zobaczyłem,  że  jest  letni,  słoneczny dzień.  Pod oknem znajdował  się  chodnik,  a  dalej  ulica  z 
rosnącymi po obu jej stronach dużymi, starymi drzewami. Ulica była skąpana w słońcu, a drzewa 
rzucały  charakterystyczne  cienie.  Po  drugiej  stronie  ulicy  znajdował  się  jakiś  budynek.  Nagle 
przeszedł chodnikiem jakiś przechodzień, którego zobaczyłem od tyłu. 

W  drugiej  scenie  szedłem  jakąś  niezbyt  szeroką,  wiodącą  pod  górę  ulicą  w  górskiej 
miejscowości. Było słonecznie. Po obu stronach ulicy widziałem jakieś domy. W oddali było widać 
nieco zamglone góry. 

Duża wyrazistość obrazów i intensywność kolorów w tych snach sprawiła, że zapamiętałem je 
bardzo dobrze i we wszystkich szczegółach. Po kilku miesiącach od tego wydarzenia, z początkiem 
lipca, zostałem skierowany przez swoich przełożonych do pracy przy egzaminach wstępnych. Praca 
polegała  głównie na rozdaniu kandydatom na studentów tematów egzaminacyjnych,  pilnowaniu 
ich, aby nie „ściągali” i zebraniu  tych prac po upływie określonego czasu. Egzamin pisemny miał 
się odbyć w jednej z parterowych sal w Gmachu Głównym Politechniki Wrocławskiej. W sali tej 
nigdy  przedtem  nie  przebywałem.  Gdy  wszedłem  do  niej,  nie  mogłem  się  jednak  oprzeć 
wrażeniu,  że  to  co  tam ujrzałem,  jest  mi znane.  Podszedłem  do  jednego  z  okien  i  wtedy 
zobaczyłem  znany  ze  snu  widok.  Pięknie  oświetloną  przez  słońce  ulicę  Wybrzeże 
Wyspiańskiego, charakterystyczne cienie rzucane przez drzewa rosnące na tej ulicy, w oddali 
budynek AZS-u. Nagle na chodniku pojawił się jakiś przechodzień, którego zobaczyłem od 
tyłu. Wszystko było dokładnie tak jak we śnie. Ogarnęło mnie niesamowite wrażenie.

W październiku wyjechałem na konferencję naukową, która była organizowana w górach, w 
miejscowości „Rytro”. Nigdy dotychczas tam nie byłem. W pierwszym dniu konferencji wybrałem 
się  z  kolegami  na  spacer  po  tej  miejscowości.  Był  słoneczny,  choć  chłodny  dzień.  Nagle 
spostrzegłem, że sceneria jest taka jak w drugiej scenie z mojego snu. Taka sama, wiodąca 
pod górę uliczka, takie same domy, takie same góry w oddali.

Opisany sen stał się jednym z najważniejszych w moim życiu, ponieważ, z uwagi na swoją 
wyrazistość i dużą ilość szczegółów zgodnych z późniejszymi wydarzeniami, upewnił mnie co 
do tego, że prekognicja jest faktem.      
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Sen 6 –  grudzień 1994.
Czasem śni mi się muzyka, która w czasie trwania snu wydaje mi się być ładna, a niekiedy 

nawet  piękna. Niestety zwykle wkrótce po przebudzeniu zapominam ją. Tym razem tak mocno 
prześladowała  mnie  we  śnie  pewna  melodia,  że  zaraz  po  przebudzeniu  wstałem,  włączyłem 
komputer  i zapamiętałem  ową  melodię  za  pomocą  programu  „Cakewalk”.  W  kilka  miesięcy 
później, już w 1995 roku, opierając się na tej melodii napisałem w dwóch wersjach krótki utwór 
muzyczny, który zatytułowałem „Kompozycja nr 7”. Potem jeszcze kilkakrotnie go przerabiałem i 
udoskonalałem. Ostateczne wersje powstały znacznie później, edytowane były za pomocą programu 
Music Creator 6 i finalnie zostały zapisane w plikach MP3.

Sen 7 –  wrzesień 1995
W tym śnie znalazłem się jak gdyby w gabinecie lekarskim i zobaczyłem, że obok mnie siedzi 

mój zmarły ojciec (który za życia był lekarzem). Wyglądał tak jak za życia, z tym, że wydawał się 
być młodszy niż przed śmiercią. Nagle przypomniałem sobie, że on przecież nie żyje. Zwróciłem 
się do niego słowami: „Przecież ty nie żyjesz!”. On odpowiedział mi: „Ja żyję”. Powtórzyło się to 
dwa, albo trzy razy. Następnie zapytałem: „Jeśli żyjesz, to gdzie jesteś?”. Otrzymałem odpowiedź 
„We śnie, teraz jestem we śnie”, Pod wpływem tych słów zdałem sobie sprawę z tego, że teraz  
właśnie śnię i chcę się obudzić. W chwilę potem obudziłem się.

Pamiętam bardzo dobrze głos mojego ojca, jego wysokość i barwę. Głos jaki usłyszałem 
we śnie był dokładnie taki sam.

Sen 8 – grudzień 1995
Znajdowałem  się  jak  gdyby  w  przedpokoju  swojego  mieszkania  we  Wrocławiu.  Nagłe 

poczułem niepokój z powodu mojej żony. Chciałem ją koniecznie zobaczyć, ale nie wiedziałem, 
gdzie ona jest. Zacząłem ją głośno wołać po imieniu, niestety, bezskutecznie. Niepokój stawał się 
coraz większy. Wołałem swoją żonę coraz głośniej. W pewnym momencie sceneria się zmieniła i 
zobaczyłem wyraźnie kilka osób, z których tylko jedna była mi znana. Była to moja zmarła ciotka  
Janka z Gdańska. Wszystkie te osoby zaczęły do mnie mówić powtarzając słowa. „Ty teraz jesteś 
we śnie. Tutaj nie ma twojej żony, Ty jesteś we śnie”. Wówczas moja świadomość „rozszerzyła 
się”. Przypomniałem sobie kluczowe fakty ze swojego życia na jawie. Uświadomiłem sobie, że w 
tej chwili śpię, a to co widzę i słyszę jest marzeniem sennym. Przez jakąś chwilę jeszcze byłem w 
tym śnie, a potem zacząłem odpływać stamtąd i zachowując ciągłość świadomości, obudziłem się. 

Po zaistnieniu tego snu zaczęło nurtować mnie pytanie, czy wszystko to, co przeżywałem 
w tym śnie, było tylko marzeniem sennym? Czy moja zmarła ciotka była tylko tworem mojej  
wyobraźni? Było to kolejne wydarzenie, które mocno podważało mój ateizm.

Sen 9 – 6 kwietnia 1996
W śnie tym spotkałem kogoś niezwykłego, kto znał się na ludzkiej duszy. Był to mężczyzna 

w średnim wieku z wąsikiem, który z wyglądu trochę przypominał Clarka Gable, trochę mojego 
ojca  w młodości,  trochę  Walta  Disneya,  ale  w gruncie  rzeczy nie  był  żadnym z nich.  Miałem 
wątpliwości co do mojego stanu (fizycznego, moralnego, energetycznego, duchowego?) i prosiłem 
go o diagnozę. Spojrzałem mu prosto w oczy, otworzyłem się i jak gdyby promieniowałem na niego 
jakąś energię. Przyjrzał mi się, ale powiedział, że nie widzi nic złego. Potem nagle znaleźliśmy się 
przed półką z książkami... 

Osiem  miesięcy  później,  9  grudnia  1996,  odkryłem  w  Internecie  stronę 
www.monroeinstitute.org. Znalazłem tam między innymi biografię Roberta Monroe wraz z 
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kolorowym zdjęciem29. Przedstawiona na zdjęciu postać dość dokładnie przypominała tą moją 
ze snu, chociaż ta wyśniona wydawała mi się młodsza.

Sen 10 – 3 maja 1996 
Był  to  bardzo  dziwny  sen.  Znajdowałem się  w  miejscu,  w  którym  była  również  jakaś 

kobieta, brunetka z upiętymi do tyłu (w kok?) włosami,  w bliżej nieokreślonym wieku, ale raczej 
niezbyt  młoda.  Kobieta  nagle  wskazała  na  mnie  i  powiedziała:  “Ja  ciebie  znam,  ty  jesteś 
Henenberg” (a może Hanenberg, Haneberg, lub jakoś tak). Zaczęliśmy się nawzajem przeszywać 
wzrokiem. Wydawało się, że jak gdyby wypromieniowuję jakąś energię w jej stronę. 

Nie znam nikogo o tym nazwisku. Wiele lat później, przeszukując Internet odkryłem, że jest 
ono,  w różnych  wariantach,  dość  rozpowszechnione  w niektórych  krajach  Europy i  w Stanach 
Zjednoczonych. Nazwisko to nosił również Polak,  Zdzisław Henneberg – pilot i dowódca eskadry 
dywizjonu 303, który w 1941 roku zaginął na wodach kanału La Manche, wracając z akcji bojowej 
nad Francją. Nie wiem, o co w tym śnie chodziło. Mogę powiedzieć tylko to, że zawsze miałem 
jakieś dziwne i  niezrozumiałe przeświadczenie,  a może raczej  przeczucie,  że  byłem kiedyś 
pilotem. Czyżby ów kapitan lotnictwa był moim przeszłym wcieleniem?

Sen 11 – 6 maja 1996 
Ten niezwykły sen był wypełniony przede wszystkim myślami. Ponadto był to sen “jasny”, 

ponieważ  miałem  w  nim  jak  gdyby  rozszerzoną  świadomość  istnienia  (wiedziałem,  że 
równocześnie leżę na wersalce w pokoju swojego mieszkania we Wrocławiu i śpię). To myślenie 
było  raczej  niewerbalne.  Teraz  je  tłumaczę  na  słowa.  Myślałem,  że  rzeczywistość  jest 
wielowymiarowa i składa się z  wielu podprzestrzeni (światów), a każda z nich odpowiada innemu 
aspektowi  istnienia.  Odpowiada  to  teozoficznemu  podziałowi  na  świat  materialny,  eteryczny, 
astralny  itd.  W  pewnym  momencie  pomyślałem  (czy  też  może  odebrałem  myśl),  że  te 
podprzestrzenie nie są odległe od siebie w taki sposób, jak to rozumie się w świecie materialnym. 
W rzeczywistości są one bardzo blisko i nie trzeba odbywać dalekich podróży, aby się tam znaleźć. 
Trzeba się tylko “przefazować” i mogę to zrobić, jeśli tylko będę chciał.  W pewnym momencie 
zapragnąłem się “przesunąć” to tych innych obszarów. Poczułem bardzo silne wibracje o dość dużej 
częstotliwości (jakby wszystko mocno we mnie drżało) i zobaczyłem, że wszystko wokół składa się 
z  kolorowych iskier,  które zmieniają  się,  drżą  i  błyskają  w takt  wibracji.  Posłyszałem również 
niezbyt  głośny dźwięk podobny do tego,  jakie dają spalające się zimne ognie,  lub jaki słychać 
podczas elektrycznego spawania. Zrozumiałem, że to początek przefazowania.  Czułem, że mogę 
panować nad sytuacją i zadecydować czy chcę się przesunąć do innych wymiarów. Nagle poczułem 
silny lęk związany ze świadomością opuszczenia ciała i pozbawienia jego kontroli. W rezultacie 
stopniowo zacząłem powracać  do  stanu czuwania  i  w końcu “obudziłem się”,  przez  cały  czas 
zachowując podczas tego procesu “ciągłość” świadomości.

Sen 12 – 30 października 1996
Był  to  jasny sen,  a  raczej  sen,  który  w  pewnym  momencie  stał  się  jasny i  świadomy. 

Ponadto dotyczył serii snów o lataniu, które mnie bardzo często nawiedzały. Obraz był niezwykle 
wyraźny i kolorowy. Wdrapywałem się na murek. Po drugiej stronie tego murku był jakiś park. Gdy 
byłem  już  na  szczycie  tego  murku  postanowiłem  zeskoczyć  z  niego  na  drugą  stronę.  Gdy 
skoczyłem,  okazało  się,  że  nie  spadałem  jak  kamień  w  dół,  ale  zacząłem  lecieć  jak  ptak. 
Spróbowałem machać rękami jak skrzydłami i okazało się, że lecę nad tym parkiem. Uwagę moją 
przykuwał jednak nie sam park, ale fakt latania.  Pomyślałem z radością:  “ja lecę!” W pewnym 

29 Ta strona nadal istnieje, ale obecnie tego zdjęcia tam już nie ma.
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momencie, w  trakcie tego lotu wróciła mi świadomość bytu materialnego w ciele fizycznym. Było 
to tak, jakbym obudził się w czasie snu, z tą jednak różnicą, że zwykle po przebudzeniu otwieramy 
oczy i wracamy do fizycznej rzeczywistości, a ja nadal leciałem widząc obraz i mając doznania lotu 
w sennej scenerii. Nie wywołało to u mnie żadnego lęku, po prostu uświadomiłem sobie, że mam 
“jasny” sen. Aby się upewnić co do tego, zacząłem sobie przypominać zasadnicze fakty z   mojego 
fizycznego życia. Mówiłem do siebie: Nazywam się tak a tak, mieszkam we Wrocławiu przy ulicy  
takiej  a  takiej,  jestem  z  wykształcenia  inżynierem  elektronikiem,  pracowałem  w  Politechnice  
Wrocławskiej na stanowisku adiunkta, moja żona ma na imię Róża, itp. Równocześnie fruwałem 
cały czas w powietrzu nad rozległym parkiem. Następnie pomyślałem, że teraz leżę na wersalce w 
swoim pokoju. Niestety,  myśl  o ciele  fizycznym przypuszczalnie  spowodowała,  że sceneria snu 
zaczęła  jakby  się  oddalać  (ale  nie  w  sensie  fizycznej  odległości),  albo  raczej  blednąć,  a  ja 
stopniowo  zacząłem  odczuwać  ciało  fizyczne.  Chciałem  utrzymać  się  w  owym  śnie,  ale  nie 
potrafiłem powstrzymać  tego  procesu  wychodzenia  z  niego.  Wszystko  odbywało  się  w sposób 
ciągły, bez utraty czy zmiany świadomości. Było to jakby płynne przestrojenie się z wrażeń świata 
snu, na wrażenia zmysłowe. Poruszyłem się w ciele fizycznym, otworzyłem oczy i sen się skończył. 

Sen 13– 25 stycznia 1997
Byłem we Wrocławiu, na placu Powstańców Śląskich, koło przystanku tramwajowego na 

rondzie. Czułem jakąś podstępną, niebezpieczną siłę. Coś, nieokreślonego, jakieś czyhające zło (np. 
nieznany wirus,  rak  lub  coś  gorszego,  ale  w rzeczywistości  jednak nie  to).  Coś  tajemniczego, 
groźnego, jakieś niebezpieczeństwo, widziałem jakieś czarne, groźnie wyglądające plamy.

Sen 14 – 26 stycznia 1997
 Szedłem jakby jakimś szlakiem turystycznym w górach. Razem ze mną szło wielu innych 

ludzi. W pewnym momencie trasa zaczęła biec stromo w dół. Trzeba było schodzić “skokami”, 
wykorzystując jakieś wcięcia (takie jakby duże stopnie, czy półki) w skale. Nagle zdałem sobie 
sprawę z tego, że moja żona też jest na tym szlaku, tylko za mną w tyle. Pomyślałem, że trzeba na 
nią poczekać, ostrzec ją przed tym stromym zejściem i powiedzieć jak należy schodzić. Patrzyłem 
na nadchodzących ludzi i czekałem, kiedy moja żona się pojawi. 

W  dniu  28  stycznia  1997  moja  żona  w  drodze  do  pracy  pośliznęła  się  na  placu 
Powstańców Śląskich koło przystanku tramwajowego, upadła do tyłu i dotkliwie się potłukła. 
Sny z 25 i 26 stycznia okazały się więc prorocze i ostrzegały przed tym wydarzeniem. Pierwszy 
sen wskazywał na niebezpieczne miejsce (plac Powstańców Śląskich), a drugi sen wskazywał 
na zagrożoną osobę (moja żona). 

Sen 15 – 27 stycznia 1996
Sen kolorowy, obraz bardzo jasny, wyraźny. Przechodziłem przez jakieś bagna w których 

było pełno różnych gadów, płazów, ptaków i innych zwierząt. Były tam jakieś dużych rozmiarów 
żaby (większe niż ludzka głowa).  Wszystko to ruszało się,  wydawało rozmaite  dźwięki  i  tylko 
czyhało,  żeby mnie chwycić,  uszczypnąć,  dotknąć, czy złapać za nogę. Jakieś zwierzę z dużym 
dziobem chwytało mnie systematycznie za prawą stopę. Broniłem się, wymachując nogą w jego 
kierunku i próbując go kopnąć. W tym momencie zostałem dość gwałtownie zbudzony przez żonę, 
która krzyczała na mnie: “Dlaczego mnie kopiesz?” 
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Sen 16 – 11 kwietnia 1997
Śniło mi się coś, co wyglądało jak duży ekran,  lub jak okno w ścianie  rozdzielającej  dwa 

pomieszczenia. Za tym oknem był mój zmarły ojciec. Wyglądał dużo młodziej niż przed śmiercią 30, 
w tym śnie może miał około 40 lat. Wiedziałem, że nie ma go już wśród żywych, a ja ciągle jeszcze 
żyję i że to jest spotkanie żywego z duchem. Nie wymienialiśmy słów. Nie byłem pewny, czy on 
mnie widzi, więc pomachałem mu ręką. Z jego zachowania i mimiki wywnioskowałem, że mnie 
zobaczył. Pomachał mi również.

Sen 17 – 25 maja 1999
Okropny sen, który był ciągiem obrazów, różnych doznań i informacji wyrażonych w języku 

niewerbalnym. Były to jakby odczucia świni porażonej jakąś energią (elektryczną w rzeźni?). Oto 
próba werbalizacji tych doznań:  Była jakaś umowa, że będę tu jakiś czas, a potem oni to użyją i  
zakończy się.  Zgodziłam się na to...  Minęło wiele  czasu.  Nie!  To nie  tak miało być! Nie teraz,  
kiedy... Nie, to okropne! Widzę jakby łuk energii elektrycznej wysokiego napięcia, czuję ból, oraz  
przeszywa mnie strach graniczący z grozą. Potem  wstrząs mija, pozostaje spokojny żal, że tak się  
to skończyło.  Potem mija wszystko.   Widzę ciało świni z odciętą głową. Teraz to mięso można 
zużyć do jedzenia.

Sen 18 –12 września 1999
   Miałem serię czterech następujących po sobie snów. Były kolorowe i wszystko widziałem 

bardzo wyraźnie. W pierwszym szedłem po ulicy Średzkiej w Leśnicy.  Była zima. Po ulicy szli 
jacyś ludzie. Jeden był nawet dość dziwnie ubrany, ale wiedziałem, że kręcą tu jakiś film i on jest  
statystą. Skręciłem w prawo w ulicę Dolnobrzeską. Ulica wyglądała pięknie, ośnieżone drzewa. Był 
jakby  wieczór,  ale  wszystko  było  ostre,  wyraźne,  jakby  oświetlone  jakimś  światłem.  Nagle 
uświadomiłem sobie, że śnię i że to wszystko jest nierzeczywiste. Byłem przeświadczony, że to co 
widzę dotyczy przeszłości, ale nie wiedziałem, jak odległej. Czułem, że mi to senne widzenie za 
chwilę ucieknie, ale chciałem je zatrzymać. Powiedziałem: chcę to zatrzymać. Jednak obraz stał się 
zamglony, zaczął mrowić jak w telewizorze i zniknął.  Po chwili znalazłem się w drugiej scenie, 
gdzie byłem w jakimś sklepie. Wiedziałem, że scena dotyczy czasów, gdy jeszcze w Polsce rządzili 
komuniści. Ekspedientka rozmawiała z jakąś koleżanką. Częstowała ją wódką i sama piła (wódka 
była rozlana do szklaneczek-musztardówek). Pomyślałem, że w tamtych czasach było to możliwe, 
ale dzisiaj raczej by nie było (miałem pełną świadomość że żyję w latach dziewięćdziesiątych). 
Chciałem się od nich dowiedzieć, jaka jest aktualna data. Zapytałem: Którego mamy dzisiaj? Jedna 
z osób odpowiedziała mi: czwartek. Ja jednak dalej pytałem, mówiąc, że chcę wiedzieć dokładną 
datę, tj. dzień, miesiąc, rok. Popatrzyły na mnie jak na wariata i nie odpowiedziały. W następnej 
scenie byłem jakby w domu, ale nie wyglądał on jak mój dawny dom w Leśnicy, ani tym bardziej  
jak  obecny.  Wiedziałem nadal,  że  jestem w przeszłości  i  chciałem ustalić  datę.  Postanowiłem 
poszukać jakiejś gazety. Znalazłem ją w końcu i popatrzyłem na główną stronę. Odczytałem: luty 
1972.  Obliczyłem,  że  skoro  teraz  jest  rok  1997  to  cofnąłem  się  w  czasie  25  lat.  (oczywiście 
pomyliłem się  bo w chwili  gdy to śniłem był  rok  1999 i  różnica  wynosiła  27 lat).  Mimo tej  
pomyłki miałem pełną świadomość, że to co widzę jest formą śnienia i tak naprawdę żyję w ciele w 
latach 90-tych. W ostatnim epizodzie straciłem świadomość tego, że śnię. Zgodnie z treścią tego 
snu wsiadłem do swojego samochodu (malucha). Z trudem się w nim zmieściłem. Jechałem przez 
miasto, które początkowo uznałem za znane. Był to jakby Wrocław, ale wyglądał inaczej niż ten 

30 Umarł w wieku 77 lat.
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rzeczywisty. Wysiadłem z samochodu i zaparkowałem. Postanowiłem dalej iść pieszo. Oglądałem 
krajobraz. Wszystko było jasne, kolorowe i wyraźne. Szedłem jakby peryferiami dużego miasta, 
zbliżałem  się  do  centrum.  Uświadomiłem  sobie,  że  jednak  to  nie  jest  Wrocław,  bo  wszystko 
wygląda inaczej. Zgubiłem się.  Postanowiłem poszukać przystanku tramwajowego, aby zobaczyć 
na tabliczce spis ulic i sprawdzić, czy są mi znane. Gdy znalazłem go, okazało się, że ulice mają 
inne  nazwy i  chyba  w  obcym  języku  (czeskim?  Czyżby  to  była  Praga?)  Byłem  zrozpaczony.  
Postanowiłem wrócić do samochodu, ale zgubiłem się całkowicie i nie mogłem znaleźć miejsca 
gdzie zaparkowałem.   Zobaczyłem jakąś osobę (chyba kobietę) i zacząłem się do niej żalić, że się 
zgubiłem i nie wiem gdzie jestem. 

Sen 19 – 13 września 1999 
  Kolejny  jasny  sen.  Oglądam  z  bliska  klatkę  z  kanarkiem.  Widzę  wszystko  kolorowo  i 

wyraźnie. Kanarek skacze z żerdki na żerdkę. Wierzę w to co widzę.  Nagle uświadamiam sobie, że 
to co widzę  nie może być rzeczywistością materialną w jakiej obecnie żyję, ponieważ nie mam już 
kanarka. Mówię głośno do siebie, że jest rok 1999 i wszystkie moje kanarki (miałem ich kilka) już 
nie żyją. Uświadamiam sobie, że to co widzę, to jest sen. Obraz rozmywa się. Zaczynam widzieć 
szarą, szumiącą i iskrzącą mgłę, trochę to przypomina śnieżenie w telewizorze analogowym, ale nie 
jest srebrzystobiałe, ale szarawe. Jestem w stanie „bez ciała”. Płynę w przestrzeni odczuwając przy 
tym  silne  wibracje.  Uświadamiam sobie,  że  miałem  jasny sen.  Czuję  się  wspaniale,  jestem w 
podniosłym,  radosnym  nastroju.  Dziękuję  siłom wyższym  za  umożliwienie  mi  tego  przeżycia. 
Zaczynam  przejawiać  lekki  niepokój  o  ciało  fizyczne.  Skupiam  się  i  odczuwam  bijące  serce. 
Wracam do ciała. Uspokajam się.

Sen 20 – 24 marca 2000
   Kilkanaście miesięcy temu śnił mi się zawór gazowy przy gazomierzu i płomień palącego 

się gazu przy tym zaworze.  Zlekceważyłem ten sen, nie wiedząc jak go zinterpretować. Ale od 
pewnego czasu w naszym mieszkaniu czuć było gaz wokół gazomierza. Kontrola ze spółdzielni 
mieszkaniowej  przeprowadzona  na  jesieni  ubiegłego  roku  wykryła  obecność  gazu.  Monter 
wykluczył  zawór,  stwierdził,  winne  są  uszczelki  pod  gazomierzem  i  je  wymienił.  Ale  to  nie 
pomogło. Gaz czuć było dalej. Ja osobiście podejrzewałem licznik, ale zwlekałem ze zgłoszeniem 
tego. Dziś w nocy miałem drugi sen na ten temat.  Widziałem wyraźnie i kolorowo zawór przy 
gazomierzu, wylewającą się na niego jakąś ciecz i dużo banieczek ulatniającego się gazu. Będąc 
pod wrażeniem tego snu, po przebudzeniu postanowiłem powlec miejsca, przy których mógłby się 
ulatniać  gaz,  rozcieńczonym  szamponem  do  włosów. Po  zrobieniu  tego  zobaczyłem  rosnące 
pęcherze  i  pękające  bańki.  Wezwaliśmy  pogotowie  gazowe,  które  ustaliło,  że  przyczyną 
ulatniania się gazu był wadliwy zawór. Został on zabezpieczony, a potem naprawiony przez 
monterów  spółdzielni.  Pozytywnym  efektem  tego  incydentu  było  to,  że  potem  w  pobliżu 
gazomierza zamontowałem czujnik gazu.

Sen 21 – 25 kwietnia 2000
   Śnię, że jestem w jakimś parku, są tam trawniki, krzewy itp. Nagle uświadamiam sobie, że 

śnię. W tym czasie rozczytywałem się w książkach Carlosa Castanedy. Przypomniałem sobie, że 
don Juan zalecał popatrzeć na własne ręce. Podnoszę więc ręce na wysokość wzroku i widzę je. 
Widzę  dwa  przedramiona  i  dwie  dłonie  z  rozsuniętymi  dziesięcioma  palcami.  Następnie 
uświadomiłem sobie, że nigdy nie udawało mi się długo utrzymać we śnie po uświadomieniu sobie,  
że śnię. Ogarnął mnie lekki niepokój o to, że znów się nie uda, bo bardzo chciałem utrzymać się w 
świadomym śnieniu. Przypomniałem sobie, że Don Juan zalecał aby nie skupiać zbyt długo uwagi 
na jednym przedmiocie, ale przenosić ją na inne przedmioty. Jednak zabrałem się do tego chyba 
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zbyt gorliwie. Mój wzrok zaczął bezładnie krążyć po polu widzenia i w tym momencie wszystko 
zaczęło  się  rozpływać.  Moja  świadomość  w  sposób  ciągły,  powoli  przeszła  w  stan  czuwania, 
obudziłem się i utraciłem ten sen.

Sen 22 – 9 sierpnia 2000 
 Śniło mi się znowu, że oglądam swoje ręce (dłonie). Prawa dłoń miała wygląd dłoni żywego 

człowieka.  Była  koloru  cielistego,  zaróżowiona.  Lewa  dłoń  była  wysuszona,  koloru 
szarobrązowego.  Przypominała  dłoń  mumii.  Pomyślałem:  chcę  aby  obie  dłonie  były  żywe. 
Spojrzałem jeszcze raz i tak się stało. W tym momencie przypomniałem sobie ćwiczenia Carlosa 
Castanedy. Uświadomiłem sobie, że śnię, ale od razu poczułem swoje ciało i zacząłem wychodzić 
ze snu. Postanowiłem się temu jakoś przeciwstawić. Pomyślałem, że nie chcę się przebudzić, bo 
przecież  powinienem  to  wykorzystać  i  kontynuować  świadome  śnienie.  Rzeczywiście  nie 
obudziłem  się i  powróciłem do snu, ale od tego momentu nic nie pamiętam.

Sen 23 – 23 sierpnia 2000 
   W czasie pobytu w Szklarskiej Porębie śniły mi się jednej nocy cztery osoby zmarłe. W 

pierwszej scenie widziałem moją matkę i matkę żony. Były razem w jednym pokoju, ale nic nie 
mówiły. W drugiej scenie mój zmarły ojciec i bliski znajomy F. J. (obaj za życia byli lekarzami)  
rozmawiali ze sobą na temat jakiejś choroby i uzgadniali diagnozę. Słyszałem wyraźnie ich głosy. 
Padło jakieś łacińskie słowo, którego jednak nie zapamiętałem. W tym czasie zachorował ciężko 
ojciec  żony i  umieszczono  go  w szpitalu.  Odebrałem ten sen  jako  zapowiedź jego  śmierci. 
Rzeczywiście, ojciec żony po niecałych trzech tygodniach zmarł. 

Sen 24 – 15 listopada 2000 
 Śnił mi się profesor Cz. B. w kilkanaście dni po śmierci. Przez ostatni rok przed jego nagłym 

opuszczeniem tego  świata  pracowałem dla  niego  na  umowę  zlecenie  wykonując  stenogramy z 
odsłuchów nagrań dźwiękowych. Nie widziałem go, ale słyszałem bardzo wyraźnie jego głos, który 
powiedział:  „(A  jednak)  ty  mnie  nie  lubiłeś”.  Odpowiedziałem  stanowczo  i  z  pewną  dozą 
oburzenia, że przecież byłem lojalny wobec niego i robiłem dobrze to co miałem do zrobienia. 

W istocie mało go znałem i nie miałem powodu aby go lubić lub nie lubić.  Jednak w 
związku z jego dziwnym zachowaniem, zaburzeniami pamięci i nadużywaniem alkoholu były 
pewne powody do niechęci. Ponadto zapamiętałem go jako aktywnego człona PZPR, partii, 
która zawsze wzbudzała we mnie jakieś destruktywne emocje. Może po prostu nie lubiłem w 
nim jego partyjnego aspektu z przeszłości. 

Sen 25 – 23 listopada 2000
   Kolejny, jasny sen, w którym nastąpiło przebudzenie świadomości. Znajduję się z żoną na 

otwartej  przestrzeni.  Idziemy jakby polem i dochodzimy do jakiejś skarpy czy urwiska, poniżej 
której płynie rzeka. Zamierzamy przekroczyć tą rzekę. Jest tam coś w rodzaju mostu. Wkraczamy 
na ten most. Ale to nie jest most, tylko jakby grobla i to trochę zalewana przez rzekę. Nie można 
tam przejść suchą nogą, widać kałuże. Żona się trochę złości, że musi iść po kałużach. W końcu 
przechodzimy przez tą rzekę, wdrapujemy się na brzeg i idziemy dalej. Sceneria się zmienia i teraz 
znajdujemy się jak gdyby w dobrze oświetlonym przejściu podziemnym.  Są tam jacyś  ludzie  i 
sklepy. Niektórzy stoją  w kolejce. Idę przodem, a żona idzie za mną. Nagle odwracam się i widzę, 
że żony nie ma. Wracam się i  szukam jej,  ale nigdzie nie znajduję. Postanawiam, że ją głośno 
zawołam, może usłyszy?  Trochę mi głupio wydzierać się ze względu na tych obcych ludzi,  ale 
mimo to wołam ją głośno po imieniu.  Ktoś z obecnych tam ludzi odzywa się: Tak to jest, jak ktoś  
śni.  Myślę:  Śni?  Sen...  spać...  Ależ  tak!  Ja  teraz  śpię.  Jestem we śnie!  Ogarnia  mnie  radość  i 
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podniecenie. Jeśli to tylko sen, to nie muszę się martwić, że żona się gdzieś zgubiła. Ale jeśli to sen, 
to mogę w nim zrobić rzeczy niemożliwe na jawie, np. przejść przez ścianę. Rozentuzjazmowany 
mówię: Chcę przejść przez ścianę! Wyciągam ręce do przodu i płynę w stronę ściany. Przenikam 
przez nią i wkraczam w ciemność. Jestem trochę zaskoczony tą ciemnością, myślałem, że przejdę 
po  prostu  na  drugą  stronę  ściany i  będę  coś  widział,  a  tu  nic,  tylko  ciemność.  Zaczynam  się 
martwić,  że podobnie  jak poprzednio sen się  skończy i  przebudzę  się,  a  bardzo nie  chcę tego. 
Zaczynam wykonywać nerwowe czynności. Kolejny raz przypominam sobie co radził Don Juan. 
Myślę: Trzeba przerzucać uwagę z przedmiotu na przedmiot. Ale jest za późno, nie ma bowiem 
żadnych przedmiotów, jest tylko ciemność. Usiłuje coś zobaczyć, choćby tylko swoje ręce. Nic z 
tego. W sposób płynny powraca poczucie ciała fizycznego i otwieram oczy.

Sen 26 – 15 maja 2001
Śniła mi się wielka trąba powietrzna. Widząc to tornado miałem świadomość, że powstało ono 

w naszym kraju. Po przebudzeniu zdziwiłem się. Taka duża trąba powietrzna w Polsce?  A jednak 
pod koniec  maja  było  tornado na Podhalu  i  spowodowało  szkody w kilku  wsiach.  Jedna wieś 
została nawet dość mocno zniszczona.

W istocie,  w XX wieku tornada nie tylko w Polsce,  ale  i  w całej  Europie były raczej  
rzadkością  i  na  ogół  nie  wyrządzały  wielkich  szkód.  Ta  wyśniona  trąba  była  jedną  z 
pierwszych w Polsce, które wykazywały duże działanie niszczące. Obecnie (2022) ekstremalne 
zjawiska pogodowe w Europie, w tym również w Polsce, stały się niemal normą.  

Sen 27 – 3 września 2001
W czasie pobytu w Szklarskiej Porębie śniła mi się A. B. Rozmawiałem jakby z jej duchem. 

Wiedziałem,  że  umarła.  Był  to  przekaz  niewerbalny.  Żałowała,  że  tak  wcześnie  zmarła  nie 
doczekawszy  starości  i  nie  zdążyła  jeszcze  wielu  ciekawych  rzeczy  doświadczyć.  Ja  jej 
odpowiedziałem, że nie ma czego żałować, bo ma przed sobą jeszcze całą wieczność.

Sen jak dotychczas się nie sprawdził, wymieniona osoba żyje i ma się dobrze. Ponieważ 
jest ona obecnie jeszcze dość młoda, w pełni sił i daleko jej do starości, sen ten mógłby się 
jeszcze spełnić. Z tego powodu zmieniłem jej inicjały, które nie są prawdziwe.

Sen 28 – 12 sierpnia 2002
Dość dziwny sen. Widziałem we śnie redaktora prowadzącego wiadomości TVN –  Tomasza 

Lisa,  który bardzo na coś się oburzył.  Nie zrozumiałem tego co powiedział,  ale  miało  to jakiś 
związek z papieżem. Chodziło chyba o niewłaściwy sposób, w jaki, zdaniem Lisa, podawane są 
informacje na temat papieża czy prowadzone transmisje. Wydawało się, że Tomasz Lis zrobił coś 
na  znak  protestu,  może  przerwał,  czy  skrócił  wiadomości.   Potem  rozmawiałem  w  tym  śnie 
osobiście  z  Tomaszem  Lisem,  ale  nie  pamiętam  treści  rozmowy,  pozostało  tylko  wrażenie 
komunikacji niewerbalnej.

Sen 29 – 1 kwietnia 2003
Sen wyraźny i kolorowy. Widziałem w nim jakąś grupę skaczących ludzi (członkowie jakiegoś 

kursu, a może sekty?). Potrafili doskoczyć nawet do okien pokoju w którym przebywałem. Jeden 
złapał  się  okna  od  zewnątrz  i  wydawało  mi  się,  że  chce,  ale  nie  może  wejść  do  pokoju. 
Postanowiłem mu pomóc, podałem mu rękę i wciągnąłem do środka. W następnej scenie jakby 
nabyłem tej mocy lewitacji i sam zacząłem  skakać i unosić się. Cieszyłem się z tego i doznawałem 
uczucia wolności. Spojrzałem w górę i zobaczyłem daleko na niebie jakby mały ekranik, na którym 
były widoczne jakieś sylwetki. Skupiłem na nim uwagę i ekran zaczął się jakby powiększać, lub 
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może ja zacząłem się do niego zbliżać. Wreszcie wszedłem w ten obraz. Był wyraźny i kolorowy. 
Zobaczyłem jakąś kobietę, z głowa odwróconą i jakby w cieniu. Kobieta powoli przekręciła ją w 
moją stronę i w tedy zobaczyłem jej twarz. Była szatynką z włosami prostymi, do wysokości uszu.  
Stwierdziłem, że jest piękna. Potem zobaczyłem dwoje ludzi (mężczyznę i kobietę) którzy należeli 
do jakiegoś personelu, który coś obsługiwał (kelnerów?). Wiedziałem, że są po to, aby można było 
ich o coś poprosić  (jedzenie?).  Uśmiechali  się służbowo. W pewnym momencie uświadomiłem 
sobie, że teraz śnię. Powróciła pamięć o moim aktualnym życiu w świecie materii. Moje myślenie  
stało się w pełni racjonalne. Jednak po chwili pojawił się lekki niepokój, że mogę zbyt szybko się 
zbudzić i kolejny raz przypomniałem sobie radę don Juana, aby nie skupiać zbyt długo uwagi na 
jednym przedmiocie. Zacząłem się rozglądać, przerzucając uwagę to tu, to tam. Stwierdziłem, że 
jestem w jakimś mieście. Wszystko co widziałem było wyraźne i kolorowe. Przypomniałem sobie 
dalej, że aby mieć pewność, że to jest sen, trzeba wypróbować, czy mogę przenikać, np. ściany i 
czy mogę latać. Spróbowałem wniknąć ręką w jakąś framugę od drzwi. Niestety, poczułem opór. 
Zacząłem więc w nią walić – bez efektu. Drugi test wypadł pomyślnie. Oderwałem się od podłoża i 
uniosłem w górę. A wiec mogę latać! To jednak sen. Zacząłem unosić się i powoli zapadłem w inny 
sen,  którego  treści  nie  pamiętam.  Po  przebudzeniu  przypomniałem  sobie  wszystko  do  tego 
momentu.

Sen 30– 18 kwietnia 2003
Tej nocy  miałem bardzo dziwny sen. Śniło mi się, że byłem w jakimś pomieszczeniu, gdzie 

znajdowali  się  ludzie  w  różnym  wieku  i  różnej  płci.  Przeglądałem  jakby  jakieś  archiwum, 
dotyczące  mnie.  Były  tam jakby dane  (również  zdjęcia)  osób,  które  miały stanowić  moje  inne 
wcielenia. Wszystko było jakoś sklasyfikowane i uporządkowane według dat. Nie zapamiętałem 
wiele z tego czego się dowiedziałem. Zgodnie z tym co zdołałem zapamiętać, w XIX wieku miałem 
dwa wcielenia. Widziałem również wyraźnie jakąś osobę płci żeńskiej, tylko już nie przypominam 
sobie, czy była to osoba z XIX wieku, czy też jest to moje obecne, alternatywne wcielenie. Ukazała 
mi się dość dokładnie liczba wszystkich wcieleń, która (jeśli dobrze pamiętam) wynosi 731. A więc 
jestem już chyba „starą” duszą. Zapytałem kogoś obok mnie: Gdzie ja jestem? Czy jestem w swoim 
dysku? (dysk to pojęcie, które wprowadził Bruce Moen w swoich książkach). Odpowiedziano mi, 
że tak. Poczułem przypływ pozytywnych uczuć. Powiedziałem: Kocham was wszystkich.

W  istocie  zawsze  miałem  poczucie,  że  żyłem  już  wiele  razy.  Mam  w  sobie 
przeświadczenie, że byłem prawdopodobnie jakimś japońskim góralem, który dobrze jeździł 
na nartach, pilotem latającym na małych, niepasażerskich  samolotach oraz kompozytorem 
muzyki fortepianowej. Według moich odczuć, mam również coś wspólnego z zawodem aktora 
(może  była  to  kobieta).   Obrazy  z  Japonii  i  Indii  zawsze  wywoływały  u  mnie  jakieś 
nostalgiczne odczucia.   

Sen 31 – 25 kwietnia 2003
Dziś miałem sen, który w pewnym momencie stał się świadomy. Byłem gdzieś na otwartej 

przestrzeni gdzie była jakby jakaś polana wśród zielonej roślinności. Było jasno, jakby świeciło 
słońce  (którego  jednak  nie  widziałem).  Obraz  był  wyrazisty  i  kolorowy.  Nagle  uświadomiłem 
sobie, że to jest sen. Pomyślałem: to jest sen, ja teraz jestem we śnie. Znowu ogarnęła mnie radość. 
że  to  przeżywam,  jednak  pojawił  się  również  niepokój,  że  się  przedwcześnie  obudzę  i 
postanowiłem  temu  przeciwdziałać.  Postanowiłem  znowu  zastosować  się  do  rad  podanych  w 
książkach Carlosa Castanedy i przerzucać uwagę na różne obiekty.  Poskutkowało.  W rezultacie 
zacząłem się obracać o oglądać panoramę okolicy z różnych stron. Stwierdziłem, że obraz, choć 
jasny,  kolorowy  i  nasycony,  nie  był  zbyt  wyrazisty  w  szczegółach.  Nagle  obraz  zaczął  się 
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miejscami się rozmywać, pojawiały się dziury z lekko szumiącą ciemną szarością. Zastanawiałem 
się, czy nie wniknąć w taką szarą ścianę.  Może przeszedłbym wtedy do jakiejś innej, ciekawej 
rzeczywistości.  W  tym  miejscu  pamięć  wydarzeń  się  urywa.  Dzięki  skutecznie  zastosowanej 
technice don Juana nie przebudziłem się, ale i nie zakończyłem w sposób ciągły doświadczenia 
świadomego snu. A więc i tak źle i tak niedobrze.

Sen 32 – 12 czerwca 2003
Śniła  mi  się  moja  matka.  Wyglądała  młodo,  była  szczupła,  zgrabna,  ubrana  w  komplet 

składający się ze spodni i „góry” (coś w rodzaju kamizelki). Wszystko w jednym kolorze o odcieniu 
bordo. Spodnie były jakieś fantazyjne, rozszerzane i pofałdowane u dołu. Była bardzo ruchliwa, w 
pewnym momencie zaczęła wychodzić przez okno, utrzymywać się w powietrzu w odległości kilku 
metrów od okna a następnie wchodzić z powrotem do pokoju. Byłem przerażony, że spadnie w dół.  
Ponieważ to się nie działo, nastąpiło rozszerzenie świadomości i zrozumiałem, że to musi być sen, 
bo normalnie ludzie nie lewitują. W chwili, gdy zdałem sobie z tego sprawę, obraz zniknął, a w 
jego miejsce pojawiła się szara wibrująca ściana, potem na chwilę znów się pojawił, a następnie 
zniknął bezpowrotnie. Co było dalej – nie pamiętam.

Sen 33 – 15 października 2003
Dziś miałem sen,  który w pewnym momencie  przekształcił  się w sen jasny.  Była  to  seria 

nierealistycznych  z punktu widzenia jawy wydarzeń.  Uciekałem przed jakimś autobusem,  który 
mnie gonił. Nagle odbiłem się od ziemi i zacząłem latać jak ptak. W pewnym momencie jakby 
„przebudziłem się” i zdałem sobie sprawę, że ludzie nie latają – a więc to jest sen. Przypomniałem 
sobie  moje  obecne  życie  w  świecie  materii.  Równocześnie  nadal  fruwałem  w  powietrzu. 
Powiedziałem  do  siebie:  mam  jasny  sen.  Zacząłem  przyglądać  się  otoczeniu.  Leciałem  na 
niewielkiej  wysokości  nad piękną,  zieloną krainą.  Pagórkowaty krajobraz,  trawa, jakieś drzewa. 
Obrazy kolorowe, ostre i wyraźne. Z radością patrzyłem na to wszystko. Nagle pojawił się lekki 
niepokój, że mogę znowu ten sen utracić  i wrócić do normalnej  świadomości.  Zacząłem trochę 
nerwowo przyglądać się różnym szczegółom. Niestety, w pewnym momencie obraz zmienił się i 
przeszedł  w  ciemną,  lekko  szumiącą  i  wibrującą  szarość.  Zachowując  ciągłość  świadomości 
wróciłem do stanu czuwania. 

Niezwykłe doznania  hipnagogiczne
Czasem bezpośrednio przed zaśnięciem lub tuż po przebudzeniu widzę różne obrazy, zwykle 

bardzo ostre, kolorowe i nieruchome. Różnią się one w sposób zasadniczy od obrazów widzianych 
okiem fizycznym.  Gdy używamy zwykłego  wzroku,  nie  widzimy wszystkiego  naraz,  wyraźnie 
spostrzegamy tylko ten niewielki fragment obrazu, który pada na żółtą plamkę – reszta jest nieostra. 
Aby dostrzec wszystkie szczegóły, trzeba więc to, na co patrzymy, omiatać oczami, skanując nimi 
całe otoczenie. Obrazy w moich wizjach hipnagogicznych są wyraźne i ostre na całej powierzchni, 
nie  trzeba  ich  omiatać  wzrokiem,  bo  wszystko  widać  natychmiast.  Trwają  one  najczęściej  nie 
więcej  niż  kilka  sekund,  zwykle  około  półtorej  sekundy.  Często  przedstawiają  twarze  różnych, 
nieznanych mi osób. Są to wizje bardzo jasne, kontrastowe, o nasyconych barwach, tak jakbym 
oglądał  telewizyjne obrazy o rozdzielczości 8K i w jakości HDR. Niekiedy są to wprawiające mnie 
w zachwyt twarze niezwykle pięknych kobiet, których najczęściej nigdy przedtem nie widziałem i 
wówczas żałuję, że te obrazy trwają tak krótko. Zdarza mi się wtedy również słyszeć różne dźwięki, 
muzykę lub głosy ludzkiej mowy. Wszystko odbywa się w pełniej świadomości stanu czuwania. 
Wygląda to tak, jakby umysł jeszcze nie zdążył zasnąć lub był już w pełni rozbudzony, a wzrok lub 
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słuch już zasnął albo jeszcze spał i podkładał jakieś senne treści. Doświadczyłem wielu, być może 
nawet kilkudziesięciu tego rodzaju ekscytujących zdarzeń, ale przedstawiam tu tylko kilka takich, 
które miały jakieś znaczenie parapsychologiczne i wywarły na mnie duże wrażenie. 

Wizja 1 – Połowa lat siedemdziesiątych.
Było  to  wczesną  wiosną  1976 roku.  Będąc  w stanie  drzemki  (pół  snu,  pół  jawy)  miałem 

kolejną kolorową wizję. Różniła się ona od poprzednich tego typu w dwóch sprawach. Po pierwsze 
nie była ona statycznym „slajdem” ale jak gdyby krótkim fragmentem kolorowego filmu. Po drugie, 
po  raz  pierwszy  dotyczyła  osoby  mi  bliskiej,   tj.  mojej  żony.  Widziałem  przez  kilka  sekund 
ruchomy, kolorowy i bardzo wyraźny obraz mojej żony, jednak bez dźwięku. Była ubrana w swój 
ulubiony  zielony  strój,  w  którym  zwykła  była  chodzić  po  domu.  Wyglądała  dość  groźnie, 
zmieniająca mimika twarzy wskazywała na potęgujące się oburzenie i złość. Usta poruszały się i  
wyglądało to tak, jak gdyby na mnie krzyczała.

W kilka godzin potem pokłóciłem się z moją żoną. Sceneria w pełni odpowiadała temu co 
widziałem w swojej wizji.  Żona była dokładnie tak samo ubrana i  uczesana,  jak w moim 
widzeniu.  

Wizja 2 – Połowa lat siedemdziesiątych.
Było to dokładnie w maju 1976 roku. W tym czasie Telewizja Polska już od dłuższego czasu 

nadawała  program prowadzony przez profesora Aleksandra  Bardiniego,  w którym różne młode 
osoby  występowały  przed  kamerą,  np.  śpiewając,  recytując  wiersze  itp.,  a  profesor  stopniowo 
korygował ich błędy, sprawiając, że wykonanie początkowo amatorskie stawało się coraz bardziej 
profesjonalne. 

Zaraz  po  przebudzeniu  usłyszałem  bardzo  wyraźnie  głos  prof.  Bardiniego,  który  był 
skierowany do jednej z uczestniczek poprzednio wyemitowanego już programu i tłumaczył jej rzecz 
następującą: „Nie może pani wystąpić ponieważ jeszcze tylko dwa razy i już koniec, a poza tym 
pani mamusia się nie zgodziła”. Z rozmowy wynikało, że Bardini przygotowuje ostatni program, w 
którym nie będzie już nowych twarzy, ale wystąpią uczestnicy poprzednich programów. Potem nie 
miało być już żadnych nowych programów. Słyszałem też piosenkę w wykonaniu tej uczestniczki, 
bardzo wyraźnie, tak jak bym tam był.

Za kilkanaście dni wszystko się sprawdziło. Rzeczywiście został wyemitowany taki finalny 
program, a potem już nigdy nie nadano  żadnego nowego programu,  ale tylko powtórzenia 
starych. 

Wizja 3 –  28 maja 1981. 
W dniu 28 maja 1981 roku obudziłem się w nocy (a raczej nad ranem) i wówczas zobaczyłem 

obraz prymasa Stefana Wyszyńskiego. Był  niezwykle jasny i wyrazisty i trwał nieco dłużej niż 
zazwyczaj. Prymas był ubrany w czerwony strój kardynalski i miał na głowie okrągłą, czerwoną 
czapeczkę,  jaką noszą kardynałowie.  Oprócz tego miał okulary w jasnej oprawie. Po zniknięciu 
wizji otworzyłem oczy i spojrzałem na podświetlany zegar kartkowy, obróciłem się na drugi bok i  
ponownie  zasnąłem.  Rano  wstałem  normalnie,  zjadłem  śniadanie  i włączyłem  radio.  W 
wiadomościach podano, że prymas Wyszyński zmarł o godzinie 4:40 w nocy. Właśnie w tym czasie 
miałem opisaną wizję. Nie miałem wątpliwości, że ta zbieżność czasowa coś znaczy.  Zastanawiały 
mnie tylko okulary w jasnej oprawie. Nigdy przedtem nie widziałem prymasa w takich okularach. 
Jednak  po  pewnym  czasie,  podczas  przeglądania  książki  „Prymas  tysiąclecia”,  natrafiłem  na 
kolorowe zdjęcia prymasa noszącego okulary w jasnej oprawie. 
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Po  kilku  latach  (jeszcze  w  stanie  wojennym)  miałem  okazję  przeczytać  „Zapiski 
więzienne” kardynała Stefana Wyszyńskiego.  Prymas opisuje tam własne przeżycie,  podobne 
do mojego. Śnił  mu się bowiem pewnej nocy prezydent Bolesław Bierut.  Następnego dnia 
okazało  się,  że  Bierut  zmarł  poprzedniego wieczoru.  Wystąpiła  więc tu również zbieżność 
czasowa  wydarzeń.  Prymas  Wyszyński  wyciągnął  z  tego  wniosek:  „Istnieje  nie  tylko  
Sanctorum communio. Istnieje w świecie komunikacja duchów ludzkich”.

Wizja 4 – 17 marca 1997
 Przed  zaśnięciem  usiłowałem  trenować  wyciszenie  umysłu.  W  pewnym  momencie 

zobaczyłem światło. Był to oddalony ode mnie krążek świetlny rozmiarów księżyca w pełni z dala 
od horyzontu  i  takiej  też  jasności  (a może był  to  księżyc?).  Zjawisko po chwili  zniknęło,  a  ja 
zostałem wytrącony ze stanu pół-jawy pół-snu. Takie światło, nawet dużo jaśniejsze od tego, już 
przedtem  się  pojawiało  kilka  razy.  Zawsze  jednak  reagowałem  na  nie  niepokojem  i  szybkim 
wybudzeniem.

Wizja 5 – czerwiec 2003
Pod  koniec  czerwca  miałem  zaraz  po  przebudzeniu,  jeszcze  w  stanie  pół-snu,  pół-jawy, 

kolorową wizję  obrazu kobiety  w nieokreślonym  wieku,  bardzo ostrą,  wyraźną,  z  dużą  ilością 
szczegółów. Była ubrana bardzo ładnie, ale tak jakby trochę „po wiejsku”. Ubiór  nawiązywał do 
stroju ludowego (były tam paski takie jak np. w stroju łowickim),  ale nie było to dokładnie to. 
Twarz  niezwykle  piękna,  niemal  doskonała,  długie  włosy  zawinięte  wokół  głowy.  Widać  było 
zapleciony i również owinięty wokół głowy warkocz. Postać ta mocno przypominała mi kogoś, 
kogo znałem, ale w trakcie trwania snu nie skojarzyłem jej z nikim konkretnym, bo była w tej wizji 
zbyt  idealna,  abym  mógł  w  niej  kogoś  rozpoznać.  Pomyślałem:  Bardzo  atrakcyjna,  a  nawet 
oszołamiająco piękna kobieta, ale kompletnie nie odczuwam do niej żadnego pociągu fizycznego. 
Po kilku  sekundach  obraz  zniknął.  Na drugi  dzień  żona  zwróciła  mi uwagę na nekrolog  w 
Gazecie Wyborczej (którą tego dna kupiła) zawiadamiający o śmierci mojej byłej znajomej 
Haliny S., która pochodziła ze wsi.  Istotnie, była za życia bardzo zgrabna i  ładna, ale nie 
pociągała mnie fizycznie. Czyżby to była ona?

Zdarzenia i eksperymenty telepatyczne
W latach 1973-1977 miałem bardzo dużą ilość dziwnych zdarzeń natury parapsychologicznej 

szczególnie takich, które należałoby zaliczyć do dziedziny telepatii. W tym czasie czyniłem próby 
wpływania na różne obce osoby,  zwykle na ulicy,  w tramwaju lub w autobusie. Polegało to na 
nakłanianiu tych ludzi do odwrócenia głowy. Zacząłem mieć dość duże sukcesy w tej dziedzinie, 
kiedy wykryłem, że nie należy ich do tego zmuszać, ale uprzejmie prosić w myślach prawiąc im 
przy   tym  komplementy  i  emanując  przychylne  nastawienie.  Poniżej  przedstawiam  kilka 
przykładów moich  udanych  doświadczeń.  Było  ich,  oczywiście,  znacznie  więcej.  Część  z  nich 
poddawałem analizie  matematycznej,  która  potwierdzała  duże  prawdopodobieństwo wystąpienia 
zjawiska telepatii. Niestety, moje notatki z obliczeniami nie zachowały się.

Zdarzenie 1 – Pierwsza połowa lat siedemdziesiątych
 Tylko raz miałem dziwne zdarzenie ze zwierzęciem. Było to w roku 1972 lub 1973 (nie mogę 

teraz tego dokładnie ustalić). Wówczas to mój kolega M. G., który był bardzo głęboko wierzący, 
pożyczył  mi Nowy Testament abym go przeczytał.  Będąc w swoim pokoju, w Zakładzie Teorii 
Obwodów Politechniki Wrocławskiej i nie mając w tym momencie żadnej pilnej pracy, rozważałem 
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pewne treści związane z lekturą jednej z ewangelii.  Nagle zobaczyłem za oknem siedzącego na 
drzewie gołębia. Zacząłem się w niego wpatrywać myśląc bardzo głęboko i intensywnie, że jest on 
symbolem Ducha Świętego używanym w przekazach biblijnych. W tym samym momencie gołąb 
zerwał się do lotu i zaczął lecieć prosto na mnie. Niestety, natrafił na szybę w oknie i uderzył się,  
prawdopodobnie dość dotkliwie. Usłyszałem głośny stuk o szybę. Ponieważ zwykle dziki gołąb nie 
wlatuje  do  okien,  a  w  każdym  razie  omija  szyby,  uznałem,  że  prawdopodobnie  moja  myśl 
spowodowała, że chciał lecieć do mnie. Było mi przykro, że spowodowałem cierpienie zwierzęcia.  

Zdarzenie 2 –  16 lutego 1975
W tym dniu znajdowałem się wraz z dwoma kolegami J.M. i M.G. w pociągu z Wrocławia do 

Warszawy, jadąc na konferencję naukową. Był tłok i nie wszyscy zdobyliśmy miejsce siedzące. J. 
M. siedział, ja wraz z M. G. stałem. Jechaliśmy już prawie dwie godziny W pewnym momencie 
pomyślałem, że J. M. powinien nam zaproponować korzystanie ze swojego miejsca siedzącego na 
zmianę, jeśli nie chce być uważany za wygodnego egoistę. Niemal w tym samym momencie, tj. po 
upływie nie więcej niż 2-3 sekund, J.M. podszedł do nas i zaproponował zamianę.      

Zdarzenie 3 –  Połowa lat siedemdziesiątych.
W dzieciństwie uczyłem się grać na pianinie ale w latach siedemdziesiątych  nie miałem własnego 
pianina. Będąc razem z żoną w domu pomyślałem w pewnej chwili, że chętnie grałbym na pianinie 
w chwilach wolnych. W tym samym momencie żona zaproponowała, żebyśmy kupili sobie w 
przyszłości pianino.

Zdarzenie 4 – 2 września 1975  
Owego dnia szedłem ulicą Kamienną we Wrocławiu. W pewnym momencie pomyślałem, że 

trzeba spojrzeć na zegarek i zobaczyć która godzina. W tym samym momencie, na przeciw mnie, w 
odległości 7-8 metrów, szła jakaś dziewczyna. Gdy myślałem o zegarku i godzinie, równocześnie 
patrzyłem na nią. Zanim zdążyłem wykonać jakikolwiek ruch ręką, dziewczyna spojrzała na swój 
zegarek wykonując mój zamiar. 

Zdarzenie 5 – 4 listopada 1975
W tym dniu uczestniczyłem w seminarium Zakładu Teorii Obwodów. Prowadził go W.W. W 

pewnym momencie pomyślałem sobie,  że W.W. prowadzi dziś jakoś inaczej to seminarium niż 
zwykle,  trochę  bardziej  nerwowo,  jakby  chciał  coś  przeskoczyć.  W  pewnym  momencie 
uświadomiłem sobie jasno i dokładnie, że wiem dlaczego tak jest.  Pojawiła się myśl, że W.W. 
czegoś nie rozumie w swoim własnym referacie,  ale nie może się zdecydować,  czy ujawnić to 
audytorium,  czy  też  przeskoczyć  tę  wątpliwą  kwestię.  Nagle  odebrałem myśl,  że  chyba  lepiej 
będzie  to  ujawnić.  Po  kilku  sekundach  W.W.  oświadczył:  „Jest  tutaj  rzecz,  której  sam  nie 
rozumiem...” a następnie wyjaśnił ją dokładnie.

Nic, być może poza pewną nerwowością W.W., nie wskazywało na taki bieg wydarzeń i dlatego 
hipoteza telepatii jest tu w pełni uzasadniona. 

Zdarzenie 6 – Połowa lat siedemdziesiątych
W styczniu wraz z R.D. organizowaliśmy kolokwium z Teorii Obwodów. R.D. miał załatwić 

jakieś kserokopie zadań. Nie wiedziałem, czy zrobił  już te kserokopie,  czy też nie. W pewnym 
momencie pomyślałem, że trzeba dowiedzieć się i zadzwonić do niego. W tym samym momencie, 
zanim  zdążyłem  wykonać  jakikolwiek  ruch  ręką,  odezwał  się  telefon.  R.D.  dzwonił  aby 
poinformować mnie, że kserokopie zostały zrobione.
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Zdarzenie 7 –  Połowa lat siedemdziesiątych.
W  połowie  lat  siedemdziesiątych  przeprowadziłem  dość  dużo  eksperymentów  z  telepatią. 

Zwykle  nadawałem liczby  jedno  lub  dwucyfrowe.  Nadawałem również  serie  liczb  w  układzie 
dwójkowym,  pod  postacią  takich  symboli  jak  0,  1;  TAK,  NIE;  KROPKA,  KRESKA  itp.  Do 
eksperymentów wykorzystywałem znajomych i kolegów. Jeden z moich kolegów z pracy, M.G., 
był wybitnie uzdolniony w kierunku odbioru informacji telepatycznych. Często wydawało się, że 
potrafi dosłownie „czytać w myślach”. Pamiętam jeden z przeprowadzonych z nim eksperymentów, 
który polegał na tym, że zakodowałem za pomocą alfabetu Morse’a słowo „AWARIA” i następnie 
nadawałem  po  kolei:  KROPKA,  KRESKA,  KROPKA  itd.  M.G  miał  za  zadanie  odebrać,  a 
następnie zdekodować to słowo. Pomylił  się tylko w jednym odczycie,  co spowodowało błędne 
rozkodowanie słowa jako „AWIRIA” a nie „AWARIA”. Nie mniej jednak wynik był rewelacyjny, 
ponad 92% trafnych odczytów, przy szansie trafienia 50%.

Zdarzenie 8 –  Połowa lat siedemdziesiątych.
Wśród osób, z którymi przeprowadzałem eksperymenty telepatyczne był pewien kolega, W.S., 

z którym byłem w owym czasie  zaprzyjaźniony,  ale  z którym nie powiódł  mi  się nigdy żaden 
eksperyment. Sądziłem, że nie wynikało to z braku zdolności, ale z jego negatywnego nastawienia. 
Kolega ów nie wierzył bowiem w telepatię. Pomyślałem sobie, że niepowodzenia wynikają z tego, 
iż on podświadomie stara się wykazać, że telepatia to bzdura i specjalnie zniekształca odebraną 
informację. Postanowiłem nadać mu liczbę „46”. Jednak nadałem mu bardziej złożoną,  następującą 
informację: „Powiedz liczbę „46”, on na pewno sobie jej nie pomyślał”. Rezultat był fascynujący,  
W.S.  powiedział  dokładnie   „46”  i  w  ten  sposób  po  raz  pierwszy  prawidłowo  odebrał  liczbę 
dwucyfrową.  

Zdarzenie 9 –  12 lipca 1997
Niezwykłe  i  bardzo  dziwne  doświadczenie.  W  dniu  12  lipca  1997,  w  czasie  oglądania 

programu  telewizji  “Te De”,  relacjonującego  na  żywo  wydarzenia  związane  z  powodzią31,  w 
pewnym momencie uświadamiam sobie, że jestem jakby połączony myślami z osobą prowadzącą 
program. Jest to młoda brunetka w okularach,  z niezbyt  długimi włosami (nie zapamiętałem jej 
nazwiska).  Panuje atmosfera  napięcia  w związku z  doniesieniami  o  zalewaniu  coraz  to  innych 
części miasta. Ta osoba jakby wypowiada moje myśli (jakby, bo trudno powiedzieć kto naprawdę 
jest inspiratorem, a kto odbiorcą). Nie mogę wyjść z podziwu. Wciąż nie mogę w to uwierzyć.  
Postanawiam to sprawdzić. Myślę sobie, że gdyby w tym momencie32 postać widoczna na ekranie 
telewizyjnym podrapała się w nos, to byłby to dowód jakiejś łączności mentalnej. Proszę ją więc 
żeby to zrobiła.  W tej  samej  niemal  chwili  (z opóźnieniem równym ułamkowi  sekundy)  osoba 
prowadząca ten program drapie się w nos. To zjawisko jakby wspólnego myślenia powtórzyło się w 
dniu następnym (chociaż już bez eksperymentów z drapaniem się po nosie). 

Prawdopodobieństwo  synchronizacji  i  zbieżności  czasowej  opisanych  zdarzeń  z 
sekundową  dokładnością  (prośby  o  wykonanie  nietypowej  czynności  i  jej  spełnienia)  jest 
niezwykle małe.  Dodatkowo zmniejsza  je  jeszcze  bardziej  fakt,  że  prezenterzy  telewizyjni, 
będąc na wizji, zwykle unikają takich zachowań, jak drapanie się po nosie.

31 Była to tzw. „powódź tysiąclecia”, która w 1997 roku doświadczyła południową i zachodnią część Polski.

32 W tych czasach nie było jeszcze telewizji cyfrowej i emisja programu nadawanego na żywo w technice analogowej 
odbywała się bez opóźnienia.
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Doświadczenia poza ciałem?
Wkrótce po ukończeniu studiów i rozpoczęciu pracy w Politechnice Wrocławskiej zacząłem 

doznawać przedziwnego zjawiska,  które powtarzało  się  w zmiennych  odstępach czasu od kilku 
tygodni do kilku miesięcy. Trwało to przez kilka lat. Objawiało się to tak, że w momencie kiedy już 
prawie zasypiałem lub prawie się budziłem nagle z tego stanu „drzemki” wytrącał  mnie silny,  
przerywany gwizd, który w początkowym okresie miał głośność sięgającą prawie progu bólu i był 
bardzo  nieprzyjemny.  Po  kilku  sekundach  gwizd  zanikał,  a  ja,  będąc  w  pełni  świadomości,  
zaczynałem odczuwać dziwny bezwład. Miałem wrażenie, że powoli tracę władzę w ciele, tracę z 
nim kontakt i gdzieś „odpływam”. Dalszy bieg wydarzeń był niezmiennie taki sam. Ogarniał mnie 
wtedy strach, ponieważ obawiałem się, że  to co przeżywam, to początek umierania. Natężałem całą 
dostępną mi siłę woli starając przeciwdziałać temu zjawisku. Zwykle udawało mi się to po kilku lub 
kilkunastu  sekundach.  Gdy czułem,  że  odzyskuję  władzę  w rękach,  w nogach  i  mogę  się  już 
poruszać, uspokajałem się.

Chociaż opisany stan nigdy nie pojawiał się w stanie czuwania, ale zawsze tylko na krawędzi  
snu, sądziłem, że może to zjawisko spowodowane jest jakąś chorobą. Lekarze jednak nie potrafili 
dać mi przekonującego wyjaśnienia. Pewien neurolog (profesor zwyczajny), bagatelizując zjawisko 
katalepsji sugerował mi, że gwizd jest wywoływany obecnością woskowiny w uszach. Doznanie to 
trwało kilka lat, potem zaczęło stawać się coraz rzadsze, aż wreszcie całkowicie zniknęło. 

Często zastanawiałem się potem, co by się stało, gdybym się nie opierał i pozwolił dziać się 
temu  zjawisku,  przyzwalając  biernie  na  wszystko.  Nawet  niekiedy  żałowałem,  że  nie  miałem 
odwagi aby poddać się temu do końca. Gdy w 1995 roku przeczytałem „Podróże poza ciałem” 
Roberta Monroe, doszedłem do wniosku, że prawdopodobnie stałoby ze mną to, co z Robertem 
Monroe. Szkoda, że nie potrafiłem pokonać strachu tak jak on.

Mimo mojej niechęci i lęków, doświadczyłem kilku spektakularnych przeżyć, które miały na 
mnie  duży  wpływ  i  przyczyniły  się  do  zmiany  mojego  światopoglądu.  Początkowo  były  one 
spontaniczne  i  niezależne  od  mojej  woli,  a  potem,  już  po  lekturze  książek  Roberta  Monroe, 
znalazłszy w sobie odwagę, starałem się do nich sam doprowadzić, korzystając z jego wskazówek. 
Te wczesne, samorzutne fenomeny przypadały na okres czasu, w którym uważałem się za ateistę i 
wywarły na mnie największe wrażenie. Poniżej przedstawiam dwa takie niekontrolowane doznania. 
Pierwsze z nich było tak mocne i znaczące, że niemal wytrąciło mnie z toru, po którym poruszałem 
się  przemierzając  czasoprzestrzeń.  Późniejsze  doznania,  w  pełni  przeze  mnie  kontrolowane,  z 
których kilkanaście tu opisuję, nie były już tak widowiskowe i jednoznaczne w swojej wymowie. 

Doznania niekontrolowane

Pierwsze,  niespodziewane  i  niezależne  od  mojej  woli  wyjście  poza  ciało,  które  mnie 
kompletnie zaskoczyło, a nawet  wytrąciło z równowagi, miało już miejsce w pierwszej połowie lat  
siedemdziesiątych. Drugie – niewiele lat później. Ponieważ było to jeszcze zanim dowiedziałem się 
o zjawisku OBE, a mój światopogląd był wówczas oparty na materializmie,  nie potrafiłem tych 
doświadczeń  właściwie  zinterpretować.  Jednak,  ponieważ  były  one  tak  niecodzienne,  tak 
widowiskowe i zarazem tak realistycznie odczuwane, że trudno by je uznać za senne majaczenia 
czy  halucynacje,  wywarły  na  mnie  duży  wpływ  i  przyczyniły  się  w  znacznym  stopniu  do 
późniejszej zmiany przekonań. A oto opis owych przeżyć:
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Przeżycie 1 – Połowa lat siedemdziesiątych
Działo się to w roku 1974. Obudziłem się w środku nocy. Było to normalne przebudzenie, 

takie, jakich tysiące przeżywałem przedtem. Ale wkrótce stwierdziłem, że coś jest nie tak. Nie było 
wersalki, nie było pościeli. Widziałem jakieś światło. Było to niezbyt intensywne białe światło, o 
odcieniu bladożółtym, takie jakie daje niezbyt mocna, tradycyjna żarówka33. To światło było we 
mnie. To światło było mną. Byłem chmurą światła. Miałem przeświadczenie, że jestem usytuowany 
twarzą do góry, chociaż nie widziałem żadnej góry. To było bardzo dziwne. Czułem się bardzo 
lekko,  nie  odczuwałem grawitacji.  Nie  odczuwałem pościeli,  nie  odczuwałem nawet  własnego 
ciała, ale równocześnie czułem się dokładnie tak samo jak zwykle. Postanowiłem stwierdzić gdzie 
jestem  i  co  się  dzieje.  Obróciłem  się  o  sto  osiemdziesiąt  stopni,  twarzą  do  dołu.  I  wówczas 
zobaczyłem,  że  nie  leżę  na pościeli,  ale  wiszę  gdzieś  pod sufitem i  oglądam swój pokój  z  tej 
perspektywy. Zobaczyłem, że to jest rzeczywiście mój pokój, ale  postrzegam go nieco inaczej, jak 
gdyby patrząc przez obiektyw o innej, krótszej ogniskowej niż normalnie. Następnie uwagę swą 
skierowałem na wersalkę. Zobaczyłem leżącą na niej jakąś postać. Początkowo nie rozpoznałem jej, 
ale nagle uświadomiłem sobie, że to jestem ja, a raczej moje ciało, podczas gdy mój duch „wisi” 
około dwóch metrów nad nim. Wszystkie dalsze wydarzenia rozegrały się błyskawicznie. Zdałem 
sobie sprawę z tego, że pozostawiłem swoje własne ciało i umieram, lub być może już umarłem. 
Ogarnęła mnie straszna panika i przerażenie. Z niesamowitą szybkością wróciłem do ciała (a raczej 
zostałem w nie wessany). Poczułem  swoje ciało. Poczułem, że oddycham, sprawdziłem puls. Serce 
waliło mi jak młotem. Stwierdziłem, że żyję i zacząłem się powoli uspokajać. Po pewnym czasie 
zasnąłem ponownie.

Rano  po  przebudzeniu  przypomniałem  sobie  to  wydarzenie.  Było  ono  tak  wyraziste  i 
wydawało  się  tak  realne,  że nie  sposób było  uznać je  za sen.  Ponieważ mój  światopogląd  był  
wówczas w dużej mierze ateistyczny, przeżyłem coś w rodzaju szoku. Nie mogłem pojąć, jak to jest 
możliwe, że byłem poza ciałem, skoro nie ma duszy i nie ma życia pozagrobowego, a świadomość 
ginie wraz ze śmiercią. Autentyczność tego przeżycia spowodowała, że przez wiele godzin byłem 
zupełnie zdezorientowany i ogarniał mnie niepokój. Jednak po kilku dniach zacząłem siebie sam 
przekonywać,  a  może  nawet  w  siebie  wmawiać,  że  był  to  tylko  sen.  Bardzo  dziwny,  bardzo 
niezwykły, ale tylko sen. Perswadowałem sobie, że w snach nie ma żadnych ograniczeń co do treści 
i możliwy byłby sen o takiej właśnie treści. Pozwoliło to pogodzić  moje doświadczenie z moim 
światopoglądem.  W  miarę  upływu  czasu  rosło  przeświadczenie,  że  był  to  tylko  sen. 
Przeświadczenie to było jednak zakłócane przez kilka podobnych wydarzeń, które miały miejsce 
później.

W 1981 roku, po przeczytaniu książki R. Moody’ego „Życie po życiu”, pojawiły się u mnie 
duże obiekcje co do tego, czy moje przeżycie z przed kilku lat było tylko snem. Ponieważ w tym 
czasie równocześnie zmienił  się mój światopogląd,  nie stanowił już on przeszkody do przyjęcia 
innego wytłumaczenia niż to, że był to tylko sen. Wątpliwości te wciąż narastały. Jak już o tym 
wspominałem, w 1995 roku przeczytałem książkę  R. Monroe  „Podróże poza ciałem”. Znalazłem 
tam  opis  zupełnie  podobnego  przeżycia,  co  zmieniło  moje  nastawienie  do  tego  wydarzenia. 
Obecnie nie mam już żadnych wątpliwości, że nie był to sen.

Przeżycie 2 – Połowa lat siedemdziesiątych
Działo się to podczas  snu. W pewnym momencie poczułem, że coś mnie budzi i przechodzę w 

stan czuwania. Dostrzegłem, że coś przyssało się do mojej głowy, jak gdyby w okolicy ust. Nagle 
poczułem, że to „coś” wyciąga mnie z ciała. Mimo zamkniętych fizycznych oczu zobaczyłem, że 

33 Lub żarówka LED-owa o temperaturze barwowej około 2500 K.
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zaczyna  być  coraz  jaśniej,  dosłownie  „wyłaniałem”  się  z  ciemności.  Jednocześnie  próbowałem 
opierać się wyciągającej mnie sile, ale bezskutecznie.  Ujrzałem  „to”, co mnie wyciąga. Nie miało 
„to” postaci ludzkiej. Przypominało raczej trójwymiarowy twór o owalnym kształcie. Twór ten miał 
jasną, biało-żółtawą barwę, ale na górze znajdowały się dwa ciemniejsze miejsca przypominające 
oczy. W miarę wynurzania się ze swojego fizycznego ciała zacząłem również słyszeć. W pewnym 
momencie  usłyszałem  bardzo  wyraźnie  kobiecy  (dziewczęcy?)   głos,  wypowiadający  jasno  i 
wyraźnie, piękną polszczyzną, następujące słowa: „Nazywam się Lidia Trapiszówna. Jestem córką  
znanych aktorów warszawskich.”  W tym momencie  siła,  która  mnie  wyciągnęła  z  ciała   nagle 
„puściła” i powróciłem do ciała. Zachowując ciągłość świadomości otworzyłem oczy i wstałem. 

Ponieważ nie było to pierwsze wydarzenie tego typu, nie wywołało to już szoku. To co się 
wówczas stało ze mną było tak autentyczne i tak bardzo różniące od przeżyć we śnie, że nawet nie 
próbowałem porównywać tego do snu. Niestety, nie znam dziejów rodziny Trapszo  i nie wiem czy 
była tam  jakaś Lidia. Zdziwiło mnie tylko to, dlaczego owa Lidia z jednej strony wypowiedziała 
swoją kwestię tak piękną polszczyzną, a z drugiej strony użyła formy „Trapiszówna” a nie, jak by 
się wydawało, poprawnej formy „Trapszówna”.

Wiele lat później, w 1995 roku telewizja POLSAT nadała prowadzony przez Mariusza 
Szczygła program z serii „Na każdy temat” pod tytułem „Życie po życiu”. W programie tym 
przedstawiono  pewną malarkę,  która  miała  doświadczenia  na  progu  śmierci.  Malarka  ta 
narysowała „ducha” którego spotkała „po tamtej stronie”. Rysunek ten przedstawiał istotę 
bardzo podobną do tej, która mnie w połowie lat siedemdziesiątych wyciągnęła z ciała.

Próbowałem potem dowiedzieć się czegoś więcej o rodzinie Trapszo, przeczytałem między 
innymi książkę „Rozmowy z panią Miecią”, w której Mieczysława Ćwiklińska mówiła dużo o 
swojej familii. Niestety, nie wspomniała o żadnej Lidii. Również poszukiwania w Internecie 
nie  dały,  jak  dotychczas,  żadnego  pozytywnego rezultatu34.  Czyżby  Lidia  Trapszówna nie 
istniała naprawdę?  To kto wobec tego wyciągnął mnie wtedy z ciała? 

Doświadczenia kontrolowane

Po przeczytaniu książek Roberta Monroe postanowiłem odważyć się i korzystając z jego rad, 
spróbować wywołać stan OBE. Początkowo mi się to nie udawało, ale w końcu doprowadziłem do 
doświadczenia  jakichś  aspektów  przebywania  poza  ciałem,  chociaż  tym  doświadczeniom  było 
daleko do tego, co przeżywał sam Robert Monroe. Nie przychodziło mi to tak łatwo jak jemu i 
nierzadko  kosztowało  wiele  wysiłku.  W  większości  przypadków  wszystko  kończyło  się  na 
częściowym  oddzieleniu  od  ciała,  od  którego  nie  mogłem  się  całkowicie  oderwać.  Tylko 
kilkanaście  razy  w  pełni  odłączyłem  się  od  niego,  ale  na  ogół,  poza  jednym  wyjątkiem,  nie 
potrafiłem utrzymać tego stanu zbyt długo. W końcu, po kilkudziesięciu takich doświadczeniach, 
postanowiłem  je  zakończyć.  Stwierdziłem,  że  uzyskane  rezultaty  są  raczej  marne,  a  te 
eksperymenty wymagają ode mnie zbyt  dużego wysiłku i wydatkowania znacznej ilości energii, 
której nie miałem zbyt wiele.

Ponadto nie wszystkie tego typu doświadczenia przypominały w pełni OBE. Robert Monroe 
radził,  żeby te  przeżycia  weryfikować w ten sposób,  aby wyszukiwać i  badać różne szczegóły 
występujące  w eksplorowanym otoczeniu  (np.  rysy  i  zadrapania   na  ścianach lub podłodze),  a 
potem, po powrocie do ciała fizycznego, sprawdzać czy te szczegóły odpowiadają temu, co jest w 

34 Znalazłem jedynie jakiś współczesny rejestr sądowy, w którym figurowała prawdopodobnie wciąż żyjąca osoba o 
tym nazwisku i o drugim imieniu Lidia.

60



rzeczywistości materialnej.  Niestety,  w przypadku moich doświadczeń, nie zawsze wszystko się 
zgadzało.  Niekiedy,  będąc  w  stanie  zmienionej  świadomości,  widziałem  w  mojej  sypialni 
przedmioty,  których tam w ogóle nie było, oraz nie widziałem przedmiotów, które powinny tam 
być.  To  wywołało  moje  podejrzenie,  że  przynajmniej  w  niektórych  przypadkach,  przeżywane 
przeze  mnie  wydarzenia  nie  są  prawdziwym OBE,  ale  raczej  świadomym  śnieniem,  o  którym 
czytałem  w  książkach  Carlosa  Castanedy.   Zwątpienie  w  realność  tego,  co  przeżywam,  było 
dodatkowym argumentem przemawiającym za tym,  aby zakończyć te nie w pełni jednoznaczne 
doświadczenia. 

A oto opis kilkunastu wybranych, kontrolowanych, dziwnych przeżyć, które w mniejszym lub 
większym stopniu wydawały mi się być doświadczeniami poza ciałem:

Przeżycie 3 – 17 stycznia 1996
Nad  ranem,  kiedy  żona  poszła  już   do  pracy  i  było  już  jasno,  będąc  już  rozbudzony 

postanowiłem spróbować doświadczyć jakiegoś aspektu OBE.  Dotychczas mi się to nie udawało. 
Prosiłem wszystkie możliwe siły wyższe o pomoc, również własne wyższe ja. O dziwo, rezultat 
zakończył się pewnym sukcesem. Usiłowałem skupić się na jednej rzeczy i powtarzałem w kółko w 
myśli afirmację podaną przez Roberta Monroe. Po pewnym czasie zacząłem odczuwać jakbym się 
lekko przesuwał, a nawet huśtał wewnątrz ciała. Odczuwałem też lekkie wibracje, ale nie tak silne, 
jak  to  opisywał  Robert  Monroe.  W pewnym  momencie  straciłem  poczucie  ciała  fizycznego  i 
otrzymałem  w  zamian  poczucie  ciała  niefizycznego  (astralnego?).  Poczułem  się  równocześnie 
częściowo  oddzielony  od  ciała  fizycznego.  Odłączone  były  kończyny,  górne  i  dolne,  a  część 
tułowia jak i głowa były jakby przynajmniej częściowo połączone z ciałem. Doświadczyłem tego 
dwa  razy.  Pierwszym  razem,  leżąc  na  boku  oraz  mając  szeroko  otwarte  oczy,  szybko  i  lekko 
poruszałem rękami na wprost siebie w zasięgu wzroku, ale tych rąk nie widziałem, co wprawiło 
mnie  w  zdumienie.  Drugim  razem  leżąc  na  wznak  z  otwartymi  oczami  wysunąłem  z ciała 
niefizyczne ręce i  nogi.  Usiłowałem poruszać nimi z pewnym wysiłkiem.  Czułem opór materii  
przesuwając  te  ręce  przez  kołdrę.  Początkowo  ich  nie  widziałem.  Potem  natężając  wzrok 
zobaczyłem  półprzeźroczysty zarys rąk (a właściwie przedramion), którymi specjalnie poruszałem, 
aby zobaczyć czy widziany obraz rąk też się będzie poruszał. Początkowo wydawało mi się, że 
patrzę wówczas wzrokiem fizycznym.  Z powodu jednak widzenia owych niefizycznych rąk, nie 
mam teraz takiej  pewności. W każdym razie widziałem obraz swojego pokoju bardzo wyraźnie 
i ostro.

Po raz pierwszy zdarzyło mi się takie doświadczenie zgodnie z moim życzeniem. Również po 
raz pierwszy w ogóle się nie bałem. Może było to spowodowane tym, że byłem tylko częściowo 
oddzielony od ciała, jak i z powodu tego, że cały czas słyszałem swój oddech, co informowało 
mnie, że cały czas żyję.

Muszę  również  nadmienić,  że  za  drugim  razem  przez  chwilę  odczuwałem  bardzo  silne 
podniecenie seksualne, które jednak opanowałem.

Przeżycie 4 –  18 stycznia 1996
Ponownie  nad  ranem,  kiedy  było  już  jasno,  postanowiłem  powtórzyć  wczorajsze 

doświadczenie  z  wychodzeniem  poza  ciało.  Wprowadziłem  się,   podobnie  jak  poprzednio,  w 
odpowiedni  stan,  wyciszając  świadomość  i  powtarzając  różne  afirmacje,  ale  tym  razem 
postanowiłem odłączyć się od ciała i unieść się w powietrze. Doznawałem podobnych stanów jak 
poprzednio, szczególnie takiej jak gdyby huśtawki wewnątrz ciała. Nagle, nie bez pewnego wysiłku 
woli, udało mi się od niego odłączyć. Poczułem, że unoszę się ponad ciało, przy czym tym razem 
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całkowicie  straciłem  z  nim  kontakt.  Nie  słyszałem  już  jego  oddechu.  Odbierałem  wrażenia 
wzrokowe, które jednak nie pochodziły z ciała. Niestety, wszystko było zamazane, jakby za mgłą. 
Kiedy byłem już pod sufitem, postanowiłem odwrócić się i zobaczyć swoje ciało z góry. Uczyniłem 
to, ale to co zobaczyłem nie zadowoliło mnie w pełni. Obraz widziany  był nieostry, zamazany,  
częściowo tak,  jak gdybym miał oczy zakropione atropiną,  a po części  jak gdybym postrzegał 
wszystko przez mgłę. Widziałem wersalkę, białą pościel i wystającą z pościeli głowę, niestety zbyt 
mało  ostrą,  żeby siebie  rozpoznać.  Jednakże nie  miałem wątpliwości,  że  to ja.  I  jeszcze jedno. 
Wersalka i moja głowa wydawały się dość małe, tak jak gdybym był wyżej niż pod sufitem, albo 
jak gdybym wszystko widział przez obiektyw o krótszej ogniskowej niż w ciele fizycznym. Do tego 
momentu zupełnie nie bałem się. W pewnym momencie  odczułem jednak lekki niepokój o swoje 
ciało,  ponieważ tym razem nie  miałem nad nim kontroli.  Pomyślałem,  że  jak  na  pierwszy raz 
wystarczy  i trzeba by powrócić do ciała. W tym samym momencie jak to pomyślałem, myśl ta 
zrealizowała się i powróciłem do ciała. Cała wycieczka trwała prawdopodobnie kilkanaście sekund, 
a na pewno nie dłużej niż pół minuty. W przeciwieństwie do opisów Roberta Monroe, który przy 
połączeniu  się  z ciałem odczuwał jakieś „kliknięcie”,  u  mnie  wszystko odbywało  się  płynnie  i 
cicho.   

Przeżycie 5 – 16 lutego 1996
Dzisiaj, około godziny 9:30 miałem znowu częściowe OBE. Osiągnąłem odpowiedni stan bez 

odczuwania wibracji, ale miałem poczucie lekkości. Słyszałem swój nieco przyśpieszony oddech. 
W rezultacie oddzielona została prawa ręka niefizyczna (astralna?). Poruszałem ją znacznie łatwiej 
niż  poprzednio.  Nie  było  żadnych  oporów.  Przy  otwartych  oczach  (fizycznych)  usiłowałem ją 
zobaczyć, ale bez rezultatu. Natomiast przysunąłem tą prawą rękę niefizyczną do lewej, fizycznej i 
próbowałem złapać tę rękę niefizyczną ręką fizyczną. Udało mi się to. Czułem rękę niefizyczną tak, 
jak  by  była  fizyczna.  Była  chłodna.  Wydawała  się  nawet  być  dość  twarda.  Ale  równocześnie 
widziałem  tylko  rękę  fizyczną.  To  było  niesamowite.  Widziałem,  że  dotykam  czegoś 
niewidzialnego  i  czułem  ten  dotyk.   Rękę  niefizyczną  wsunąłem  w  fizyczną  bez  problemów. 
Zakończyłem szybko eksperyment i wstałem  ponieważ musiałem przygotować się do nagrywania 
filmu z telewizji. Doświadczenie trwało kilka minut, z czego samo oddzielenie ręki nie więcej niż 
kilkanaście sekund.

Przeżycie 6 – 23 lutego 1996
W ciągu ostatniego tygodnia zaprzątała mą uwagę myśl: Czy ręka niefizyczna jest we stanie 

poruszyć  jakiś  przedmiot  materialny?  Pytanie  to  powstało  w  związku  z  tym,  że  poprzednio 
dotykałem rękę niefizyczną ręką fizyczną i czułem jej twardość. Niestety, długo nie udawało mi się  
wprowadzić w odpowiedni stan i sprawdzić to. 

Dziś około godziny ósmej rano poczułem lekkie wibracje, i charakterystyczny szum, po czym 
oddzieliłem obie ręce niefizyczne od fizycznych przy otwartych oczach fizycznych.  Usiłowałem 
pomachać nimi przed oczami fizycznymi.  Przez krótką chwilę, kiedy zbliżyłem jedną z nich do 
oczu, wydawało mi się, że widzę coś przeźroczystego o zarysie  ręki. Z większej odległości nic 
takiego  nie  widziałem.  Postanowiłem  sprawdzić,  czy  te  ręce  niefizyczne  mogą  dotykać 
przedmiotów materialnych.  Okazało  się,  że  tak.  Dotykałem drewnianej  półki  stanowiącej  część 
wersalki,  na  której  stoi  zegar  cyfrowy i  lampka.  Czułem twardość  deski  i  jej  ostre  krawędzie. 
Usiłowałem przeniknąć ręką w głąb deski, ale bez rezultatu.  Była ona zbyt  gęsta i nie mogłem 
wniknąć  w materię.  Nie  wiedziałem jak  ją  „rozrzedzić”.  Nie  chciałem zresztą  tego,  bo  przede 
wszystkim  chciałem  sprawdzić,  czy  mogę  poruszać  przedmioty.  Usiłowałem  między  innymi 
poruszać  lampką.  Zauważyłem,  że  zaczęła  się  chwiać  i  wydawać  przy  tym  charakterystyczny 
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odgłos. Również wydaje mi się, że trochę przesunąłem zegar. W chwilę potem wibracje zanikły i 
cofnąłem ręce niefizyczne z powrotem do ciała. Całe doświadczenie trwało kilka minut. Po wyjściu 
z  tego  stanu  ogarnęły  mnie  wątpliwości,  czy  i  w  jakim  stopniu  rzeczywiście  poruszyłem 
przedmioty?  Chciałem  doświadczenie  powtórzyć,  ale  nie  udało  mi  się  więcej  wysunąć  rąk 
niefizycznych. Byłem niezadowolony z tego, że nie przygotowałem sobie lżejszych przedmiotów 
do eksperymentów. Być może przydałby mi się też niezależny świadek, który potwierdził by moje 
spostrzeżenia.

Przeżycie 7 – 10 lipca 1996
Rano  usiłowałem  się  wprowadzić  w  stan  OBE.  W  pewnym  momencie  nastąpił  przeskok 

świadomości i spostrzegłem, że nie ma mnie już w sypialni, ale pływam po środkowym pokoju w 
swoim mieszkaniu. Miałem widzenie dużo ostrzejsze niż w poprzednich doświadczeniach. Było to 
bardzo autentyczne i przez chwilę wierzyłem, że tam jestem. Potem wkradły się jakieś wątpliwości. 
Zaczęła się pojawiać świadomość, że coś tu nie tak, przecież ja leżę w sypialni na wersalce.  W 
tym momencie wróciłem do swego ciała i poczułem, że znowu w nim jestem i leżę na wersalce.  
Muszę się nauczyć właściwie myśleć w tym stanie. Myśl o ciele na wersalce spowodowała bowiem 
natychmiastowy powrót. Powinienem nauczyć się tak rozszerzać swoją świadomość, abym wiedział 
gdzie aktualnie jestem i równocześnie gdzie jest moje ciało i żeby nie powodowało to powrotu.

Przeżycie 8 – 21 lipca 1996
Było  to  w  niedzielę  rano.  Leżałem z  żoną  na  wersalce.  W pewnym  momencie  zacząłem 

doznawać  objawów  charakterystycznych  dla  oddzielenia  się  od  ciała,  tj.  zmieniona  percepcja 
doznań zmysłowych, brak wrażeń dotykowych z ciała, lekkość (brak uczucia ciężaru ciała), szum. 
Poczułem, że zaczynam się unosić. Stwierdziłem, że moje prawdziwe (niefizyczne) ręce uwolniły 
się  od  ciała.  Uniosłem je  w   górę.  Jednocześnie  miałem  pełną  świadomość  stanu  czuwania  i 
wiedziałem, że moje ciało leży obok żony na wersalce.  Przedtem wszystkie tego typu doznania 
miewałem tylko wtedy,  kiedy żony nie było. Zdałem sobie sprawę, że jest to niepowtarzalna okazja 
do  sprawdzenia,  czy  będąc  w tym stanie  mogę  nawiązać  kontakt  z  żoną.  Mimo  że  byłem już 
częściowo  odłączony  od  ciała,  usiłowałem  uruchomić  swój  organ  mowy.  Chciałem  jakoś 
poinformować  żonę  o  swoim  stanie.  Niestety,  nie  udało  mi  się  powiedzieć  wyraźnie  czegoś 
sensownego,  miałem  duże  trudności  z  artykulacją  mowy.  Jednak  wydobyłem  głos  (głos  ten 
słyszałem), który jednak wybrzmiewał dość bełkotliwie i moja żona zareagowała na to potrącaniem 
mnie (uderzaniem we mnie ręką). Wiedziałem, że ona to robi i w niewielkim stopniu odczuwałem 
to,  chociaż inaczej, niż gdybym był w ciele. Zdałem sobie sprawę, że te jej zabiegi spowodują 
powrót do ciała, a ja chciałem jeszcze poeksperymentować. Dlatego chciałem jej powiedzieć, że 
“nie trzeba”. Niestety, ona tego mego bełkotu nie zrozumiała i kontynuowała swe zabiegi. Po chwili 
poczułem, że opadam, a moje duchowe członki znajdują się z powrotem w ciele. W tym momencie 
wszystko się skończyło.  To doświadczenie przyniosło mi jednak dużą korzyść. Stwierdziłem, że 
dotknięcie mnie, gdy jestem w tym zmienionym stanie, nie powoduje żadnych efektów ubocznych 
poza  możliwością  przyspieszenia  powrotu  do  normalnego  stanu.  Nie  wiem,  dlaczego  Stefan 
Ossowiecki i Edgar Cayce tak się tego bali.

Przeżycie 9 – 22 lipca 1996
Było  to  w  nocy  z  niedzieli  na  poniedziałek.  W trakcie  snu  nagle  doznałem  rozszerzenia 

świadomości.  Zdałem  sobie  sprawę,  że  jestem  poza  ciałem.  Miałem  wszystkie  doznania 
towarzyszące byciu poza ciałem (przyjemne uczucie lekkości itp.). Próbowałem eksperymentować 
z  wydłużaniem rąk  niefizycznych.  Okazało  się,  że  mogę  wydłużać  je  tak  jak  chcę,  nie  ma  tu 
ograniczeń. Ogarnęło mnie podniecenie i radość. Postanowiłem  jeszcze raz sprawdzić, czy mogę 
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się  porozumiewać  z  żoną.  Tym  razem powiedziałem dość  wyraźnie  “Czy ty  mnie  słyszysz?”.  
Usłyszałem wyraźną odpowiedź żony: “Tak, słyszę cię”. Byłem usatysfakcjonowany. Powróciłem 
do ciała. Żona usiłowała mnie wypytywać potem co się stało, ale nie czułem się na siłach, aby to jej  
w nocy czy rano wyjaśniać.  Pomyślałem,  że dam jej  ten tekst  do przeczytania  później  i  w ten 
sposób wszystkiego się dowie.

Przeżycie 10 – 3 kwietnia 1997
Do dziś nie jestem całkowicie  pewny,  czy to przeżycie  było prawdziwym doświadczeniem 

poza ciałem, czy tylko dziwnym snem na temat OBE. Postawiłbym raczej na sen. Zatem śniło mi 
się,  że  miałem wibracje,  z  trudem oddzieliłem się  od  ciała  i  pofrunąłem do  sufitu  (w  pokoju 
sypialnym  mojego  mieszkania  we  Wrocławiu).  Następnie  postanowiłem  zbadać  otoczenie. 
Widziałem  nierówności  na  suficie,  dotykałem  różnych  rzeczy,  w  lewym  górnym  rogu  sufitu 
wyczułem  jakieś  odstające  pęknięcie  tynku  czy  farby.  Wsadziłem  tam  swoją  rękę.  Następnie 
zbliżyłem się do okna i zobaczyłem kolorowe niebo. Dotykałem drewnianej półki na wersalce i 
następnie poruszałem biurkiem tak, że się aż trzęsło. Chciałem aby zobaczyła to żona (była wtedy 
w domu i przygotowywała się do wyjścia do pracy). Potem jakby wróciłem do ciała i stwierdziłem,  
że rzeczywiście na suficie w lewym górnym rogu jest jakiś odstający tynk. Zdziwiłem się, dlaczego 
przedtem tego nie zauważyłem. Następnie naprawdę obudziłem się i wszystko okazało się snem. 
Nie było żadnego odstającego tynku.

Przeżycie 11 – 23 października 1997
A oto opis wydarzeń. Było to rano, między godziną 9:00 a 9:30. Od rana starałem się utrzymać 

na granicy jawy i snu, ale od czasu do czasu zapadałem w krótkie sny, budząc się w przerwach. 
Właśnie wróciła mi pełna świadomość stanu czuwania. Nagle poczułem, bez szczególnego wysiłku 
z  mojej  strony,  charakterystyczne  kilkukrotne  podzwanianie  w  uszach,  następnie  lekki  szum, 
wibracje, uczucie lekkości,  utratę poczucia ciała.  To było właśnie to, czego się w młodości tak 
strasznie  bałem.  Ale  teraz,  mówiąc  szczerze  po  raz  pierwszy niemal  mnie  to  ucieszyło.  Przed 
wystąpieniem  tego  zjawiska  leżałem  na  prawym  boku  skulony,  w  pozycji  “płodowej”.  Teraz 
starałem się za wszelką cenę odłączyć od ciała i przesunąć się poziomo w kierunku południowej 
ściany pokoju.  Zacząłem się  powoli  wysuwać z wysuniętą  lewą ręką niefizyczną  i  niefizyczną 
głową naprzód. Trwało to pewien czas. W tym momencie jeszcze nic nie widziałem oprócz ciemno-
szaro-beżowej  mgły,  w  której  się  znalazłem.  Jednocześnie  cały  czas  słyszałem  swój  nieco 
przyspieszony oddech, co było bardzo ważne w sensie pozytywnym, ponieważ była to pewna forma 
kontroli nad ciałem. Byłem zdziwiony, jak to się dzieje, że mimo oddalenia się od ciała słyszę ten 
oddech  z  bliska.  Było  to  tak,  jakby  mój  słuch  pozostał  w  ciele,  a  cała  reszta  się  oddzieliła.  
Stwierdziłem jednak, że to dobrze, ponieważ mam pewność, że moje ciało żyje i nie muszę się o nie 
bać. Po pewnym czasie poczułem, że zbliżam się do ściany i poczułem ją głową i dłonią. Następnie 
pomyślałem, że chcę ją zobaczyć i zacząłem widzieć. Stwierdziłem ponad wszelką wątpliwość, że 
nie jest to widzenie za pomocą oczu. Było to widzenie jednak dość niewyraźne. Wyglądało to tak, 
jakby w pewnym  obszarze  mgła  się  rozrzedziła  i  można  było  obserwować  coś  przez  tą  lukę. 
Zobaczyłem również swoje własne dłonie niefizyczne przesuwające się po ścianie, Wyglądały dość 
naturalnie, tak jakby były fizyczne. Potem zacząłem widzieć strukturę ściany bardziej wyraźnie i 
jakby  w  powiększeniu,  przez  lupę  czy  nawet  mikroskop.  Widziałem  bardzo  wyraźnie  różne 
nierówności, wzniesienia i jakby mini kraterki. Pomyślałem, że powinienem zaobserwować jakiś 
szczegół  charakterystyczny,  aby  potem  po  wejściu  do  ciała  móc  porównać  jego  widok  z 
perspektywy  “poza  ciałem”  z  widokiem  “w  ciele”.  Ale  w  tym  momencie  wkradła  się  myśl 
zabarwiona lekkim niepokojem,  że  jednak jestem już za  długo poza  ciałem,  chyba  najdłużej  z 
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wszystkich  dotychczasowych  doświadczeń,  że  może  lepiej  już  wrócić.  Wykonałem  zwrot  i 
zacząłem  zbliżać  się  do  swego  ciała.  Widok  na  dalszą  odległość  był  niewyraźny,  ciemny  i 
zamglony. Dostrzegłem niewyraźny zarys kołdry i czegoś, co było pod kołdrą. Chciałem “wsunąć 
się” w ciało tak jak to opisywał Robert Monroe w swojej pierwszej książce, ale zdaje się, że nie 
bardzo mi to wychodziło. Więc pomyślałem, że jestem już w ciele i wtedy nastąpiła płynna zmiana 
świadomości i widzenia. Było to chyba to, co Robert Monroe opisywał w  swojej trzeciej książce 
jako “zmiana fazy”. W jakimś stopniu przypominało to przebudzenie, ale różniło się płynnością 
przechodzenia, ciągłością świadomości i cały czas rozbudzonym umysłem. Płynnej zmianie ulegała 
tylko percepcja rzeczywistości. W miarę zanikania wrażeń przebywania poza ciałem pojawiało się 
poczucie  ciała.  Gdy  poczułem  się  już  w  pełni  w  ciele  i  otworzyłem  oczy  z  zadowoleniem 
stwierdziłem, że wszystko jest w porządku i po kilkunastu minutach relaksu, w  trakcie którego 
rozmyślałem nad tym co się stało, wstałem.

  Przeżycie 12 – 26 maja 1999
Rano miałem zjawisko, które można by  interpretować jako częściowe OBE lub jako śnienie. 

Miałem wysunięte ręce niefizyczne i dotykałem nimi, a także trzymałem (ale nie mocno) oburącz 
czyjąś rękę. Byłem twarzą zwrócony do okna, ale na razie niczego nie widziałem. Postanowiłem 
wyciągnąć lewą rękę niefizyczną i zbadać dotykiem otoczenie. Najpierw dotknąłem tą ręką książki 
na półce pod oknem, a potem zacząłem przesuwać rękę do góry. Potem dotknąłem stojącego na 
półce  kaktusa,  czułem  dotknięcie  igieł.  Nagle  zacząłem  widzieć,  i  zobaczyłem  tego  kaktusa. 
Zjawisko wysunięcia rąk po kilkunastu sekundach zniknęło. Gdy odzyskałem pełną świadomość, 
okazało się, że przecież nie ma pod oknem żadnego kaktusa. To nasunęło mi przypuszczenie, że nie 
doświadczałem OBE, ale śnienia (w takim sensie, jak to przedstawiał Carlos Castaneda). Już kilka 
razy z rzędu widziałem przedmioty i szczegóły,  których nie było w fizycznej rzeczywistości.  A 
może wszystkie moje poprzednie doznania OBE to też było tylko śnienie?

Przeżycie 13 – 14 lutego 2000
  Było to pomiędzy 6:00 a 6:45. Zjawisko, które zaczynało się jak OBE, skończyło jako jasny 

sen (czyli  śnienie,  w znaczeniu  nadanym przez  Carlosa  Castanedę).  Rozpoczęło  się  odczuciem 
wibracji  i  uczuciem lekkości.  Wiedziałem,  że  oddzielam  się  od  ciała.  Nie  bałem się  zupełnie 
konsekwencji tego faktu, obawiałem się jedynie tego, że tak jak poprzednio wszystko się szybko 
skończy.  Bardzo pragnąłem aby tak się nie  stało.  Prosiłem o to wszystkie  dobre energie,  które 
mogłyby  mi  pomóc.  Chciałem  być  przy  suficie.  Znalazłem  się  przy  nim,  co  odczułem 
niefizycznymi  rękami.  Na  razie  nic  nie  wdziałem,  oprócz  ciemno-szarej  mgły.  Następnie 
przypomniałem  sobie,  że  powinienem  zwrócić  uwagę  na  rośliny  zawieszone  na  ścianie 
przeciwległej  do  okna.  Wyciągnąłem  ręce  i  poczułem  je,  a  następnie  stopniowo  zacząłem 
niewyraźnie  widzieć,  choć  było  dość  ciemno.  Spojrzałem na  pokój  z  góry.  Miałem częściowo 
przysłonięte oczy jakby fragmentem czegoś, co mogło się kojarzyć z ubraniem. Pomyślałem: „chcę 
widzieć” i to, co mi oczy przysłaniało, przesunęło się. Zobaczyłem pokój, było szaro, ale widziałem 
szczegóły.  Stwierdziłem,  że nie  jestem w swoim pokoju,  bo wygląda  on zupełnie  inaczej.  Jest 
większy,  dłuższy.  Widziałem  też  zarys  jakiegoś  mebla  (szafy),  którego  nie  było  w  moim 
„fizycznym” pokoju.   Pomyślałem: „Ten pokój jest inny”. Mimo to postanowiłem penetrować to 
miejsce dalej. Pomyślałem, że nigdy  poprzednio nie sprawdzałem, czy mogę wsadzić swoją rękę 
astralną w ścianę. Podpłynąłem do ściany i wsadziłem ręką w ścianę. Weszła, choć wyczuwałem 
pewne  niewielkie  opory,  tak,  jakbym  wkładał  rękę  w  gęsty  budyń  lub  galaretę.  Spróbowałem 
jeszcze  raz  w  kilku  miejscach  z  pomyślnym  rezultatem.  Następnie  skierowałem się  do  drzwi. 
Uświadomiłem sobie, że mogę też przejść przez zamknięte drzwi, ale tu wystąpiły pewne obawy; 

65



pomyślałem, że może jeszcze lepiej tego nie próbować. Zastanawiałem się, czy mógłbym otworzyć 
drzwi w tradycyjny sposób, używając klamki. Chwyciłem za klamkę, pociągnąłem za nią i drzwi 
się otworzyły.  Zobaczyłem, że w drugim pokoju jest jakaś kobieta. Następnie przebudziłem się, 
wstałem, uświadomiłem sobie, że miałem OBE i poszedłem zapytać tej kobiety, czy coś widziała. 
Odpowiedziała, że nie. Następnie przebudziłem się naprawdę. Uświadomiłem sobie, że wszystko co 
było poprzednio, również moje pierwsze przebudzenie  to było śnienie. A może nie ma różnicy 
między OBE i śnieniem? W tym czasie w drugim pokoju (fizycznym) rzeczywiście była (fizycznie)  
moja  żona.  Po moim ostatecznym  przebudzeniu  było  już  na  dworze  dość  jasno,  jaśniej  niż  w 
śnieniu.

Przeżycie 14 – 2 marca 2000
Dziś miałem dwa kolejne, następujące po sobie, dziwne przeżycia. Było to rano, po wyjściu 

żony do pracy, w drugim dniu ścisłej głodówki. Byłem w stanie pół-snu, pół-jawy. Nagle ogarnął 
mnie  bardzo  silny  stan  wibracji.  Znalazłem się  w szarej,  drgającej,  wibrującej  mgle.  Wibracje 
narastały.  Nagle  w  oddali  zobaczyłem  jakby  zarys  twarzy  z  mocno  uwydatnionymi  ciemnymi 
oczami. Twarz zbliżała się do mnie, a oczy wydawały się coraz bardziej emanować jakąś mocą. 
Ogarnął mnie niepokój. Pomyślałem, że ta moc mogłaby mi jakoś zaszkodzić. Powiedziałem do tej 
twarzy dwukrotnie: Nie rób mi nic złego. Wibracje osłabły, a twarz znikła.

Wibracje powtórzyły się. Chciałem się unieść i wyjść z ciała. Straciłem kontakt z ciałem. 
Poczułem, że się unoszę. Dotknąłem sufitu. Zacząłem go badać. Farba wydawała się sypać pod 
wpływam moich manipulacji.  Chciałem koniecznie widzieć. Wiedziałem, że nie mogę myśleć o 
otwarciu oczu, bo wrócę do ciała. Myślałem więc: chcę widzieć. Zbliżyłem się do okna. W pewnym 
momencie  zobaczyłem  okno.  Postanowiłem  je  otworzyć.  Chwyciłem  i  otworzyłem  okno. 
Pomyślałem, że to niemożliwe, bo przecież w stanie „poza ciałem” nie powinienem tego potrafić. 
Następnie stwierdziłem, że stoję stopami na podłodze, czuję podłogę, czuję grawitację. Doszedłem 
do wniosku, że wcale nie jestem poza ciałem, tylko po prostu wstałem z łóżka i postanowiłem się 
położyć z powrotem. Gdy to uczyniłem otworzyłem swoje fizyczne oczy i dopiero wtedy zdałem 
sobie sprawę, że śniłem. Znowu nie było  to więc OBE w takim sensie,  jaki mu nadał  Robert 
Monroe, ale raczej śnienie w znaczeniu opisanym przez Carlosa Castanedę. Nawiasem mówiąc, tak 
naprawdę to  nie mógłbym w ogóle otworzyć okna, bo przeszkadzała firanka. 

Przeżycie 15 – 21 grudnia 2000
To bardzo ważne wydarzenie! Po raz pierwszy miałem doznanie poza ciałem (czy może sen 

świadomy)  trwające  dłużej  niż  kilkanaście  sekund,  przy  ciągłej  świadomości,  począwszy  od 
oddzielenia się (zaśnięcia), aż do powrotu (przebudzenia). Byłem w drugim dniu po ośmiodniowej 
głodówce.  Rano  obudziłem  się  około  godziny  siódmej  aby  coś  zjeść,  po  czym  położyłem  się 
ponownie do łóżka. Nie mogłem jednak zasnąć z powodu uczucia kołatania serca (częstotliwość 
pracy serca nie była zbyt wielka, ok. 80 na minutę, ale moja norma w spoczynku to nie więcej niż  
60 na minutę). Czułem się pobudzony, jakbym wypił mocną kawę. Po godzinie 10-tej tętno nieco 
zwolniło.  Położyłem się na brzuch, poczułem coś w rodzaju wibracji (coś jakby przepuszczano 
przeze mnie słaby prąd elektryczny o niewielkim natężeniu). Utraciłem kontakt z ciałem przy pełnej 
świadomości i popłynąłem w szarą ciemność. Będąc w pełni świadom wiedziałem, że moje ciało 
leży na brzuchu i w pewnym momencie wkradła się lekka obawa, że pozbawione kontroli mogłoby 
się udusić, gdyby np. nos i usta zostały zatkane przez poduszkę. Pomyślałem jednak, że Robert 
Monroe bardzo często pisał o ostrzegawczych sygnałach, które go niezawodnie alarmowały, gdy z 
ciałem było coś nie w porządku. Uspokojony wchodziłem dalej w szarą ciemność. Nagle znalazłem 
się  jakby  w  jakimś  mieszkaniu.  Widziałem  początkowo  trochę  nieostro,  ale  wysiłkiem  woli 
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potrafiłem zwiększyć  ostrość widzenia.  Zacząłem się rozglądać  wokół.  Stwierdziłem,  że jest  to 
jakieś, chyba duże mieszkanie. Były tam różne przedmioty, meble. Spostrzegłem, że mam jakieś 
ciało i mogę go kontrolować. Moje myślenie i działania były w pełni „operantne” – racjonalne, 
logiczne, przytomne, czujne i skupione. Mogłem całkowicie kontrolować to co robię, gdzie patrzę, 
dokąd teraz się udam i krytycznie oceniać to co widzę. Cały czas miałem pełną świadomość, że 
moje ciało leży na wersalce, w moim mieszkaniu we Wrocławiu i że teraz jestem poza ciałem (lub 
wg interpretacji Carlosa Castanedy – przeżywam świadomy sen). W zasadzie wszystko robiłem tam 
sam, z własnej inicjatywy, ale tylko jeden raz, gdy oglądając jakiś pokój zobaczyłem wiszące na 
ścianie  duże  lustro  panoramiczne  (tj.  jego  wymiar  poziomy  był  dużo  większy  niż  pionowy), 
usłyszałem dochodzący jakby z tyłu głos: „Popatrz do lustra”. Podszedłem do tego lustra, ciekawy 
tego,  co  zobaczę.  Widok  był  początkowo  rozmazany,  ale  koncentrując  wzrok  mogłem  go 
wyostrzyć. Zobaczyłem dość brzydką twarz zupełnie innego człowieka. Twarz ta należała do osoby 
otyłej i jej dolna połowa wydawała się nawet trochę szersza niż górna. Przypominała nieco twarz 
prezentera telewizyjnego Wojciecha Manna (tego od Materny), a może nawet jeszcze bardziej była 
podobna  do  twarzy  ówczesnego  doradcy  prezydenta  Kwaśniewskiego  –  mecenasa  Ryszarda 
Kalisza. Pomyślałem: Jakim ja tutaj jestem brzydkim człowiekiem. Czy to jest moja inna realizacja 
w naszym świecie fizycznym? A może w świecie równoległym? A może to jestem ja z innego 
wcielenia?  A  może  po  prostu  „wszedłem”  w czyjeś  ciało?  Pytania  pozostały  bez  odpowiedzi. 
Spojrzałem jeszcze raz powtórnie w lustro a następnie postanowiłem dalej eksplorować otoczenie. 
Stwierdziłem, że w mieszkaniu są ludzie, którzy mnie znają, chociaż ja ich nie. Mogłem się z nimi 
porozumiewać  głosem,  co  próbowałem  robić.  Niestety  nie  pamiętam  wszystkich  szczegółów. 
Pamiętam tylko, że przeszedłem do innego pomieszczenia, które kończyło się wyjściem na jakiś 
duży balkon czy taras. Siedziało tam kilka osób, był jakiś stolik. Gdy tam wszedłem, nikt się nie 
zdziwił.  Traktowano  mnie  jak  osobę  znaną.  Na  stoliku  leżał  prostopadłościenny  przedmiot 
przypominający stare radio tranzystorowe. Ktoś siedzący z tyłu powiedział do mnie „Podaj mi to”. 
Sięgnąłem  po  ten  przedmiot  i  podałem  mu,  następnie  opuściłem  balkon.  Cały  czas  miałem 
świadomość,  że  to  tylko  wycieczka  do  innego  świata.  Byłem  bardzo  zadowolony  (wręcz 
uradowany), że tak się stało. Wiedząc, że w świecie, w którym teraz jestem, nie obowiązują prawa 
fizyczne tak jak na Ziemi, postanowiłem udać się gdzieś indziej. Zanurkowałem w ścianę pokoju i 
znalazłem się w ciemno-szarej mgle. Pomyślałem: Po co mam oglądać jakieś nieciekawe miejsca. 
Chciałbym  oglądać  piękne  miejsca,  udać  się  do  wyżej  rozwiniętych  cywilizacji.  Pomyślałem 
jednak,  że  wysoko  rozwinięte  cywilizacje  mogą  być  gdzieś  daleko  i  pojawił  się  wtedy  lekki 
niepokój  o  to  czy  zdołam wrócić  do  ciała  fizycznego.  Ale  szybko  doszedłem do  wniosku,  że 
ważniejsze jest aby oni mnie tam chcieli. Jeżeli już tam będę, to na pewno będą potrafili sprowadzić 
mnie  z  powrotem.  Uspokojony  sunąłem  dalej  przez  szarą  mgłę.  Temu  ruchowi  towarzyszyło 
dziwne, trudne do określenia  uczucie.  Można by próbować je opisać jako  mieszaninę różnych 
uczuć takich jak miłość, smutek, uwielbienie, szacunek, lojalność itp. Nagle zmieniłem otoczenie. 
Pomyślałem,  że  pewnie  wróciłem do ciała,  ale  po  chwili  stwierdziłem,  że  nie  jestem w ciele. 
Znalazłem  się  w  dziwnym  miejscu,  na  otwartej  przestrzeni,  przed  jakimś  bardzo  wysokim 
budynkiem. Widziałem znowu trochę nieostro, ale wydawało mi się, że ten budynek przypominał 
trochę Empire State Building, trochę Pałac Kultury i Nauki, a trochę jakąś katedrę z bardzo wysoką 
wieżą. Siedziałem na schodach pod tym budynkiem. Słychać było muzykę. Zastanawiałem się, czy 
nie wejść do środka. W pewnym momencie pojawił się lekki niepokój o to, czy zdołam wrócić do 
ciała. Pomyślałem (niezbyt intensywnie zresztą) o otwarciu fizycznych oczu i moje fizyczne oczy 
się otworzyły. Zobaczyłem sypialnię mojego mieszkania we Wrocławiu. Działo się to bez odczucia 
jakiejkolwiek  zmiany  czy  doznania  ruchu,  błyskawicznie  znalazłem  się  z  powrotem w swoim 
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fizycznym ciele. Było to natychmiastowe przełączenie, nie miałem nawet wrażenia przebudzenia 
się.  Wszystko  stało  się  przy  pełnej  ciągłości  świadomości.  Opisywane  wydarzenia  trwały 
najprawdopodobniej 30-40 minut, ponieważ gdy ostatni raz przed rozpoczęciem podróży zerknąłem 
na zegar, było kilkanaście minut po dziesiątej, a natychmiast po powrocie z wyprawy zanotowałem 
godzinę dziesiątą pięćdziesiąt. 
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Kim dziś jestem
Kim jestem na początku trzeciego dziesięciolecia dwudziestego pierwszego wieku? Na pewno 

tym, kto w przebiegu swojej dotychczasowej egzystencji na tym świecie dość mocno się zmienił i  
to, jak przypuszczam, bardziej na lepsze niż na gorsze. Mam więc podstawy aby myśleć, że moje 
obecne  życie  nie  zostało  całkiem zmarnowane.  Nie  osiągnąłem jeszcze  pełni  swojego  rozwoju 
duchowego, ale patrząc na to, jaki byłem pół wieku temu, mam prawo uważać, że przez te lata 
przynajmniej trochę zmądrzałem i złagodniałem.

Co się we mnie najbardziej  zmieniło?
Przede  wszystkim  wyzbyłem  się  w  znacznym  stopniu  egoizmu  i  egocentryzmu.  Poczucie 

własnej  wyjątkowości,  wyższości,  ważności  i  lepszości  od  innych  zostało  mi  w  dzieciństwie 
zaszczepione  przez  matkę,  a  potem  przez  długi  czas  sam  starannie  rozwijałem  w  sobie  te 
nieciekawe cechy charakteru.  Jako rozpieszczany jedynak uważałem, że jestem najważniejszy na 
świecie i że mi się wszystko, a jeśli nawet nie wszystko, to przynajmniej bardzo wiele należy, co 
zaowocowało pojawieniem się u mnie pewnej dozy koncentracji  na własnej osobie,  stawianiem 
zawsze własnych korzyści na pierwszym miejscu, brakiem empatii i niedostrzeganiem problemów 
innych ludzi,  a nawet ich lekceważeniem.

Przejrzałem przewrotność własnego ego oraz jego zdolności  do przeinaczania  wszystkiego. 
Odkryłem  jego  mechanizmy  obronne  oraz  skłonności  do  naciągania  prawdy  w  imię  realizacji 
pokrętnych  celów.  Pozbyłem się  dwulicowości,  zerwałem z  hipokryzją  i  nauczyłem się  mówić 
prosto, bez ogródek, nazywając rzeczy po imieniu, tak, aby nie kręcić i nie mydlić nikomu oczu. 
Zrozumiałem, że prawdę trzeba zawsze starać się przedstawiać bezstronnie i obiektywnie, oraz że 
nigdy  nie  należy  jej  relatywizować,  a  tym  bardziej  zaciemniać  w  imię  własnych  interesów. 
Uświadomiłem sobie, że życie w prawdzie polega nie tylko na otwartości, jawności i zerwaniu z 
wszelkim  kłamstwem,  ale  i  na  uczciwości  rozumianej  jako  zgodność  myśli,  słów  i  czynów. 
Szczerość uznałem za jedną z fundamentalnych cnót życiowych.

Nauczyłem się kontrolować, choć może jeszcze nie całkowicie, swoje emocje. Coraz trudniej 
mnie  zdenerwować i  nie wybucham wielką złością  tak często jak kiedyś.  Starałem się  również 
nauczyć  panowania nad własnym strachem i mimo że nie  udało mi  się  osiągnąć tego w pełni, 
uważam, że uczyniłem w tej kwestii pewne, niekiedy nawet dość znaczące postępy.

Następną  cechą,  którą  zdołałem  w  sobie  rozwinąć  była  samodyscyplina  rozumiana  jako 
konsekwentne zdążanie do realizacji wytyczonych przez siebie celów. Jeszcze większą cnotą, którą 
udało mi się posiąść, była cierpliwość, nie tylko w sensie opanowania, ale przede wszystkim w 
sensie  wytrwałości.  W młodości  nie  byłem  cierpliwy,  pragnąłem wszystko  mieć  od  razu.  Nie 
potrafiłem  czekać,  zawsze  chciałem  iść  na  skróty,  co  uniemożliwiało  osiągnięcie  pożądanych 
rezultatów. Dziś wiem, że wytrwałością można wiele osiągnąć. Doskonałą szkołą samodyscypliny i 
cierpliwości  było  skuteczne  rzucenie  przeze  mnie  palenia  papierosów oraz  często  powtarzane, 
wielodniowe posty. 

Myślę  też,  że  wykonałem  duży  krok  naprzód  w  rozwijaniu  własnej  asertywności  i 
kreatywności. Dziś nie tak łatwo jest mi wmówić czegoś, co pół wieku temu zaakceptowałbym bez 
większych oporów. Łatwiej jest mi też tworzyć to, co dawniej przychodziło mi z dużą trudnością.  
Zmieniła się również moja hierarchia  wartości i wiele z tych rzeczy, które niegdyś uważałem za 
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ważne cele życiowe, dziś uznałbym za bezwartościowe i odwrotnie. Ponadto, będąc w młodości 
zagorzałym zwolennikiem skrajnego legalizmu,  w końcu odkryłem, że oprócz litery prawa istnieje 
i bardziej się liczy jego duch.

Powiększyłem zasoby swojej wiedzy i wielu rzeczy się nauczyłem. To, że skończyłem studia i  
nawet zrobiłem doktorat, nie wydaje mi się jakimś bardzo znaczącym osiągnięciem. Ale myślę, że 
jednak  w tej  kwestii  dokonałem czegoś  wielkiego  i  niemal  niemożliwego.  Będąc  kompletnym 
antytalentem  językowym,  nauczyłem  się  samodzielnie  języka  angielskiego  na  tyle,  aby  móc 
przetłumaczyć trzy książki, w tym jedną bardzo obszerną. Myślę, że zdobyłem też wiele użytecznej 
wiedzy na temat praktycznej strony życia. Nie mając rodzeństwa i będąc dzieckiem tzw. „starych” 
rodziców, miałem początkowo mało kontaktów z rówieśnikami i w konsekwencji mało wiedzy i 
doświadczenia na temat sposobów rozwijania wzajemnych interakcji. Jednak dzięki pozytywnemu 
wpływowi środowiska w jakim przebywałem, a zwłaszcza szkoły i wyższej uczelni, rozpocząłem 
samodzielną naukę nawiązywania kontaktów międzyludzkich i współżycia społecznego, czego jako 
jedynakowi brakowało mi w dzieciństwie i wczesnej młodości. Dużo pomogła mi w tym również 
praca  ze  studentami.  Doskonałą  szkołą  koegzystencji  i  współpracy  było  i  jest  nadal  moje 
małżeństwo, które zdołało przetrwać ponad pół wieku.

Moje obecne spojrzenie na świat
Wiem, że we Wszechświecie istnieje energia, która go zasila i że istnieje informacja, która 

nadaje mu znaczenie. Wiem także, że istnieje w nim świadomość, która go ogarnia i nim steruje, 
wykorzystując tę energię oraz tę informację.  Jestem pewien, że źródłem tej świadomości nie jest 
materia  fizyczna,  dlatego  nie  mam  wątpliwości,  że  życie  ludzkie  nie  kończy  się  na  zgonie 
fizycznego ciała i pozostaje nadal w swej formie energetycznej. Mam również pewność co do tego,  
że religie, chociaż popierają ideę istnienia po śmierci, to jednak w mniejszym lub większym stopniu 
formułują na ten temat tezy, które mijają się z prawdą. 

Wiem,  że istnieje  energia  nadrzędna,  Wielki  Kreator,  dzięki  któremu powstał  i  rozwija  się 
Wszechświat.  Można by go nazwać Bogiem,  ale  nie  jest  to  stwórca,  o  którym mnie  uczono i 
którego obraz mi malowano. Bóg mojego dzieciństwa bezpowrotnie przemienił się w nicość. Umarł 
groźny pan i władca, do którego należy zemsta i którego się trzeba bać. Zniknął okrutny sędzia, 
który skazuje niepokornych i krnąbrnych na wieczne męki w piekle. 

Umarł bóg, niech żyje Bóg. Kim więc jest ten prawdziwy Stwórca?   Tego nie jestem wciąż do 
końca pewien. Łatwiej mi orzec, kim On według mnie nie jest, niż kim w istocie jest.   Zadanie 
opisywania  Boga  za  pomocą  słów,  jak  już  napisałem o  tym  w „Moim prywatnym  słowniku”, 
przypomina porywanie się z motyką na słońce. Powiem więc tylko tyle, że mam nadzieję, iż jest On 
superświadomością wypełniającą wszystko co istnieje w czasie i poza czasem, że jest Wiecznym 
Kreatorem,  który  realizuje  nieustający  plan  tworzenia  i  ulepszania  rzeczywistości,  wciąż 
rozrastającej się. Ufam, że można go również pojmować jako Wielkiego Programistę komputera 
Wszechświata, tworzącego w nim coraz doskonalsze programy istnienia, jednak podejrzewam, że 
ten  ziemski,  przepełniony niedoskonałością,  pokręcony i  iluzoryczny  świat  materialny,  którego 
obecnie doświadczamy, nie jest bezpośrednio Jego dziełem, chociaż z nie do końca zrozumiałych 
dla mnie powodów pozwolił On na jego wytworzenie i utrzymywanie w istnieniu. Wierzę, że jest 
On też energią miłości bezwarunkowej, która wszystko rozświetla.  Bóg w moim pojmowaniu jest 
całością wszelkiego istnienia. Nie jestem pewien, czy jest On osobowy, czy nieosobowy, czy jest 
transcendentny, czy immanentny i nie zawracam sobie tym głowy. Przeczuwam, a chwilami mam 
nawet  pewność,  że  On  jest  i  to  przeświadczenie  mi  wystarcza.  Wiem również,  że  nie  należy 
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traktować Go jak  monarchy absolutnego,  przed  którym trzeba  padać  na  kolana  lub  na  twarz  i 
którego się trzeba bać.  Z drugiej strony zdaję sobie również sprawę z tego, że jest On mocą, której 
nie  powinno się  nie  doceniać  ani  tym bardziej  lekceważyć.  Uważam,  że  stosując  terminologię 
rodzinną, możemy Go, jako stwórcę wszystkiego, wyobrażać sobie jako ojca, ale myślę, że jeszcze 
lepiej jest postrzegać w Nim przyjaciela. Oczywiście rodzaj męski, użyty tu przy określaniu Boga, 
wynika tylko z polskich reguł gramatycznych. Bóg nie jest zredukowany do określonej płci – jest 
całością życia.

O ile  mogę  bez przeszkód zaakceptować  Boga jako Pierwsze  Źródło i  Całość Wszelkiego 
Istnienia,  o  tyle  zawsze  coś  się  we  mnie  buntuje,  gdy  próbuję  godzić  się  z  materialną 
rzeczywistością  „tu  i  teraz”,  która  według  większości  religii  ma  być  Jego  dziełem i  w  której 
przychodzi mi teraz żyć. Mówiąc kolokwialnie, budzi się we mnie sprzeciw, spowodowany tym, że 
ten  świat,  a  dokładniej  system,  według którego on funkcjonuje,  wydaje  mi  się  być  tak  bardzo 
pochrzaniony. Może są tacy, co widzą w nim samą doskonałość, ale ja do nich nie należę.  Nie 
chodzi mi przy tym o piękno przyrody, które jest faktem oczywistym i niewątpliwym, ale o sposób 
działania, który w tak niewielkim stopniu opiera się na symbiozie i wzajemnej współpracy, ale jest 
zbudowany raczej  na drapieżności,  a  nawet  na wzajemnym pożeraniu  się.  Dotyczy to  zarówno 
świata zwierząt  jak i  ludzi, z tym, że zwierzęta zabijają się nawzajem głównie wtedy,  kiedy są 
głodne,  a  ludzie  zadają  śmierć  innym istnieniom również  z wielu  innych  powodów – niekiedy 
nawet dla przyjemności. Atak dla wielu ludzi jest preferowanym sposobem działania, a niektórzy 
nawet uważają, że jest on również najlepszą obroną. Przygnębiające jest również to, że jednym z 
podstawowych celów istnienia na Ziemi, jaki w większości stawiają sobie ludzie, jest rywalizacja. 
O ile w świecie zwierząt odbywa się ona najczęściej pomiędzy samcami i jest mocno zredukowana, 
ograniczając się głównie do kwestii przetrwania i rozmnażania, na przykład do walki o pozycję 
przewodnika stada, o prawo do kopulowania z określoną samicą a nawet do założenia haremu, czy 
o pierwszeństwo konsumowania upolowanego posiłku, o tyle w świecie ludzi jest ona rozdęta do 
niebotycznych  rozmiarów i  dotyczy niemal  wszystkich  możliwych  dziedzin  życia.   Następnym 
cierniem tego świata jest wzajemne oszukiwanie się. Przyroda prawie nie zna pojęcia kłamstwa. 
Przypadki  przekazywania  fałszywych  informacji  przez  naszą  matkę  naturę  występują  raczej 
sporadycznie  i  zwykle  służą  ochronie  życia  lub  w  najgorszym  razie  ułatwiają  zdobywanie 
pożywienia35. U ludzi przeinaczanie prawdy jest zjawiskiem powszechnym. Przyroda nie zna też 
podłości i nikczemności, w przeciwieństwie do niektórych ludzi, którzy te niegodziwości uczynili 
sposobem swojej egzystencji.

Jednym z kamieni obrazy, będących poważnym argumentem przeciw systemowi ziemskiego 
życia,  zgodnie  z  którym  funkcjonuje  ten  materialny  świat,  jest  występujące  w  nim cierpienie. 
Czasami  jest  ono  spowodowane  w  sposób  mniej  lub  bardziej  zamierzony  przez  cierpiącego, 
niekiedy  nawet  jest  najpierw zapowiedziane  a  potem stopniowo narastające,  ale  bardzo  często 
uderza  w  człowieka  niespodziewanie,  jak  grom z  jasnego  nieba.  Na  ludzi  żyjących  na  Ziemi 
nierzadko spadają, jak to określił Szekspir w Hamlecie, „pociski zawistnego losu”, co doprowadziło 
tego twórcę do postawienia fundamentalnego, egzystencjalnego pytania: „Być, albo nie być?”. 

Można,  oczywiście,  pocieszać  cierpiących,  że  to,  co  przeżywają,  to  tylko  iluzja,  wytwór 
„Matrixa”; że to wszystko nie jest prawdziwe, ale tylko wymyślone przez tę część naszego umysłu,  
która zbłądziła. Można przekonywać, że wystarczy tylko dobrze przyjrzeć się określonej iluzji, a 
ona zniknie.  Można również  głosić,  że  cierpienie  odgrywa pozytywną  rolę  w życiu  człowieka, 

35 Występują na przykład u owadożernych roślin, które zwabiają te malutkie zwierzęta do swego wnętrza a potem je 
pożerają, a także u zwierząt stosujących barwy ochronne czy mimikrę. 
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uszlachetnia go i podnosi na wyższy poziom istnienia. Taka inżynieria psychologiczna niekiedy, 
często bardzo powoli, zaczyna przynosić pozytywne skutki i stopniowo zmienia nastawienie ludzi 
do  świata.  Jednak  w  sytuacji,  gdy  ktoś  czuje  się  już  w  pełni  otoczony  i  przygnieciony  przez 
mroczną rzeczywistość, staje się to trudne, a czasem nawet niewykonalne. Jak bowiem przekonać o 
tym  ogarniętych  trwogą  i  przerażonych,  umierających  na  raka  i   jęczących  z  bólu, 
zagazowywanych w obozie koncentracyjnym, obdzieranych żywcem ze skóry, wbijanych na pal, 
palonych na stosie czy krzyżowanych? Wszak nawet konającego Jezusa ogarnęło zwątpienie, kiedy 
powiedział: „Boże mój, Boże mój, czemuś Mnie opuścił”36.   Ten, który w danej chwili bardzo cierpi, 
zarówno fizycznie jak i psychicznie, ma poczucie pełnego realizmu swojej męki, bez względu na to, 
czy to cierpienie jest rzeczywiste, czy też jest tylko wytworem zabłąkanej myśli. Oczywiście, każde 
ziemskie cierpienie  jest  zjawiskiem zachodzącym w czasie i  w końcu przemija,  ale ta straszna, 
traumatyczna chwila, w której istnieje, może czasem wydawać się wiecznością. 

Nawet jeśli  ziemski  system życia  został  przez nas wytworzony i  sami zgodziliśmy się aby 
wejść do niego i o wszystkim zapomnieć,  to będąc już w tym systemie nie mamy na ten temat 
żadnej  wiedzy.  Gdy  o  czymś  zapomnieliśmy,  to  ten  fakt  w  naszej  świadomości  nie  istnieje  i 
postrzegamy rzeczywistość  tak,  jakby to  się  nie  wydarzyło.  Nie  możemy  więc  odpowiadać  za 
decyzje, których nie pamiętamy. Jeśli te decyzje były błędne, to nie możemy ich naprawić, bo nie 
wiemy,  że je w ogóle podjęliśmy.  Wymóg amnezji  przy wejściu do ziemskiego systemu życia, 
chociażby nawet tylko tymczasowej, zamyka nas w tym systemie, sprawiając, że staje się on czymś 
w rodzaju więzienia.  Wpadamy w pułapkę i nie wiemy jak z niej wyjść. 

Być może są tacy, którym pobyt na Ziemi się bardzo podoba, dostarcza im wiele satysfakcji, a 
czasem nawet  nieustającej  uciechy.  Jednak wielu  ludzi,  a  może nawet  przeważająca  większość 
rezydentów  ziemskiego  systemu  życia,  doświadcza  tu  również  najrozmaitszych  rodzajów 
niechcianego i nieoczekiwanego cierpienia, które ich przytłacza i nad którym nie panują. Nie mają 
oni przy tym możliwości  rezygnacji  z tego typu doświadczeń poprzez pociągnięcie  za hamulec 
bezpieczeństwa  i  opuszczenie  tego  przepełnionego  bolesnymi  doświadczeniami  pociągu 
przemierzającego czas, bo nie wiedzą gdzie i czy w ogóle taki środek do zatrzymywania pociągu 
istnieje. Wyskoczenie z niego w biegu wydaje się być ryzykowne, bo samobójstwo ma na ogół złą 
opinię,  zwykle  niczego  nie  rozwiązuje,  a  często  przysparza  dodatkowych  kłopotów.  Mimo  to 
znajdują się desperaci, którzy nie potrafią się ze swoim własnym losem uporać i właśnie w ten 
sposób kończą żywot na naszej planecie, co bywa różnie oceniane. Dla jednych jest to przejaw ich 
tchórzostwa, a dla innych dowód na to, że ziemskie życie ludzi bywa czasem nieludzkie i żąda od 
nich więcej, niż są w stanie wytrzymać. Największym mankamentem ziemskiego życia jest więc to, 
że z decyzja jego rozpoczęcia wydaje się być nieodwracalna i nie tylko nie można się z niej w 
prosty  i  łagodny sposób  wycofać,  ale  nawet  nie  pamięta  się,  że  taka  decyzja  została  w ogóle 
podjęta. 

Oczywiście nie wszyscy widzą świat w tak czarnych barwach, mimo występującego w nim 
ucisku.   Dla jednych  szklanka jest  do połowy pusta,  a dla  drugich – do połowy pełna.  Wielu,  
chociażby ze względów karmicznych, ma wprogramowane w swoje życie doznania pozytywne i 
dlatego mają oni umysły często wypełnione przeżywaniem szczęścia i radości, a z występującym 
niekiedy cierpieniem potrafią sobie poradzić. Wydaje się jednak, że zwłaszcza w obecnych czasach 
myślenie negatywne przeważa. Najgorsze w tego rodzaju postawie jest  to, że utrzymywanie w 
umyśle takiego obrazu tego świata nie daje żadnych szans aby go zreformować – przeciwnie,  tylko 
go utwierdza i umacnia. Dlatego, bez względu na to, jak głębokie jest nasze defetystyczne podejście 

36 Ewangelia Mateusza 27,46; Ewangelia Marka 15,34.
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do otaczającej nas rzeczywistości, musimy w końcu uświadomić sobie, że nie mamy innego wyjścia 
i nie pozostaje nam nic innego, jak zmienić sposób jej postrzegania.  Musimy spojrzeć na świat 
pozytywnie i  nie tylko przyznać, że szklanka jest do połowy pełna, ale też to, że mamy moc, aby 
wypełnić brakującą cześć jej zawartości. Nie da się jednak tego osiągnąć poprzez stawianie oporu 
zewnętrznej  rzeczywistości,  ale  tylko  poprzez  konstruktywne  zmiany  wewnętrzne  we własnym 
myśleniu i we własnej świadomości –  innego sposobu nie ma. 

W tej  jednej  kwestii  nie  mam więc  żadnych  wątpliwości:  bez  względu na to,  co myślę  o 
ziemskim systemie życia, muszę podnosić swoje wibracje i rozwijać się duchowo, bo każda inna 
droga życiowa marnuje czas i prowadzi na manowce. Muszę oduczyć się reaktywności, a nauczyć 
się kreatywności.  Muszę integrować swoją świadomość.  Muszę zacząć aktywnie tworzyć  swoje 
życie.  Ale czy na pewno muszę? Oczywiście, że nie. Słowo muszę nie jest tu uginaniem się przed 
jakąś nieodwołalną koniecznością, ale raczej wyrażeniem wolnej i nieprzymuszonej woli. Zatem 
muszę, bo chcę. Muszę, bo jest to najlepsze, co mógłbym zrobić. Muszę, bo nie ma nic innego do 
zrobienia, co by miało jakąś wartość. Wreszcie dojrzałem do tego, żeby to w pełni zrozumieć. 

Odpowiedź dla Hamleta
  

Być, albo nie być, czy to jest pytanie,
Warte by szukać odpowiedzi na nie?

Nie sposób nie być, bo życie jest wieczne,
Takie pytanie jest więc niedorzeczne.

Można nie wiedzieć, można nie pamiętać,
Ale żyć trzeba, bo życie jest święte.

Nie da się zniszczyć tego co Bóg stwarza,
Bo dzieło Stwórcy Jego moc wyraża.

Kwestią jest nie to, czy być, czy też nie być,
Ważne jest tylko, jak być oraz gdzie być,

Bo już jesteśmy na drodze do nieba,
Więc nawigacji, nie sztyletu trzeba. 

Życie nie zawsze jest słane różami,
Jest w nim cierpienie i rozpacz czasami.
Bywa też nudne i brak w nim radości,

Pełne jest lęku, zawiści i złości.

Cierpieć pogardę i zniewagi trzeba,
Krzywdy ciemiężcy, a czasem brak chleba,

Bóle fizyczne i psychiczne męki,
Upokorzenia i inne udręki.

Nie jest szlachetniej znosząc ciosy czekać,
Niż rwąc nić życia przed losem uciekać.
Jest inny sposób – podjęcie wyzwania

I ulepszanie swego bytowania.
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Trzeba wziąć byt swój jak byka za rogi
I prąc do przodu pokonywać progi.
Myśleć pogodnie, nie tracić nadziei,
Działać skutecznie w życia odysei.

Byt świadomości naszej nie układa,
Za to świadomość naszym bytem włada.
Jak sobie ścielisz tak też się i wyśpisz,

Co mocno myślisz, to na pewno ziścisz.

Na tym polega prawo przyciągania,
Że tworzysz łatwo, co twa myśl przygania.

Kiedy się boisz, strach się potęguje,
A kiedy kochasz, miłość twa zyskuje.

Świat odzwierciedla twój byt wewnątrz ciebie,
Możesz być w piekle, możesz też być w niebie.

Jeżeli nie chcesz mieć tego pierwszego,
Dbaj aby nie był on projekcją ego.

Kto ma w to wiarę, temu będzie dane,
A kto jej nie ma – będzie mu zabrane.
Więc rozwijajmy swoją moc intencji,

Aby polepszyć jakość egzystencji.

Jesteśmy wizją Tego, kto nas stworzył,
Chociaż wątpimy w moc, którą w nas włożył.

Potrzebujemy zmiany mentalności,
A wówczas radość i szczęście zagości.

Opór nie zmieni zawistnego losu,
Będzie powodem następnego ciosu.
Ulgę przyniesie tylko zrozumienie,

że życie ziemskie to zaledwie śnienie.

Prawda jest poza tym ziemskim padołem.
Rozwój się toczy spiralą, nie kołem.

Celem wszak nie jest wieczne spoczywanie,
Lecz nieustanne bytu rozszerzanie.

Musimy spełnić swoje przeznaczenie,
Wykonać misję, zdobyć doświadczenie,
Podnieść wibracje, energię gromadzić,
Powiększać wiedzę aby innym radzić,

Odrzucić wszelkie destruktywne stany,
Każde narzędzie, co zadaje rany,

Rozognić miłość by blaskiem jaśniała
I wszelkie mroki świata rozpraszała.

Gdy już zadania wszystkie wypełnimy,
W nową wędrówkę wkrótce wyruszymy.
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Bez żalu świat ten czule pożegnamy
I do Wieczności wówczas się udamy.

Śmierć jest cielesnej szaty porzuceniem,
Nie jest zaśnięciem, ale przebudzeniem.

Kiedy zrzucimy z siebie więzy ciała,
Wtedy rozbłyśnie nasza wielkość cała.

.

Romuald Lipu-Akohard
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