
 

 

 

 

 

 

 

Tekst przetłumaczony na podstawie przemowy w języku francuskim, którą wygłosił Richard 

Kowalski, przewodniczący absolwentów internatu im. Św. Kazimierza w Vaudricourt, z okazji 

obchodów, w Vaudricourt, sześćdziesiątej rocznicy przybycia oblatów do Francji. 

Tłumaczenie wykonał Richard Sarzynski w dniu 4 stycznia 2013 r. 
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Była godzina siedemnasta, gdy po raz pierwszy usłyszałem dźwięk dzwonu w tamtą wrześniową 

niedzielę w 1967 roku... To już 40 lat... Dzwon ten miał wyznaczać rytm mojemu wiekowi 

młodzieńczemu przez 7 lat... 

Moi rodzice dopiero co odjechali, po uprzednim pościeleniu mojego łóżka i złożeniu kilku moich 

ubrań do niedużej żelaznej szafki, na której widniało moje nazwisko... Rozstałem się z nimi po raz 

pierwszy w życiu.  

Na dźwięk dzwonu, około 120 dzieci i nastolatków spieszyło do przeznaczonych im budynków  

i udawało się do Studium. 

Poczułem się wówczas sam, wystawiony na śmiechy i pytania pozostałych mieszkańców internatu. 

Nie wiedziałem wtedy jeszcze, że rozstawałem się z jedną rodziną, aby dołączyć do drugiej. 

Zawieszony na zamku dzwon miał nadawać rytm naszym dniom. Jakie one były ? Do czego były 

podobne ?  
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Godzina 630 

Pou VI (wiedzcie, że chodzi o Wielebnego Ojca Grabińskiego), Chopin (Krachulec), Boss (Olejnik)... 

Malecha lub Ligmanowski... budzili nas swoim « Benedicamus Domine », na które odpowiadało tylko 

kilku wyspanych... Gdy odpowiedzi nie były wystarczająco głośne, ksiądz powtarzał zdanie dopóty, 

dopóki nie usłyszeliśmy pięknego jednogłośnego « Deo Gratias ». 

Po tym « Benedicamus Domine », następowało « Laedetus Jesus Christus », na które odpowiadaliśmy, 

tym razem chórem, « et Maria Immaculata »... Zrozumieliście : podobnie jak dzwon, modlitwa miała 

nadawać rytm naszym dniom. 

Spaliśmy po trzydzieści osób w jednym dormitarzu, powolnym krokiem zmierzaliśmy wówczas do 

umywalek celem wykonania szybkiej (bardzo szybkiej) toalety, woda była tam zimna niezależnie od 

pory roku. Dopiero po tym krótkim myciu uświadamialiśmy sobie męskie zapachy, powinienem rzec, 

zapachy nastolatków, które unosiły się w dormitarzach... Szybko otwieraliśmy okna, a i tak już 

odczuwalne zimno rozprzestrzeniało się jeszcze bardziej i przeganiało zapachy.  

Godzina 700 

W trzydzieści minut musieliśmy się umyć, pościelić łóżko, uprzątnąć i udać się na godzinę siódmą do 

kaplicy. Do lodowatej kaplicy w okresie zimowym... To taki drewniany barak... w którym pod koniec 

zainstalowaliśmy kocioł mazutowy, który ogrzewał jedynie tych, którzy znajdowali się tuż obok niego 

(tj. dwa najbliższe rzędy). 

Modlitwy były krótkie, trwały od 10 do 15 minut... Podczas modlitw, każdy z kolejna służył do mszy 

(po łacinie oczywiście) pomagając odprawiającym ją księżom, w zakrystii kaplicy lub na zamku... 

Msza po łacinie... Pamiętacie ? ... Trwała dużo krócej niż obecne msze. R.P.R. odprawiał ją w 7 minut. 

Myślę, że to był rekord. RPO też był niezły, zajmowało mu to między 11 a 13 minut... Aby osiągnąć 

powyższe wyniki, wystarczało wymówić pierwszą i ostatnią sylabę odpowiedzi. Natomiast Chopin był 

powolny... i uciążliwy : on słuchał naszych odpowiedzi i w naszym interesie leżało poprawne ich 

powiedzenie... 

Godzina 730 

Śniadanie... Kawa czarna lub z mlekiem, chleb, konfitura, smalec. Od rana byliśmy karmieni na tłusto  

i myślę, że właśnie to sprawiło, że wyrośliśmy na mężczyzn. Nie było masła ! Jedynie w niedziele, 

mała kosteczka masła, dobrze rozplanowana, pozwalała na posmarowanie dwóch, co najwyżej trzech 

kanapek. W niedziele przysługiwał nam kawałek placka domowej roboty. 

O mało bym zapomniał. Przed śniadaniem, modlitwa... Po śniadaniu, modlitwa. Było tak oczywiście 

przed i po każdym posiłku... Zapamiętajcie to sobie, nie będę już tego powtarzał. 
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Godzina 805 

Jeśli chodzi o uczniów pozostających w internacie, dla najmłodszych od siódmej do trzeciej klasy, 

rozpoczynały się lekcje... Najstarsi, od klasy drugiej do ostatniej, wsiadali w furgonetkę lub w 

furgonetki... jedną lub dwie w zależności od liczby uczniów i wyruszali na lekcje w St-Vaast, a potem 

w St-Dominique, gdy pojawiły się klasy mieszane.  

5 godzin lekcji rano, lekcje zaczynały się zawsze od modlitwy : po łacinie przed lekcją łaciny, po 

angielsku przed lekcją angielskiego, po polsku przed pozostałymi lekcjami. 

Naszym wychowawcom pomagali księża z St-Vaast, zwłaszcza jeśli chodzi o język francuski. Mam  

w pamięci Ojca Robay, ale także innego duchownego, którego nazwiska nie pamiętam, a którego 

przezywaliśmy « Cul de poule » (« Kurzy kuper »)... Nie pomijając Pana Vergeot od matematyki... a 

potem Kwaśnika i Szuszmana... 

Godzina 1230 

Bicie dzwonu zapraszało nas na posiłek... Przygotowany z miłością, starannie i według ówczesnych 

zasad dietetycznych przez tą, która wykarmiła setki dzieci, przez naszą wspólną matkę, Kasię. Dużo 

rzeczy zostało powiedzianych w tym temacie... Jeśli absolwenci Wam o tym opowiadają, to przede 

wszystkim nie słuchajcie ich... Powiem po prostu tak : nikt nie umarł... a dziś możecie zaprosić do 

siebie wszystkich, którzy przewinęli się przez internat bez zastanawiania się czy będzie im 

smakowało. Nauczyliśmy się lubić wszystko, nawet najbardziej oryginalne połączenia potraw... dzięki 

Kasi, znamy i możemy zjeść wszystko. Dzięki raz jeszcze. A ci skarżący się absolwenci... Spójrzcie dziś 

na nich. Często są przy tuszy, co świadczy o kuchni prostej, ale skutecznej. 

Przed posiłkiem, nastawała cisza i każdy po kolei czytał fragment Ewangelii, oczywiście w języku 

polskim. Zadanie to nauczyło nas zabierania głosu przed publicznością... Przyznajmy : było to 

szczególnie bolesne dla kilku uczniów, którzy nie znali najmniejszego słowa po polsku... Fonetyka i 

śmiech pomagały im w pokonaniu trudności. 

Po obiedzie, krótka przerwa, w czasie której sport był obowiązkowy. 

Od godziny 1400 do 1600 

Studium. Dwie godziny w pokoju nauki spędzone na pracy indywidualnej lub na lekturze, w ciszy, pod 

nadzorem uczniów ze starszych klas, samodyscyplina zobowiązuje. 

Godzina 1600 

Podwieczorek... Zawsze chleb i konfitura... Szybki podwieczorek... Spieszyliśmy się, żeby umożliwić 

bardziej wysportowanym pójście na boisko, a innym na pójście pod « mur » na skraju wioski w głębi 

parku, gdzie mogliśmy wypalić papierosa Gauloise z dala od zasięgu wzroku naszych wychowawców, 

choć nie byli oni naiwni. 
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Od godziny 1700 do 1900 

Na nowo, dwie godziny nauki... wciąż w ciszy. Około stu uczniów zebranych w dwóch dużych salach 

pod okiem starszych uczniów pracowało lub symulowało. 

4 godziny nauki dziennie dłużyły się, ale mieliśmy do swojej dyspozycji bibliotekę, gdzie dzieła 

Sienkiewicza mieszały się z utworami Dumasa... i gdzie przemycaliśmy pod płaszczem przygody Boba 

Morane’a... 

Uspokoję Was, czasem w ramach nauki zdarzało się nam odrabiać lekcje. 

Godzina 1900 

Kolacja. Udawaliśmy się wówczas do pełnej życia, hałaśliwej jadalni, gdzie panowały : dziecięcy 

śmiech, swary, pasjonujące dyskusje. Gdy hałas stawał się nieznośny, Boss dzwonił dzwonkiem i 

natychmiast nastawała cisza, aż do chwili, gdy drugim dzwonieniem pozwalał nam na ponowne 

zabranie głosu. 

W menu, co wieczór, ZUPA i to niezależnie od pory roku... To z pewnością powód, dla którego 

wszyscy uczniowie z internatu urośli. Jeszcze raz podziękowania dla Kasi. 

Po kolacji, udawaliśmy się w towarzystwie naszych wychowawców, w ciszy, do Kaplicy, na wieczorną 

modlitwę... Trwała ona około dwudziestu minut. Na jej zakończenie Chopin grał na organach słynną 

MARIA MATER GRATIAE, którą intonował Boss, do którego dołączaliśmy się chórem naszych 

mocnych, nastoletnich, ale już mężnych głosów. 

Potem następowała około półgodzinna przerwa, latem czasem godzinna i spanie dla najmłodszych. 

Starsi, począwszy od klasy drugiej, mieli możliwość udania się do studium aż do godziny dziesiątej, 

żeby się pouczyć. 

Drobne wyjątki : wieczory ważnych meczy piłki nożnej... ale trzeba było najpierw otrzymać 

pozwolenie na oglądanie telewizji. 

Aby je uzyskać, sposób był prosty i już we wczesnych latach biegle opanowaliśmy sztukę negocjacji. 

Wysyłaliśmy najlepszych uczniów lub takich, którzy nic nie spsocili w ubiegłym tygodniu (co znacznie 

zmniejszało liczbę wybrańców), aby po prosili dyżurnego ojca o pozwolenie. 

Wiedzcie, że « najlepsi uczniowie » to nie tylko ci, którzy mieli dobre oceny, ale także, i przede 

wszystkim, ci, którzy mieli piękny głos (na potrzeby chóru), wysportowani, lizusy (tacy też byli). Jak się 

odbywały negocjacje ?... Wystarczyło nawiązać z dyżurnym księdzem rozmowę na jakiś drogi mu 

temat... Chopinowi, na przykład, rzucaliśmy temat Drugiej Wojny Światowej, jego przemierzenia 

Europy na pieszo z Polski, temat literatury albo Historii Polski i po 20 - 30 minutach monologu, 

prosiliśmy go o pozwolenie na obejrzenie meczu piłki nożnej... i działało to za każdym razem. 

Tak wyglądał typowy dzień w Vaudricourt. 
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Wyróżniały się czwartki i weekendy. 

Czwartki poświęcaliśmy głównie na sport.  

Poranek przypominał inne poranki w tygodniu : rzeczywiście, mieliśmy lekcje przez 6 dni w tygodniu. 

Różnicę stanowiło popołudnie poświęcone na sport... na wszelkie dyscypliny sportowe. Wszyscy, 

poza kilkoma wyjątkami, rozgrywaliśmy na boisku mecze piłki nożnej, koszykówki, siatkówki, tenisa 

stołowego lub mieliśmy indywidualne treningi przeznaczone dla tych, którzy uprawiali atletykę, biegi, 

rzut ciężarkiem, oszczepem, młotem, dyskiem... skoki wzwyż, w dal... na boiskach, o których 

utrzymanie dbaliśmy my sami oczywiście. 

Zdarzały się nam również sportowe rozgrywki z uczniami z innych prywatnych placówek. Albo oni 

przyjeżdżali do Saint-Casimir, albo to my się przemieszczaliśmy, jak zawsze furgonetką... 

Na te sportowe walki, Boss dawał nam tylko jedną wskazówkę : wygrać... Powroty z rozgrywek 

wyglądały różnie w zależności od uzyskanych wyników. Gdy wracaliśmy jako zwycięzcy, było 

radośnie, śpiewaliśmy w furgonetce, która nas odwoziła do domu, gdzie, jak wiedzieliśmy, 

zostaniemy powitani przez naszych wychowawców oraz przez ogół kolegów niczym rzymscy 

triumfatorzy. 

W razie porażki, co zdarzało się bardzo rzadko, wspominam długie powroty... zbyt długie... Odbywały 

się one w ciszy lub, co gorsza, wśród narzekań Bossa, którzy nie przeoczył żadnej rozgrywki. Nie 

brakowało wszelakich wyzwisk i obrywało się każdemu z nas. 

Weekendy 

Lubiliśmy weekendy, nawet jeśli nie pozwalały nam one na powrót do domu. W tamtych czasach 

nawet o tym nie śniliśmy... Wracaliśmy do siebie na Wszystkich Świętych, na Boże Narodzenie i 

Wielkanoc oraz na wakacje letnie.  

Weekendy były okazją do generalnych porządków, do uprawiania sportu, były czasem 

przeznaczonym na chór i na bibliotekę, na CIEPŁY prysznic, na kino w sobotni wieczór oraz na 

odwiedziny rodziców, na które pozwalano w niedzielne popołudnia. 

Generalne porządki 

W soboty, zaraz po obiedzie, zaczynało się sprzątanie internatu. Wszyscy uzbrojeni w szczotkę na kiju, 

szczoteczkę, ścierki, gąbki, wiadra i skrobaczki... słowem we wszystkie możliwe i wyobrażalne 

przyrządy, ruszaliśmy na sprzątanie kątków i zakątków domu... kaplicy, sal lekcyjnych, refektarza, sal 

gimnastycznych, toalet, domitarzy, basenu, pryszniców... boisk... wszystkiego, co się tylko dało. 

120 mężnych chłopców przekształcało się na jakieś dwie godziny w prawdziwe domowe wróżki... 

Każdy po kolei, zgodnie z harmonogramem rozwieszonym przed Studium, i zawsze pod okiem 

najstarszych uczniów, miał do wykonania robotę domową : 
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 Był « specjalista do spraw pająków » uzbrojony w dużą szczotkę z włochatą nakładką. Jego 

zadanie polegało na prowadzeniu wojny z pająkami i uprzątnięciu wszystkich pajęczyn... 

 Był też « specjalista do spraw zewnętrznych » : tak go nazywał Boss, wiedzcie, że chodzi tutaj 

o osobę odpowiadającą za czystość toalet... 

 Osoba odpowiadająca za kosze na śmieci, zajmująca się papierkami poniewierającymi się na 

podwórku i w parku...  

Po porządkach, cotygodniowy prysznic. 

Już wtedy szanowaliśmy planetę i mieliśmy zmysł ekologiczny : oszczędzaliśmy wodę. TYLKO JEDEN 

PRYSZNIC na tydzień. Mieliśmy do swojej dyspozycji okolo dwudziestu pryszniców. Trzeba było się 

myć co najmniej na pięć tur. Ostatni w kolejce nie zawsze się myli... Pod koniec woda bywała często 

zimna... 

W soboty po południu, między porządkami a prysznicem, zawsze było trochę czasu na sport rzecz 

jasna i na psoty... 

A potem, o godzinie siedemnastej, dzwon, jak zwykle, zapraszał nas na dwie godziny nauki. 

Po kolacji i modlitwach, sobotnie wieczory były poświęcone kinu... Wszyscy zebrani w tym samym 

pokoju nauki, który nagle stawał się zbyt mały, przepełniony i wyjątkowo przegrzany, mieliśmy prawo 

do obejrzenia filmu wyświetlanego na ścianie. 

Przed filmem, Chopin wyjmował swój akordeon i śpiewaliśmy na całe gardło kilka polskich 

folklorystycznych piosenek, przez co nauczyliśmy się ich tekstu na pamięć. Boss, przy pomocy 

przygotowanej na tę okazję batuty, niezdarnie dyrygował tym pięknym światkiem i nie omieszkał 

uderzyć tych, którzy zapominali o śpiewaniu. 

To samo działo się przy każdej zmianie taśmy. 

Znaliśmy na pamięć takie filmy jak Most na rzece Kwai, Znak Zorro, PT 109, Garbaty, Cud wilków etc. 

W czasie antraktu czy przy każdej zmianie taśmy, Wielebny Ojciec Malycha otwierał drzwi zapadowe 

piwniczki skleconej pod schodami przy pomocy przygodnych desek i prowadzącej do pokoi, i kilku 

uczniom, którym zostało trochę grosza, sprzedawał, gdy jeszcze miał ich trochę w zanadrzu, lody na 

patyku i cukierki, których mu jeszcze nie zwędziliśmy... podczas gdy Chopin i Boss w dalszym ciągu 

kazali śpiewać widowni.  

W czasie projekcji filmów, zdarzało się, że pewne sceny nie mogły być pokazane dzieciom. Całująca 

się para, na przykład... 

Osoba wyświetlająca film kładła wówczas rękę na projektorze i na czas pocałunku w sali zapadała 

ciemność, wśród gwizdów dzieci. 

W mojej młodości widziałem mnóstwo filmów, ale żadnego pocałunku. 

Robiło się już wtedy późno, dwudziesta trzecia, i szliśmy spać, będąc już w siódmym niebie na myśl o 

niedzieli... dniu wizyty rodziców. 
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Ciężko było mieć zakaz skorzystania z kina, a w każdą sobotę można było się doliczyć około dziesięciu 

uczniów, którzy pracowali w znajdującym się tuż obok Studium. 
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Niedziela 

Nareszcie spanie do późna, pobudka o godzinie 730, żeby zdążyć na mszę o godzinie 800... Mszę z 

kazaniem wygłaszanym przez naszych wychowawców, czasem przez oblata będącego u nas 

przejazdem, często przez misjonarza. 

Po mszy, czas wolny. Wykorzystywaliśmy go na posprzątanie w pokojach, a szczęśliwcy - na 

przygotowania do wizyty rodziców. 

Godzina 1100 

Nauka, z możliwością udania się do biblioteki. Dla tych, którzy na początku roku zostali 

wyselekcjonowani ze względu na piękny głos - próba chóru... 

Śpiewaliśmy dobrze, śpiewaliśmy poprawnie, a batuta Chopina, a czasem i jego ręka, eliminowały 

stanowczo i z wigorem fałszywe nuty i pogaduszki. 

Po obiedzie, sport. Wszyscy na boisku... Czasem już wtedy pojawiali się rodzice, ale mogliśmy ich 

ucałować dopiero po meczu. 

Tych odwiedzin rodziców zarazem oczekiwaliśmy i się obawialiśmy. Oczekiwaliśmy, gdyż były okazją 

do polepszenia codzienności... Rodzice przywozili nam trochę masła, sera, czekolady, ciastek... i kilka 

czystych ubrań. 

Obawialiśmy się ich, gdyż lękaliśmy się, że Boss albo inny wychowawca zrobi im sprawozdanie z 

naszych wygłupów, naszych braków i słabości... Ale nasi wychowawcy pozostawiali wiedzę o tych 

odstępstwach od dobrego zachowania między nami i przekazywali naszym rodzicom jedynie 

pochlebne informacje. 

Te chwile czułości z rodzicami wcale nie trwały długo, co najwyżej dwie godziny... Nie były one 

również zbyt wylewne, gdyż spotkania miały miejsce na oczach naszych kolegów i wychowawców. A 

zatem obowiązywała powściągliwość. 

Wraz z biciem dzwonu o godzinie 1700, rodzice odjeżdżali, a my powracaliśmy do naszych studium, 

nieco melancholijni. 

Ale w niedzielne wieczory kładzenie się do łóżka było inne niż zwykle : wraz z kolegami z pokoju 

dzieliliśmy się naszymi słodyczami z tymi, których nikt nie odwiedził lub z tymi, których rodzice 

mieszkali zbyt daleko, żeby móc przyjechać ucałować swoje dzieci. 

I zaczynał się nowy tydzień... 
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W Vaudricourt obchodziliśmy również święta, a okazje były liczne : 

Święto św. Edwarda, imieniny Bossa, 5 stycznia 
Święto Niepokalanego Poczęcia, 8 grudnia 
Święto św. Kazimierza, 4 marca 
Święto Absolwentów, 1 maja 
3 maja... 
Święto Trzech Króli. 
 
W czasie tych świąt, nie mieliśmy lekcji, było super. Dzień wolny... 

W czasie świąt rytuał był zawsze taki sam. Nasi ojcowie zapraszali wszystkich oblatów z prowincji na 

ucztę przygotowaną przez Kasię i serwowaną przez nas. 

My, odświętnie ubrani w nasze uniformy : czarny blezer, szare spodnie, biała koszula, czerwony 

krawat oraz piękna biało-czerwona tarcza herbowa św. Kazimierza przyszyta na blezerze, 

uczestniczyliśmy w świętecznej mszy, długiej, z nie kończącym się kazaniem... Śpiewaliśmy im kilka 

okolicznych pieśni wybranych przez Chopina wraz z chórem. 

Po południu, czas wolny. Mogliśmy pójść do Béthune, na pieszo oczywiście, wystrojeni w nasze 

uniformy, napić się się piwa lub podrywać dziewczyny. Uspokoję was natychmiast, nie było ich zbyt 

dużo w mieście, ponieważ one miały lekcje. Poza tym nasz czas był policzony. Ledwie doszliśmy do 

Béthune, a już trzeba było zawracać z drogi. 

Nie opowiem wam wszystkich świąt, zeszłoby nam na tym całe popołudnie. Nie mogę oprzeć się 

ochocie podzielenia się z wami kilkoma wspomnieniami... 

Dajmy na to, święto św. Edwarda, imieniny Bossa. 

Co roku organizowaliśmy zbiórkę pieniędzy na prezent dla niego, a Bóg wie, że ci biedni mieszkańcy 

internatu nie mieli zbyt wiele grosza w kieszeni. Wręczaliśmy mu go uroczyście wygłaszając mowę 

przygotowaną przez najstarszego ucznia i co roku śpiewaliśmy mu tę samą piosenkę skomponowaną 

przez Chopina, i co roku były te same emocje... Wszystkie nasze wygłupy były nam wybaczone, 

panowały amnestia i czułość. 

Do dziś się zastanawiam jak Olejnik mógł symulować co roku zaskoczenie, gdy śpiewaliśmy mu od lat 

tę samą piosenkę... Był niezły. 

Święto Absolwentów, 1 maja 

Te tęgie zuchy przybywały rano, bez małżonek. Na przyjazd pań zezwolono dużo później i dołączały 

one do nas na mszę. Po południu, mieszkańcy internatu rozgrywali z byłymi uczniami mecz piłki 

nożnej. 

Później, gdy wieczór uprzyjemniała internatowa orkiestra, Boss zasiadał do perkusji, z przymrużonymi 

oczami, szczęśliwy z ponownego spotkania z absolwentami, swymi dziećmi... Wydawało mu się, że 

umie na niej grać, ale w rzeczywistości nic z tego, i nikt nie miał odwagi mu tego powiedzieć... Nie 

zachowywał rytmu, wybaczał mu to nawet Chopin, grający na akordeonie z pasją i energicznie. 
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Święto Trzech Króli 

Na tę okazję, Kasia smażyła pączki, do których wkładała niespodziankę, jedną na każdy stolik (przy 

każdym stoliku było nas sześcioro). Jako że nie miała prawdziwego ziarnka bobu, zastępowała go 

orzechem włoskim... Nie potrzeba wam precyzować, że pączek, w którym schowała niespodziankę 

był szybko zidentyfikowany. Naprzeciwko nas znajdował się talerz z sześcioma pączkami, z czego pięć 

było małych i jeden duży... Ten, kto znalazł niespodziankę musiał stanąć na krześle i śpiewać kolędy 

przed swoimi kolegami. 
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Przede wszystkim nie myślcie, że wszystkie nasze dni odbywały się według tego samego modelu, że 

były monotonne. Radość, wesołość, śmiech, żarty, czasem niesmaczne, sprawiały, że każdy dzień był 

inny i godny zapamiętania. 

Tworzyliśmy prawdziwą, solidarną rodzinę... 

Często się zdarzało, że w czasie wyjść, młodsi zaczepiali starszych, którzy nie należeli do internatu, ale 

w momencie konfrontacji, wysyłali do starcia swoich starszych braci, potężnych siłaczy. 

Wspominam Brata Pawła, którzy niedawno nas opuścił... Widzę jeszcze, gdy któregoś wieczora, gdy 

akurat miał dyżur, gasił światło w dormitarzu i na jego nosie wylądował kapeć ucznia. Przeprosiłem 

go tego samego wieczoru, dziś publicznie ponawiam swoje przeprosiny. 

Myślę o Bracie Stefanie, który chciał zabić swoje kury, gdyż nie niosły... Prawda była taka, że to my 

kradliśmy mu jajka, by polepszyć naszą codzienność.  

Pamiętam o parafianach z Vaudricourt, których kościół w niedzielny poranek pachniał frytkami... 

Dzień wcześniej przygotowaliśmy sobie wieczorem drugą kolację w dzwonnicy.  

Widzę jeszcze jak Pou VI hałaśliwie wchodzi do dormitarza, zapala światło i krzyczy : Co to jest ?! 

Skandal !, Dom się wali ! 

Myślę o Bossie, który gdy zaskoczył dwóch kolegów w trakcie kłótni, kazał przynieść rękawice 

bokserskie... i proponował im prawdziwą konfrontację. 
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Domyślacie się, że mógłbym tak rozprawiać przez długie godziny... Ale nadszedł czas na 

podsumowanie. 

A więc, jeśli to życie w internacie was interesuje, nie wahajcie się zapytać o nie absolwentów. Są liczni 

w tej sali i nie brak im ani pasji, ani anegdot, które świadczą o tym, jak bardzo byliśmy w nim 

szczęśliwi. 

Przed naszą rozmową, przeczytałem te kilka linijek moim dzieciom... W ich współczującym uśmiechu 

zrozumiałem, że nie chciałyby przeżyć takiego doświadczenia. Czuję, że brak mi słów, by wyrazić jak 

bardzo to doświadczenie było szczęśliwe, pełne czułości i silne. 

Żyliśmy we wspólnocie, niebogato, bez wygód, pożywienie było tam skromne, często zdarzało się, że 

marznęliśmy... Mogło się także zdarzyć, że tęskniliśmy za rodzicami. Ale czuliśmy się otoczeni opieką, 

kochani, chronieni. 

Ta alchemiczna mieszanka wygłupów i dyscypliny, powagi i żartów bez wątpienia sprawiła, że nasze 

dzieciństwo było niezapomniane. 

Pozostaje mi podziękować naszym wychowawcom, ojcom i braciom oblatom, ale także osobom 

świeckim pracującym dla internatu, nie zapominając o całej Polonii francuskiej, która poprzez swe 

dary również przyczyniała się do sfinansowania tego Domu. 

Nasi ojcowie przekazali nam nieoszacowane dziedzictwo, na które składa się radość, miłość życia, 

solidarność, szacunek do innych, poczucie sensu pracy, a także tupet oraz zaradność, rodzinność i 

przede wszystkim BRATERSTWO. 

Uczniów i wychowawców łączyły bardzo silne więzi. Rzeczywiste wzajemne zrozumienie, dyskretne, 

czasem wstydliwe, ale zawsze mocne i pełne miłości. 

Mężczyźni ci, poprzez ich codzienną obecność wśród nas, poprzez ich zdolność słuchania, ich 

dyspozycyjność, potrafili stworzyć między nami silne więzi oraz bezwarunkowe przywiązanie do tego 

domu oraz do ludzkich i humanistycznych wartości, których był on świadkiem. 

Niech będą za to należnie podziękowani. Tam, gdzie są, obserwują nas dzisiaj, jestem tego pewny, z 

uśmiechem wzruszenia i z sercem wciąż dyspozycyjnym dla dzieci. 

Chciałbym podsumować, tak, jak to uczyniłem w trakcie ceremonii pogrzebowej ojca Krachulca, 

wystosowując do nich wszystkich appel : 

Drodzy wychowawcy, drodzy Bracia, drodzy Ojcowie, jeśli tam, gdzie jesteście dzisiaj, nie ma 

internatu dla młodych ludzi z rodzin średnio zamożnych i ubogich... nie wahajcie się zacząć od nowa i 

stworzyć taki internat. Udało się wam. DZIĘKUJĘ. 

Tekst przetłumaczony na podstawie przemowy w języku francuskim, którą wygłosił Richard 

Kowalski, przewodniczący absolwentów internatu im. Św. Kazimierza w Vaudricourt, z okazji 

obchodów, w Vaudricourt, sześćdziesiątej rocznicy przybycia oblatów do Francji. 

Tłumaczenie wykonał Richard Sarzynski w dniu 4 stycznia 2013 r. 


