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Chciałabym zacząć od początku.. jak Pani żyła przed opuszczeniem Wilna,  kim Pani była,  

kim byli Pani rodzice? 

 

Moi rodzice byli rolnikami natomiast po wojnie zaraz były organizowane tam kołchozy i ja 

wyjechałam do Wilna, nie chciałam w kołchozie pracować i tam właśnie tak to najpierw 

byłam gońcem w takim wydawnictwie, później się nauczyłam pisania na maszynie i w 

redakcji byłam maszynistką.. w polskiej redakcji 

 

A w którym to było roku tak mniej więcej.. przyjazd do Wilna? 

W 1957 roku 

 

 A wcześniej? pamięta Pani jakieś szczególne wydarzenia z dzieciństwa? 

 

Wojna się zaczęła, zaczęłam chodzić do szkoły w 38mym roku, pierwszą klasę skończyłam 

jeszcze przed wojną, no a już właśnie do drugiej klasy miałam iść wojna się zaczęła.. noo 

chodziłam ale to już było nie to samo bo Litwin nauczyciel przyjechał do szkoły, ale słabo 

znał polski a my litewskiego wcale.. także nie było łatwo i tak to podstawową szkołę jakoś 

tam się przeszło 

 

A proszę powiedzieć,  bo w czasie drugiej wojny światowej Wileńszczyzna to były 3 

okupacje.. Najpierw litewska, potem niemiecka i potem radziecka.. Jaka była najgorsza? 

 

Najpierw była rosyjsko.. radziecko-litewska bo Rosjanie wkroczyli właśnie na te tereny no i 

oczywiście Litwinom dali dużą władzę bo oni tego bardzo pragnęli Litwini i także oni się 

trochę zachłysnęli tym no i mordowali żydów no i Polakom się dostawało bo przed wojną 

Wilno właśnie było, należało do Polski i oni .. Litwini mieli żal do Polaków że im zabrali 

Wilno (No Żeligowski)…tak. 

I potem się trochę zemścili na Polakach no i .. także i do obozów wywozili Polaków, no 

żydów, Polaków 

 

A Pani rodzina? 

No moja rodzina mieszkaliśmy na wsi także to nas tak bardzo nie dotknęło.. no chociaż były 

te łapanki takie to co Niemiec wywozili na te roboty tak się mówiło na roboty no ale to 

pewnie różnie i do obozów może niektórzy trafiali i także no było trochę.. ale moja rodzina no 

mama już nie żyła zmarła w 37ym roku także mój ojciec, jedna siostra starsza i babcia i tak 

mieszkaliśmy 

 

A w którym roku Pani opuściła Wilno.. Ile pani miała wtedy lat? 

Miałam 27 lat w 1957 roku 

 

A co Pani wtedy czuła i czy już wcześniej Pani wiedziała że musi opuścić rodzinną okolicę 

czy miała Pani czas się przygotować? 

Nie, nie musiałam jak ja to słyszę nieraz że Polacy musieli wyjeżdżać .. to tak nie było .. bo 

musieli to wyjeżdżać na Sybir bo tam to po prostu wywozili, wywozili i nie i  nic nie tego.. to 
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kartki są.. a to maja karta repatriacyjna żebym nie była gorsza od innych. 

 

To co zadecydowało że Pani wyjechała stamtąd ? 

No chciałam  do Polski wyjechać bo mnie tam się nie tego.. wywozili nas no prawie bez 

powodu na tę, na Syberię Polaków wywozili dużo, dużo moich znajomych zostało 

wywiezionych także nikt nie był pewny ani dnia ani godziny, po prostu nocą przyjeżdżali, 

natomiast no i jakoś się to.. tam trzeba było znać 3 języki Litewski, Rosyjski i Polski no to te.. 

po prostu mnie to nie odpowiadało bo się szło do sklepu i nie było wiadomo w jakim języku 

należy mówić do ekspedientki, czy gdziekolwiek do teatru się szło no to albo Litewskie sztuki 

albo Rosyjskie. 

 

A.. Jak przebiegała droga z Gdańska.. Skąd Pani wyjechała? Jak długo trwała podróż? Trasa 

podróży? 

Jak.. to była repatriacja także ja przyjechałam, przyleciałem samolotem z Wilna do 

Warszawy.. w Warszawie na lotnisko przyjeżdżali studenci tam taka było dobrze 

zorganizowane.. odbierali nas i takie ciężarowe no bo to ludzie przecież z bagażem .. takie 

ciężarowe samochody były no bo to tak było 1957 rok to nie było tak jak teraz luksusowy 

jakiś autobus by przyjechał ale wtedy i także przywieźli nas na, no oczywiście gdzie kto miał 

zamiar jechać no.. taki punkt był repatriacyjny nie będę w stanie powiedzieć gdzie to było na 

jakiej to było ulicy w Warszawie no i tam właśnie gdzie kto ma zamiar jechać.. mogłam 

jechać na taki punkt repatriacyjny tu w okolicy gdzieś gdańska, ale ja miałam już nagrany we 

Wrocławiu  i tam właśnie kartę mi wystawiano.. no ale jak się okazało na miejscu no jednak 

no po prostu żałowałam później że nie pojechałam na ten punkt repatriacyjny  bo z tego 

punktu repatriacyjnego do mieszkania gdzieś tam dawali tzn. tak przydzielali mieszkanie no i 

pracę także było by mi może jeszcze trochę łatwiej a tak to to na własną rękę musiałam się 

starać. Później przyjechałam do Krakowa na Święto Bożego Narodzenia czy raczej na Nowy 

Rok.. chyba Boże Narodzenie tam we Wrocławiu spędziłam no i miałam koleżankę z tej 

mojej miejscowości.. mieszkała w Krakowie, no i ona mnie zaprosiła.. Kraków mi się 

podobał bardziej niż Wrocław wówczas jeszcze był zniszczony w 1957 roku to jeszcze nie był 

tak odbudowany jak teraz.. no i  przyjechałam do Krakowa no i później też musiałam, to tak 

tymczasowo u nich mieszkałam.. bo ona była zamężna miała męża, dzieci także mieszkanie 

mogłam dostać poza Krakowem.. W Krakowie nie było szans żebym dostała mieszkanie no i 

pojechałam do Nowego Targu i mieszkałam tam do 82iego roku w Nowym Targu pracowałam 

w szpitalu w administracji 

 

A z Wilna sama Pani tu przyjechała czy z kim ? 

Sama 

 

A zabrała Pani jakieś szczególne rzeczy z rodzinnych stron czy? 

No rzeczy.. no osobiste rzeczy, bo tam jakieś takie meble parę to zostawiłam to bo z tym nie 

będę się .. ale ja się tak udałam, odzież do dwóch walizek, maszynę do szycia to wzięłam bo 

to zawsze coś mogłam uszyć i dla siebie i to wszystko na bagaż oddałam, maszynę i pościeli 

trochę i .. 
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A kiedy Pani tu przyjechała jakie było pierwsze wrażenie? 

No Oczywiście zadowolona byłam że przyjechałam, że osiągnęłam bo to było dla mnie nie 

łatwo przyjechać bo w 1957 r to było łączenie rodzin i można było już tak przyjeżdżać jak ja 

sama tam rodzina zostawała a ja przyjeżdżałam sama.. trochę okłamałam 

 

To jak było można tylko z całą rodziną ? 

Rano już było .. właśnie jeżeli się miało tutaj część rodziny i tam część to łączenie rodzin.. 

tamta rodzina która chciała oczywiście, nie było przymusowe oczywiście, która chciała 

przyjechać do tej rodziny co tutaj mieszka, połączyć się to właśnie w ten sposób zezwalali. 

No,  no było trochę trudności w Moskwie się w tym w ambasadzie Polski mój kierownik 

właśnie redakcji jechał do Moskwy go poprosiłam żeby tam mi załatwił.. 

 

Dużo organizowania ? 

No było, było problemów no i jeszcze okłamałam że mam tu brata a ja mam tu tylko kuzyna 

stryjecznego brata,  w ten sposób kłamstwem jakby wyszło na jaw to może by nie po prostu 

nie dostała  bym tego pozwolenia na wyjazd. 

 

Jak wyglądało Pani nowe mieszkanie, sąsiedzi byli przyjaźni czy może wrogo nastawieni? 

No nie bardzo.. to pierwsze moje mieszkanie które otrzymałam właśnie jako repatriantka no 

to się okazało nie bardzo   

 

A to w Gdańsku już ? 

Nie,  tam w Nowym Targu właśnie, bo we Wrocławiu to mieszkałam właśnie u znajomych 

takiej mojej rówieśnicy z którą właśnie w Wilnie przyjaźniliśmy się.. no i z jej mamą, ona 

wyszła była mężatką tu także, a w Krakowie to też właśnie u tej koleżanki, a jak pojechałam 

do nowego targu otrzymałam mieszkanie to było 3y pokojowe mieszkanie i w każdym pokoju 

była repatriantka z innej miejscowości.. jedna była ze Lwowa pani starsza. 

I  jedna pani.. nawet już nie pamiętam skąd ona była no i ja także to się nie układało nam bo 

jedna z tych pań mieszkała już dawno w Polsce mieszkała bo ona była wywieziona na roboty 

do Niemiec i potem do polski przyjechała i ona chciała to całe mieszkanie mieć dla siebie.. i 

ona nam utrudniał, tej Lwowiance i mnie życie.. ja pracowałam i wychodziłam na cały dzień 

do pracy ale i tak dosyć miałam z nią problemów  i ja się postarałam o mieszkanie 

spółdzielcze.. poleciałam do spółdzielni no i nawet długo nie czekałam niecałe 2 lata i miałam 

taką kawalerkę.. 

 

A w jakim zawodzie Pani pracowała?  

W Polsce?  W administracji jako pracownik końcowy 

 

A tutaj do Gdańska jak Pani wyjechała to gdzie pierwsze mieszkanie było,  w którym 

mieście? 

Tu na Żabiance. 

 

 

 



 

 

Transkrypcja jest własnością Cyfrowego Archiwum Pomorskich Kresowiaków © 2013 Wszelkie prawa zastrzeżone www.capk.pl 

5 

 

 

A chciała by Pani powrócić do Wilna? 

Nie, nie ma po co,  mam tu mieszkanie, emeryturę.. no tam by mnie przesyłali ale to już 

wydaje mnie się że przede wszystkim z mieszkaniem były by problemy.. no i z całym tym 

dobytkiem się przeprowadzić to nie takie proste.. no człowiek się dorabiał całe życie i teraz to 

wszystko tak by się dużo rzeczy zmarnowało .. no a mieszkanie, takiego mieszkania żebym ja 

to sprzedała i tam kupiła to nie widzę żeby.. 

 

Łukaszewicz to Pani panieńskie ? 

Tak  

 

A z tego co słyszę nie przeżyła Pani tutaj najprzyjemniejszych chwil? 

No tak sobie można powiedzieć, tak średnio. 

 

A ma Pani też miłe wspomnienia ? 

Chorowałam dużo, także to mnie przede wszystkim bardzo w życiu przeszkadzało  

 

A jeśli miała by Pani porównać Wilno do Gdańska i okolic to ?  

Tzn.  jeśli chodzi o?  

Życie ? 

O życie … 

 

Inne to czasy to wtedy były nie.. Gdańsk to już lata 60te a tam wojna? 

Nie,  nie wojna, tylko że pod okupacją tego Związku Radzieckiego 

 

No bo i na te dzieciństwo Pani składało się… 

No jeżeli chodzi o samo miasto to oczywiście Wilno jest piękne,  ale życie to ja jakoś tak nie 

bardzo widzę.. tutaj ja już znam sąsiadów, ja po prostu tu się czuję u siebie.. a tam gdybym 

np. jakieś mieszkanie kupiła, nowi sąsiedzi ja jestem w starszym wieku to jest trudniej się 

zaaklimatyzować.. tam są różne narodowości Litwini, Rosjanie też i mieszkają nadal, jak oni 

się przeprowadzili po wojnie ich po prostu tam skierowali specjalnie, żeby ta ludność była 

taka wymieszana także oni, im też jest nie łatwo teraz Rosjanom bo oni no muszą znać język 

litewski bo przedtem to za związku radzieckiego to oni nie musieli znać język litewski. Oni 

pracowali tam w biurach  

 

Czyli tam urzędowy był rosyjski ?  

No był litewski, ale rosyjski był na równi także Litwini musieli znać język rosyjski to było 

obowiązkowe ale Rosjanie nie musieli znać.. tam się zatrudniali gdzie było im po prostu 

możliwa praca .. jeżeli był jakiś specjalista .. także to nie przeszkadzało że on nie znał 

litewskiego, był akceptowany i tak samo na równi wszędzie wszystkie prawa miał  

 

Czyli największy minus to te takie aresztowanie i zsyłki na Sybir bez zapowiedzi w 

szczególności nocą ? 

Nocą , nocą przyjeżdżali i tak jak na wsi, nie wiem jak w mieście było, ale na wsi pukali do 

drzwi do okien. .. Rosjanie i pukali to mało powiedziane to walili po prostu do drzwi ludzie 
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spali w tym czasie budzili się no i człowiek obudzony ze snu także był zupełnie 

zdezorientowany i tym bardziej, że wiadomo było po co oni przyszli i mówili „odziewajcie 

się”  ubierajcie się i dawali  (Żadnego Wytłumaczenia) nic pół godziny np. czy godzinę to 

wszystko w tym czasie musieli się zebrać całą rodzinę, dzieci małe, staruszkowie bo,  bo 

przecież były takie rodziny nie tak jak teraz (WIELOPOKOLENIOWE), także i zdenerwowanie 

to ludzie brali nieraz te rzeczy, które były później nieprzydatne (CIĘŻKO MYŚLEĆ I SIĘ 

SKUPIĆ O 4 NAD RANEM ), także no po prostu jak najszybciej musieli się zebrać i tam jakieś 

sanie, bo to nieraz zimą trzeba było się zebrać i wieźli na jakieś stacje, no i tam ładowali do 

takich wagonów takich towarowych, bydlęcych.. bez ogrzewania bez jakichś warunków po 

prostu stłoczeni ludzie jak bydło w tych wagonach i tak jechali. 

W czasie tej jazdy wielu pomarło, zimno, a się jechało na tą Syberię po parę tygodni  tak kto 

umierał od razu wyrzucali przez okna 

 

Czyli też po jakimś czasie kiedy ludzie dowiedzieli się o tych warunkach to po prostu z 

Wiednia wyganiał ich strach? 

No tak,  tak bo już mnie wywieźli w 40-tym roku jak oni tylko tam zajęli te tereny to już 

wywozili, potem Niemcy ich pogonili no i Niemcy zajęli no i znowu nie wiem czy było lepiej  

bo wywozili w innym kierunku.. i potem front znowu przechodził wtedy i walki były.. bo jak 

Rosjanie odstępowali to po prostu tak szybko to trwało myśmy tylko słyszeli że takie było od 

tej drogi takiej głównej byliśmy oddaleni o jakieś 5-7 km i właśnie oni te samochody 

wojskowe takie te, no cały ten wojskowy sprzęt jechali,  jechali,  jechali myśmy nie wiedzieli 

co się dzieje bo przecież nie było telewizji żeby nas zaraz poinformowała, a w radio no to też 

chyba nie nadawali.. mieliśmy radio ale.. no i później dowiedzieliśmy się tylko taki szum 

właśnie że coś , co to może oznaczać.. że jakieś takie samochody jadą i jadą i jadą no i 

później się dowiedzieliśmy się chyba po paru dniach że właśnie Rosjanie wyjechali a później 

jechali za nimi Niemcy. 

 

Proszę mi powiedzieć, bo tak zawsze się zastanawiałam czy ta operacja „Ostra Brama” jak 

AK chcieli wyzwolić Wilno nagłośniono w tych okolicach czy była cisza na ten temat? 

Nie,  nie my nic nie docierało do nas  

 

Bo Warszawę to tak ostro wyzwalali te powstanie to 60 parę dni trwało .. natomiast w Wilnie 

to chyba było to wszystko takie spokojne nie ? 

Była partyzantka za czasów niemieckich dosyć duża Polska no ale takich działać to później 

no to no były takie działania ale nie było tak głośno bo niby duża partyzantka,  ale w 

porównaniu do tego do armii radzieckiej czy niemieckiej to było znikome.  

 

 

Wcześniej mówiła pani, że wielu pani znajomych zostało wywiezionych już.. a pamięta Pani 

kogoś ? 

Tak .. część wróciła tam na te tereny  

ALE Z SYBERII WRÓCILI ?  

Tak,  tak nie wszyscy, ale kilka osób wróciło.  Niektórzy przyjechali po prostu z tej Syberii do 

Polski, od razu do Polski .. w latach 1947/48  
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Bo to była pierwsza jakaś taka większa fala 46/47 jak oni do Polski jechali i potem 56/57 

druga taka fala … 

To jak Gomółka został sekretarzem  to on się upomniał o Polaków, gdyby.. ja mogę 

zawdzięczać Gomółce. 

 

A już podczas podróży poznała Pani też jakichś ludzi? 

Nie, nie bo to krótka podróż była samolotem i 2h i bym była w Warszawie, a później właśnie 

pojechałam do Wrocławia, prosto do Wrocławia tylko że nie było możliwości  kogoś w 

podróży zaprzyjaźnić .. 

Czy, ale mimo wszystko dużo Pani przesiedlała się z miejsca na miejsce? 

Tak, Rozwład..,  Kraków później ten Nowy Targ, potem dopiero Gdańsk 

 

Długa podróż jednak dużo człowiek przeżywa w trakcie.. a tej maszyny już pewnie Pani 

niema … 

 

DO PETERSBURGA wtedy się nazywał Petersburg on miał wujka, a na Wileńszczyźnie już 

rodziców nie miał bo mama zmarła kiedy był niemowlęciem, a ojciec później zmarł także 

pojechał jako młody chłopak do tego wujka no i tam pracował i byłby może jeszcze mieszkał 

dłużej no ale właśnie ta rewolucja,  była mobilizacja do wojska do tych no rewolucjonistów 

no i uciekli z tego placu, nie byli na tym placu gdzie była ta zbiórka chłopaków do tego 

wojska.. jak Wałęsa przez płot uciekli i poszli pieszo .. wzięli co najważniejsze z domu 

wszystko zostało co tam czego się dorobił to wszystko tam zostało.. uciekali żeby z życiem 

ujść ….. 

 

I później został na tej wiosce tam pod Wilnem? 

I później się ożenił z dziewczyną, która miała gospodarstwo… 

 

Czyli z Pani mamą… 

Tak…i tam już mieszkał. 

 


