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Pani Łucja Boczoń:  

Tata był dużo starszy, miał poprzednią rodzinę, moja mama byłą drugą żoną, dużo młodszą. Z 

tamtej rodziny była czwórka dzieci. Ojciec poszedł na emeryturę wcześniej, chyba w 33 r. i wtedy 

ponieważ był kolejarzem z dyrekcji kolejowej, ze służbowego mieszkania musieliśmy opuścić to 

mieszkanie. Wyjechaliśmy do Dukszt, to są Dukszty koło Święcian. Ojciec był na emeryturze, a 

mama nas miała dwie bo tamte dzieci ojca były już dorosłe (jeden był na pograniczu, drugi był w 

wojsku, najstarsza siostra mieszkała w Warszawie). W tych Duksztach mieszkaliśmy do początku 

1940 roku. W 1939 roku ojciec zmarł, od 4-5 lat był sparaliżowany, leżał, właściwie nie chodził.  

W 1939 roku (wtedy gdy wybuchała wojna) jedna z sióstr mamy kształciła się na nauczycielkę, a 

potem wyjechała na Litwę. Pracowała jako nauczycielka, wyszła za mąż za Litwina (policjanta)  

 

W 1939 roku Sowieci przyszli, jesień była. Kopaliśmy z mamą ziemniaki u jakiegoś gospodarza 

(trzeba było z czegoś żyć) i przyszli właśnie Ruscy, w tych swoich okropnych czapkach. Patrzymy 

idą takie „diabły”, no to do domu wszyscy. Jako dziecko -  miałam wtedy 7-8 lat wielu rzeczy się 

nie widziało po prostu. Ojciec nie był nigdzie zaangażowany więc się o wielu rzeczach nie 

wiedziało. Ruscy zostali parę dni, a w 1940 roku weszli Litwini, zagarnęli Wilno, które stało się ich 

stolicą. Wróciła ciotka, która po śmierci ojca nas zabrała z mamą do Wilna. Mamie załatwiła pracę 

w szkole jako woźna, ciocia była kierowniczką szkoły, ale mama nie miała wykształcenia.  

W 1941 roku przyszli Przyjaciele, potem znowu Niemcy, także przez całą okupację byłyśmy w 

Wilnie. Najpierw mieszkałyśmy na bocznej ulicy na Zarzeczu. Wilna dobrze nie znałyśmy, 

dorastałyśmy w czasie okupacji to od godziny 10 nie było można nigdzie wychodzić. Kończyłyśmy 

polską szkołę, ja 2 klasę, siostra 3. Pamiętamy Litewskich policjantów, którzy stali na środku drogi, 

dyrygowali ruchem. Nazywaliśmy ich indyki po polsku, a po litewsku ‘kalakutas’.  No oni mieli 

takie czapki z czubem, blaszki przyczepione do czapki.  

 

Jedna rzecz, która mi jeszcze utkwiła. Mama kupiła mięso cielęce, upiekła je, żeby było na 

drugi dzień. My mieszkałyśmy w szkole, w gimnazjum gdzie mama pracowała. I tam uczniowie 

zorganizowali bal maturalny, włamali się do nas i zżarli tę cielęcinę.   

W 1945 r. zaczęła się ewakuacja z stamtąd, repatriacja to się nazywało. 

 

Skąd przyszła decyzja o przesiedleniu? 

 

Pani  Łucja Boczoń: Polacy zaczęli wyjeżdżać, nasza koleżanka taka najbliższa. To nie było 

obowiązkowe, kto chciał zgłaszał się do Urzędu Repatriacyjnego, dostawał kartę repatriacyjną, że 

chce wyjechać. Mama poszła, wyrobiła tę kartę, zdecydowała, że pojedziemy, ale nie mogła się 

zdecydować na transport. Bo trzeba było zgłosić potem, że chce się jechać i  wyznaczali oni, w 

którym transporcie. Siostra poszła kiedyś sama, wzięła tę kartę repatriacyjną poszła i powiedziała, 

że chcielibyśmy jechać w lutym. No i 16 lutego 1946 r. wyjechaliśmy z Wilna, jechaliśmy 

pociągiem towarowym oczywiście. My w trójkę i druga rodzina też w trójkę (małżeństwo z synem). 

2 tygodnie wieźli nas z tego Wilna. 
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Było wiadomo gdzie konkretnie jedziecie? 

 

Pani  Łucja Boczoń: Nie, nie było wiadomo. Przez Gdańsk jechaliśmy z Wilna, w Gdańsku była 

już nasza koleżanka i jej tata przyszedł na dworzec i prosił, żebyśmy wysiedli w Gdańsku, bo 

można było wysiadać po drodze. Powiedział, że ma gdzieś tam mieszkanie dla nas na Biskupiej 

Górze. Ale mama się niezdecydowana, chciała jechać tam gdzie nas wieźli. No i dojechaliśmy w ten 

sposób do Słupska.  

 

Czy mieszkanie było zapewnione w Słupsku? 

 

Pani  Łucja Boczoń: Nie, to znaczy tam się było trzeba zgłaszać do jakiego urzędu. Wydarzył się 

nieprzyjemny incydent. Mama dowiedziała się w urzędzie, że na ulicy Św. Stanisława jest 

mieszkanie na pierwszym piętrze, dwupokojowe, oczywiście ubikacja na klatce schodowej. Myśmy 

przyjechali, oni nas jak to się mówi ‘wygruzili’ z tej ciężarówki i okazało się, że sąsiad który tam 

obok mieszkał nie wpuścił nas do tego mieszkania. Powiedział, że on sobie zajął to mieszkanie, 

jedno sobie, a drugie córce. Siedzimy na tych tobołkach, mama się z nim kłóci, i przechodzili 

wojskowi, którzy pytali: „a Co wy tutaj dzieci siedzicie?”. Mówimy, że ten Pan nas nie chce 

wpuścić, a ten Pan to był Szajman z pochodzenia Żyd. Wojskowi już go znali, weszli tam do niego 

na siłę i powiedzieli do nas : „Proszę się wprowadzać.” Wojskowi wtedy mieli władze wtedy 

wszędzie. Ale sąsiad miał stopień sierżanta, a Ci którzy nam pomogli to kaprale, w każdym bądź 

razie sąsiad ich posłuchał, otworzył nam mieszkanie i w ten sposób zamieszkaliśmy w tym Słupsku 

ja do 1952 roku. Mama zmarła w 1962 roku, siostra wtedy miała 2 pokoje i chciała zamienić je w 

urzędzie na mniejsze. Ktoś był chętny i w ten sposób zamieniła na jednopokojowe. W tym 

mieszkaniu mieszka do dziś (40 lat). A ja tutaj 52 lata (w Gdańsku). 

 

Jak mijała ta dwu tygodniowa podróż? 

 

Pani  Łucja Boczoń: Tutaj jest ten problem, że nie potrafię tego odtworzyć. Miałam 14 lat, 

jechaliśmy, czasem otwierali wagony, wypuszczali nas. Pamiętam też taki epizod, wyszłam z 

wagonu, poszłam się załatwić, schowałam za wagon z drugiej strony i raptem pociąg ruszył, no 

więc ja oczywiście się wystraszyłam i skoczyłam na stopnie, ale to była zima, był mróz, ale dobrze, 

że miałam jakiś płaszczyk czy kurtkę na sobie. Ale co mama przeżyła, pociąg ruszył ze stacji a 

mnie nie ma. No ale na szczęście pociąg zmienił tylko tory, tylko kawałek podjechał i stanął, no to 

wróciłam do wagonu. Poza tym to nie było żadnych takich nieprzyjemnych rzeczy, czy jakichś 

incydentów, może tam ktoś w transporcie, bo to przecież duży transport był, może ktoś coś miał. bo 

wtedy było tak, że ktoś np. uciekał jak było członek AK, to mieli wtedy wielkiego stracha, mieli 

inne nazwiska, żeby nie kojarzyli, że to są Ci sami, ale my byłyśmy bez mężczyzn. 

 

Jak zareagowały Panie (Pani z siostrą) na to, że musicie się wyprowadzić, i to tak daleko?  
 

Pani  Łucja Boczoń: Jako młode osoby uważałyśmy, że to będzie nowa przygoda. Siostra 

zadecydowała o tym kiedy będzie transport, wszyscy jechali, najbliższa koleżanka pojechała z całą 

rodziną, a my rodziny w Wilnie nie mieliśmy, nic nas tam nie trzymało. No i tak znalazłyśmy się w 
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Słupsku.  

A co ze sobą zabrałyście? Miałyście dużo bagaży? 

 

Pani  Łucja Boczoń: Wiem, że miałyśmy metalowe łóżko z poprzedniego, domu na którym spałam 

z mamą. Kufer drewniany, w którym były nasze ubrania, węgla trochę żeśmy zabrały, bo jak 

przyjechaliśmy to pamiętam, że paliliśmy w kuchni. 

 

A jakieś pamiątki rodzinne? 

 

Pani  Łucja Boczoń: Dzisiaj to pamiątek byłoby do zabrania wiele, bo to kilka albumów jest, 

wtedy nikt zdjęć nie robił, parę zdjęć było no to je zabrałyśmy. Nikt nie pisał pamiętnika w tamtych 

czasach. Pamiętniki mam, ale już z Liceum w Słupsku. Tutaj przyjechałyśmy, mieszkanie było 

umeblowane po Niemcach, w kuchni i stół, i kredens był i dwa łóżka, szafa, nawet taki komplet. 

  

Co się stało z tą rodziną, z którą jechały Panie w pociągu z Wilna? 

 

Pani  Łucja Boczoń: Ci państwo co z nami jechali, oni chyba ze wsi byli, wynaleźli gdzieś albo im 

dali domek w Słupsku, utrzymywaliśmy z nimi kontakt. Nawet moja siostra była matką chrzestną 

ich dziecka, bo ta Pani w ciąży była z drugim dzieckiem.  

 

Czy pamięta Pani mieszkanie w Słupsku? 

 

Pani  Łucja Boczoń: Oczywiście, podobało nam się to mieszkanie, bo myśmy takiego nie miały 

wcześniej, bo przede wszystkim to 2 pokoje były. Nie było ubikacji, była na dwa mieszkania na 

korytarzu, łazienki nie było, ale od kuchni była taka spiżarka nieduża, którą potem niektórzy sobie 

poprzerabiali na łazienki, ale my już nie. 2 pokoje, jeden był taki mniejszy, tam była sypialnia, była 

tam szafa, 2 łóżka stały i 2 szafki. A w drugim pokoju z tego kompletu kredens, stół, krzesła, potem 

myśmy przemeblowania robiły. Mieszkanie było w sumie było ładne, tylko, że bez łazienki. 

 

A gdy przyjechaliście do tego mieszkania to zostały jakieś pamiątki, rzeczy po poprzednich 

mieszkańcach? 

 

Pani  Łucja Boczoń: Jeżeli coś było do zabrania to przypuszczam, że tamten sąsiad oczyścił to 

mieszkanie. Albo Ci, którzy się wyprowadzali pozabierali. Śmiałyśmy się, bo były tapety w tym 

mieszkaniu, takie ciemnawe trochę i potem te tapety zaczęły obłazić, bo przecież kiedy to nie było 

takich klejów, w każdym bądź razie śmialiśmy się, że pozrywamy te tapety i  będziemy szukać 

jakichś pieniędzy, skarbu. Nic z tych rzeczy nie znalazłyśmy, tylko pluskwy były. Adres Słupskiego 

mieszkania: Ul. Św. Stanisława, potem przerobili na ulicę Marchlewskiego, a teraz jest ulicą 

Piłsudskiego.  

 

Jak Panie radziły sobie w tym nowym miejscu? Czy mama miała trudności ze znalezieniem 

pracy? 

Pani  Łucja Boczoń: Wówczas ze znalezieniem pracy nie było problemu, ponieważ nie było ludzi 

do pracy, tyle ludzi zginęło w czasie wojny, a szczególnie na ziemiach odzyskanych. Mama nie 
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miała wykształcenia, pracowała w szpitalu jako salowa. Teraz się z siostra zastanawiamy jak mama 

pracując sama utrzymywała nas, bo przecież głodu nie czułyśmy. Wtedy mieszkanie nie kosztowało 

dużo, życie było tańsze. Nie pamiętam luksusów, ale głodne nie chodziłyśmy. Jakoś sobie radziła, 

święta były to był i śledzik, rybki, jakiś kompocik i choinka była, i cukierki na choince, które pod 

koniec nie były cukierkami. Nigdy mama z nami nie rozmawiała o pieniądzach. 

Bardzo lubiłam tańczyć na szkolnych zabawach, kiedyś nie było klubów czy dyskotek tylko były w 

szkołach organizowane zabawy. I co sobota przyszła krążyłam wokół mamy, bo to 3 zł kosztowało 

wejście. Kiedyś oderwała mi się podeszwa od tenisówek to wzięłam igłę, pozszywałam i poszłam 

na zabawę. Tenisówki na nogi, przed wyjściem na zabawę czyściłam je pastą do zębów, żeby białe 

były. 

 

Wspominała Pani o koleżance, która przeprowadziła się z Wilna. Czy Panie mają kontakt ze 

sobą? 

 

Pani  Łucja Boczoń: Niestety ta koleżanka w zeszłym roku zmarła. Cały czas miałam z nią kontakt, 

przedstawiałyśmy ją jaką naszą 3 siostrę. Jej tatuś był ojcem chrzestnym mojej siostry. Ona 

mieszkała w Gdańsku, pisałyśmy listy, ona do nas przyjeżdżała, jak ja zaczęłam pracować, 

przyjechałam do niej, poszłyśmy nad morze i się spaliłam, miałam takie bąble na plecach.  

Każdy mówi na mnie Wilnianka, jaka to ze mnie Wilnianka, jak ja tutaj na tym mieszkaniu 

mieszkam tyle lat. Prawdopodobnie gdyby to były inne czasy (nie wojny i okupacji) to Wilno 

zostało by inaczej w pamięci. Nigdzie się specjalnie nie chodziło, nie zwiedzało. Nie było w domu 

kogoś kto by jakoś specjalnie zainteresował. Żeby powiedzieć, że znam Wilno to nie.  

 

Jak się Pani odnalazła w nowej szkole, już w Słupsku? 

 

Pani  Łucja Boczoń: Zaczęłam naukę w 1946 roku, zapisałyśmy się od września, 2 klasy w jeden 

rok. Przyśpieszone to było, żeby uzupełnić to wykształcenie, potem przekształciło się to w Liceum 

Pedagogiczne, które ukończyłyśmy. 2 lata pracowałam na wsi w szkole, ja trafiłam do 

sławieńskiego powiatu do Ostrowca. W wiejskiej szkole pracował mój przyszły szwagier i jego 

żona. Oni upatrzyli mnie jako swoją, do rodziny. A szczególnie bratowa przyszła. Ona mnie musiała 

wydać za jednego z braci męża (czyli kierownika szkoły). I tak też się skończyło.  Wyszłam za mąż 

w 1952 roku i w tym roku przyjechałam do tego mieszkania. Nigdy więcej nie wróciłam do 

nauczycielstwa. Prawdę mówiąc nie odpowiadało mi to. Potem nie pracowałam, bo miałam dwoje 

dzieci. Ale mąż mnie zaczął kopać, kopać aż wykopał do pracy. Pracowałam w kiosku Ruchu i tam 

przesiedziałam 18 lat. Dobrze mi tam było, mało zarabiałam ale dobrze mi tam było. 

 

Czy po latach, kiedy po latach gdy ma Pani wolny wybór chciałaby Pani wrócić na 

Wileńszczyznę? 

 

Pani  Łucja Boczoń : Jaka ze mnie Wilnianka, mieszkałam tam 6 lat, od 1940 do 1946 roku. A ja tu 

mieszkam w tym mieszkaniu pomijając Słupsk 52 lata. W sumie 58 lat jestem tutaj, jaka ze mnie 

Wilnianka.  
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Jak Pani się przeprowadziła, to czuła się Pani od razu jak w domu? Czy była jaka tęsknota za 

poprzednim domem?  

 

Pani  Łucja Boczoń : Tutaj poczułam się jak u siebie, w domu wśród Polaków. W Słupsku. 

Niemców już nie było. 

Przyjechała z Warszawy taka kobieta do Wilna do pracy jako woźna. Jej dwie córki należały do AK, 

dziewczęta z AK zwalniali, one wróciły i wszystkie piosenki partyzanckie, które znamy to 

wszystkie od nich. Mąż też był w AK. Takie marzenie miałyśmy w Słupsku, że wrócimy do tego 

Wilna, wstąpimy do AK i będziemy walczyć o to Wilno.  

 


