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- Ja nazywam się Alicja Belgrau 

- Ja Aleksandra Falba 

- Opiekun Bożena Kisiel 

 

Alicja Belgrau –  Jesteśmy uczennicami IIILO i bierzemy udział w projekcie dotyczącym drogi z 

Kresów Wschodnich, z Wilna przede wszystkim, tutaj do Gdańska. To jest proces zbierania 

wspomnień, najważniejsze są wspomnienia, te emocjonalne, te osobiste, co każdy czuł i dlaczego 

wyjeżdżał. Na początku chciałybyśmy panią prosić, żeby pani nam opowiedziała, o tym jak to 

wyglądało u pani? Dlaczego pani rodzina zdecydowała się wyjechać, jak wyglądał sam przebieg 

tego transportu, no i jak się znalazła pani tutaj, w Gdańsku  

 

Maria Świeżyńska - Sikora – Ja Myślę, że najpierw troszkę trzeba by powiedzieć, na temat 

korzeni wileńskich. Dlaczego Wilno to było właśnie najważniejsze miejsce na ziemi dla mnie i dla 

mojej rodziny. Ja w zasadzie z samym Wilnem miałam do czynienia 7 lat. Urodziłam się w 1939 

roku, a w ’45 wyjechaliśmy. Atmosfera Wilna, to jest atmosfera korzeni całej mojej rodziny: 

dziadka, babci, ojca, mamy…rodzeństwa ich. Całe miasto było miastem ludzi znajomych i 

powiązanych ze sobą. 

Z grubsza mogę powiedzieć, że dziadek mój – Świeżyński Feliks urodził się w centralnej Polsce w 

okolicach Radomia w rodzinie ziemiańskiej. Studia skończył w Warszawie. Urodził się w 1870 

roku, także to był XIX wiek i zabór Rosyjski. W Warszawie skończył medycynę, ale zechciał swoje 

losy związać z Wilnem i przeprowadził się do Wilna w 90-tych latach, gdzie…mogę tutaj 

zilustrować (idzie po zdjęcia). To jest mój dziadek, zresztą byłam wychowywana w kulcie tego 

mojego dziadka – to był bardzo zasłużony człowiek i patriota. 

Tu w latach młodości; tu już trochę starszy; a tu już jest w wieku podeszłym. 

 

MŚ – Ja tu mam całe wielkie archiwum. Trudno jest mówić tak wyrywkowo tylko, bo to trzeba 

całokształt wziąć jak ta rodzina się tam zagnieżdżała. 

Muszę zacząć od dyplomu lekarskiego z Uniwersytetu Warszawskiego w 1894 roku, po skończeniu 

wszystkich lat studiów, oczywiście to wszystko było po rosyjsku. Następny dokument będzie też po 

rosyjsku, zobaczycie jak to wyglądało, to wszystko są oryginały. To już jest wileński dokument, 

gdzie Florian Feliks Świeżyński zaczął praktykę w Wilnie i to już jest rok 1906. W tym roku 

dziadek ożenił się z babcią, która tu jest w stroju ślubnym. 

 

AB – To jest obraz malowany? 

 

MŚ – Powiększone zdjęcie i babcia była w stroju białym, ale żeby był większy kontrast, fotograf ją 

tutaj przemalował. No i ta babcia mi towarzyszy w moim życiu, zresztą to była bardzo kochana 

babcia. Już ją oczywiście znałam w starszym wieku, zobaczycie panie na zdjęciach. To był początek 

życia dziadka i mój tato urodził się w 1908 roku. Dziadek związał się z Wilnem, najpierw prowadził 

praktykę prywatną, gabinet sobie założył, a tu już zrobił doktorat z laryngologii. To jest autentyczny 

dokument z Uniwersytetu Stefana Batorego, gdzie robił doktorat, przyjmował w swoim gabinecie, i 

równocześnie miał zajęcia na uniwersytecie ze studentami. Między innymi, jeśli chcecie zobaczyć, 

to Miłosz wspomina, jak pan doktor Świeżyński wycinał mu migdałki. Miłosz mieszkał na 

Podgórnej niedaleko naszej ulicy i dziadek mój wycinał mu migdałki – zasłużył się nobliście. 
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(śmiech) Wspominał Miłosz jak lody mógł jeść potem. 

 Niestety nadeszła I Wojna Światowa i dziadek najpierw musiał służyć w wojsku carskim, 

został powołany i cała rodzina uciekała, żeby nie być blisko frontu. Tu gdzieś dziadek jest w 

mundurze, najpierw carskim – z czego bardzo był niezadowolony, potem wstąpił do polskiego 

wojska. W oddziałach gen. Dowbor –Muśnickiego, brał udział we wszystkich bitwach. Wiedział, że 

walczy o niepodległość ojczyzny, co było jego mottem życiowym. 

 

Czy to było w tym albumie… ? 

„Dyplom w uznaniu niestrudzonej pracy na niwie narodowej i społeczno – lekarskiej, oraz w 

Stowarzyszeniu Lekarzy Polaków w Wilnie” – doktorowi Florianowi Świeżyńskiemu. Stowarzyszenie 

Polskich Lekarzy w Wilnie w 1913 roku na walnym zgromadzeniu przyznaje godność członka 

honorowego.  

Tutaj pierwszy polski korpus przyznaje Krzyż Walecznych „w walkach o niepodległość Polski i 

wolność polskiego narodu przyznaje dowódca korpusu – gen. Dowbor – Muśnicki”. Dziadek 

zawsze był dumny ze swoich odznaczeń.  

 

Podczas I Wojny Światowej, kiedy Wilno przechodziło z rąk do rąk był okres, że właściwie 

znalazło się bez żadnej władzy. W związku z czym patrioci, którzy mieszkali w Wilnie utworzyli 

tak zwane Brygady Samoobrony, po to żeby jakieś elementy przestępcze miasta nie zniszczyły. Tu 

mam jeszcze gdzieś napisany życiorys mojego dziadka, którym  interesowało się Stowarzyszenie 

Lekarzy Polskich, które też chciało „skompletować przedwojennych lekarzy”, żeby to weszło do 

jakiegoś archiwum. Tu są wszystkie zdjęcia, kształtowanie polskości i ten Uniwersytet Stefana 

Batorego, jak już zaczął tętnić polskim życiem. W tym wszystkim dziadek brał udział i bardzo to 

przeżywał. Ja tą atmosferę już jako dziecko wyczuwałam w rodzinnym życiu. To były różne 

wspomnienia i znajomi z tych czasów. Dziadek należał do organizacji „Szubrawców”, oni 

organizowali takie opłatki, gdzie bardzo promowali polskość. Było jeszcze stowarzyszenie 

„Oświata”, którego inicjatorem był doktor Węsławski – kolega mojego dziadka. Zajmowali się 

krzewieniem polskość wśród miejscowej ludności. Organizowali takie żywe obrazy, na przykład 

sceny z „Pana Tadeusza”. 

 

AB – Bardzo dużo dokumentów 

 

MŚ – Za dużo jest tego (śmiech)…tu jeszcze coś mam 

 

AB – To niesamowite, że aż tyle tej dokumentacji przetrwało. 

 

MŚ – To tak z ojca na syna, bo tato też został lekarzem…o tu jest dyplom mojego ojca. Dyplom 

Zdzisława Świeżyńskiego, też z uniwersytetu Stefana Batorego, który skończył studia lekarskie 12 

grudnia 1933. A żeby jeszcze skompletować to wszystko, to mogę pokazać mój dyplom lekarski, 

odziedziczyłam ten zawód, który przechodzi w naszej rodzinie z pokolenia na pokolenie. Ja studia 

skończyłam w Poznaniu. 

 

 Repatriacja dotyczyła też naszej rodziny, to mama i ojciec zdecydowali. Było nas troje 

dzieci, siostra urodziła się w ’42 roku, brat w ’35, ja w ’38. Ponieważ wiedzieli że Gdańsk jest 
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bardzo zniszczony i z trójką dzieci w nieznane, więc zaczepili się w Poznaniu. Mamusia chciała do 

Poznania, bo tam kończyła jakieś szkoły ogrodnicze. Poznań był synonimem miasta porządnego, 

czystego i nie tak bardzo zniszczonego. 

W Kobylim Polu wyładowano nas, ojciec poszedł szukać pracy w Poznaniu, bo to niedaleko. 

Okazuje się, że nie było, bo szykowali miejsce dla lekarzy swoich, którzy rozproszeni przez wojnę 

wracali w tym czasie do macierzy. Tato już nie miał na co czekać, bo jeszcze babcia była, a on 

jeden właściwie pracował na wszystkich. Przyznano mu w miasteczku dwutysięcznym, właściwie 

takiej wiosce, mieszkanie po folksdojczach. Tam było mieszkanie z ogrodem. Myśmy nie zdawali 

sobie sprawy z tych trudności, jakie były, bo dzieci zawsze są zadowolone i wszędzie im dobrze. 

Bawiliśmy się tą wojną i tym pociągiem  

Jechaliśmy do tych Rakoniewic takim odkrytym pociągiem. Dobrze, że był lipiec i było ciepło, ale 

mógł być deszcz wtedy nas by zalało i babcię i wszystkich (śmiech). Szczęśliwie jakoś dotarliśmy i 

tam przez kilka lat rodzice organizowali nam życie 

 

BK – Pani Mario, gdyby pani mogła wrócić do momentu wyjazdu. 

MŚ – Tak, tak, zaraz wszystko będzie…trochę chaotycznie to wszystko wychodzi, bo nie mogę 

dotrzeć do tego, co chcę. 

 

BK – Spokojnie 

MŚ – Tu są materiały jak dziadek mój jako laryngolog pracował i w ’38 roku jak ja się miałem 

urodzić, już byłam, że tak powiem w drodze, dziadek zmarł nagle śmiercią lekarza. 

Wycinał komuś migdałki, zaraził się, miał jeden palec taki nieczuły, akurat był skaleczony. Drogą 

zakażenia dostał sepsy i w przeciągu tygodnia zmarł. Tu są te wszystkie nekrologi i widać, jakim 

był cenionym patriotą i człowiekiem. W czasopiśmie Polski Przegląd Otorynolaryngologiczny 

profesor Szmurło – to znany był laryngolog wileński, opisuje jego losy i karierę całą, zawodową i 

jako człowieka. Na końcu pisze: „Ubył stanowi lekarskiemu światły i dobry lekarz. Ubył 

społeczeństwu uczciwy zacny człowiek. Dzielny pracownik na niwie społecznej i narodowej, 

rodzinie kochający mąż i ojciec. Ubył prawie w pełni sił, gdyż mógł jeszcze wiele lat z korzyścią 

pracować. Niechże mu ta ziemia wileńska, którą tak ukochał i w której teraz spoczął, na wieki lekką 

będzie”. Także to jest taki testament po dziadku, a jeszcze, żeby tak zamknąć tą osobowość mojego 

dziadka – tu są zdjęcia z jego pogrzebu. Można sobie przejrzeć, ale tu na końcu, nie wiem czy panie 

mogą przeczytać. 

 

To jest kartka, którą dziadek przesłał swojemu synowi, który miał lat wówczas siedem, z frontu. Tu 

są te pieczątki z frontu. Odojew i tak dalej… 

 

AB – Przeczytać? 

MŚ – Tak… 

 

AB – (czyta)  „Najdroższy Zdzisławie mój… 

MŚ – Może to… to nie, ale jeśli da pani radę, to proszę przeczytać ten wierszyk. To sam dziadek 

ułożył swojemu synkowi wiersz. 
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AB – (czyta dalej)   

Z dala od kraju, wśród obcych ludzi 

W dzień twego święta…syneczku mój 

Ojciec twój późno myśl swoją trudzi 

Jakichś ci życzeń nadzierżyć… zwój? 

 

AB – Takie lekarskie pismo (śmiech), ale bardzo ładne. 

MŚ – Może ja odczytam, bo ja to na pamięć już znam. 

 

Z dala od kraju, wśród obcych ludzi, 

W dzień twego święta, syneczku mój. 

Ojciec twój późno myśl swoją trudzi, 

Jakichś ci życzeń nadziergać zwój? 

Burza wokoło, państwa się walą, 

Ludzi ogarnął wściekłości szał. 

Naokół nędza, strzechy się palą 

I trupów wszędzie straszliwy wał. 

Lecz burza minie, słonko zabłyśnie, 

Z popiołów wstanie na nowo świat. 

Odpadnie rozpacz, co serce ciśnie, 

Kiedy pokoju wystrzeli kwiat. 

A wtedy znowu zakaszem ręce, 

Płacz i zwątpienie pójść muszą precz. 

Bo w pocie czoła i ducha męce, 

 Pójdziem budować, co zniszczył miecz. 

I może wtedy, gdy będziesz duży, 

Kochanie mój, syneczku mój. 

Naród nasz polski wreszcie zasłuży, 

By wolność błysła, by miał kraj swój. 

 

To jest po 120 latach niewoli, to jest 1915 rok, jeszcze nie było niepodległości. Dla mnie to jest 

wielka pamiątka, a tu jeszcze… 

MŚ – Dobrze – tylko tu jeszcze znalazłam biogram Floriana Feliksa, który mój tato pisał dla tych 

lekarzy z Warszawy. (czyta)   

  

Świeżyński Florian Feliks urodził się w 1870 roku w majątku Strykowice Błotne, w guberni 

radomskiej. W tradycjach rodzinnych patriotycznych. Gimnazjum ukończył w Radomiu, następnie 

studiował na wydziale medycznym Uniwersytetu Warszawskiego, który ukończył w 1894 roku. 

Jeszcze w czasie studiów bierze udział w zwalczaniu Cholery, która wówczas grasowała, zdaje się 

gdzieś w okolicach Lublina i Chełma. Wydano potem zbiorową fotografię wszystkich lekarzy 

uczestniczących w zwalczaniu wymienionej epidemii. Wisiała w gabinecie ojca, oprawiona w ramki, 

pod szkłem. Początkowo specjalizuje się w ginekologii i położnictwie, w tym celu bawił jakiś czas w 

Pradze czeskiej i w Berlinie, gdzie uczęszczał do odpowiednich klinik. Po powrocie do Warszawy 

zmienia specjalizację i pracuje przez parę lat jako asystent, w klinice doktora Sokołowskiego, gdzie 
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zaznajamia się z chorobami płuc, a także z chorobami gardła, krtani, nosa i ucha. W roku 1896 

przenosi się do Wilna i tu otwiera prywatny gabinet lekarski jako ftyzjatra i laryngolog. W latach 

1904-1912 był lekarzem konsultantem poleskich kolei państwowych. W czasie I Wojny Światowej 

służył w wojsku rosyjskim, jako lekarz pułkowy, następnie w I Korpusie Wojsk Polskich gen. 

Dowbora – Muśnickiego. Po powrocie do Wilna wstępuje do tworzącego się Wojska Polskiego. Jako 

ordynator pracuje w wojskowym szpitalu na Antokolu. Jednocześnie bierze udział w pracach 

dydaktycznych wydziału lekarskiego Uniwersytetu Stefana Batorego, przy klinice laryngologicznej. 

Jednocześnie prowadzi nadal gabinet prywatny w swojej specjalności, aż do śmierci. W 1920 roku 

zostaje przeniesiony w stan spoczynku. W ostatnich latach życia zdobywa tytuł lektora medycyny. 

Będąc emerytem wojskowym pracuje jeszcze parę lat jako lekarz laryngolog urzędników 

państwowych. Przez całe swoje życie był społecznie bardzo zaangażowany, w latach 1897 -1914 

znajdując się pod zaborem rosyjskim był członkiem zarządu tajnego stowarzyszenia „Oświata”. 

Była to walka o utrzymanie polskości na terenie Wileńszczyzny, przez naukę języka polskiego dzieci 

i dorosłych analfabetów, przez kolportaż książek polskich, urządzanie przedstawień i wygłaszanie 

odczytów, a także przez zakładanie tajnych szkół, internatów, itp. Akcja ta miała bardzo duże 

znaczenie w okresie, kiedy za polskie słowo wypowiedziane na ulicy płaciło się 5 rubli.  

 

Tak było, człowiek nie chce wierzyć, a to było właśnie tępienie polskości, płaciło się 5 rubli kary 

 

Ojciec był bliskim współpracownikiem i przyjacielem doktora Witolda Węsławskiego, który był 

prezesem i głównym organizatorem wzmiankowanej organizacji. W 1905 powstało Towarzystwo 

Gimnastyczne „Sokołów” w Wilnie i ojciec przez kilka lat był jego prezesem, poza tym należał do 

Carskiego Towarzystwa Lekarskiego i do Towarzystwa „Szubrawców”. To towarzystwo miało na 

celu utrzymanie ducha polskiego wśród inteligencji polskiej. Z organizowanych opłatków w okresie 

Świąt Bożego Narodzenia pozostało tutaj tych parę zdjęć. Po odzyskaniu niepodległości Polski był 

nadal czynny społecznie, aż do samej śmierci. Był członkiem dożywotnim Polskiego Towarzystwa 

Gimnastycznego „Sokół”, jako prezes zorganizował w 1925 roku „zlot Sokołów” w Wilnie. Należał 

do Stowarzyszenia Lekarzy Polskich, a w dniu 2 lipca 1926 roku, został powołany na członka 

honorowego. Należał również do Polskiego Towarzystwa Lekarskiego i przez jakiś czas pełnił 

funkcję prezesa. Pracowała w zarządzie Izby Lekarskiej wileńsko – nowogródzkiej. Był członkiem 

Polskiego Towarzystwa Laryngologicznego, Stowarzyszenia Lekarzy Katolików, oraz członkiem 

Akcji Katolickiej w Wilnie. Ostatnio pełnił funkcję prezesa tej organizacji. W dniu 23 lipca 1914 

roku w związku z wybuchem I Wojny Światowej został powołany do wojska rosyjskiego i 

przydzielony do 4 batalionu eksploatacyjnego, jako lekarz. Pełniąc tę funkcję bierze udział w 

działaniach wojennych północno – zachodniego frontu. 

 

Stamtąd ten list napisał do taty na imieniny 

 

W 1917 roku został mianowany starszym lekarzem batalionu. W dniu 20 marca 1918 roku przenosi 

się do I Korpusu Wojsk Polskich gen. Dowbor – Muśnickiego 

 

To zawsze babcia opowiadała, jak to miał zadowoloną minę, bo już miał polski mundur, a w tym 

carskim, to się czuł bardzo źle (śmiech) 
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Pełnił funkcję starszego lekarza 4 batalionu strzelców, oraz przewodniczącego stałej komisji 

sanitarnej batalionu. W dniu 11 kwietnia 1918 zostaje mianowany lekarzem sanitarnym miasta 

Mohylowa. Na skutek demobilizacji korpusu w dniu 15 czerwca 1918 zostaje zwolniony ze służby. 

Po powrocie do Wilna wstępuje do tworzącego się Wojska Polskiego i jako lekarz ordynator pracuje 

w wojskowym szpitalu na Antokolu. 20 lutego 1928 zostaje przeniesiony w stan spoczynku w randze 

pułkownika. Zmarł 24 lutego 1938 roku w następstwie posocznicy, której się nabawił w czasie 

operacji ropnia gardła. Pochowany na cmentarzu Antokolskim w Wilnie. Wspomnienie pośmiertne 

wygłosił profesor Szmurło w piśnie laryngologicznym. 

 

I tyle o moim dziadku. Tam są zdjęcia z pogrzebu. Na jednym ze zdjęć jest mamusia, która już mnie 

nosi pod serduszkiem, także ja brałam udział w pogrzebie. (śmiech)  

 

BK – Pani Mario, rzeczywiście widzę, że trudno jest coś wybrać pani wiedza i „pamięć” 

dokumentów jest ogromna 

MŚ – No mam to archiwum 

BK – Natomiast ja bym dała pani wasze pytania, żeby pani sobie przeglądała i jednocześnie 

ukierunkowała… 

 

MŚ – Dobrze, dobrze…tam jeszcze jest cała dokumentacja, jeden z tych albumów, jak ojciec 

dojrzewał. Zacząwszy już od tych listów, które jako dziecko dostawał. W tej atmosferze chował się, 

była I Wojna Światowa. Najpierw się przenosili, uciekali przed frontem na wschód, tam gdzieś nad 

Cerezynę. Potem jak był rok 1920 i bolszewicy, to z kolei na zachód uciekali. Tatuś pisał pamiętniki 

i mówił: „ tyle mam dopiero lat, a już dwa razy musiałem uciekać przed wojną.” Jeszcze mam 

pamiętniki ojca, także jak się zagłębię w to…to jest moja cudowna kraina wspomnień, jakbym się 

tam sama czuła i była. To Wilno, to czuję każdym kawałkiem mojego ciała i duszy. Jeszcze te 

zdjęcia. Gdzie rodzice młodzi, roześmiani i ta babcia ukochana. 

Tato skończył gimnazjum Zygmunta Augusta, dwa lata przed Miłoszem, także jak czytam o 

Miłoszu i on wspomina swojego księdza katechetę, który bardzo wpłynął na jego osobowość i jego 

twórczość…tak samo jak nauczyciel łaciny. To był profesor Rożek, a ksiądz…Chomski – Chomik 

na niego mówili. Te dwie osobowości – to Miłosz mówił – bardziej na niego zadziałały niż studia 

uniwersyteckie. Potem kształcił swoich studentów w Berkley trochę tak właśnie jak tych dwóch 

wykładowców z gimnazjum Zygmunta Augusta. Ja z kolei czytam teraz tego Miłosza pod kątem, 

jak to mój tato miał z tymi samymi ludźmi do czynienia, bo dwa lata przed Miłoszem kończył to 

samo gimnazjum. Tato się ożenił z córką…obywatelki ziemskiej. Rodzina mamy to już miała 

korzenie „z dziada pradziada” z Wileńszczyzny. Zamieszkali w Wilnie, no i urodził się brat w ’35, 

ja w ’38 i ja pamiętam już początek wojny.  

Właściwie pierwsze moje wspomnienia, to są jak miałam 4 lata i babcia mnie do tego 

swojego majątku zabrała. Tam ja zobaczyłam wieś, zobaczyłam konie, krowy i wszystko co się z 

wsią łączy. Nawet jeździłam na koniku, co bardzo sobie mile wspominam – chyba jedyny raz w 

życiu wtedy. Ale to już była wojna, ta babcia wzięła nas do siebie z bratem, po tym jak urodziła się 

siostra. Po prostu żeby odciążyć rodziców. W majątku przez kilka miesięcy byliśmy, jak wróciliśmy 

do Wilna to już była siostrzyczka mała. Potem pamiętam bombardowania Wilna, pamiętam jak z 

całą rodziną w nocy biegliśmy do piwnicy. Potem, jak był front, to rodzice na jakiś czas wynajęli u 

jakiegoś chłopa mieszkanie. Mieli nadzieję, że może front ominie bardziej wieś, że może 
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bezpieczniej będzie. Tato pracował w szpitalu w Wilnie, a potem Viliją przepływał do nas, bo ta 

wioska graniczyła z rzeką 

Jednak NKWD chodziło, mężczyzn zbierało. Dzieciaki i my wiedzieliśmy że idą i szukają 

mężczyzn, zaraz ruszała poczta pantoflowa. Mężczyźni mieli wykopany schron, zakamuflowany i 

uciekali, albo łódką na drugi koniec rzeki. Czasem jak nie zdążyli uciec, to pod werandę gospodarz 

się chował i myśmy przeżywali straszliwe napięcie. Oni przychodzili: „gdzie chaziain , gdzie 

chaziain”, na to gospodyni „Ooo Niemcy…już dawno…”itd. A on tam pod werandą siedział i 

modlił się żeby go nie znaleziono. Nawet raz pamiętam jak nie zdążył się schować, w naszym 

pokoju, gdzie była taka skrytka i w ostatnim momencie schował się w chlewiku. Jak oni się pytają 

gdzie gospodarz, to myśmy mieli wszyscy też przećwiczone. Dla nas to była frajda, bo człowiek 

jakiś cyrk musiał odgrywać, jakąś rolę swoją. No i tak widziałam po kolei rewizja i wszystkie 

pokoje otwierali. W końcu ten składzik, gdzie siedział ten gospodarz, przychodzą i pytają „A tam 

szto?”, a ta gospodyni, taka ładna, hoża kobieta  śmieje się ... i on machnął ręką i nie wszedł tam. 

Jak potem wyszli to te drzwi otworzyła z haczyka gospodyni, zobaczyłam wielkiego człowieka, 

mężczyznę klęczącego, płaczącego i modlącego się. To nieraz kwestia życia i śmierci była. Takie 

przeżycia mieliśmy, mieliśmy nocne naloty, śmialiśmy się, że dorośli pod stoły wchodzili i kładli 

się plackiem na ziemię. Nieraz w nocy trzeba było do schronu nad rzekę biec. Pamiętam jak 

wbiegłam w zboże, to jeszcze mnie mamusia obrugała, że ja gospodarzowi plony niszczę (śmiech). 

Takie epizody z wojny człowiek pamięta. 

Potem nadszedł rok ’45, trzeba było wziąć manatki i wyjechać, bo zawsze groziła wywózka 

na Sybir. Chodzili nocami, przeważnie z NKWD i wybierali co ważniejszych ludzi, o których 

donoszono, że są patriotami. Zresztą niewiele potrzeba było. Po dziadka przyszli we wrześniu ’39 

roku, bo to pułkownik był, oczywiście ktoś im tam doniósł – przeważnie Żydzi donosili. Nie jestem 

antysemitą żadnym, ale tak było. Weszli w nocy, mamusia i tatuś leżą w koszulach, tą scenę 

mamusia często wspominała. Bardzo brutalnie „Gdzie ten Feliks?”, a Feliks już od roku nie żył. 

Wiedzieli wszystko co robił, jakim był patriotą, że pułkownik, itd.…tylko daty śmierci nie znali. 

Cud, że wtedy mojego ojca nie wzięli, bo przecież normalny mężczyzna dorosły był. Tak mama 

opowiadała „Mama w koszuli, ojciec w koszuli, nie mogła znieść, żeby oni tak tu upokarzali. 

Chwyciła szlafrok, dała ojcu i sama założyła – wtedy będziemy rozmawiać. Mówi do nich ostro 

„Co to za Feliks? Patrzcie to jest Zdzisław, nie Feliks.” Jakoś Cud Boży, czy opaczność, że wyszli i 

tego mojego ojca nie wzięli. Przecież za grzechy ojca mogli syna tak zabrać…w Katyniu by zginął i 

koniec. 

Takie były moje wojenne przeżycia, nie mówiąc o bombardowaniach, gdzie do piwnicy 

zawsze wszyscy się zbierali biegiem. W piwnicy cała kamienica, ileś osób i wszyscy tylko „Pod 

Twoją obronę…” łzy i płacz. Bucik mojej siostry został, gdzieś na schodach, tata wyszedł zobaczyć 

i znowu bombardowanie. Także ja mam wspomnienia z Wilna tego typu. Wilno zapłakane, kobiety 

pod Ostrą Bramą płaczące, modlące się. Brak żywności, kto był odważniejszy, to szedł gdzieś tam 

na wieś. Nie zawsze wracał, bo różne bandy grasowały. Wujek jeden mój poszedł po żywność dla 

całej rodziny i nie wrócił, potem jego zwłoki gdzieś tam znaleziono. 

 Kiedy nadszedł ten lipiec ’45 rok, to wszyscy już się mniej więcej zdeklarowali, jakim 

transportem pojadą. To był jakiś uniwersytecki transport, starali się dobierać tak ze znajomymi, bo 

to jeden wagon na 20 osób był. Rodziny jakieś zaprzyjaźnione, bo to niewiadomo jak długo, w 

nieznane trzeba było jechać. Długie miesiące przed tym pamiętam jak pakowali się. Nie wolno było 

mebli, jakiś przyrządów, maszyn do szycia. Rodzice jakoś w pościel tą maszynę zawinęli, była to 
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maszyna Zingera – co w każdym domu prawie…(śmiech). Z mebli to ojciec brał stół i dyktą zawijał 

te nogi, tak żeby było, że to jest skrzynia. Pozwolili wziąć książki, jako że zawód lekarza wymaga 

literatury i podręczników. 

Całe to archiwum, dużo książek i nawet „Tygodnik Ilustrowany” – całe roczniki. To było tak 

ciężkie, że naprawdę podziwiam, że to wszystko rodzice swoimi rękami jednak zabrali.  

Jechaliśmy chyba ze dwa tygodnie, gdzieś mam „Magazyn Wileński”, gdzie jakaś 

czytelniczka opisuje swoje wspomnienia i ja je zupełnie odebrałam tak jak moje. To był ten sam 

miesiąc, kiedy myśmy jechali, tylko my chyba w następnym transporcie. Ona opisuje te same 

wrażenia, które ja odczuwałam. Mianowicie przejeżdżaliśmy przez Warszawę – wymarłe miasto, 

gdzie ani jednego żywego ducha i ani jednego całego domu, jedno morze ruin. Stanęliśmy na 

schodkach tego wagonu, oczywiście to były wagony bydlęce i wszyscy zamarli. Tylko 

Warszawa…Warszawa…człowiek się uczył, że to stolica Polski, a tu morze, morze ruin i dosłownie 

nikogo. Jedno wielkie gruzowisko – to do dzisiaj widzę. Ktoś tam zapłakał, nie można było 

obojętnie na to patrzeć, bo to…symbol naszego narodu. Tak to wyglądało…do dziś pamiętam 

(łamiącym głosem).  

Potem dojechaliśmy do Kobylego Pola, wszystkich tam wyrzucali, to były te tory szerokie i 

dalej nie można było już jechać tymi wagonami. Tam chyba kilka dni byliśmy, pamiętam, że 

dostałam strasznej biegunki, bo nas rozłożyli, z tymi gratami, na klepisku jakiegoś wielkiego 

baraku. Wszystkie rodziny z tego transportu i wszystko leżało jak na obozowisku, a oprócz tego 

ludzie mięli ze sobą inwentarz żywy. Znajomi rodziców mieli krowy. Nawet pamiętam, że myśmy 

chodzili paść te krowy, tam były jakieś nieużytki i mogły się najeść czegoś. Coś tam wybuchło, 

jakaś mina na tych nieużytkach. Dużo żeśmy z bratem oglądali, te rosyjskie wojska. Ojciec pojechał 

wtedy do Poznania poszukać jakiegoś miejsca, żeby się zaczepić, okazało się że w Poznaniu nie ma, 

więc już dostał…to jest gdzieś na tej karcie. Tak to wygląda, karta ewakuacyjna, tutaj możecie 

sobie popatrzeć, ile tych pieczęci, tego wszystkiego…cała rodzina, po kolei. 

 

AB – A jeżeli ktoś brał zwierzęta z Wilna, to one jechały w tym samym wagonie? 

 

MŚ – Chyba osobno…w każdym razie z naszego wagonu nikt nie brał, ale ci znajomi… Nawet nie 

wiem, czy oni w tym samym. Wiem, że tam, w tym Kobylim Polu każdy tą swoją własność miał.  

Wsadzono nas do takiej „węglarki”, dosyć płaskiego wagonu, bez dachu, gdzie te ściany były 

czarne od tego węgla. Wszystkie nasze rzeczy powsadzali i ruszyliśmy. Na szczęście był lipiec i 

było bardzo ciepło. Cały czas myślałam, co będzie, jak deszcz zacznie padać. Oczywiście rodzice 

tak jak mogli, porobili jakieś prycze, żebyśmy wszyscy mogli się wyspać tej nocy. Tak leżeliśmy, a 

nad nami gołe niebo i gwiazdy…cały czas myślałam co to będzie jak zacznie padać (śmiech). 

Jeszcze ta siostra mała – Anulka też była i babcia, jak nas tu zmoczy wszystkich, to jak my się tu… 

na szczęście Pan Bóg czuwał. 

 Dojechaliśmy do tych Rakoniewic po jakiś dwóch tygodniach. Bardzo długo ta podróż 

trwała…ciągle przetaczanie…ciągle jeszcze zniszczone tory…ciągle po tej wojnie, z tych ruin. 

Bardzo długo to trwało, dokładnie już nie pamiętam ile, tato gdzieś pisał. 

W każdym razie to był lipiec’45 i wylądowaliśmy w tym miasteczku wielkopolskim i 

doczekaliśmy do rana pod takim jakimś barakiem, babcia i my. Tatuś poszedł się do władz 

miejskich zapytać, czy dla lekarza przygotowano jakiś dom. Pamiętam Niemki, jako te służące 

pracowały i dom czyściły. To był nawet ładny domek, tylko folksdojcza wyrzucono z tego domu, za 
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to, że się do narodowości niemieckiej przyznał i wyparł się polskości. 

Domek nie był jeszcze całkiem wykończony, ale miał piękny ogród, więc tam zaczepiliśmy 

się. Pamiętam państwo, rodzina weterynarza…Szyprowie chyba, zaprosili nas na obiad do siebie i 

żebyśmy się wykąpali. Wyciągnęli ręce do biednych „Zabużan” wyrzuconych z domu. Pierwszy 

taki miły gest i tak się zaczęło.  

 Potem tam w ’45 roku przeegzaminowano mnie, a ponieważ przy bracie ja tą jego wiedzę 

chłonęłam to mając lat 7 poszłam od razu do II klasy. Ja szłam za wcześnie, a na ogół wszyscy 

nadrabiali zaległości wojenne, także w mojej klasie znajdowali się 5-6 lat starsi ode mnie. Przerwali 

naukę, bo w czasie wojny nie było kształcenia się. Tam byliśmy do ’48 roku, potem przenieśliśmy 

się, bo brat już poszedł do gimnazjum, do powiatowego miasteczka. W tym małym miasteczku – w 

Rakoniewicach, to mój ojciec miał szkołę życia.(W Wilnie) Był asystentem i właściwie już 

ordynatorem oddziału internistycznego, a więc medycyna wewnętrzna, a na wsi: porody, wypadki, 

chirurgia…wszystko, omnibus. I nocne wyjazdy, podczas gdy grasowały bandy. Zatrzymywali te 

furmanki, bo przeważnie chłopi przyjeżdżali furmanką po pana doktora. Nieraz ojciec wracał i 

mówił, że ich tam zatrzymali z pistoletami, bo polowali na pierwszych sekretarzy, na komunistów. 

Mama miała też na pewno odpowiednie życie. Pamiętam jak u nas zmarło kilka osób z jakiegoś 

wypadku przywiezionego, nie wiem, to był samochodowy, czy kolejowy wypadek. Słyszałam 

straszne wycie. Mamusia tylko nas…żebyśmy jak najdalej, ale to było słychać i w końcu ustało. 

Ojciec miał tam szkołę życia, a my dopiero jak dorośliśmy, to sobie uświadomiliśmy, co to 

właściwie było. W Wolsztynie to już było pogotowie, to były dyżury i już nie było tak, że lekarz 

mógł być wyrwany w nocy. 

 Tak dorosłam, skończyłam gimnazjum, skończyłam liceum. Pamiętam jak w liceum… 

 

BK – Gdzie pani kończyła? 

MŚ – Wolsztyn, to jest miejscowość powiatowa, od tych Rakoniewic. Tam już było pogotowie i 

właśnie było gimnazjum – szkoła ogólnokształcąca, brat już nie musiał dojeżdżać. Szkoła była z 

internatem i pamiętam, że w nocy uczniowie zlikwidowali wszystkie hasła o przyjaźni polsko – 

radzieckiej i czerwone flagi. Tą całą propagandę demonstracyjnie poniszczyli na korytarzach. Była 

wielka afera, dwóch kolegów, już przed maturą w kajdankach przeprowadzono przed nami 

wszystkimi, żebyśmy wiedzieli jak to wygląda, gdy ktoś podnosi rękę na władzę ludową. 

Poszłam na studia medyczne, już wiedziałam od początku, widząc jak jest lekarz potrzebny, że 

zawsze jest potrzebny niezależnie od ustroju, od wszystkiego. Od razu wiedziałam, że pójdę na tą 

medycynę i szczęśliwie zostałam przyjęta (śmiech). Skończyłam w Poznaniu i tam poznałam 

mojego męża – poznaniaka. W Gdańsku nie było jeszcze uniwersytetu i nie było kształcenia 

prawników, a mąż mój skończył prawo, więc przyjechał ktoś z Gdańska agitować absolwentów 

prawa w Poznaniu. Mieli dostać mieszkanie i tam miała być praca dla prawników. W ten sposób 

mój mąż, który skończył studia rok przede mną, tutaj już gniazdko uwił, i jak ja skończyłam studia 

przyjechałam do Gdańska. I tu się zaczyna moje życie w Gdańsku – był to rok 1961. 

 To już jak widzicie jest lat ponad 50. Mąż nie dożył pięćdziesiątki - 48 lat naszego 

wspólnego życia. Tutaj poczułam swoje miejsce. W Poznaniu, to było takie przejściowe, bardziej 

nauka, lata młodości i zabawa i przyjemnie. Tutaj to już na to życie, na zarobek…za pierwsze trzy 

moje pensje na stażu kupiliśmy lodówkę (śmiech). Najpierw w sądzie mieszkaliśmy, potem 

dostaliśmy mieszkanie tutaj, przy kościele – na Głębokiej… 

 



 

 

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

11 

 

 

 

AF – Matki Boskiej Bolesnej 

MŚ – Matki Boskiej Bolesnej, tam budowano właśnie osiedle Poczty Polskiej, to był 1962 rok 

Tam 16 lat przemieszkaliśmy, pracowałam w Stoczni Remontowej, jako lekarz przemysłowy.  

Stocznia Remontowa była z gdańską połączona w jakiś sposób, bo był ten sam zespół lekarski i 

szpital stoczniowy. Mnie zatrudniono, ponieważ nie było żadnych wolnych etatów, ale na tym 

etapie trzeba było poradnię przeciwalkoholową dla stoczniowców zorganizować. Ja, młody lekarz, 

z alkoholem nie miałam nic do czynienia, ale kierownik tej przychodni stwierdził, że ½ etatu będę 

miała na alkohol, a ½ żebym robiła specjalizację medycyna przemysłowa. Najpierw poszłam do 

Wojewódzkiej Przychodni Zdrowia Psychicznego – do śp. doktora Szajka, który prowadził tam 

poradnię przeciwalkoholową. On mnie uczył jak się z alkoholikami postępuje, wtedy brało się 

Anticol. Anticol w połączeniu z alkoholem dawał straszne objawy nietolerancji, wymioty, bóle, jak 

objawy abstynencji po narkotykach. Jak ktoś popróbował tego to przestawał już pić alkohol – takie 

było założenie. Potem się okazało, że to było trucie ludzi. Dużo się tam nauczyłam. Najbardziej 

utkwiło, bo tam się zawsze wywiady robiło, rodzinę się wzywało i przyszła żona i powiedziała „No 

wreszcie ten mój stary się powiesił”. Tak jest z alkoholikami, w domu demonstrują najgorsze 

objawy uzależnienia. 

 Czuję się gdańszczanką, urodziłam dwójkę dzieci – córkę Anię, nie wybrała medycyny, już 

skończył się ten łańcuszek lekarski i po mężu, na prawo poszła. Syn tak samo, na prawo. Mieszkają 

na obrzeżach Gdańska, a ja tu, od czasu jak mąż zmarł w 2009 roku mieszkam sama. Tu mam męża 

portret i tak siedzę tam, gdzie pani Bożena zawsze, patrzę zawsze w telewizor, albo w męża i sobie 

tam z nim „pogaduję”, bo wieżę, że on gdzieś tam z góry na mnie patrzy…i tyle. Właściwie 

bogatsze to życie moich przodków, niż to moje. 

 

AB – A czy było coś co szczególnie żal było pani zostawić, gdy była pani dzieckiem? 

 

MŚ – Oj to był straszny dramat. Ja może już opowiadałam na którymś z zebrań. Ja już miałam 7 lat 

i właściwie całe moje życie w Wilnie to był dom, to była ta babcia ukochana. Druga babcia też 

przyjechała, bo z majątku została wyrzucona kolbą w plecy. Tylko jedną walizeczkę wyniosła i 

przyjechała do nas, do Wilna. Ta babcia, którą wyrzucono z majątku pojechała z nami, natomiast ta 

druga została. Tam jeszcze ciotki były, babcia miała gruźlicę i właśnie jej mąż miał specjalizację 

ftyzjatrię, czyli płucną. Specjalizował się w odmie – babcia miała pierwszy raz w Polsce odmę 

robioną. Leżała w sanatorium w Zakopanem i powiedziano jej, że chyba już nie przeżyje, bo miała 

bardzo zaawansowaną formę gruźlicy, a na suchoty się wtedy umierało. Szczęśliwie jakoś dzięki 

dziadkowi, który ją potem wywiózł do Szwajcarii, tam leczyła się i dożyła do ’48 roku. Przyjechała 

z ciotkami rok po nas. Kiedy myśmy wyjeżdżali to żyła jeszcze starsza siostra mojego dziadka, 

która miała koło 90-tki i w ogóle nie nadawała się do żadnego transportu. Jak zmarła po roku, te 

ciotki zmobilizowały się i babcia przyjechała z nimi, ale nie do nas, bo u nas ciężko było w tych 

Rakoniewicach, nie było opału i zimno. W kieleckim została. 

 Jak wyjeżdżaliśmy z Wilna to babcia została i był dramat rozstania, to raz. Dwa, ze 

wszystkimi z kim dotychczas byłam…dzieci znajomych. Słyszałam jak wszyscy przychodzili do 

rodziców: „Dokąd wy jedziecie? – A dokąd wy?” Wszyscy płakali. Niszczenie tego całego świata, 

który miałam dotychczas, te wszystkie meble, wszystko szło na sprzedaż. Tata pisał zapałkami 

ogłoszenia, na słupach rozwieszał, żeby chociaż trochę mieć na ten wyjazd pieniędzy. Łapówki 
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brali w transporcie – transport nie jedzie, bo trzeba posmarować. Wszyscy się składali i maszyniście 

dawali. Dla mnie to była taka atmosfera nabrzmiewała nawet podświadomie. Wszystkie meble były 

sprzedane, babcia już się z nami żegnała, dała mi obrazek święty i zdjęcie dziadka…żegnaliśmy się 

jakbyśmy się w ogóle już nie mieli zobaczyć. Jak byliśmy w tych Rakoniewicach, to listy od babci 

pół roku nieraz szły. Nie było kontaktu, nie było niczego.  

Jak te wszystkie meble zostały wyniesione, miały podjechać samochody ciężarowe, czy 

nawet wozy – już nie pamiętam, ja się schowałam za tymi meblami. Stało tam krzesło takie 

miękkie, ja się wtuliłam w to krzesło i jak ja zaczęłam płakać i szlochać, to ja do dzisiaj ten szloch 

w sobie czuję. Nikt mnie nie widział, ale to było coś strasznego. Potem jak z innymi rozmawiałam, 

to nie znalazłam takiego odczucia, jakie miałam ja. Dopiero jak wyszła taka książka Jurewicza, 

„Lida”, która zresztą kandydowała też do Nike, gdzie to pięcioletnie dziecko też wyjeżdżało do 

Polski. Jak on opisał pięknie, nawet wierszem swoje doznania to wreszcie znalazłam kogoś, kto 

przeżywał to tak jak ja. On nie chciał do Polski, bo jemu się cały świat walił, tak i mi się walił. 

Dlatego jak ja potem, po 50–ciu latach przyjechałam tam i zobaczyłam ten dom, to ja chodziłam jak 

na skrzydłach. Ja byłam z koleżanką na szczęście tam ktoś był, wpuścił mnie do środka. Koleżanka 

płakała, właściciel stał jak wryty, a ja chodziłam tylko: „to ja znam”, „to ja znam”. Ten sam parkiet, 

ten sam sufit, to było coś mojego, co zamarło na te ileś lat. To jest przeżycie i to już w środku w 

człowieku do śmierci będzie.  

Im człowiek starszy i ma więcej czasu to się w to wgłębiam, tak jakoś człowiek wraca, 

widzi tych ludzi. Ta babcia co mi tam mówi, ile różnych powiedzonek, o swoim ojcu opowiadała. 

Ten jej ojciec ukochany zawsze do niej mówił: „Emilciu, zobacz te wiosenne kwiatki, jakie 

niebieskie, niebo na ziemi”, albo jak raz się jej zdarzyło w majteczki zrobić, a tu mama, goście, 

wszyscy siedzą. I co ona ma biedna zrobić? Nie może dojść do swojego pokoju, bo by musiała 

przejść przez tych gości, a tam się polało, no to wzięła zakopała w maliny. Po iluś miesiącach mama 

obkopuje maliny i woła „Emilka choć no tu, koroneczki jakieś znalazłam”.(śmiech) I jak tak 

opowiada dziecku, no to cały świat. Babcia mnie przygotowała do I Komunii, ja tam w Wilnie 

przyjmowałam. Tak jak dzisiaj mówią o tej pedofilii, to ja już od babci wiem. Od babci pamiętam 

takie „przykazanie”, że kto by zgorszył jedno z takich maluczkich, to tylko kamień mu zawiązać i w 

głębokości morskie rzucić. I są grzechy, które wołają o pomstę do nieba – to ta babcia. Nie 

musiałam się uczyć żadnego katechizmu, tylko babcia miała taki klęcznik u siebie, się otwierało tą 

klapę tego klęcznika i tam były te książki, skarby różne, ilustrowane. Jak nam to opowiadała…do 

dziś to pamiętam. Ta babcia teraz tam w kieleckim spoczywa, już nikogo tam nie ma z tych ciotek, 

ale jestem w kontakcie z proboszczem i polecił jakąś panią. Póki żyję, to będzie ten grób zadbany, 

bo zawsze z tą babcią jestem w jakimś kontakcie duchowym….no to co jeszcze panie chcecie 

wiedzieć? 

 

AB – Może odnośnie samej drogi i samej podróży – to były całe 2 tygodnie? 

 

MŚ – Właśnie tu gdzieś ojciec też pisał, bo go ktoś o to pytał?....o coś tu jest 

 

[Czyta] 
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Odpowiem na ankietę, pani Alicji, pod tytułem „Przesiedlenia ludności Polski z Kresów północno – 

wschodnich, po II Wojnie Światowej” 

Zdzisław Świeżyński, urodzony w Wilnie…itd… 

Do Polski przybyłem w wieku 37 lat z żoną i czworgiem dzieci. Wykształcenie wyższe, ukończyłem 

wydział lekarski WSB w Wilnie. Zawód lekarz internista, specjalista reumatolog.  

 

Reumatologię to tato zrobił, dopiero tutaj w Gdańsku…. 

 

Stale mieszkałem w Wilnie Przy ul Świętojakubskiej 16/m5. Sytuacja moja i mojej rodziny stała się 

krytyczna. Dochody z dużej kamienicy upadły, z powodu jej upaństwowienia, ja straciłem pracę w 

klinice. Przed 1939 rokiem mieliśmy w/w dochody. Wojna pozbawiła nas źródeł egzystencji. Żona 

stracił folwark, także. Głównym motywem wyjazdu była chęć przebywania i życia w ojczyźnie – 

Polsce. Wychowywanie dzieci w kraju, a także uniknięcie, grożącego wywiezienia w głąb Rosji. 

Decyzję wyjazdu podjęliśmy wspólnie z matkami. Zarejestrowano nas na wyjazd w początkach ’45 

roku. Wyjazd nastąpił w lipcu. 45 roku z Wilna. Trudności w ładowaniu do pociągu nie mieliśmy, 

nikt do wyjazdu nie namawiał, ani nie odradzał. Duchowieństwo w większości pozostawało w 

kościołach. 

 

Mieszkaliśmy naprzeciwko kościoła, tam i rodzice brali ślub i dziadek był chowany i myśmy byli 

chrzczeni. Proboszcz bardzo był zaprzyjaźniony i on został i z nami się żegnał. On tak jakoś mnie 

sobie zawsze upodobał i zawsze do mnie: „to moja sympatia”, a ja tam te 7 lat miałam i czułam się 

taka zawsze uhonorowana przez niego. Jakiś był jubileusz na plebani, to poszliśmy z rodzicami, ja 

mówiłam wierszyk. Potem była I Komunia Święta. Wszystkie rodziny proboszcz zawsze żegnał i 

jak przyszedł do nas żegnać i mówi: „Co z tą sympatią moją ja zrobię?” – to ja się mu tak 

spontanicznie rzuciłam na szyje i przylgnęłam. A wszyscy: „Marychna, no jakże to, proboszcza się 

w rękę całuje (śmiech). Ciotka mówiła, że proboszcz miał łzy w oczach…  

 

AB – A ja się chciałam jeszcze zapytać, czego pani rodzina się spodziewała, po przyjeździe do 

Polski?  

 

MŚ – Wiadomo było, że wszystkie marzenia o Andersie, który na białym koniu przyjedzie, spełzły 

na niczym. Wiadomo było, że jesteśmy pod okupacją ZSRR. Wiadomo było, że ta prosta 

egzystencja, jeden ojciec, który miał ileś gąb do wykarmienia. Najważniejsze było to, żeby 

przetrwać. Były czasy niebezpieczne, ale ja pamiętam w tych Rakoniewicach Pierwsi Sekretarze 

PPR nieśli na Boże Ciało baldachim z księdzem. To były takie przyzwyczajenia z IIRP. Tam ja 

gdzieś mam w tym albumie, jak prezydent Mościki, idzie w Wilnie, pod baldachimem, wtedy to tak 

wszyscy – to było normalnie z życiem państwowym związane. Pamiętam I Sekretarz miał 

przemówienie, z jakiej to było okazji, czy na 1 maja, czy po Bożym Ciele, miał mównicę taką 

czerwoną. On się nazywał Adam Adam – imię i nazwisko miał jednakowe. Pierwszy Sekretarz, taki 

„chłopek roztropek”. Jak dziś pamiętam: „My nie komuniści, my nie czerwoni, jak nas matka 

pacierza uczyła…” To był strach przez bolszewizmem i przed czerwonymi, już wszczepiony w 

ludzi. Ten socjalizm polski, to jakoś inaczej widzieli i nie mogli się utożsamiać z bolszewikami. I 

dlatego on stał na tej mównicy i do dziś pamiętam jak on tak emocjonalnie, wykrzykiwał 

dosłownie. Jeszcze nie rozumiałam, co to komuniści i co to czerwoni, potem to już dorośli to 
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komentowali, Tamże, w tych Rakoniewicach był pogrzeb I sekretarza, nie pamiętam czy tego, czy 

już innego wzięli, bo jak ten takie rzeczy gadał to go nie zwolnili. Zamordowany został, właśnie 

przez takie bandy, potem ze szkołą szliśmy na pogrzeb. Wtedy można było dostać kulkę w łeb 

niewiadomo skąd. Niebezpieczne czasy były. 

 

 Tato pracował, po kolei myśmy się uczyli i jakoś tak wychował nas na ludzi. Oczywiście, że 

pensja lekarza…hmm…to już nie ma co mówić. Teraz, chwalić Boga wszystko się zmieniło i może 

jakoś doczekamy, że jeszcze będzie całkiem normalnie.  

Chociaż człowiek ma jeszcze takie przyzwyczajenia, z łona matki wyssane, do takiej 

prawdziwej wolności i patriotyzmu, gdzie ta wolność była wytęskniona, taka wymarzona. To 

zupełnie inne jest podejście, jak się człowiek rodzi wolny i uważa, że to tak musi być, bo od 

początku życia tak mam. Jak się pamięta wojnę, to też inaczej. Pani Bożeno, pani wojny nie 

pamięta? No właśnie, a ja, mimo że byłam smarkata –  siedem lat, ale jakoś bardzo dużo. Z 

dzieciństwa dużo i z Wilna dużo. Pamiętam, że nawet mamie namalowałam plan tego majątku – 

miałam 4 lata wtedy w ’42. Ja ten plan tak pięknie namalowałam, że mama nie chciała wierzyć – 

gdzie ogródek, gdzie maliny rosły, chlewy i stajnie i gdzie lis kury zabił (śmiech) 

Także to pamiętam. 

 

MŚ – I przy bracie się czytać nauczyłam, jak on się czegoś uczył i powtarzał mechanicznie to już ja 

i moje uszy „trąby”. 

Wilno pamiętam, ale takie biedne, cierpiące, wojenne Wilno 

 Muszę powiedzieć, że gdybym chciała opowiadać, jak pracowałam w stoczni i był rok 1970, 

to znów bym płakała i znów bym powiedziała, od że takich przeżyć to mnie, aż szarpie dosłownie. 

Jak wracam z pracy, a tu się wali i trzeszczy dach komitetu wojewódzkiemu, wynoszą telewizory, 

futra. Człowiek znowu nie wie, czy się dostanie do domu, czy nie. Jakoś dostałam się do domu 

przez ten prom – jeszcze wtedy tam na głębokiej mieszkaliśmy. Córcia moja miała wtedy 2 lata i 

mówi: „mama, co to za burza”, a to słychać jak strzelają na ulicach, pełno tych czołgów, paliło się. 

Na tym budynku PZU, do dzisiaj widzę, gdzie jest taka mozaika, tam część jest taka inna, 

„załatana”, bo tam się palił kiosk i spaliło porządnie tej mozaiki kawałek. W stoczni, w budynku 

przychodni padły strzały, tam gdzie strzelano do robotników. Wezwano nas do jakiegoś człowieka, 

który zasłabł, akurat miałam dyżur. Wzięłam go do karetki i z tej remontowej, przez gdańską – od 

wewnątrz i do tej bramy, o której wszyscy wiemy. Brama zamknięta, ale stoi tłum, widząc karetkę, 

która jedzie, powoli rozeszli się. I my w tym tłumie powolutku do bramy, jak zobaczono, że 

karetka, to nam otworzono. Ja siedząc przy kierowcy patrzę i wjeżdżamy w szpaler ludzi 

uzbrojonych po zęby. Jedni w mundurach zielonych, drudzy w popielatych. Wszyscy jak na filmach 

hitlerowskich mają broń skierowaną we mnie – chyba z 20 osób. Ja mówię: „Jedziemy, tutaj ten 

człowiek nie wiadomo czy nie umiera”. Jakoś nas przepuścili i zaraz za nami te strzały padły. 

Przypuszczam, że jak otworzyli bramę, żeby przejechała karetka to ten tłum zaczął wychodzić, a 

mieli polecenie, żeby nie wypuścić tłumu. Wracaliśmy inną drogą i już wszystko było zamknięte, a 

w tym budynku – to był szpital stoczniowy było kilka dziur, od tych strzałów. Wtedy wieźliśmy 

tego stoczniowca i dyżur miała klinika na Łąkowej i w życiu tak nie było, żeby profesor stał na 

progu i czekał na karetkę. Jak zobaczył, że ze stoczni, to już prawie na rękach nas niósł. Wszyscy 

się zmobilizowali, naprawdę jaka była jedność w narodzie, wszyscy stali jeden za drugim, żeby 

sobie pomóc.  Tego samego dnia, jak już wracałam do domu to się palił komitet. 
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 Potem stan wojenny, to pracowałam w rafinerii. Pacyfikowano tą rafinerię, czołgami 

obstawiono. Czołgi się zatrzymały, temperatura -20°C, żołnierze zmarznięci. 

Jedna z naszych pań wychodzi i pyta:„A wy kto. polskie, czy ruski?” 

Na to jeden wychodzi i odpowiada: „Tak, źle jeszcze nie jest” (śmiech) 

 

BK – Jak ogłoszono stan wojenny to ja byłam wtedy dyrektorem pedagogicznym domu dziecka w 

Sopocie. Byłam w domu, jak usłyszałam ,że został ogłoszony stan wojenny, natychmiast 

pojechałam do pracy. Przyjechali wszyscy nauczyciele, wychowawcy, cały personel. Nikt nie 

wzywał, ale wszyscy przyjechali 

 

MŚ – Tak, tak jest 

 

BK – Jakoś trzeba było też te dzieci ogarnąć, ja poszłam z nimi na spacer. Dzieci pytały: „ proszę 

panią, dlaczego ci Niemcy znowu na nas napadli”. Wrażenie było takie, jak wojna , a jak wojna 

ogłoszona, to kto?  – to Niemcy 

 

MŚ – U nas to tak było, że ja rano poszłam do kościoła, wracam i jakoś tak cicho jest…wracam, a 

tu już mąż telewizję nastawił i Jaruzelski przemawia. A ja w rafinerii, to jest zagrożenie 

wybuchowe, takie, śmakie i teraz nie wiem, albo po męża, albo po mnie przyjdą, bo wiadomo, ze 

służby są potrzebne. Zaraz, za chwilę dzwonek i już po mnie karetka. Ja tylko biżuterię i to i 

mówię, niech się dzieci kształcą – nie wiem czy wrócę. Takie były te rozstania nasze i przeżycia, że 

człowiek w zasadzie nie wiedział niczego. Potem, jak pacyfikowali tą rafinerię, to rzeczywiście 

strasznie było. 

 

BK – Zatoczyliśmy takie koło – Wilno, wspomnienia wojenne, jakie pani ma z Wilna i z Gdańska 

teraz 

 

MS – I tu z Gdańska, czuję się bardzo mocno związana 

 

BK – Kim się pani teraz bardziej czuje? 

 

MŚ – Gdańszczanką, już teraz tak. Nie mogę powiedzieć, że jestem wilnianką, bo Wilno jest teraz 

dla mnie atrapą. Idę tymi ulicami, wiem że to było, ale to nie ci ludzie, nie ta atmosfera. 

 

BK – Chciałaby pani tam wrócić i zamieszkać? 

MŚ – Nie, zamieszkać do Wilna? Już teraz nie. Ja się nie dziwię rodzicom, ze też nie chcieli, bo to 

już jak kto inny i co innego, tylko te same mury zostały.  

Ja przeżyłam i zobaczyłam to miejsce, gdzie dojrzewałam, do 7 lat, gdzie ta świadomość… 

Irenka byłaś ze mną, dwa razy w tym Wilnie żeśmy byli. Jak na grób dziadka poszłam, raz byłam z 

inną koleżanką i ona mówi : „Wiesz co, ja myślałam, żeś ty wczoraj była na tym grobie. Tak szłaś, 

jakbyś była wczoraj, a nie 50 lat temu” (śmiech) 

Pamiętałam, z babcią tam chodziłam. Jak zobaczyłam po pięćdziesięciu latach ten grób, to 

jakieś atawistyczne, zwierzęce uczucie. Przylgnęłam do tego grobu rozpłakałam się, dopóki ten 

grób tu jest to te 2 m² są moje, nasze, naszej rodziny. Tak jakoś z nieba, nie wiadomo skąd. Tu ten 
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mój dziadek, jeszcze prababcia tam leży i ta ciotka co tam  była staruszka i nie mogła… 

 

Pani Irena – A jak dobrze utrzymany 

MŚ – Dobrze utrzymany, tak ładny, jeszcze ten grób tam na zdjęciach gdzieś jest 

 

BK – Jak się mówi o korzeniach, no to groby – to są korzenie. Nie tylko, ale między innymi. 

Lat temu może pięć zobaczyłam grób swojej babci na Białorusi, babcia mnie nie znała, ja jej nie 

znałam, ale to też było niezwykłe przeżycie. Ja dopiero wtedy poczułam, ze ja jestem stamtąd, że 

tam jest moje miejsce i jakiś kawałeczek siebie odbudowałam… 

 

MŚ – Prawda… 

 

BK – Zobaczyłam ten grób, babcia w ’43 roku zmarła, w czasie wojny i on jest do tej pory. Tak 

jakbym ja miała z nią też kontakt, bo mnie wywieziono jako niemowlę, a miałam wrażenie, że 

dopiero teraz wyjeżdżam stamtąd, że wiem skąd jestem, znam ten grób i wyjeżdżam. Zresztą był 

moment niezwykle dla mnie wzruszający, takiego pożegnania. Wszyscy inni wyjeżdżali, 

podejmowali decyzję, natomiast tak jak pani, czy ja – nikt nas nie pytał 

 

MŚ – Tak, tak 

 

BK – Pani jeszcze jest bogatsza, o te wspomnienia, bo ja nic nie pamiętam, natomiast świadomy 

wyjazd stamtąd to ja właśnie parę lat temu dokonałam. Wiele starych kobiet, które pamiętam moją 

rodzinę i ta moją babcię, która tam jest, one mnie i moją kuzynką żegnały. Odprawiono tam mszę, 

śpiewały „Pod Twoją obronę”, to było rzeczywiście niezwykle poruszające, potem myśmy jechały 

samochodem. Te kobiety stare, w chustach takich stały i robiły wielki krzyż nam na drogę. Ja 

miałam takie poczucie, że to mnie moja babcia żegna, dopiero poczułam, że wyjechałam stamtąd. 

 

MŚ – Tak, tak jest. Ja już też opowiadałam, na tym posiedzeniu towarzyskim. Ten pierwszy raz po 

pięćdziesięciu latach to właśnie w domu byłam, a potem zawieziono nas – nas było 7 autokarów, to 

było Towarzystwo Przyjaźni Wilna i Grodna, jakoś tam było więcej tych z Grodna. Z całej Polski 

nas było około 500 osób i przyjechaliśmy do Mejszagoły. Tam był polski ksiądz, ksiądz Józef 

Obrębki, który żył 105 lat, chyba w zeszłym roku, czy dwa lata temu umarł. Wielki patriota, 

pamiętał Piłsudskiego i II Rzeczpospolitą. Miejscowość Mejszagoła, była zamieszkana, wtedy już 

w większości przez Polaków. Litewskich rodzin było kilka, wszyscy parafianie to byli Polacy, no i 

ten ksiądz Józef Obrębski nas witał tam. Akurat była niedziela i my wszyscy na mszę. Tam 

większość jechała, albo Kresowiaków, którzy tam się urodzili, albo tych, którzy mieli groby w 

Katyniu – rodziny katyńskie. To była pielgrzymka do Katynia poprzez Wilno. W tej Mejszagole 

dzieci już na naszą cześć witają nas jako przedstawicieli tej „Macierzy”, Polski, do której tęsknili, a 

ta Żelazna Kurtyna cały czas jednak była. Oni stęsknieni do nas, my stęsknieni do tych naszych 

ziem i księża, którzy odprawiają mszę. Te dzieci mówią takim akcentem, tym którego ja 

pamiętałam jeszcze z czasów dzieciństwa. Ksiądz Obrębski mówi piękne kazanie…nie było 

człowieka, który by nie płakał, tak się rozszlochał cały kościół, mężczyźni, kobiety. Księżom się 

trzęsły ręce i łamał głos przy liturgii i cały kościół przeżywał, tego się nie da opisać, to trzeba 

doświadczyć. Jestem szczęśliwa, że coś takiego zobaczyłam, co znaczy tęsknota do ojczyzny, 
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tęsknota do swoich korzeni i do ziem, które człowiek pamięta i z którymi nie było kontaktu. Myśmy 

potem jechali już do domu, z tej Mejszagoły i każdy kto miał te swoje resztki dolarów to ze łzami w 

oczach dał na tacę. Potem zaprenumerowałam tam „Magazyn Wileński i za rok zobaczyłam artykuł, 

że ksiądz Obrębski wybudował salki katechetyczne. Myślę sobie, to za te nasze dolary, bo 

stoczniowcy byli dość bogaci(śmiech) 

  

W tym Katyniu jeszcze tam nic nie było. Tylko te całe kwatery, gdzie wiadomo było, że tam 

leżą nasi. Na takich kartonach księża odprawiali mszę świętą. Pamiętam, że za mną stał jakiś 

mężczyzna i tak szlochał, to też było przeżycie, bo tam większość krewnych było, dzieci. Pierwszy 

raz, gdzie człowiek szedł z tej szosy takim marszowym krokiem, te 500 osób…szosa była 

wyasfaltowana, także słychać było jak się idzie. Patrzyłam na te drzewa, które jeszcze mogą 

pamiętać co tam się działo i jak tam oni szli z tych ciężarówek. Też wysadzili ich tam na szosie, 

żeby potem doszli do lasu. Odmawialiśmy różaniec idąc, to też było niesamowite, człowiek mógł 

tam być. To był ’91 rok, dwustulecie Konstytucji 3 maja, jeszcze jak je wspólnie z Litwą 

obchodziliśmy, była bardzo długa akademia, bo najpierw wszystko było po Polsku, a potem po 

Litewsku to samo. Były w kościele Św. Jana, w Alma Mater na uniwersytecie. Tym bardziej 

człowiek to przeżywał, bo to i Mickiewicz i Lelewel, jeszcze dużo tych polskich napisów było, bo 

teraz to już coraz bardziej to wszystko na litewski przerabiają. To było przeżycie niesamowite, tez 

mam zdjęcia z tej pielgrzymki, ale to za dużo tego jest, żeby tak za jednym razem 

opowiedzieć…(śmiech) 

 

BK – Sprawdźcie może jeszcze, co na bieżąco wam się pojawia? 

 

AB – Ja mam jeszcze takie pytanie, ponieważ jednym z elementów jaki chcielibyśmy zrobić jest 

stworzenie takiej mapy, jak wyglądała droga z Wilna. Mówiła pani o Warszawie, pamieta pani 

jeszcze jakieś inne miejscowości? 

 

MS – Pamiętam tylko Kobyle Pole, tu gdzieś mam „Magazyn Wileński”, gdzie opisuje, chyba moja 

rówieśniczka to samo, i też tylko pamięta Warszawę i to Kobyle Pole. Tylko że ona z Kobylego 

Pola do Gdańska jechała, więc to była taka rozdzielcza stacja, która we wszystkie regiony wysyłała 

ludzi. Rodzice z czwórką dzieci już daleko nie chcieli, ale ta pani właśnie do Gdańska przyjechała. 

Żadnych mniejszych miejscowości nie, w każdym razie bardzo długo jakoś to trwało. Żeśmy tam 

stali, nocowali. Wiem, że jak jakiś dłuższy postój to samowary wynosili z tych wagonów i na 

peronie wszyscy tam sobie herbatę, to było nieodłączne. Ja nie wiem, co się z tym naszym 

samowarem stało, już go nie ma, ale właśnie te samowary były charakterystyczne. Ludzie sobie 

podgrzewali, bo to i dzieci i cały dobytek w końcu, dobytek życia. 

 

AB – A pani rodzice wrócili kiedyś do Wilna? 

 

MŚ – Nie, ale na grobie na cmentarzu w Oliwie, bo tam mieszkali (…). Znaczy najpierw w 

Wielkopolsce, a potem jak ja już z mężem założyliśmy swoje gniazdo rodzinne to ojciec się zapisał 

do spółdzielni w Gdańsku i ściągnęliśmy rodziców. Na stare lata rodzice już tu zamieszkali w 

Oliwie i tu na cmentarzu spoczywają, ale koniecznie musiało być napisane „Urodzeni na 

Wileńszczyźnie” i dopiero dane personalne. Jak byłam wtedy na tej pierwszej pielgrzymce, to spod 
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naszego domu wzięłam ziemię do słoiczka, przywiozłam i mamusi dałam. Mama oddała mi to i 

mówi, jak będziemy…to wysyp na nasz grób. I ja miałam jakąś taką szufelkę….pierwsza mamusia 

zmarła, ale w ciągi miesiąca…jeszcze żeby pożyli 3 miesiące to by obchodzili 70 – tą rocznicę 

ślubu. Tato miał 96 lat, mama 95. W takiej szufelce podałam temu, kto zakopuje grób, żeby tą 

ziemię wileńską też tam zasypał, także mówię – teraz już jesteście w Wilnie. Na drugim cmentarzu, 

na Srebrzysku mąż leży, tam rodzice leżą, to już korzenie są. 

 

BK (do Alicji i Aleksandry) – Jeżeli zechciałybyście, tak na gorąco…usłyszałyście kawał historii, 

osobistego losu, ale także i historii ogólnej. Czy wam się nasuwa coś czym chciałybyście się 

podzielić? Jak wam się słuchało? 

 

AB – Ja chciałam przede wszystkim powiedzieć, że naprawdę nie spodziewałam się, że to będzie 

tak niezwykła historia. Tyle emocji i tego wszystkiego. Jeżeli mogę zadać jeszcze jedno pytanie. 

Pani ma jeszcze trójkę rodzeństwa? 

 

MŚ – Oni zawsze do mnie mówią – ty wiesz wszystko najlepiej i ty pisz książkę (śmiech) 

 

AB – To nie jest zły pomysł 

 

MŚ – Oni się w koligacjach rodzinnych mało orientują. Brat w Warszawie mieszka, a siostra, to tak 

jak pani Bożena w 1942 urodzona, nie pamięta już tego. Miała niecałe 3 latka jak wyjeżdżała. 

Następna w Sopocie mieszka, a kolejna siostra mieszka w Gdyni, w ’49 się urodziła, w Poznaniu. 

Oczywiście jest wilnianką tak jak i pani Bożena, bo rodzina i wszyscy o tym Wilnie. Oni to już 

wiedzą, wszystko gromadź i pisz książkę…takie mam zadanie. Tu jeszcze są takie zdjęcia, jak 

przyjeżdża trumna Lelewela do Wilna i jest wielka uroczystość w kościele św. Jana, cała ta 

dokumentacja to są historyczne zdjęcia. 

 

BK – Ola, nie chciała byś… 

AF – Pani się nie boi ile pani ma materiałów zgromadzonych… 

MŚ – To Prawda (śmiech) 

AF - …że przy transporcie to wszystko się nie zgubiło 

MŚ – To dzięki rodzicom. Dużo miałam swoich, albumy jakieś, ale to i te właśnie dokumenty, to 

rodzice. W kulcie tego dziadka, on umierał, a ja w łonie matki byłam na pogrzebie… Tego dziadka 

to wydaje mi się, że ja go znam. 

 

BK – Zna go pani… 

MŚ – To jest dla mnie historyczne, że ja go nie widziałam w życiu, ale dla mnie to jest ktoś bardzo 

bliski. Jeszcze ten wiersz, jak do tego taty pisze, z taką miłością z takim sercem. To miała babcia w 

sobie, pisała z tego sanatorium gruźliczego, że tak tęskni i się wyrywa. Tyle miłości i takich 

rodzinnych przeżyć, jeszcze babcia mi to tak pięknie przekazywała. Tyle miała ciekawych rzeczy, 

miała na przykład taki medalion i w tym medalionie miała z jednej strony zdjęcie swojego męża, a z 

drugiej miała 3 włoski na wstążeczkach. Potrafiła rozróżnić, jeden to był włos jej ojca, drugi to była 

broda dziadka, a trzeci to był loczek mojego taty. Trzech mężczyzn z jej życia. 

 


