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Bożena Kisiel - Pani Jadwigo, chciałabym, żeby pani opowiedziała troszeczkę, o tym jak pani się 

znalazła w Gdańsku 

Jadwiga Stasiłowicz - Litwini przyszli…pracy nie dali…wszyscy Polacy wyjechali, no i ja 

wyjechałam. Z mężem, z synem i z jego mamą. ... pani chyba pojedzie? Ja zawsze czekałam, może 

się zmieni, bo ja bardzo żałuję Wilna, ja za Wilnem tęsknię, ale trudno…taki los. I przywieźli mnie 

tu. 

 

BK – A gdzie pani mieszkała w Wilnie? 

JS – Jak byłam panną to mieszkałam na rogu Archanielskiej i Szypulskiego, koło kościoła Serca 

Pana Jezusa. Jeszcze ten kościół był nieskończony…tam ślub brałam. Syna to ja chrzciłam w 

„Dominikanach”/obecnie kościół św. Ducha/, bo ja już mieszkałam na Wileńskiej. Róg Wileńskiej i 

Niemieckiej, ten cały dom był spalony…palił się, ale z Bożą pomocą dostałam mieszkanie… 

 

BK – W Wilnie, czy w Gdańsku? 

JS – W Wilnie, ja w Wilnie byłam do ’46 roku 

 

BK – A urodziła się pani kiedy? 

JS – 17 czerwiec 1912 rok 

 

(...) 
 

BK – Kiedy pani wyjechała z Wilna? 

JS – W 1946 roku 

BK – Pamięta pani który to był numer transportu? 

JS – Tego to nie 

 

BK – Pani jechała z mężem, synem i jego mamą? 

JS – Moja mama i mój dom zostały. Jego dwóch synów wyjechało, bali się chyba, że ja ich 

mamy…, ale nie wiem na pewno. Ja byłam zadowolona, że ona była, dla mnie ona była wielką 

pomocą. Tu przyjechaliśmy, kulejki za mięsem, za chlebem, miałam z kim zostawić syna? 

BK – On był malutki? 

JS – Miał 6 lat, urodzony w 1943 roku – 19 maja  

BK – To małe dziecko jeszcze było, jak jechał? 

JS – I opieki potrzebował 

 

BK – A co państwo wieźli ze sobą w pociągu z Wilna? Długo trwała ta podróż? Jak jechaliście? 

JS – Wie Pani, ja tak, tapczan wiozłam do spania, łóżko babci, łóżeczka chyba nie miałam.  

BK – I długo ta podróż trwała? 

JS – Oj długo, więcej jak miesiąc 

BK – Gdzieś zatrzymywaliście się po drodze? 

JS – Oj tak, dużo gdzie 

BK – A pamięta pani gdzie? 

JS – Wie pani, teraz to już nie. 
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BK – A pamięta pani jak przyjechaliście do Gdańska? Jak to było? 

JS – Zostawili nas na peronie, w Gdańsku był mój brat, jak on się dowiedział, że ja przyjechałam to 

przyjechał i nas zabrał. Później byłam u brata, ale tam było nam ciasno ich czworo i nas czworo w 

jednym pokoju. Mąż szukał, mówił, że musimy coś znaleźć i znaleźliśmy mieszkanie. 

 

BK – A gdzie było to mieszkanie? 

JS – Na Małomiejskiej 

BK – Aha na Oruni, i tam cały czas mieszkaliście? 

JS – Aż do tej pory  

Ja jeszcze miałam dziurę w głowie 

BK – A co to było z ta głową, jakiś ropień? 

JS – Brodawka, a z tej brodawki wyszedł taki długi, jak robak i później dziura, ropa była, goiło się 

prawie 7 lat. Dobry doktor, tak się opiekował. Trzeba Panu Bogu na pierwszym planie 

podziękować, a później doktorom, nie? 

BK – No tak, dokładnie, ma pani za co dziękować. 

 

BK - Pani Jadwigo, mówiła pani, że tęskni pani do Wilna, za czym pani tęskni? 

JS – Za Matką Boską Ostrobramską. Cała rodzina moja tutaj umarła. 

BK – Tam już nikogo nie ma w Wilnie? 

JS – Nie, wszyscy wyjechali i moja rodzina i męża. 

 

BK – Pani jechała w tym samym wagonie z obrazem, z koronami? Jak to było? Proszę o tym 

opowiedzieć. 

JS – Korony nie było, nie miał, tu w Gdańsku korona… 

BK – I pani to niosła? 

JS – Ja pani powiem, jechałam wagonem i mówili mnie, że jedzie Matka Boska. A ja się pytam 

gdzie jest, chcę zobaczyć. Oni tylko „cicho” i szepczą mi na ucho, bo są ruski, a oni by nam nie 

dali. Wieźliśmy w ukryciu 

BK – Wieźliście obraz, czy koronę? 

JS – Obraz, korona tutaj była.  

BK – Obraz Matki Boskiej Ostrobramskiej 

JS – Tu koronę ja niosłam, w Wilnie nie było 

BK – A kiedy była ta koronacja? 

JS – Chyba parę lat temu … 

BK – Już pani tu była? 

JS – Niosłam, przez cały kościół… 

BK – Piękne przeżycie 

JS – Bardzo..., ksiądz wysłał mi zapytanie, czy ja mam chęć? Ja mówię, że jak najbardziej, 

dlaczego nie, co mnie ciężko siedzieć? Mam zdjęcie, pocztówki takie. 

BK – Ma pani tutaj? 

JS – Muszę zobaczyć, czy nie wzięli, wie pani, każdy przychodzi i patrzy, jeden weźmie, a ja nic 

nie mówię. Jak mają chęć niech mają. 
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BK – Pewnie, jak ktoś bierze, znaczy, że jest zainteresowany 

JS – Miałam bardzo dużo, dali mi… 

 

BK – Pamięta pani swoje początki, co było łatwe? Do czego trudno się było przyzwyczaić? Jak 

pani tu sobie w Gdańsku znalazła miejsce dla siebie? 

 

JS – Miałam bardzo dobrego męża. Mój mąż był rzeźnikiem. Ślub brałam w czasie wojny w 1940 

roku – na Andrzeja. W Wilnie za dużo nie miałam, na dom spadła bomba zapalająca i wszystko 

spalone. On pracował, nie było pracy dla rzeźnika, to wzięli go do drukarni i nauczyli drukować…. 

to byli Niemcy…pensje dawali małe, ale przeżyć można było. Trochę dali, trochę kierownik 

skombinował. 

Potem ruski przyjechali, do drukarni nie ma miejsca, w rzeźni mało płacą. Ja mówię: „Trzeba 

myśleć”. On na to: „Moja w tym głowa, jestem mężczyzną, co zrobię, tak będzie – a ty się 

zgodzisz”. Ja będę się kłócić?  – żyłam z nim 63 lata. Nam zazdrościli, że my się nie kłócimy, pytali 

się „Jak pani tak długo wytrzymała?”. Ja mówię, że “ślub brałam, nie na lata, ale do śmierci”. Jak 

dzisiaj słyszę, ten ma rozwód, ten ma – o co im chodzi? 

BK – I co on wtedy wymyślił? Powiedział, że to jego głowa, on wymyśli… 

JS – Poszedł do miasta i spotkał mojego brata, technika, co na budowie pracował. On mówi:  - Staś, 

ja ciebie będę uczył na dekarza  

- Nie dam rady, mówi mój mąż 

- Nie bój się, nie bój, dasz. 

Nie wiem tak dokładnie ile, czy to był miesiąc, jak on się uczył. Tu w Gdańsku 40 lat pracował jako 

dekarz i powodziło się nam bardzo dobrze, bo bardzo dobrze zarabiał. I w tym była jego głowa. 

 

BK – Jakby pani miała teraz wybierać, gdzie by pani wolała mieszkać, w Gdańsku, czy w Wilnie? 

JS – W Wilnie 

BK – Dlaczego? 

JS – To moje rodzinne miasto. 

BK – A co się pani w Gdańsku podoba, lubi pani Gdańsk? 

JS – Ja mało chodzę i mało co widzę. 

BK – Ale przedtem widziała pani dużo. 

JS – Przedtem miałam zmartwienie, przyjechali tu. Mama była w Słupsku i miała u siebie jeszcze 

dwie córki – moje siostry i pisze, żebym do niej przyjechała. Zostawiłam męża, syna i jego mamę i 

pojechałam. Popatrzyłam, pomogłam, mama miała chore nerki, a ją leczyli na serce i umarła. 

BK – To już teraz ma pani rodzinę na cmentarzu 

JS –W Słupsku. Tatuś w Słupsku, brat Jerzy i tu mam męża 

BK – W Gdańsku, jak państwo przyjechali to mieliście jakiś miłych sąsiadów, przyjaciół? 

JS – Wszystko obce. 

BK – A skąd oni byli? 

JS – Mówili, że oni przyjechali ze wsi, to wszystko przyjezdni byli. Oni mnie nie znali i ja nie 

znałam. 

BK – Ale jakoś zaprzyjaźniliście się? 
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JS – Wie pani, ja nie miałam czasu, mamusia, potem tatuś chory był. Później po 15 latach córka 

urodziła się. Doktor do mnie mówi,  

- Pani nie urodzi 

- Panie doktorze, raz śmierć – Ja na to 

- Pani tak lekko mówi 

- Jak kto uważa, ja wolę śmierć niż zabić własne dziecko 

Jeszcze ją wychowałam i wydałam za mąż, tylko nie mam przy sobie – ona w Niemczech 

BK –Ale syn za to jest z panią w kontakcie 

JS – Mnie córki szkoda, bardzo rozpaczam 

BK – A ile ona ma lat? 

JS – 54. Jest już w Niemczech ponad 20 lat. On pracował w stoczni, a ona była kasjerką w sklepie. 

Zapoznali się. Jego cała rodzina była na wsi, a jak można było to wyjechali do Niemiec. On jeden 

został i mówi do żony, że też chce jechać. 

 

BK – Znała pani tutaj jakiś ludzi z Wilna? Jacyś znajomi przyjechali razem? 

JS – Miałam, ale poumierali, ja za długo żyję (śmiech) 

BK – Ale teraz ludzie żyją coraz dłużej 

JS – Ale tylko z Wilna, ze wsi. Tutaj młodo umierają. 

BK – A pani w domu, jaką kuchnię prowadziła? 

JS – Wileńską 

BK – A co pani gotowała najczęściej, takie wileńskie potrawy pamięta pani? 

JS – Wszystkie pamiętam 

BK – Co pani najlepiej wychodziło? 

JS – Gotowałam groch, kapustę, zupę pomidorową, ogórkową, krupnik, zacierkę, makaron - takie 

zwykłe jedzenie. 

BK – A na święta, na Wigilię? 

JS – Oooo dużo...śledzi marynowane – jak były, jednego roku nie było, śleżyki z makiem, kisiel, 

kompot. Taka Wileńska Wigilia 

BK – A jak się robi śleżyki? 

JS – Robi się ciasto, maku trochę do środka…było mleko 

BK – A na Wielkanoc, co się robiło? 

JS – Zależy jak były pieniądze, normalnie: szynka, biała kiełbasa…. 

BK – To tak jak u mnie w domu Pani Jadwigo, a tak jak pani myśli o Wilnie to, co się pani 

najbardziej przypomina? 

JS – Ostra Brama i Matka Boska, mam tam dziadka pochowanego w Wilnie. 

BK – Była pani potem jeszcze w Wilnie, od czasu jak pani przyjechała? 

JS – Nie mogłam, nie było kiedy. Mąż zachorował, musiałam go leczyć 

BK – A jakby pani mogła pojechać to poszłaby do Ostrej Bramy? 

JS – Pierwsze kroki 

BK – A gdzie jeszcze by pani poszła w Wilnie? 

JS – Do katedry, na cmentarz, tam mi opowiadają, bo jeżdżą, że w Wilnie są dwa cmentarze. Jeden 

żydów, a drugi naszych oficerów – Polaków. Ja nie wiedziałam, ale tu jeden pan mnie opowiada. 

Jak ja widziałam, gdy Żydów prowadzili… 

BK – Na Ponarach? 
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JS – Po ziemi ciągnęli za ubrania, ja nie mogłam patrzeć. Może Żyd, ale człowiek, dla mnie 

krzywdy nie robią. U nas w Wilnie dużo ich było, ale oni tylko handlowali. Pójdziesz do sklepu 

kupić ubranie jakieś, to oni dadzą takie podwójne ceny, że człowiek nie może kupić.  

“Ja ustąpię, ja ustąpię. Kup Pani, kup Pani.” 

Później jak mąż przekonał się to jak mówili 100 zł, to on dawał 50 

BK – Potrafił… 

JS – A co, trzeba kupić i dzieciom trzeba i ty musisz mieć…. 

BK – Mówiła pani, że jechaliście do Gdańska miesiąc. Czy pamięta pani przez jakie miejscowości? 

JS – Wie pani, że nie. Ja byłam taka nerwowa. 

BK – Zdenerwowana pani była? 

JS – Wie pani, szkoda było. Miałam już ładne mieszkanie, ogródek 

BK – To nowe, po spaleniu, które pani dostała po tym jak się spaliło 

JS – Tak, moja sąsiadka wyjechała do Kanady i powiedziała, żebyśmy poszli na jej mieszkanie, na 

nas przepisała. Miałam meble, ładne mieszkanie… 

BK – A to mieszkanie w Wilnie jeszcze jest? 

JS – Ja nie wiem…nie mogę pani nic powiedzieć…ładnie było…jakoś byłam przyzwyczajona, a 

tu…ludzie nie są tak życzliwi 

BK – Tam bardziej życzliwi? 

JS – Jeden drugiego, przecież ja nie miałam nic, to mi i sukienki przynieśli i pościel – pomogli. A 

kto mi tu da… 

BK – No, bo też nie mieli 

 

JS – Ja do dzisiaj, jak coś mam, to podzielę się, zawsze dam. 

BK – Syn ma dzieci? 

JS – Jednego syna, a co z tego wyjechał za granicę 

BK – A jak z tymi koronami było? Pani niosła te korony? Jak oni znaleźli, skąd wiedzieli, że 

pani…jak to było? Dlaczego do pani się zwrócili księża? 

JS – Ja jechałam… 

BK – W tym wagonie 

JS – Ale mnie nie pokazali (śmiech) 

BK – A ten obraz gdzie jest teraz? 

JS – Tu w Gdańsku…w kościele Świętej Trójcy 

BK – Zaraz…a gdzie on jest, ten kościół? To tam pojadę zrobić zdjęcia tego obrazu i pani 

przywiozę 

JS – Niech pani pojedzie 

BK – To była wielka uroczystość, to robili dominikanie? 

JS – Było bardzo ładnie 

 

BK – A skąd się dowiedzieli, że pani jechała właśnie z tym obrazem? 

JS – Przyszli i ja wiedziałam, bo mi księża franciszkanie mówili, jak tam mieszkałam niedaleko, 

zawsze z wózkiem…to mnie znali. I wyjeżdżamy, tylko nie wiedzieli jakim wagonem, powiedzieli, 

że tym 

BK – A skąd był ten obraz? 

JS – Z Ostrej Bramy 
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BK – Z samej Ostrej Bramy? 

JS – Tak, z Wilna 

BK – Ten który wisiał w Ostrej Bramie przywieźliście? 

JS – Nie, mieliśmy ten obraz od franciszkanów 

BK – Z kościoła franciszkanów…acha…to rozumiem  

JS – Myśmy przywieźli ten obraz… 

BK – To duża rzecz.  

 

A tam jak pani na Małomiejskiej mieszkała, tam dużo było ludzi z Wileńszczyzny? 

JS – Trochę było, ja nie mogłam z nimi się domówić, ja z miasta byłam, a oni wszyscy ze wsi. Też 

im było ciężko. 

BK – No Tak, to trudno wam się było dogadać 

JS – Każdy był rozczarowany, a najgorsze te kolejki, za chlebem stój, za wszystkim stój 

BK – To były ciężkie czasy też tutaj. 

JS – Ale przez całą wojnę głodna nie byłam 

BK – To dzięki tej drukarni 

JS – No tak, tam pracował, tu pracował, na budowie, a na budowie dobrze zarobił 

 

BK – A pani chodziła do szkoły w Wilnie? 

JS – Chodziłam 

BK – Do jakiej? 

JS – Ja skończyłam siedem klas tylko, dalej się nie uczyłam. Nas było dużo, ośmioro dzieci. 

Później troje umarło, a pięcioro z nas tu do Gdańska przyjechało 

BK – Wszyscy do Gdańska przyjechali? 

JS – Do Gdańska, do Słupska… 

BK – Tu na Pomorze? 

JS – Tak 

BK – A to byli bracia, siostry? 

JS – Siostry też były…z rodzicami 

BK – Ilu pani miała braci i sióstr 

JS – Miałam dwóch dużych… 

BK – Starszych 

JS – i jednego malutkiego, jak urodził się, to umarł 

BK – To byli młodsi czy starsi? 

JS – Bracia byli, najstarsi, a wśród sióstr, to ja byłam najstarsza.  

Z nas wszyscy wyjechali, a jedna, Marysia, w Wilnie zmarła. Nie wiem jak to było, niewiele 

pamiętam, tylko widziałam robaki, przez oczy wychodziły, przez nos. Bardzo ciężka śmierć. Ona 

umarła, a my trzy żeśmy przyjechały: Ja, Wanda i Halina. 

BK – Trzy siostry? 

JS – Tak, a brat jeden w Warszawie zginął w Powstaniu. On się ożenił, tam dostał pracę, w tej 

samej firmie, co w Wilnie pracował. Wyjechał, miał też mieszkanie i tam zginął. 

BK – To pani teraz sama została z całego rodzeństwa? 

JS – Tak 

BK – Takie życie, cóż zrobić, ale jak was dużo było, to też i było radośnie 
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JS – Ale wie pani, jak było dobrze…na Wielkanoc to się gniewała męża rodzina. Mówili, czemu ty 

do nas nie przyjeżdżasz? A ja na to, że mama ma pierwszeństwo, najpierw trzeba do mamy i do 

sióstr.  

 

Pani Jadwigo, jak pani pięknie mówi, nie ma pani tego akcentu, jak mają ludzie z Wilna. Po tym jak 

pani mówi, nie da rady poznać, że pani jest z Wilna. 

JS – Ja pochodzę z samego miasta, nie byłam na wsi, my mamy akcent własny, Polacy z Wilna. 

 

  

  


