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Jestem na tyle stara, że gimnazjum rozpoczęłam przed wojną światową. Normalnie miałam 13 lat 

jak zaczęłam gimnazjum. Pierwszą klasę gimnazjalną przedwojenną skończyłam, a potem to już 

wiadomo ’39 rok to już… gimnazjum, jeszcze chodziło się do tego samego gimnazjum, ale to już 

było co innego… to jest cała historia długa taka. 

A pani mieszkała w samym Wilnie? 

W samym Wilnie, Świętojańska 4 m. 3…potem przyszli Litwini, wszystkich ze służbowych 

mieszkań wyrzucili, z pracy wyrzucili, no więc mieszkaliśmy gdzie indziej, potem przenieśliśmy 

się na Piórową 19 A i stamtąd już wyjeżdżałam do Wilna… tzn. transportem uniwersyteckim, bo 

ojciec od wieków tam pracował jako taki gospodarny, jak to … szatnie prowadził, czy coś, w 

każdym bądź razie, tym transportem Wileńskim, uniwersyteckim, w ’44…w ’45 myśmy jechali, bo 

mama poszła, żeby coś dostać na drogę… jakiejś mąki czy tam krupy czy coś, bo przecież 

jechaliśmy 2 tygodnie w tych bydlęcych wagonach… no więc, mama spóźniła się i tym pierwszym 

transportem, nie jechaliśmy, drugim transportem jechaliśmy, i tak się zaczęło… 

Tak jak cały Uniwersytet Wileński, tak został do Gdańska przeniesiony… 

Cały nie. W Łodzi troszkę zostało… 

No właśnie, przez jakie miasta Państwo jechaliście? 

Tak tutaj /w Gdańsku/ medycyna… nie, dobrze tutaj medycyna, tutaj sztuki piękne, tutaj 

astronomia, tak… z Dziewulskim, także część  uniwersytetu, to jest tutaj humanistyka to Łódź, no i 

tam… Toruń to też, tak… no i w Toruniu, zatrzymaliśmy się w Toruniu, ja mogę mówić o sobie, bo 

ci z wcześniejszego tego transportu…, bo właśnie mama spóźniła się, przez to dużo gorzej 

mieliśmy, ale z tego pierwszego transportu, to nawet dostali jakieś mieszkania ludzie, no bo to gro 

już jechało.  

Jechaliśmy, a myśmy w drugim jechali, więc 2 tygodnie jechało się. Wiadomo w jakich warunkach. 

Jakieś cegiełki, podłoży się ogień pod cegiełki, wody podgrzeją, bo przecież nie było mowy o 

obiadach jakiś, co kto miał…2 tygodnie się jechało, oczywiście bydlęce wagony, oczywiście brud i 

smród i wszystko to, co kto chciał. Ciasno, no ale wśród swoich… to jechali wszyscy swoi… 

Dostaliśmy z tego drugiego właśnie rzutu, to już nie było tych mieszkań, bo pierwszy rzut w 

Toruniu, jak zatrzymał się to w Weście, taki dom Westy był, także nawet tam mieszkanie dostali, 

profesor Wasiński tam był… tam jeszcze ktoś z tych dawnych pracowników, a my tu już jak 

przyjechaliśmy później, to już nie było mieszkań, to dostaliśmy w Toruniu, na Żeglarskiej ulicy, był 

taki hotel i tam 17 rodzin dostało lokum, tam po pokoju… po ile… oczywiście kuchnia była jedna, 

ale było dobrze… Znaczy chodziło się do PUR-u, a PUR, to jest Państwowy Urząd Repatriacyjny. 

Organizował te wszystkie wyjazdy, no bo trzeba było zdecydować się, albo obywatelstwo litewskie 

się bierze, albo repatriacja z Polski do Polski, no bo urodziłam się w Polsce, a nam napisali w 

dowodzie, Wilno ZSRR… jakimś cudem… wszyscy… 

A czy Państwa sąsiedzi, czy jacyś znajomi zostali w Wilnie? Czy przyjęli to obywatelstwo 

radzieckie? 

Rodzina, na pewno nie, bo my tam nie mieliśmy rodziny. Wśród znajomych, to właściwie zostawali 

ci, którzy byli przywiązani do ziemi, do domu…, a jak tak, no to… z państwowej pracy, no to …co 
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mieliśmy do wyboru, mieszkania nie było już, pracy nie było, bo Litwini zaraz jak przyszli, to 

przywieźli, tzn. z Kowna przywieźli rząd cały i z pracy wszystkich wyrzucili… człowiek nie miał 

tam w ogóle perspektyw żadnych, ale ci, co oczywiście mieli jakieś dobra, czy coś, to chronili i 

zostali.  

Mam koleżankę, tzn. z nią robiłam tajne komplety, ale już ona nie żyje, a jej siostra teraz zrobiła 

obywatelstwo, tzn. dostała podwójne, starała się o podwójne obywatelstwo, a tak to nie znam 

nikogo. Starzy ludzie, którzy już nie mieli, ani pomocy…za ciężko im było nawet szykować się do 

tego transportu, to tamci może zostali, na wsi…ze wsi ludzie, też chyba zostali…wsi nie znam, z 

wakacji najwyżej znam wieś…no wiem, że zostawali tam niektórzy ludzie, ale tylko dlatego, że 

byli przywiązani do domu…lata całe…przecież to się siedziało lata całe i dopiero ta wojna nas 

wszystkich rozrzuciła po świecie… 

Przyjechaliśmy tym transportem, także mówię smród, brud straszny, no i jakoś szczęśliwie 

dostaliśmy po pokoiku tam…czy gdzieś jedna kuchnia, siedemnaście rodzin, to i tak nie można 

było nic tam specjalnie robić, ale chodziło się nad wodę, na dworzec, na tory kolejowe i PUR 

założył tam taką kuchnię i ci repatrianci, za pomoc w tej kuchni…obrać ziemniaki trzeba było, no 

szykować, bo 2 tygodnie tam staliśmy, ja nie mówię o drodze…droga no to każdy musiał 

kombinować jak mógł…tam w Łodzi zatrzymaliśmy się, w Skierniewicach, jeszcze się gdzieś…, 

ale tutaj, no to już dwa tygodnie siedzieliśmy na tych całych, no na dworcu, gdzieś tam…robiło się 

tam w takim jednym, że tak powiem, piec był, piękny piec, bo to był hotel, to ładne były 

pomieszczenia, jeszcze nie zniszczone, że tam, w jakimś żeliwnym rondelku robiło się…no co tam 

robiło się, ziemniaki najwyżej…no i tyle, bo ani pieniędzy nie było, ani możliwości nie było, no i 

tak…no, a młodzież, jak to młodzież oczywiście, trzeba do szkoły, to znaczy…z początku było tak, 

że ja na tajnych kompletach byłam.  

Można było jechać po małej maturze, dostaliśmy zaświadczenie…i żeby było bezpiecznie…ja mam 

tylko,  gdzieś…  ja nie przyszykowałam tego, gdzieś mam tam, karteczkę Maria Szczerbińska, 

wystarczyłoby po wojnie, pójść z tym, do tego urzędu, tam…jak on się nazywa…i uznają to, bo 

gdzieś byliśmy przecież zawieszeni, tylko my o tym nie wiedzieliśmy gdzie, co i jak, no bo to tajne 

wszystko było.  

 

W mojej grupie byłam tak: ja i zaraz pokażę zdjęcie koleżanki, Grzybowska Halina, Steczkowska 

Halina, Antonowiczówna Teresa i Niuśka  Błaciszewska. To była nasza grupa licealistów. I tak to 

skończyło się…żeby było śmieszniej… to znaczy pojechałam do Poznania, na Wildę do szkoły 

inżynierskiej. Tam byłam rok, ponieważ ta szkoła inżynierska miała tylko kilka pokoi dla chłopców, 

nam dali w tym samym rzędzie 3 pokoiki, tylko 3 byłyśmy, to sekretarki miały pokoje i my 

studentki. I pierwszy rok, to wszystko uchodziło jakoś, a drugi rok, to powiedzieli, że to 

niemoralne, żeby na tym samym korytarzu mieszkały dziewczyny i chłopcy, no więc trzeba było 

szukać lokum. Ponieważ ja od taty mogłam dostać 300zł, a pokój kosztował 700zł, no to wróciłam 

do domu, do Torunia. I tutaj tak, w Toruniu Elaner zakładali, będzie praca dla chemików, będzie 

praca dobra…no to na chemię, czego żałuję…, no to na chemię, no wszystkich nie umieszczą tam, 

tak…także skończyłam chemię i żeby śmieszniej było, to  w dyplomie, to mogę odszukać, jak 

przyjdziecie jeszcze kiedyś, to magister filozofii z zakresu chemii…no, bo wszystkie ścisłe nauki, 

to są nauki filozoficzne: matematyka, fizyka, chemia, więc jestem magister filozofii z zakresu 

chemii. 
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Poszłam do pracy i dorobiłam jeszcze mikrobiologię sobie, szerzej, no bo tam, to tak było tylko po 

łebkach. Rozpoczęłam w ’52 roku magisterkę, znaczy tą zdałam, no i zaczęło się 3 lata odbębnić, 

bo trzeba, jak za darmo się uczyło, to 3 lata odpracować. Dostałam, tutaj w Gdańsku…budowali 

nowy zakład mleczarski w Gdańsku…to są te Maćkowe i we Wrzeszczu coś…we Wrzeszczu to już 

dawno zlikwidowali, bo jest teraz Galeria Bałtycka, to już tego śladu nie ma, a Maćkowe 

zostały…no i to miała być obietnica, że…tzn. wybierało się, można było wybrać, bo przyjeżdżali z 

różnych fabryk, studentów szukali wtedy, owszem, tylko, że no tutaj blisko rodzice, starzy rodzice, 

nie można tak już jeździć tu i tam… 

Ojciec powiedział, że wolałby spalić się, do dna…żeby nie przeżyć tego, co przeżył zostawiając 

cały swój dorobek swego życia i przyjechał tutaj. Także, trzeba było, troszkę i ze względu na 

rodziców, raczej tą pracę bliżej gdzieś szukać. Tutaj, centralny związek spółdzielni mleczarskich, 

okręgowy oddział w Gdańsku, no i laboratorium kontrolno- badawcze…no i tak odbębniłam 38 

lat…no i emerytura, która zawsze jest za kusa, co zrobić… 

 

Tak, tak …wszystkie wspomnienia z Wilnem związane… 

Więc tak, jak się kończyło 17 lat, to Niemcy zabierali do pracy. Trzeba było zgłaszać się i już. Jakoś 

to nie wyszło mnie. Nie jechałam tam…jakaś tam organizacja, tam pracowali ci młodzi ludzie, albo 

jeszcze dalej wywozili, albo truli, albo…co tam…co im wyszło… 

Nie pojechałam na te roboty, no byłam na tych kompletach i skończyłam te komplety, mówiłam, to 

Pani Maria Szczerbińska, można było jechać do Łodzi i uwierzytelnić, bo ta Halina Grzybowska, to 

pojechała i podpisała. Potem…żeby nie ryzykować, za mocno, bo to w każdej chwili mogli zabrać, 

bez łaski… Siedem, taki rocznik zabierali do roboty, ale lewą metryczkę miałam...o 2 lata młodsza, 

nie 17 tylko 15...jest to niebezpieczne, bo to w każdej chwili mogło być tak, że zabiorą...czy chcesz, 

czy nie chcesz…będziesz pracował, albo skończą, no różnie…teraz, gdzie bezpiecznie przeżyć? 

 

Wiadomo, że wszędzie było niebezpiecznie, przy Niemcach było niebezpiecznie, przy Ruskich było 

niebezpiecznie. Jak przyszli Litwini to zaraz jak rozpoczęłam…. 

W 1939 roku… 

W ’39, tak…jak przyszli Litwini i zrobili porządek, tych swoich posprowadzali, zabrali się za 

szkoły. Jeszcze drugą gimnazjalną robiłam, ale zażyczyli sobie żeby  dzieci z podstawowych szkół, 

uczyły się w języku litewskim. Wykładowy język, miał być litewski…do tego nie można dopuścić, 

bo to jest wynarodowienie…jak długo, przecież urodziłam się tam… Znałam sporo ludzi, 

młodzież…wiadomo było, że litewskiego języka, ani słowa nie znałam. Nie znaliśmy tego języka 

kompletnie, także trzeba było coś robić żeby te dzieci nie musiały, no bo jeszcze my to, doroślejsi, 

to jakoś jeszcze z tego wyjdziemy, ale dzieci…no nie mogą. Starsza młodzież, tak jak mój brat, 

skończył, maturę zrobił i już był przygotowany do wyjazdu, do Lwowa na Politechnikę Lwowską, 

ale już ’39 rok…koniec…nie można było jechać i tego typu młodzi ludzie, którzy pokończyli 

gimnazja, którzy dalej mieli studiować…ale to wszystko się momentalnie zmieniło.  

Młodzi ludzie zabrali się za to, żeby nie pozwolić tego języka litewskiego wprowadzić w szkole dla 

dzieci. Zorganizowali strajk. Pozamykali szkoły, pikiety wystawili…no, więc nie chodziliśmy do 

szkół, ale wywalczyli to, że język litewski był, ale jako język, nie jako podstawa, jako obcy język, 
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który uczyli się… 

Wykładowy był polski… 

A wykładowy był polski. Z tego tytułu, masa ludzi młodych, oczywiście podpadła 

władzom…przecież to niesubordynacja i dlatego m.in. mój brat dostał się do więzienia, no bo był 

po maturze, był przygotowany na wyjazd, na studia, a tutaj tak się stało…a ponieważ brali 

udział…no, bo starsza młodzież to organizowała, przecież maluchy nie…my tam, te dziewczyny, 

bo ja w żeńskim gimnazjum byłam…nie zorganizujemy…także znalazł się w więzieniu na 

Łukiszkach, znane więzienie, mam tutaj…no mam dużo tych, książek o Wilnie, także jak będziecie 

chcieli kiedyś, to proszę bardzo obejrzeć.  

 

Dostał się do tego więzienia, no nie wiadomo było, jak się skończy, ale jakoś tam, po 3 miesiącach, 

grupa taka była, taki tam rozstrzelany został, tam ktoś jeszcze, a niektórzy wyszli… no i mój brat 

wyszedł, ale bał się w Wilnie zostać. Bał się, po prostu bał się.  

Znał dobrze język niemiecki, bo jeszcze za tamtych czasów, kiedy my byliśmy młodzi, a mój brat o 

5 lat młodszy, to język niemiecki był normalnie,  jako język w podstawówce, nie jako tam jakiś 

główny, tylko normalnie jako język nie wykładowy, tylko obcy język…no więc, ponieważ znał 

niemiecki, polski, a szukał, w gazecie przeczytał, że szukają tłumacza, niemiecki, polski i 

litewski…litewskiego nie bardzo znał, ale był zdolny chłopak, to jakoś wziął to …miejsce tłumacza 

i to było w tak zwanych Dolnych Trokach.  

To jest taka miejscowość piękna, położona na jeziorach, przepięknie położone miasteczko, 36 

kilometrów od Wilna i tam była najwyższa władza, w tych Trokach…dwóch Niemców tam było. I 

w tym samym domu, to był dom polski, taka pani Polakowa miała ten dom, mieszkał Litwin 

Łopaciński, to był weterynarz…z synem, z żoną, z gosposią…część domu wynajmowali Niemcy, a 

część domu wynajmowała ta Pani…tam brat zamieszkał i ja wtedy miałam gdzie głowę też 

schronić, jak dostałam tą lewą metryczkę...także ja tam przeniosłam się.  

 

Tam były moje koleżanki, taka Natka Wierszewisówna, Lidia Wyrobcówna, która teraz jest bank w 

starym teatrze w Krakowie, teraz już nie żyje. Ponieważ to było blisko Wilna, to młodzież…przed 

wojną tak było, stancje wynajmowali rodzice, jak ich stać było i do gimnazjów jeździły dzieci, bo 

niedaleko tam, autobusem czy coś…albo stancje i na miejscu. Brat zaczął pracować, ja przy nim 

mieszkałam tam. Ponieważ położony tak pięknie…widziało się Zatrocze, to był majątek (ta nasza 

aktorka) Tyszkiewicz, to były majątki Tyszkiewiczów… to Zatrocze nie istniałoby, no musiał ktoś 

pracować i ta nasza młodzież …no wykorzystywano to, że młodzież gdzieś musi pracować, gdzieś 

przechowywać i gdzieś żyć…no to  w tym majątku wszyscy chłopcy, jako robotnicy pracowali, no i 

tak ten okres przechowywali się w ten sposób…  

Była jedna noc wolności wtedy, przed Wielkanocą, jeziora zamarzły, przepięknie gładkie jezioro 

przecudne, a mój brat to i hokeista i w ogóle,  sportsman wielki i pierwszy…jak jeszcze był w tym 

gimnazjum Mickiewicza to był przewodniczącym całej tej młodzieży, no udzielał się wszędzie, w 

sporcie też…wziął ze sobą z Wilna, nawet te buty swoje do szybkiej jazdy, czy coś…pięknie jezioro 

zamarznięte i raptem widać że coś się dzieje, strzały …dopiero rano dowiadujemy się…tzn. my 

wiedzieliśmy, bo do nas …byliśmy łącznikami, co tu dużo mówić, między Zatroczem, a ludźmi z 

Trok, no więc do nas przyjeżdżali, jako koledzy,  kajakiem coś… no ale wiadomo dlaczego 
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przyjeżdżali, brat był w to zamieszany już…i tak pamiętam, jak taki Gienek, był …przyszedł do nas 

i tam jeszcze …tej nocy kiedy te strzały zaczęły się i ta pani Polakowa przyszła, bo to gospodyni 

tego domu, i mówi: Ja Pana skądś znam …on przyjeżdżał do nas jak nie było tego napadu…on 

mówi: lepiej niech Pani nie pamięta, lepiej niech Pani idzie do siebie…bo tam był drugi 

dom…niech Pani idzie do siebie, lepiej niech Pani nas nie pamięta. Co się okazało rano, że 

partyzantka przyszła, otworzyła więzienie, otworzyła wszystkie sklepy, tego typu jak nasze 

Biedronki …na wóz, na wóz…no przecież zima, trzeba jeść, w lesie są nie…no trzeba było to 

jedzenie zdobywać, także była noc wolności. Ale  musieliśmy potem spływać, wiadomo, że to 

groziło aresztowaniem…i jeszcze ci młodzi ludzie – partyzanci, mówili, co użyje się broni, zastrzeli 

się 2 Niemców, a co z wami, co z resztą, no przecież was wykończą… a byli okrutni Niemcy, ja 

pamiętam jak ten co się zajmował tymi obowiązkowymi dostawami, było tak, że ci chłopi nie mogli 

dać nic, a może nie mieli, może nie chcieli…palili te gospodarstwa i tak po jednej stronie jeziora 

mieszkamy i widzimy,  jak to wszystko płonie tam gdzieś…ich to nic nie obchodziło, nie dał tego 

świniaka, czy zboża, to musi zapłacić, z dymem poszedł… 

No więc wiedzieliśmy, że trzeba zwiewać, bo nie wiadomo jak się skończy…ja, to może jeszcze 

głupstwo, ale brata od razu by zabrali, no więc musiał wyjeżdżać …żeby wyjechać, to też trzeba 

mieć ćwiartkę wódki, stanąć na szosie. Nieraz zatrzyma się tam ktoś, no i tak to było… potem 

rozbiło nas to wszystko, ta Noc Wolności, bo o tym jeszcze mówią, że partyzanci poodcinali guziki, 

bo to armia Plichawicziusa, byli Litwini…i tam Plichawicziusa,  to taka bardzo mocna postać, 

poobcinali guziki w kalesonach i puścili żywych, całych, no ale przez miasteczko musieli jakoś 

przejść, ale wiadomo, że to trzeba było do Lentwarowa …no bali się ci wszyscy ludzie, bo 

wiadomo, czym to się kończyło, to była tylko jedna noc, no i potem nas rozwalili, czyli brat musiał 

wyjechać.  No to ja już długo nie zostałam, jeszcze u tej koleżanki był, teraz po wojnie byłam u 

niej, ale nie żyje już … a to była przyjaciółka Maryśki Fildorfównej, a Maryśka to jest córka Nila.  

Szukałam, wiedziałam, że jej zdjęcie kiedyś wrzuciłam do szufladki, kurczę oglądałam, ale kiedyś 

znajdę, to pokażę wam.  

 

No i pojechało się do Wilna, pojechałam z powrotem …tak już wtedy zbliżała się ta repatriacja, to 

już wtedy trzeba było kombinować, szykować się, wynosić wszystko na rynek, wszyscy wynosili, 

bo każdy był w tej samej sytuacji. Do wyrzucenia wszystko, no bo przecież co można było zabrać 

ze sobą…chłopi, to jeszcze mogli, bo mieli wóz, to konia jakiegoś, to jeszcze inaczej, ale taki 

miejski człowiek i starzy ludzie jak tata, gdzie miał już 70, czy ileś lat…no to co, co on weźmie ze 

sobą? Sucharów troszkę, no bo potem wodą gorącą rozmoczą i te 2 tygodnie wytrzymali tak to 

było… 

 

Ja miałam braci trzech, jeden młodszy, a dwójka starszych, no to ten, co był w tych Trokach, to 

wiadomo,  że  do lasu poszedł …co tu dużo mówić, w lesie był. Ten młodszy, to był postrzelany jak 

sito na ulicy Mickiewicza, na głównej ulicy wileńskiej, bo rzekomo wyszedł z tajnej tam jakiejś 

drukarni, on twierdził, że to była dziesiąta godzina i że to nie była jakaś tajna 

drukarnia…powiedzieli, że tak. Ale postrzelany był, ręce, nogi, Boże…bohater, już nie żyje… 

 

Wrócił ten starszy brat, poszli do Armii Berlinga, bo co noc przyjeżdżali ze spisem, kogo tam 

zabierać…chłopcy nawet nie spali w domu…tam, na tym Pióromoncie, elektrownia wodna, Vilija 

płynęła i tam była taka…nie wiem czy kapliczka stała, czy coś…albo w tej kapliczce, nocowali 
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nieraz, bo jak przyjeżdżali dwa razy, albo trzy razy pod rząd, to może dopną swego, że zabiorą 

kogoś…no to w tej kapliczce, tam gdzieś na górce mieszkali, nocowali, bo w dzień, to nie złapią tak 

…jak nie w kapliczce, to na dole była maglarka, taka pani stara, pozwoliła przenocować, no ale 

potem i tak poszli do tego Berlinga, jak oni tam przejechali i dostali się to cud Boży… 

 

Wyjechali i w ten sposób uratowali się przed wywózką do Rosji…brat ten, nie wiem ile oni byli 

miesięcy w tej armii Berlinga, wiem, że jak ich z wojska już zwolnili…to wiem, że to były 

Skierniewice…chyba w Skierniewicach pod Łodzią, czy gdzieś tam…potem, a on pojechał do 

Krakowa i tam już normalnie, życie normalne się zaczynało,  już  na studia można było zapisać się 

…no i skończył, ten najstarszy brat właśnie, który miał jechać do Lwowa, to skończył… 

to zaczęło się w Krakowie, potem do Gliwic przenieśli  Politechnikę, skończył wysokie prądy w 

Gliwicach…już nie żyje ileś lat…ten średni postrzelany, tam gdzieś w szpitalu ktoś go przechował 

jakoś… i najmłodszy, młodszy ode mnie, to prawie jest syn pułku, brakowało mu miesiąca, czy ileś 

…no i tak z Wilna wszyscy musieli wyjechać ze łzą w oku… 

 

Zwiedziłam, pojechałam dwa razy do Wilna z wycieczką raz jakąś, raz  z pielgrzymką z 

kościoła…piechotą przeszłam wszystkie uliczki stare, znajome, w moim gimnazjum Orzeszkowej, 

Muzyczna szkoła teraz…to znaczy teraz nie wiem, ale parę lat temu byłam …no i tak z 

sentymentem…z tym, że Wilno przedtem było zaniedbane, Litwini wszystko robili, żeby jak 

najmniej mówić o tym Wilnie, że brudne, że takie, że inne… a niech sobie będzie i nie 

odnawiali…dostali, teraz jak byłam na którejś tej wycieczce…dostali, że Wilno …starówka 

szczególnie, była zaliczona do klasy pierwszej zabytków, no więc musieli coś odnowić, to tak mniej 

więcej jest, że pierw rozkradną, postawią sobie hotele, restauracje, a resztę na odnowienie starówki 

poszło, to tak karaim mieszkający tam nas oprowadzał. To Wilno przeszłam, tam i z powrotem i 

potem jeszcze raz, tam kiedyś byłam…ze łzą w oku…udają, że nie umieją po polsku, a tam 

wszyscy umieli po polsku, no bo tylko był polski język…tzn. tak, Litwini mieli…mówię.  

 

Przed wojną…mieli jedno gimnazjum żeńskie, to wiem na pewno, bo dziewczyny miały, my 

granatowe mundurki, one brązowe miały i kościół Św. Mikołaja miał zawsze w niedzielę, mszę i 

tam kazanie w języku litewskim, nigdy na nim nie byłam, ale wiem, no bo przecież o tym się 

mówiło, my tyle kościołów mieliśmy, że nie potrzeba było chodzić z Litwinami do Św. Mikołaja… 

O drodze do Gdańska, coś napomknąć można… 

Jak już dostaliśmy, tej szkoły i wszystko i pokończyliśmy te szkoły, no to rozjechało się bractwo, no 

bo praca…no, ale u mnie to szczęśliwie, że wszyscy studia pokończyli, jakoś tak, no pozbieraliśmy 

się w jakiś sposób, ciężko, głodno, różnie przecież było, ale to wszyscy przez to przeszli…pracy jak 

nie było, to było tragicznie, już potem jak praca, mieszkanie, to już jakoś tam leciało…a jeszcze, 

przecież no…Wilno, nie było zbombardowane tak…to niewiele, ale jak zobaczyliśmy Gdańsk, to 

przecież tragedia, jedna wielka tragedia…teraz mamy piękny Gdańsk…ja wyszłam potem za mąż, 

za gościa, który w Kałudze odsiedział. Mam jego zdjęcia, mam pamiątki z Kaługi… 
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Pani mówiła, że ciężko było ludziom z miasta cokolwiek zabrać…konia i wozy, ale czy udało 

się Pani rodzinie coś przewieźć z Wilna, jakieś pamiątki, jakieś najważniejsze rzeczy… 

 

Na pewno tak, bo była taka masa ludzi, że nie sposób żeby oni dopilnowali, co kto zabiera…a było 

powiedziane, że tyle i tyle bagażu można zabrać…pewnie, że wagony, kto młodszy, silniejszy, to 

jakieś miejsce lepsze złapał i już, a tak to, jak to wagony były bydlęce.  Wieś to miała troszkę lepiej, 

bo wóz, mogli zwierzę swoje jakieś…tutaj, to ja mniej wiem, bo ja mówię…w wakacje to nie było, 

tak, że nad morze się pojechało, bo tyle pieniążków nie było, ale wakacje to mama zawsze 

organizowała, ponieważ była w domu, nie pracowała poza domem…nas czwórka była, no to 

wakacje, jakoś tam mama zorganizowała, tata przyjechał tylko w czasie urlopu, a mama mogła z 

nami dłużej posiedzieć… 

Wiem tyle o wsi, że są zamożniejsi gospodarze, mniej zamożni…no też poginęli ci zamożni 

gospodarze, no w czasie jak wywozili, także oni też poginęli, no ale część ludzi przyjechała, tak 

samo jak Żydzi…Ania Szadowska, Żydówka …Leja Barenbaun, Żydówka…była w mojej klasie i 

żyłyśmy jak ludzie, nikt, nikomu nie przeszkadzał…normalnie, tak jak jedna z wielu, a jeszcze 

pamiętam moją klasę…to już wojenna klasa i te Żydówki były w naszym gimnazjum, Orzeszkowej.  

 

Pamiętam, że kiedyś ta Ania…to był dom, ojciec prawnik, matka lekarka…czy odwrotnie, nie 

wiem…miała brata, też takiego Szymona…byłyśmy zaproszone z taką koleżanką, która jest po 

chemii na Uniwersytecie, no już też staruszka, tak jak ja…byłyśmy zaproszone do tej koleżanki, do 

tej Ani Szadowskiej na imieniny. Klasa nie była zadowolona z tego,  że poszłyśmy do domu 

żydowskiego, ale żadnych szykan nie było, tylko się mówiło, że po co tam…musicie wy tam 

iść…ale siedziałyśmy, to już był gabinet, bo już potem klas nie było, tak dobrze nie było jak przed 

wojną …gabinet geograficzny i w gabinecie, przy długim stole, tam sześć nas chyba 

siedziało…klasa nie była z tego zadowolona…, a ona świetnie się uczyła, świetnie…najlepsze 

wypracowanie z polskiego, pisała Ania Szadowska, krótkie, zwięzłe, nigdy błędów, w głębi duszy 

zawsze zazdrościłam. 

Czy któreś z tych przedmiotów, które ma Pani tutaj, są przywiezione z Wilna? 

Dom się rozbił w Toruniu, na pewno jest jakiś kufer…był tam, bo brat został w Toruniu, 

redaktorem…jest, no już teraz na emeryturze… Bazą był Toruń, bo rodzice przyjechali przecież do 

Torunia…także w Toruniu na pewno, a my tam jakieś albumy, czy coś … a tutaj to takie tylko już 

powojenne…późniejsze, ale tam niewiele. Te rzeczy, które były do oddania, to nie zabierze się 

przecież. Komoda, taka …taka wysoka, no to oddało się tam, komuś…krzesła zaniosło się 

komuś…pełen rynek tego samego, bo wszyscy , jak wyjeżdżali, w ramach repatriacji, no to ci 

sprzedawali, albo zostawiali…tą komodę, taką piękną, wysoką to pamiętam, ale wszyscy 

sprzedawali, co się da…no, bo inaczej to ciężko było… 

Nie mieliśmy ani ziemi, ani nic, tylko z pracy, normalnie, ojciec pracował jako zwykły, taki 

człowiek, także…no w administracji, no to co tam można…czwórkę wykształcić, to i tak 

dobrze…przeciętny, to był dom przeciętny… 
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W Wilnie, tam chodziło się tak, jak po innym świecie, zauroczony człowiek był, tutaj… idzie się 

przez podwóreczka, wychodzisz na ulicę Skopówkę, stara, stara ulica…tam sklep taki, idziesz dalej 

Bernardyński zaułek, tu mieszkał Mickiewicz wtedy i wtedy pisał, to i tamto…dalej idzie się, 

kościół śś Jana, przechodzisz na ulicę Wielką, na drugą stronę i tam wchodzisz w podwórko, 

popiersie Słowackiego…tu mieszkał Słowacki, a jeszcze zanim doszło się do tej ulicy, to jeszcze 

trzeba było przejść przez podwórka, tam biblioteka uniwersytecka była.. Tam się chodziło, nie tak 

jak na tym świecie …same wspomnienia, ale to dla romantyków, bo może dla zwykłego 

pospólstwa, to co tam, nie rozczulali się, ale mówią, że piękny kościół Bernardynów i Św. Anny, że 

nawet Napoleon powiedział, że chętnie przeniósłby ten gotyk przepiękny, przeniósłby ten kościół 

do Paryża, no tam, ja miałam Pierwszą Komunię i tu był kościół Bernardynów i on był połączony z 

kościołem Św. Anny. Dla jednych to były pamiątki, a dla drugich, nic nie znaczące, kościół, bo 

kościół …Wilno miało tyle, tyle…tak jak Lwów zresztą, jeszcze piękniejszy, jak pokazali teraz te 

cmentarze lwowskie, to rzeczywiście przepiękne …Rosa też, wileńska Rosa, też piękna  

 

Pamiętam doskonale pogrzeb Piłsudskiego, jak wieźli go na Rosę, no i teraz jest, ta płyta Matka i 

Serce Syna, no ale wiecznie potłuczona, pobrudzona… 

 

Skąd Pani mąż pochodził, skoro znalazł się w Kałudze? 

Proszę Pana, bardzo ciekawy człowiek jak ja męża poznałam…przed wojną nie znałam męża. W 

czasie wojny go poznałam jego historia bardzo ciekawy człowiek.  

Urodził się w Rumunii, ponieważ był bardzo zdolny i bardzo wyjątkowy człowiek, to 

zadecydowali, tam nauczycielka …w ich domu była szkoła polska, to pod Bukaresztem, tam gdzieś 

tam zadecydowała nauczycielka i rodzice, że nie można marnować, musi się dać mu możliwość, by 

uczył się po polsku. Wyjechał do Krakowa, do gimnazjum, które prowadzili jacyś ojcowie, tylko 

nie pamiętam tam doszedł do matury, po kolei, bo pojechał tam do pierwszej gimnazjalnej do 

matury jak doszedł jak raz wojna …’39 rok, wojna… ponieważ wszyscy uważali, że trzeba uciekać 

od Niemców w kierunku, od Rosji w kierunku Niemiec, dojechał do Wilna w ten sposób, bo cały 

klasztor, który prowadził tę szkołę, likwidował się i przenosił, więc też przeniósł się do Wilna.  

Kilku kolegów, takich serdecznych miał. Przeniósł się do tego Wilna. Tam zapisał się na klasę 

organową. Narzekał na tych, wszystkich ojców świętych, którzy prowadzili te szkoły, bo płaciło się 

75zł miesięcznie, to była nauka i muzyka, wszystko co należało. W ciągu miesiąca, to chłopcy 

nigdy ciepłej wody nie widzieli, bo to męskie było gimnazjum, chłopcy raz na miesiąc, szli do łaźni 

z ciepłą wodą, a tak każdy mało jadł, każdy niedomyty, no bo tylko zimna woda i te 75zł płacili. 

Dopóki rodzice żyli, męża, no to nie miał kłopotów. Potem zmarli rodzice, gorzej było, bo nie 

przysyłali widocznie …ponieważ był bardzo zdolny, pamięć wyjątkowa, dawał korepetycje 

chłopcu, który był, nierodzonym synem, jakiegoś dyrektora, jakiejś tam kopalni, czy jakiegoś w 

każdym razie, wysokie stanowisko, własnego dziecka nie mieli, więc wzięli na wychowanie 

jakiegoś chłopca, nie dawał sobie rady, więc mój mąż Stanisław, więc Stach zajął się tym chłopcem. 

Ponieważ efekty były, to ci rodzice organizowali jemu letnie wakacje razem z tym chłopakiem, 

ubranie mu zawsze uszyli, także dawał sobie radę, no bo był ktoś, kto pomagał jemu, a on nie brał 

żadnych pieniędzy, tylko temu chłopcu pomagał. Wiadomo, chłopcy rosną, potrzebują więcej 
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jakiegoś pożywienia… tam były wtedy, takie przykre różnice.  

Jak ktoś miał majątek, czy coś, to przysyłał do klasztoru jedzenie, zapasy, a jak on już nic nie miał 

im do dania, to tylko to co dawał klasztor …mówił, że nieciekawie było…kuso było, źle było , nie 

było dobrze…, ale uczył się wspaniale i kiedyś mówi, zbuntowałem się i powiedziałem księdzu, 

który prowadził lekcję, że przecież jak się ma najlepsze wyniki, to przysługuje, bo taki był 

regulamin, pierwsza ławka, a ja nigdy nie dostałem pierwszej ławki. To księżulo, naciągnął sweter i 

powiedział, komunista jesteś. Nie wiem, nie uderzył chyba, tak go potraktował. Zawsze, mąż 

mówił, po wojnie już, muszę wybrać się do tego klasztoru i pogadać sobie z tym księdzem.  

Zawsze był głodny, przeczytał też w gazecie, tak jak mój brat, że szukają zastępcy organisty do 

Nowych Trok…i mówi, była zima, luty, śnieg prószył, a tam, przecież Wilno, to północ, zimy 

długie, trzymiesięczne, to sobie pojechałem na rowerze, bo nie miał pieniędzy żeby nawet bilet 

kupić, pojechał na rowerze i został tam, w tych Nowych Trokach, organistą. Ponieważ słuch 

absolutny, grał na fortepianie w klasie organowej był w tej szkole zapisany prowadzili księża w 

Wilnie, z seminarium duchownego grał na organach, a ten cały gość, który poszukiwał zastępstwa, 

na serce był chory, starszy człowiek, Grabowski się nazywał no i zatrzymali go, został tam , tak jak 

pojechał tam na tym rowerku, w tych Trokach, został ileś lat, ile nie pamiętam… zamieszkał u nich, 

u tych Grabowskich i mówił, pierwszy raz od kiedy z domu wyjechałem, syty byłem, bo 

Grabowska zawsze robiła ryby, tam coś, bo nad jeziorem, to tam wszystko można mieć, tak było, że 

jak jechali na kolędy, no to raz w roku, parę dni, mówił, po co mnie ludzie dają, nie mają pieniędzy, 

zboże, słoninę czy coś… przecież mnie to nie potrzebne, jak Grabowska ugotuje obiad, to jak ja się 

najadłem, to po co nie to wszystko… wszystko im oddawał, no i za to, siedział tam, oni byli 

szczęśliwi, bo utrzymywał ich, on był szczęśliwy, że wreszcie syty był, prowadził chór…  

Organista Grabowski, miał córki, jedna była gdzieś w Rumunii już, druga gdzieś tam pracowała… 

ta Janka była starsza ode mnie parę lat i trochę młodsza następna była… Dobre Polki, to my na 

żadne bale, ani na nic nie chodziłyśmy, ale zawsze prosiłyśmy Stasiu, zagraj żeby nauczyć się 

tańczyć… i była taka piosenka „Aldona, Aldona... tu busi mano zmona” po litewsku , to polskie też 

jest, jakaś przeróbka, no to my pod tę melodię uczyłyśmy się tańczyć u tych Grabowskich, bo mieli 

olbrzymi salon, fortepian, jak organista, to musi sprzęt jakiś mieć, uczyłyśmy się tańczyć i w ten 

sposób jego poznałam… ponieważ były dziewczyny w moim wieku, tam starsze trochę, a on 

mieszkał u nich, no to poznałam …a w dodatku,  oni mieszkali w domu, gdzie był dom bankowy, w 

tym domu bankowym, dyrektorem był, ten ojciec mojej Natki Wierszewicównej, tej szkolnej 

koleżanki… tam chodziłyśmy się uczyć tańczyć.  

 

Przyszedł czas, że wszystko wyjeżdża do lasu, jak przewieźć broń…to pożyczyłyśmy, czy tam one 

miały, adapter, czy patefon, jak to się nazywa…no i kajak, pod spód, broń, na wierzchu ten grający, 

no i niby na wycieczkę dziewczyny jadą, rozkrzyczane, wesołe, podśpiewujące, zawiozłyśmy broń 

do lasu brzozowego…to wam się wydaje, że to wszystko nie prawda, nie? Ale ja przez to wszystko 

przeszłam…pojechałyśmy do tego lasku i tam iluś tych chłopców…sprzęt już zawiozłyśmy, te 

plecaki, broń, a oni potem poszli w głąb lasu, już do końca nie byłyśmy z nimi, ale dowiozłyśmy im 

tą broń, pamiętam, taki zwykły chłopak z miasteczka, miał tak piękny głos, śpiewał przepięknie…i 

śpiewał: „Nie szukaj szczęścia za odległym oceanem..”, takie było pożegnanie w lasku brzozowym, 

oni potem w Kałudze znaleźli się, Miedniki wpierw… /też nie wiecie, co to jest, trzeba 

doczytać…pożyczę wam książeczkę Gimki, jego wspomnienia…/ tak poznałam męża.  
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Potem on znalazł się w Kałudze też, niestety…18 miesięcy odbębnili tą Kaługę…potem, te 

dziewczyny miejscowe, z Trok, do niego pisały, czy coś … ja nie pisałam, bo ja nie byłam w 

Trokach, potem byłam w Wilnie…i tylko przypadkowo, tu na Grunwaldzkiej, gdzie teraz 

Chińczycy mają restaurację…jedzie na rowerze: Cześć, cześć, …po latach spotkaliśmy się na ulicy. 

Jak zawsze on tam…bilet mam na koncert, taki czy taki, pójdziesz ze mną…no czemu nie …on już 

na Wysokiej Górce, mieszkał…tam był taki dom Bratniak, dom studencki, to on tam był, a potem 

jak pobraliśmy się, to w Gdyni mieszkaliśmy, aż tutaj 50 kilka lat już mieszkam. Nawet 

odwiedziłam w Miednikach…jak miała być Ostra Brama, ale tego aresztowali, tego całego 

przywódcę, potem ich tam wywalili z tych miednickich…to były namioty, czy coś…nawet nie 

wiem jak, w każdym bądź razie, on był w tych Miednikach, jak widziałam…nawet mówili, że część 

chłopców, bo ci co z lasu wyszli, to zgrupowanie w tych Miednikach…wyłapali wszystkich…teraz 

mówi, że uciekają, ale to trzeba mieć ubranie jakieś cywilne, bo tak to od razu złapią, no i gdzie ja 

mam uciekać, jak nie mam nikogo, ani żywej duszy żadnej, żadnej rodziny, gdzie ja będę uciekał, 

no i został w tych Miednikach…ich potem, tam wszystkich zgarnęli i wywieźli do Kaługi…tak to 

było… 

 

Potem z Kaługi wracał do Gdańska, czy… 

Tak, tak, bo w Białej Podlaskiej dawali im pierwsze dokumenty…to już Polska była, ’44 rok…18 

miesięcy odbębnił…i uciekać, gdzie, do kogo, no bo ja nic nie mam…jak rodzice nie żyją, niczego 

nie miał, swego, własnego…w Białej Podlaskiej dostawali dopiero dokumenty, mam te jego 

dokumenty…taki ledwie żywy…on  miał je ze sobą, tam cenzurkę widać…miał mieć ze sobą, bo 

przepuszczają innych, a jego nie…przeczytali tą cenzurkę…ty Niemiec…pisał się dawniej, jak w 

domu jeszcze był…nie wiem, każdy w jakiś sposób ma to nazwisko swoje…przez „CH”, po 

niemiecku…zresztą polski dom, normalnie polski dom, no ale tak się pisze, to nie było, że Litwini 

kazali…ja byłam Władykajte(68;12), moja mama …jak my jesteśmy od urodzenia i koniec…miał 

po niemiecku napisane…ty szpieg, mówi, zawołali, miał tam swoją broń, pod stodołę jakąś, pod 

taki domek jakiś, do rozstrzelania i mówi, w ostatniej chwili sobie przypomniałem, że jest taki 

generał ich, który też nazywa się Szmid, mówi, ja nie żaden szpieg, tylko tak pisze 

się…tłumaczy…słuchali, słuchali…mówi, przecież macie generała, czy on jest szpiegiem…tak 

samo nazywa się, no nie…no i mówi zaczął po rusku i przepuścił go…w ten sposób dostał się do 

Polski…także, takie rzeczy niesamowite…gdzie dostał się, nie ma chałupy, nie ma nic…siedział w 

Kałudze z Ładyszem, piękny głos…tam był brat jeszcze jego…teraz, gdzie ma się podziać, nie ma 

do kogo pójść, nic…pod obecną Operą, były takie baraki, w tych barakach, tam ci ludzie, którzy nie 

mieli gdzie się podziać, no to w tych barakach gdzieś byli…mówi, kiedyś go, przychodzi na noc, 

wyrzucili jego szmatki, a oni dostali tylko sort mundurowy  ruski, na politechnice, to nazywali 

mego męża, dziad…bo on w ruskich, tych szmatach jeszcze chodził na politechnikę…no tak było, 

przecież nie miał, nie zabije nikogo, nie skradnie…dopóki go nie podsiedli i ktoś nie odebrał mu 

tego, bo to było takie dobre miejsce…no nie wyszło…namawiali go gdzieś żeby matematyki 

wykładał, tam gdzieś w jakimś miasteczku, coś…no ale mówi, muszę wreszcie zacząć żyć po 

ludzku…mówi tak, po rumuńsku tylko, po rosyjsku, litewsku, a po polsku…jak zdawał na zerówkę, 

na akademię, to skóra napisał przez „u” zwykłe, po polsku ja właściwie nie umiem, to tyle tych 

języków różnych w takim okresie, że to człowiek nie zna zasad, także poszedł na ten zerowy, no i 
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skończył Politechnikę Gdańską, adiunktem był…ta Rosja jemu nie pomogła, bo doktoratu nie mógł 

robić pierwszy raz, dopiero jak umierał tutaj, to dopiero przyszło pismo, że Politechnika zgadza się 

na doktorat…rychło w czas… 

W którym roku zmarł mąż? 

Zaraz Pani powiem, 11 lat byliśmy małżeństwem…gdzieś ’67 rok… 

 

 


