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Ja jestem od pięciuset lat z Wilna  
Wow, wow 

 
Od pięciuset 

 
To kawał historii, pięknie 

 
Praszczur, fundacja kościoła w Smołwach za Wilnem, tam XVI wiek  

 
Wow, niesamowite, kawał historii. Kawał historii, no dokładnie. 

 
A proszę nam powiedzieć, czyli całe korzenie Pana rodziny są jakby tam? 

 
Tak, oczywiście, proszę panią, owoc pracy 10 lat, mojej i brata, kronika rodzinna. 

 
Wow, to jest wspaniałe  

 
500 lat istnienia 

 
Znasz swoją rodzinę tyle lat wstecz, wow 

 
A ponieważ tu, a sięgaliśmy, prawda w czasach komuny do terenów wileńskich, no więc to trwało, 

prawda, zawsze trudno było… 

 
Czy będzie można zrobić zdjęcia kroniki? 

 

Oczywiście 

 
Niesamowite 

 
Archiwum Wileńskie mówiło mi oficjalnie [kontynuacja] danych. 

Potem sięgaliśmy do Krakowa, ja sięgałem do Paryża, sięgałem do Petersburga. Tu jest ksiądz. Z 

resztą po wykazie, podpisie rzeczy prosto z [kontynuacja] oprawionego w normalną skórę, 

prawdziwą. 

 
To ja czuję? 

 
Jak wygląda sprawa z herbami? Ale herby, to wszystko zostało tam na Wilnie? Wszystko… 

 
No co znaczy zostało, no nie, nie wiem, co znaczy zostało… Ziemia została 
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Ziemia została, w takim sensie po prostu. Ale czy macie jakieś z tego jeszcze, jeszcze jakieś no nie 

wiem, prawa, czy raczej… 

 
Nie, nie, nie. To już jest historia, to … 

 
Tak jak wszędzie? 

 
To już nie… Pani zobaczy spis rzeczy.  

 
Patriotyczny. Przybyli Ułani, prawda, itd.  

 
…tam pokazywali też, pokazywali skąd … 

 
120 polskich szkół jest na Wileńszczyźnie, 120!  

 
Aneksja, spis aneksów 

 
Pierwsze, ile miał Pan lat podczas właśnie przesiedlenia, jak to było? 

 

Dwadzieścia parę. 

 
Już był Pan dorosły, i taki świadomy tego wszystkiego. 

 
Znaczy, no, ja tam uciekałem stamtąd, przecież NKWD mnie ścigało, przecież ja byłem członiem 

delegatury rządu londyńskiego w Wilnie, pracownikiem byłem. No i niestety była sypa jak zwykle i 

taka, taki, los tak chciał, Bóg tak chciał, chodziło trzech NKW-dzistów w mundurach po 

Larwalowie, i pytało po domach – „gdje tu żivje Podberecki, kato nasz znakomyj, my haczim z nim 

pogavarit”. Trafili na ulicę Polną, do moich znajomych, a ja byłem 100 metrów, na ulicy Szkolnej, i 

nie trafili do mnie. I jak oni tylko wyszli, to ci znajomi, oczywiście przez pole do mnie, do 

Wutkiewiczów, tam, gdzie ukrywałem się, zawiadomili. Ja już nie miałem na co czekać, musiałem 

przeprosić wszystkich, musiałem uciekać z walizką.  

 
Tak, jak Pan stał. A jak wtedy Pan, jeżeli mógłby nam Pan właśnie powiedzieć, ale to wtedy, ktoś 

Panu pomagał przez granicę przejść, czy jak?  

 
Nie, pod fałszywym nazwiskiem proszę panią, normalnie dokumenty, korepatia tak zwany. I jeszcze 

po… ryzykowałem, bo przy mnie w wagonie aresztowano mojego kolegę, nie pamiętam jego 

nazwiska, przy mnie aresztowano, w Wilnie, przy wsiadaniu. Mnie nie. Zaryzykowałem.  

 
Pewnie by zabili?… 

 
2 tygodnie jechałem pociągiem, 2 tygodnie z Wilna do Warszawy. 
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Jechaliście pociągiem towarowym? 

 

Oczywiście, tak, to był towarowy. 

 
A proszę nam powiedzieć, jak jechaliście pociągiem towarowym, dużo ludzi było? Czy to było 

skupisko ludzi, tak? 

 
No masę, proszę pani, masę. No moi drodzy, Kresy, to jest 12 milionów ludzi, którzy zostali od nas 

odcięci, najbardziej wartościowy element Polski.  

 
To prawda. 

 
W czasie wojny proszę państwa u nas, na naszych terenach była tylko Armia Krajowa. Ja 

przyjeżdżam w misji do Warszawy dowiedziałem się, a tu batalion Lechowski, a tu Aelia, a tu czort 

wie co. Skąd, u nas była tylko Armia Krajowa. Tam była Polska, na ziemi wileńskiej, to są Kresy. Ja 

jestem niestety prawda na tym punkcie uczulony.  

 
Uczulony, bardzo. 

 
„Kresy, nasze Kresy”, i to, co, to co ja twierdzę, i to co, i piszę, 18 września ’39 roku, to jest 

najtragiczniejsza data w naszych dziejach. W dziejach Polski.  

 
Dokładnie, kiedy została sprzedana Polska.  

 
Czwarty rozbiór Polski. Toszynski napad. 

 
Dokładnie. 

Nas już dziewczęta chyba nie, bo ja jestem jednak od dziewczyn starsze lata, to pamiętam właśnie 

to zakłamanie, jak nas uczono innej tej historii, a później dopiero żeśmy się właśnie dowiadywali 

całej prawdy. 

Bo to przecież były te czasy, gdzie było takie po prostu zakłamanie.  

 
Moi drodzy, ja właśnie, to jest miedzy innymi, to jest mój wój… moje wojowanie, że tak powiem. To 

jest między innymi to okłamywanie. Na przykład, kto wie z państwa, młodsi jesteście ode mnie, 

wiecie, że kiedyś Smoleńsk przez pszeszło 100 lat był polskim miastem, polski wojewoda, polski 

starosta, polski, przepiękny Smoleńsk. 

 
Poważnie, a tego, to nie wiedziałam 

 
Osobiście byłem w Smoleńsku, widziałem, byłem na polskim cmentarzu, to z autopsji mówię, tam 

koło Katynia. W Mochylewie, trochę poniżej nad Dnieprem też poniżej prawda Smoleńska, 2 tysiące 

mogił, polskiego, pięknego cmentarza z czytelnymi pomnikami do dzisiaj. 0:08:29.0 
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Mam, mam fotografie. Byśmy poprosili o te fotografie. 

 
Zaraz, zaraz czekajcie teraz.  

Dobrze, że młodzież się interesuje historią. Moje drogie… 

 
Lubimy znać prawdę, a nie, jak nas okłamują 

 
No, no, to „jeszcze Polska nie zginęła”. 

 
No nie, no pewnie, że nie 

 
 Jak to jest miło. 

 
Wie Pan co, bo wy jesteście naprawdę dla nas żywą historią, bo kto nam przekaże tą żywą historię, 

właśnie nie, jak nie ludzie, którzy właśnie ją przeżyli, pamiętają, dlatego ja uważam, że to jest coś 

wspaniałego, że powstało, że powstała… 

 
To są „Kresy, nasze Kresy”?  

 

Tak, „Kresy, nasze Kresy”. 

 
„W ramach wileńskiej Armii Krajowej jest głęboko wpleciony w losy naszych Kresów, które przez 

600 lat stanowiły integralną część państwa polskiego. Pan Wacław Podberski” 

 

A to jest moje przemówienie. 

 
Moi drodzy, zaraz. Jak to miło, że młodzież. Boże święty… 

Muszę państwu powiedzieć, że jestem i autorem różnych artykułów na ten temat, będę prezentował. 

Przez jakieś, przez jakieś, chyba 8 lat, co roku przemawiałem w Bazylice Mariackiej, w listopadzie, 

na święta Armii Krajowej naszej wileńskiej i dwa razy spotkał mnie sam zaszczyt. Po zakończeniu 

przemówienia wszyscy wstali i dostałem brawo na stojąco. W Bazylice Mariackiej moi drodzy.  

 
Brawo. Super 

Bo Pan jest żywą historią, to jest właśnie wie Pan, niesamowite, bo kto nam przekaże tak historię, 

właśnie jak nie ktoś, kto to przeżył. To wtedy jest takie, jeszcze bardziej prawdziwe.  

Tym bardziej, że bardzo, bardzo wiele rzeczy wiadomo ile zrobiła komuna, wyparła polskość.  

 
Największa klęska w dziejach ludzkości. To jest komuna. 

 
Dokładnie 

 
Bo Hitler, to 22 miliony istnień, a Stalin 120. 
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120 dokładnie. 

 
Nie ma  większej tragedii dziejowej. 

 
PZPR – Polskie Zbiry Pachołki Rosji, tak się w sejmie mówiło kiedyś. Jak Boczujski, jak sejm 

rozpoczął się w reszcie wolny w Polsce, normalnie. Tak się mówiło.  

 
A może Pan powiedzieć… 

 
A ja byłem 25 lat dyrektorem, byłem bezpartyjny, jedyny bezpartyjny dyrektor branży turystycznej.  

 
Jak Pan się utrzymał w tamtych czasach? Ja była dzieckiem, ale pamiętam, że kto był bezpartyjny. 

Mój tata też był bezpartyjny, ale ponosił sankcje. 

 
Proszę panią, mnie, dziwna sprawa, dziwna, tak do mnie doszło. Ja byłem bezpartyjny. Doszło do 

mnie tam z komitetu wojewódzkiego, tam gdzie ja nie chodziłem oczywiście nigdy nie byłem, że oni 

mówią o mnie w ten sposób, mało tego, że bezpartyjny, w moim gabinecie proszę panią, zawsze był 

malutki obrazek Marszałka Piłsudzkiego w bibliotece. 

Na 3 maja przypinałem sobie znak Armii Krajowej i maszerowałem, mimo, że było zabronione. Więc 

w komitecie wojewódzkim powiedzieli w ten sposób. My wiemy, że on lubi Piłsudzkiego, my wiemy, 

że on jest bezpartyjny, ale ma 2 fakultety skończone. 

 
Czyli liczyli się. 

 
To chamy, coś docenili, to taki drobny fragmencik, przepraszam 

 
Ile osób z Pana rodziny było przesiedlonych? 

 

Czy co? 

 

Czy wszyscy z Pana rodziny zostali przesiedleni? Czy ktoś został? 

 

No oczywiście, że wszyscy, no przecież nikt nie został. Przesiedlenie, to było proszę panią, 

przesiedlenie… to były ogromne pociągi proszę panią. Ten temat przesiedleń, moi drodzy, był 

pięknie pokazany w ubiegłym roku w Wilnie na tej wystawie wileńskiej „Zjazd Wilniuków z całego 

świata”.  

Ja nie byłem, mam przepiękne zaproszenie, przepiękne zaproszenie wypisali, pokażę państwu. I 

proszę państwa, na tym właśnie, na tej właśnie wystawie, była wystawa zorganizowana przez 

tutejszą Wiktorię Blacharską, dyrektora muzeum etnograficznego, pasjonata nie z tej ziemi. Tam 

zrobiła wystawę o przesiedleńcach. Ale skąd ściągała pamiątki? – ode mnie wzięła portrety 

rodzinne, z tamtego pokoju drugiego, i wiozła tam, żeby tam zrobić wystawę. No pasjonat nie z tej 

Ziemi. Wiktoria, ona też pochodzi z Kresów. Także ten zjazd wilniuków, to było ogromne przeżycie, 

ogromne przeżycie, i tam padło hasło, przyjęte ogromne hasło „Wilno Nas Łączy” – „Wilnius Nos 
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Sajunga”.  

 
To widać, że tworzy się taką rodzinę po prostu dużą.  

 

Tak trzeba mówić 

 

No 

 
Mój bratanek ciągle tam jeździ do Wilna, prawda,  co dwa tygodnie, teraz co trzy. To oni w ogóle 

rozstać się nie mogą, dwa dni temu wrócili, i prawda mój, „wujku, ja chcę zostać w Wilnie, ja nie 

chcę  być w Gdańsku” 

 
Dobrze się tam czuje 

 
Tak się dobrze tam czują 

 
Czuje się po prostu jak, jak w rodzinie.  

 

No czuje się, jakby był u siebie. 

 

U siebie, dokładnie 

 
I 500 lat nas łączy, prawda, że są elementy tam te, pasjonistyczne, o których pan wspomina  i tak 

dalej, u nas też są. A u nas nie ma? 

 

Dokładnie 

 
A co u nas się działo z tym całym Kaczyńskim, prawda. 

 
A proszę nam powiedzieć, jak to właśnie Pan, jako młody człowiek, który praktycznie został 

wyrwany z tamtych korzeni, prawda, jak to Pan osobiście odebrał, jak to Pan odebrał? Czy miał Pan 

tam jakąś miłość, zostawił, czy…? 

 
Proszę panią, nie. Moja sytuacja była może wyjątkowa, dlatego, że ja cały czas siedziałem w 

konspiracji i jak tu przyjechałem, zapisałem się na studia i znowuż w konspiracji. Tu była przecież 

ta czynna organizacja podziemna Semper Fideris Vctoria, która potem została niestety rozwalona. 

Ja jakimś cudem ocalałem, byłem dobrze zakonspirowany, ale musiałem adresy zmieniać itd. przez 

to wykrzywiona była moja ścieżka życiowa, ale proszę państwa był proces, 25 osób zostało 

aresztowanych, 2 wyroki śmierci. To był Semper Fideris Victoria, zaraz po wojnie, tu w Wilnie, tj. 

przepraszam, w Gdańsku.  
Ja w tym wszystkim siedziałem, prawda, niestety. Rozpocząłem ścieżkę naukową, wziąłem te 

fakultety zrobiłem, ale moi koledzy poszli na ścieżkę profesorską. Ja niestety ciągle ukrywałem się, 

ciągle… ehh, przepraszam.  
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Pana mocno kosztują te wspomnienia, mhm. 

 
A tak wracając do podróży, to o czym pan tak, w czasie podróży, o czym Pan tak myślał, czy o 

podróży, przerażała Pana podróż, czy o wyprowadzka? Ludzie rozmawiali ze sobą?  

 

Jeśli chodzi o samą podróż, to nic takiego, specjalnie nie działo się, ale chce państwu pokazać od 

razu przy tym temacie, jak jesteśmy… 

 
Czyli dla Pana podróż nie była aż taka przerażająca, aż tak? 

 

Nie, nie. 

 
Tam ludzie mieli konie, z końmi ludzie jechali, proszę panią, z wozami, ze wszystkim, z całym 

dobytkiem. Ja miałem tylko walizkę, koniec, wszystko zostawiliśmy. 

Moja rodzina potem przyjechała, zupełnie innymi szlakami, prawda.  

 
A proszę nam powiedzieć, czy wolno w ogóle było coś zabrać? Czy tylko na przykład była jakaś 

rozpiska, lista rzeczy najpotrzebniejszych? Jak to właśnie wyglądało?  

 

Można było, proszę pani, to zależało od tego, gdzie, z wioski ludzie na przykład, nawet z majątkiem, 

to zajeżdżali z końmi, proszę panią konie wyładowali, a nawet z końmi jechali.  

Można było, ale to była mordęga. 
2 tygodnie jechałem z Wilna towarowym pociągiem do Warszawy z Władywostoku.  

 
Czyli nie było wygody wcale? 

 

No przecież. 

 
Ale te wagony musiały być wielkie… 

Towarowy, dziewczyny, to towarowy był pociąg. To tak, jak dzisiaj węgiel się wozi. 

Było wagonów dużo, pełno ludzi, jeszcze więcej, niż powinno. 

 
Ale wie pan co, bo jeżeli mogę powiedzieć, ja w tym wagonie masę ludzi ściśniętych, prawda, na 

stojąco? 

 

Nie na stojąco, można było usiąść. 

 

Można było usiąść. 

A jak, były dzieci między wami? 

 

To już nie pamiętam tych rzeczy, ale to była makabra. 
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No to sobie można wyobrazić, że to była po prostu makabra.  

 
Proszę panią, chcę pokazać albumik zdjęć autentycznych, które porobiła właśnie ta wcześniej 

wspomniana przeze mnie Blacharska i eksponowała na tej wystawie. To są wspaniale zdjęcia 

właśnie. Zdjęcia właśnie z jazdy, z podróży. 

O, „co kryły walizki repatriantów?”  

 

To jest błąd proszę panią, powinni się nazywać ekspatrianci, a nie patrianci, repatrianci, bo to była 

ekspatriacja, a nie repatriacja.  

 
A jakieś relacje były. Bo jak Pan jechał, to przecież z innymi ludźmi. Czy jakieś relacje były 

pomiędzy wami, czy każdy milczał? Czy jakieś nerwy, stres… 

 

Różnie to było, bardzo różnie to było. 

 
Czyli to było trochę rozmów, trochę milczenia, tak przerywane? 

To był też szok, tak, ból, strach, no to pewnie nie było zbyt dużo rozmowy…  

 
Proszę panią, kilkadziesiąt osób stłoczonych w jednym wagonie towarowym. 

 
To można sobie wyobrazić, no dokładnie. 

 
A jak tam wyglądała sprawa jedzenia? Nie mogę tego zrozumieć. 

 

Każdy co miał, to jadł, tylko to. 

 
A czy ludzie, np. jak przejeżdżaliście przez jakieś stacje, gdzie się tam zatrzymywaliście, czy ludzie 

byli pozytywnie nastawieni?  

 

No oczywiście, że tak 

 

Przynosili jakieś jedzenie? 

 

Tak, tak, pomagali, to była normalnie. 

Moi drodzy, a te 800 tys. Polaków wywiezionych przez Bolszewików na Sybir, w jakich oni 

warunkach, w jakich oni warunkach byli wywożeni. 

Był wypadek potwierdzony przez historię, zajeżdża wagon z wiezionymi przez Bolszewików, gdzieś 

tam na Syberię, otwierają drzwi, a tam ściśnięci, zamarznięte trupy, 80 trupów.  

 
O Boże. Tak było. Ja oglądam wiele takich… To jest przerażające… 

 
Był film taki właśnie, chyba pokazywał też, nie pamiętam tytułu, chyba Wdowy właśnie o 

kobietach, o kobietach właśnie też, kobietach, jak były później, całą rodziną były, tak właśnie 
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kobiety wywożone na Sybir. Całe warunki właśnie podróży. 

 
A pamięta Pan, co Pan ze sobą zabrał? Co tam Pan miał w tej walizce? Jakieś najpotrzebniejsze 

rzeczy? 

 

Ja tylko miałem walizkę, byłem szczęśliwy, że mam walizkę. Tylko walizkę drewnianą, koniec.  

 
A proszę mi powiedzieć, czy mieliście przydzielone miejsce, do którego mieliście się, np. 

przyjechać. Dlaczego Pan akurat trafił akurat do Gdańska? 

 

…i pożegnałem się, prawda i koniec. To nie było. Tam może były jakieś przydziały, ale ja o tym nic 

nie wiem. Nie, raczej nie, raczej chyba nie. 

 
A jak wyglądały Pana pierwsze kontakty z Polakami? 

 

No to nie było specjalnej różnicy. Co znaczy z Polakami? Czasy powojenne, no to wiadomo, jaki 

stosunek Bolszewików, no Boże święty, najbiedniejsi sojusznicy Hitlera, prawda. 

 
Dokładnie. 

 
A tak po latach, czuje pan, że wyjeżdżając utracił Pan coś cennego? 

 
Czy co? 

 

Czuje Pan, że utracił Pan coś cennego, tak po latach? 

 

A no przecież, moja miła. Jak ja wczoraj oglądałem to Wilno, nie, przedwczoraj,  przepraszam 

bardzo, ale ja płakałem.  

 
Proszę się sobie nie dziwić, skoro mnie to wzruszyło. 

 
Ja płakałem 

Jak zagrali mazura, to ta młodzież jak zatańczyła, Boże święty 

 

Coś pięknego. 

 
Bardzo fajnie ta młodzież dba o to drzewo, drzewo Piłsudzkiego. 

 
Ale to jest kapitalny film, kapitalny. Wie pani, oni nie umieją tego wykorzystać, ja już mówiłem 

bratankowi, proszę pani, powinni sprzedawać, nagrać ten film na dysk i sprzedawać u nas. Ja bym 

pierwszy kupił, dam 500 złotych nawet, tylko żeby dostać. 

Nie zadbali o to, Związek Polaków na Litwie, Mackiewicz, który tam najwięcej działa. Oni tam 

mają trudne warunki oczywiście. 
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A może brakowało im pomysłu, może trzeba im ten pomysł jakoś… 

 

Tak, no więc, o… Tak, tak, oczywiście, proszę panią, człowiek, liczy się człowiek wszędzie. Pasja, 

pasja. Jeżeli człowiek pasyjny się trafi, proszę panią, to wtedy wszystko idzie, bo inaczej, to… 

 
Wie Pan co, ja uwielbiam, uwielbiam właśnie oglądac ten film Nad Niemnem, bo on pokazuje, 

pokazuje ten spokój, tą harmonię, taką pełnię domu, pełnię polskości, ale smutne jest to, że niestety 

to, przyszły inne czasy.  

 
Tu w moich tych materiałach wszystkich proszę panią, ja to zawsze trąbiłem, przecież przez tę 

przeklętą Rosję, to nasza granica wschodnia została cofnięta o 8 km na zachód.  

 
To prawda 

 
A jak Pan w ogóle tutaj mieszkanie zdobył? 

 

Aaa to proszę panią długie sprawy.  

 
A proszę nam powiedzieć, bo Pan był… Ludzie młodzi mają jakby więcej tej charyzmy. Jak Pana 

rodzice, czy oni w ogóle przeżyli wojnę? Jak oni to przeżyli, przesiedlenie? Czy rodzeństwo? 

Normalnie proszę panią, no przeżyli. To było piekło no przecież.  

To, co pani wspomniała, za tak zwane załatwianie się, jak mnie wieziono, prawda, ale to wieziono, 

gdzie mnie wieziono, czekaj… pociąg się nie zatrzymywał, a musiała dziewczyna załatwić się, to 

otworzyliśmy drzwi wagonowe, ona się wychyliła tyłem, załatwiała się, ja ją trzymałem za ręce.  

 
No tak, bo nie było innego wyjścia. Tak to wyglądało po prostu. 

 
Między innymi tak to wyglądało. Makabra. Są to rzeczy makabryczne.  

 
Coś takiego człowiek człowiekowi, zgotował taki los. Jeden drugiemu.  

 
Ale widziałam na przykład na filmie, jak partyzantka odbiła jeden taki pociąg, który już był 

zapakowany, tych ludzi chcieli wywieźć do Oświęcimia i właśnie wkroczyła partyzantka. To było 

właśnie fajnie pokazane na filmie. Znaczy to pewnie tylko film był, tak, ale… 

 
U nas na Wileńszczyźnie, proszę państwa, to się tak mówi – „godne ręce perswaduję”, a pani musi 

odpowiedzieć „bynajmniej”.  

[śmiech] 

A proszę nam opowiedzieć troszkę o Wilnie, jak Pan mieszkał, ten dom, jak Pan pamięta swój dom 

rodzinny? Jak Pan wspomina? 

 
O proszę panią, ja sam… 
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Czy tak mniej więcej, jak właśnie tutaj, jak na tych zdjęciach? 

 

Nie, nie, nie, moje miłe. To inaczej jest, inaczej, ja mieszkałem nie w samym Wilnie, tylko w 

Święcianach proszę panią, myśmy za Święcianami mieszkali, to była wieś proszę panią, ... majątek 

był. A ja gimnazjum kończyłem w Starych Święcianach, dojeżdżałem codziennie itd. Także to inaczej 

wyglądało. To była normalna Polska, normalna Polska proszę panią. Normalna Polska. 

 

A jak wyglądało życie przed wojną właśnie? U was codziennie? 

 

Proszę panią, przed wojną wyglądało tak – miałem znajomego, który tutaj mieszkał, nawet nie 

pamiętam już teraz jak on się nazywał w tej chwili, starszy ode mnie człowiek, który mówił w ten 

sposób – ‘Panie Wacławie, komuna twierdzi, że przed wojną było źle, bezrobocie itd. On był przed 

wojną, proszę panią, księgowym. I jak się zmęczył pracą, to szedł na zasiłek bezrobotnego. Jako 

bezrobotny dostawał 120zł miesięcznie, a obiad kosztował  u nas złotówkę.  

 
No tak, to można sobie obliczyć. 

 
To był zasiłek bezrobotnego, 120zł przed wojną on miał, voilá. 

 
Czyli praktycznie 30zł wydawał miesięcznie na obiad, a reszta dla niego.  

A w tych czasach? A dzisiaj bezrobotnym nie starcza na opłaty prądu. 

 
A no właśnie. Emerytury są po 500zł, 600. 

 
No to jest nic, sam opał na zimę, żeby na przykład kupić, to jest… 

 
No oczywiście, nie do porównanie rzaczy. Przeklęta komuna, ona zgnoiła przez 40 lat ludzi, i 

dlatego wszystko jest teraz nienormalne. 

 
To prawda. Nienormalne, ma Pan rację. Gdyby nie to, jaka Polska by była. 

Cała komórka rodziny została zniszczona, ma Pan rację.  

 
Dużo straciliśmy w ogóle przez to… 

 

Wyszkolenie proszę pani, i ten naród i ta młodzież… 

 
Cała mentalność. Wie pan, no teraz to, co my z mężem oglądamy, że ta propaganda, to co było za 

czasów komuny, propaganda, która działała i dzisiaj działa nadal, a w gruncie rzeczy, że ludzie, no 

Pan z resztą słyszał te opow… 

 
To, co kilka dni temu powiedział, proszę panią, Niesiołowski, wicemarszałek sejmu – „Największą 

zgubą dla Polski obecnie jest Kaczyński i jego grupa”. 
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Tak? 

 
Tak, tak powiedział. Sam słyszałem. W programie 24, i to jest prawda, to jest cham proszę pani, jak 

on może głośno mówić, że nie poda ręki prezydentowi? Przecież prezydent, to jest majestat 

Rzeczypospolitej.  

 
Tak, większość ludzi, to jest wola większości ludzi, że on został wybrany. 

 
W ten sposób obraża wszystkich Polaków, cham, zbuntowany cham. 

 

Dokładnie. 

 
A ile było na początku osób w mieszkaniu, jak, po przyjeździe już tutaj do Polski, do Gdańska? 

Pamięta Pan? 

 

Bardzo różnie, proszę panią, to bardzo różnie proszę panią, no, czasem, to trzeba było proszę panią, 

siennik brać proszę panią, na plecy i przenosić się z dnia na dzień z mieszkania na mieszkanie. 

 
Aha, czyli to nie było tak, że Pan przyjechał i… 34:48.8 

 

Nie, skąd. ... Miejsca nie było przecież, no. Trochę wywieźli Niemcy, trochę tam wytępili prawda, 

ale w zasadzie myśmy byli zupełnie obcymi tutaj. Zupełnie obcymi.  

 
Czyli trzymał się Pan z rodziną cały czas i razem gdzieś staraliście się pomieszkiwać, tak?  

Czy było tak, że się rozdzieliliście? 

Czy relacje były dalej tak mocne, czy musieliście się tutaj, niestety, ale rozłączyć?  

 

Nie, to nie, to to nie. Nie było istotne, to było proszę panią normalne w miarę możliwości, z tymi 

warunkami, które nam towarzyszyły podczas ostatnich tych dni, czasów na Wileńszczyźnie, proszę 

panią, kiedy Bolszewicy tam rządzili. Przecież komuna wydziwiała, to potworne, jak oni zakonnicę 

spotkali na ulicy, jak oni bili, obdzierali, prawda, nie wolno nosić habitu na ulicy itd. Przecież co 

się działo. To potwory były.  

 
A długo tak się to działo, taka bezkarność ich? 5 lat, 10? 

 

No nie wiem, trudno powiedzieć proszę panią, to jest, to jest zupełnie, proszę panią, to jest zupełnie, 

w ogóle inny świat proszę panią. Naszym nieszczęściem jest właśnie, że my mamy takiego sąsiada 

niestety. W naszym nieszczęściu. 

 
A przecież tam, a terenie Rosji pozostało tyle setek tysięcy naszych i grobów i żyjących. Zakładali 

wioski, miasta, taki Irkuck przecież proszę panią, polski kościół został zbudowany, Polska tam 

większość prawie jest w Irkucku itd. prawda. To wszystko z tych biednych ludzi, prawda.  
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Proszę państwa, w Teheranie jest polski cmentarz. Ja byłem służbowo w Teheranie, i wiedziałem o 

tym cmentarzu. To było w czasach komuny. Wyobraża sobie pani, ja wszedłem do tak zwanej 

ambasady polskiej w Teheranie i pytam się, gdzie tu jest polski cmentarz? Polski cmentarz? Nie ma 

tu żadnego polskiego cmentarza.  

 
Czyli takie przekłamanie, czyli już się zaczęło, za komuny. 

 
Ten cmentarz był zbudowany przez emigrację polską na obrzeżach Teheranu, 5 tysięcy Grobów 

polskich. Zesłanców. A on niby miał odwagę mi powiedzieć, że nie ma cmentarza polskiego w 

Teheranie. 3 dni go szukałem, trafiłem na persa, który zna język angielski, i on mnie w końcu 

zawiózł tam. I proszę państwa, na środku, ogromne… mam fotografię, co za przeżycie. Na środku 

cmentarza ogromny kamień z napisem „Wygnańcom z Polski, którzy w drodze do kraju na wieki tu 

spoczęli” Czyż można lepiej to oddać? 

Coś tym 5 tysiącom, którym udało się z Rosji wydostać za czasów Sikorskiego itd. do Teheranu, i tu 

spoczęli. Najwięcej dzieci tam było. Najwięcej dzieci było zmarłych. No choroby no, itd., itd., 

Teheran. Do dzisiaj ten cmentarz jest. Odnowiony został, oczywiście i tam dbają, oczywiście. Nowe 

zdjęcia mam, stare zdjęcia, ale to było niesamowite, no raptem, wysiłku mojego tego 3 dniowego, 

pamiętam, żeby znaleźć ten cmentarz. Ja wiedziałem o tym cmentarzu. Ta hołota z tak zwanej 

polskiej ambasadzie mi mówi, że nie ma polskiego cmentarza. Tylko dlatego, że tam emigracja ten 

cmentarz budowała, a nie oni.  

 
A po przyjeździe tutaj znalazł Pan pracę, jakoś…? 

 

Proszę panią, to bardzo różnie było, bardzo różnie było. Tak jak normalnie, to nie było specjalnie 

trudności, czy coś w tym rodzaju. Jak już się człowiek aklimatyzował jako tako, trzeba było 

pogodzić te studia, prawda, z tą pracą. Całe szczęście te studia były wieczorowe w WSHMie także 

można było pracować i być studentem. Poza tym ja lubiłem chodzić na wykłady i zdawać egzaminy 

z książek i ze skryptów. No, całe szczęście. 

 
I świetnie Pan sobie radził? 

 

Mało kto lubił chodzić na wykłady. 

 
Był Pan po prostu zdolnym uczniem  

 
A czy na przykład po latach, odnalazł Pan swoich przyjaciół tam? 40:05.5 

 

Tam?  

 

Tak, tak 

 

Tam już prawie nikogo nie było. 
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Już nikogo nie było? 

 

Niestety, mówi się o tym i wiadomo, że na Litwie zostało 300 tysięcy Polaków. Około 300 tysięcy, to 

jest ogromna ilość, ogromna ilość. Przecież są proszę państwa, jeszcze wioski są, miejscowości, 

gdzie 80% Polaków, 80%. 

 

To jest bardzo dużo 

 

80% Polaków tam jest Polska, normalna Polska 

 

Dokładnie 

 

 

No jest ładnie, że jest, jest powiedzmy w samym Wilnie, w samym Wilnie, prawda, jest, wzruszające 

było pożegnanie ambasadora, proszę państwa, zmiana ambasadora była, pożegnanie odbyło się 

przy pomniku, przy płycie Marszałka, serca Marszałka i była orkiestra Wileńska, był oddział 

litewski wojska, [kontynuacja] wojska było, już jest tak dobrze. 

 

Proszę bardzo 

 

 

No właśnie. No niestety właśnie. I to jest błąd. Ja byłem w tym domu przed wojną, Kierunki 

wycieczki prowadziłem, to jest w Złobie, no i niedopilnowani tego, że… no ale teraz się odbuduje. 

 

Można teraz, tak? 

 

Ja sądzę, że odbuduje się, jeżeli prawidłowo uruchomią całą tę akcję, tak jak widzieliśmy, prawda, 

na tym filmie, to wierzę w to, że to od… miejsce pamięci narodowej, o, święta nazwa. 

 

Tak 

 

Miejsce pamięci narodowej. 

 

Mhm, dokładnie 

 

A, bo ja mam słabą głowę do dat, do nazwisk, do miejscowości, o czym ty mówiłaś? Bo my 

byliśmy tam właśnie, gdzie było z tego, te domy właśnie przewiezione? 

W Szymbarku 

 

A… w Szymbarku 

 

 

Był Pan też w Szymbarku? To jest tutaj, przy Gdańsku 

To jest coś w rodzaju skansenu i to jest dom Sybiraka 
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A to tutaj, wiem, wiem  

 

To jest kapitalne 

 

To państwo mówicie o tym, o tej tradycji prawda spotkań tych corocznych tam? 

 

Są chyba tam spotkania 

 

Spotkania pod hasłem, nie pamiętam, nie repatryjacja, tylko, jak to się nazywało tam, już też nie 

pamiętam… 

 

No… mniejsza, 

 

No to w Szymbarku, dom Sybiraka, 

 

No to w Szymbarku, przywieźli oryginalny dom z zesłania, tak? 

 

Tak, tak. Wagony tam są, te w których ci ludzie podróżowali, ale ten dom jaki jest niesamowicie 

surowy, prosty, nie, że, bez no… zimny przede wszystkim pewnie był też. 

 

To jest ta nasza historia proszę państwa, to jest ten cmentarz w Iranie, to przecież, Boże święty, w 

tym Teheranie, z resztą takich cmentarzy ja więcej widziałem na Południu prawda. Na Południu 

Europy oczywiście mam na myśli.  

Proszę państwa, to może trochę, z boku, na ten temat, ale musicie o tym wiedzieć, naprawdę nie 

wiecie nic. Loreto, miejscowość koło Rzymu. 

 

Mhm, byliśmy tam. 

 

Co? 

 

Byliśmy, i to właśnie mężem 

 

Byliście? 

 

Tak, i tam właśnie w bazylice jest obraz, jak Polacy wyzwalają Loreto 

 

No właśnie, to chciałem powiedzieć, 3 na 4 metry, ogromny. Ja tam całą wycieczkę na papież 

postawiłem i modlitwa „Dobry Boże, powtórz cud nad Wisłą” 

 

Tak 

 

Dałem komendę taką, właśnie przed tym obrazem, tak, a tak mało ludzi o tym wie. A to państwie 

wiedzą, no to cud.  
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I poruszeni byliśmy, poruszeni tym byliśmy 

 

A wy jeszcze będziecie. 

 

Jeszcze będziemy mieć czas [śmiech] 

 

 I właśnie, Włosi mieli niesamowity stosunek, mieli właśnie, wdzięczność do Polaków, do dzisiaj. 

Do dzisiaj. Oni właśnie pamiętają, że zostali właśnie dzięki Polakom wyzwoleni. 

 

Dobrze, że w Wil… w Rzymie jest ulica Marszałka Piłsudzkiego, jest ten przepiękny pomnik jego, 

przed którym ja kazałem zawsze kwiaty stawiać, wycieczkach. Ja przechodziłem kiedyś wycieczkę 

zagraniczną, miałem licencję pilota zagranicznego. I wycieczkę w Rzymie rozpoczynałem zawsze od 

złożenia kwiatów przed pomnikiem Marszałka, przy alei Marszałka Piłsudzkiego w Rzymie. Piękna 

rzecz. 

 

No, piękna 

 

Czy kłopotów nie miał Pan z tego powodu? 

 

Nie, nie, ja się nie bałem. 

 

A mogę zapytać, co Pan studiował? Pan mówił, że Pan właśnie studiował. 

 

Słucham? 

 

Co Pan studiował, jak tutaj właśnie… 

 

Niestety ekonomię, skończyłem dwa… jedną ekono…, skończyłem WSHAM – Wyższa Szkoła Handlu 

Morskiego w Sopocie, a potem jeszcze Akademię Handlową w Poznaniu. No i wstąpiłem na ścieżkę 

naukową, robiłem, zacząłem robić doktorat itd., tak jak mówiłem, moja konspiracja, to wszystko 

pomieszało mi życie i tak, jak mi moi koledzy mówili, oni poszli na ścieżkę profesorską, profesorami 

są teraz, a ja wybrałem ścieżkę doktor… yy, dyrektorską. Byłem 25 lat dyrektorem biura podróży. 

 

Tutaj w Gdansku? 

 

Sprawa losowa, po prostu losowa. 

 

W Gdansku? Tutaj Pan był dyrektorem? 

 

Tu, tu, tak. 

 

Ale mam proszę państwa dziką satysfakcję, że odchodząc z turystyki miałem tak wspaniały zespół 

ludzki tam, kilkadziesiąt osób, że o 5 lat przedłużyłem swój termin odejścia, mimo, że mogłem 
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wcześniej, na mocy ustawy o kombatantach. I moi drodzy 24 lata minęły, odkąd odszedłem, a mimo 

to, co roku, co roku, w tym roku po raz dwudziesty czwarty, dziewczyny z turysty we wrześniu, na 

moje imieniny przychodzą z kwiatami. 

 

Pięknie 

 

Konia z rzędem, gdzie takie drugie w firmach się znajdzie, konia z rzędem stawiam, 24 lata, ludzie, 

sam się dziwię, im się dziwię, jak siedziały tu, były. Słuchajcie, ja ich nie mówię, nie muszę 

przypominać, nie. 

 

Same pamiętają. 

 

Swego rodzaju fenomeny. Powiedział, jak on się nazywa, Boże święty, ten słynny filozof angielski… 

Byron, nie, nie Byron, Boże, angielski… „Są cuda na ziemi i niebie o których nie śniło się 

filozofom”. Znacie państwo to? 

 

Przysłowie tak, ale nie wiem kto powiedział. [śmiech] 

 

Jak on się nazywa ten, o rety, uciekło mi z pamięci, znany. I ja to pamiętam właśnie ten cytat, i to po 

angielsku tak świetnie brzmi, tak samo ładnie brzmi. Właśnie to, między innymi, prawda? 

 

No, to jest fajne, fajne, dokładnie 

 

…są cuda 

 

A później wracał Pan jeszcze, powiedzmy po kilku latach, jak Pan już tutaj się w miarę 

ustabilizował? Czy wracał Pan tam, nie wiem, szukać, odnajdywać coś? 

 

Tak, tak oczywiście, wracaliśmy prawda, jeździliśmy tam, to nie było problemu specjalnie, 

zwłaszcza teraz. Teraz, to w ogóle już nie ma problemu, teraz nie trzeba wizy przecież nawet mieć, 

za przekroczenie, gdzie wiza. To się wracało normalnie na ślady naszej przeszłości, prawda, na 

ślady nasze polskie. No, ale to wszystko moi drodzy, to już jest… 

 

Mnie urzekły słowa, pierwsze chociażby słowa, jak mogę zacytować z Pana kroniki, to jest 

niesamowite „powszechnie znane jest stwierdzenie, że historia narodu świadczy o jego tożsamości, 

naród z kolei to zbiorowisko ludzi, a więc i w odniesieniu do każdego człowieka, członka przecież 

narodu jest prawdziwym stwierdzenie, że historia, dzieje człowieka, a szerzej mówiąc rodziny, 

świadczy o jego, jej tożsamości. To fakt oczywisty dostrzegany jest coraz powszechniej w kraju, 

jako dążenie ludzi do odkrycia i poznania swoich rodzinnych korzeni. Ma to szczególne znaczenie 

w czasach znacznych u nas przesunięć ludności z dawnych do nowych siedzib w okresie szerokiej 

w latach wojny oraz po wojnie emigracji”  

 

Niesamowite, piękne no, to jest naprawdę 
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Ja rozumiem, że Pan z bratem stworzył tą kronikę na, dla jakby upamiętnienia dziejów rodziny. A 

czy opublikowaliście to, czy  była taka w ogóle myśl? 

 

Nie, na razie nie, na razie jest proszę panią w takiej formie, jak jest. 

 

Niesamowite, ja myślałam, że to jest… 

  

To jest rękopis, że tak powiem, to kosztuje, no 5-6 tys. zł, no wie pani, to drogie jest, z tego co jest 

na dyskietkę, z tego można przenieść to, mam bratanka w Kanadzie, może on to przeniesie jakoś, 

no, trzeba jakoś to zachować. Tam jest dział fotografii proszę panią. 

 

No właśnie widziałam 

 

Widziała pani 

 

 

Czy ja wiem proszę pani, czy ja wiem… 

 

A gdyby na przykład się do Pana zwrócono, na przykład, czy coś takiego, to wyraziłby Pan zgodę? 

 

No proszę panią, to jest kwestia uzgodnienia tych szczegółów, proszę panią, no. W każdym bądź 

razie coś trzeba zrobić, żeby to ocalić od zapomnienia. 

 

Od zapomnienia, dokładnie. 

 

To jest historia, i tak, jak mówimy, prawda, coraz częściej ludzie wracają do swoich korzeni, pomóż 

Bóg, tak powinno być, tak powinno być. 

 

Ale to nawet dla następnych pokoleń już, jaka pamiątka tak, kurcze no, cała rodzina. 

 

No tak, to jest 13 pokoleń. 

 

Super, super, coś pięknego. 

 

Nawet zobaczcie, imiona, których dzisiaj w ogóle nie ma, nad Worsklą zginął także kniaź Jamont 

Tułantowicz, Jamont, to jest imię, Jan, czy… 

 

Nie… Nie ma chyba odpowiednika 

 

Worskla 1399, jeden z moich pradziadów.  

 

Tam jest chyba fotografia, także może, a może nie jest … [kontynuacja] Pamiętam, jak prowadziłem 

wycieczkę kombatantów Armii Krajowej do naszego papieża, no i mieliśmy spotkanie, to jest jedno z 

moich przeżyć dużych 



 

 

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

20 

 

 

 

Pan, Pana ród wywodzi się z Wielkiego Księstwa Ruryk? Wielki książę Ruryk, „…rodzina ta 

istniała dalej, chociaż bez … nazwiska” 

 

To jest fotografia mojego spotkania z papieżem naszym 

 

O jej, wow 

 

Tak jest, naszym papieżem Polski 

 

A jaki papież jeszcze Młody był 

 

Tak. To było w tym roku, kiedy papież, był zamach na papieża. A ja byłem we wrześniu z grupą 

weteranów. 

I wręczałem jemu prezent od nas, przeżycie nie z tej ziemi. 

 

Wspaniałe 

 

Prawda?  

 

Wie Pan co, ja sama chętnie bym, naprawdę, bardzo, bardzo bym chciała przeczytać taką kronikę. 

 

’81 rok, super 

 

Ja pamiętam, jak się cieszyłam, jak byłam mała, jak go zobaczyłam na chwilę, jak przyjeżdżał na 

Hipodrom w Sopocie, nie pamiętam w którym to było roku 

 

On miał w sobie taką moc, jego się słuchało cudownie. 

 

To jest człowiek, na którego widok każdy się uśmiechnie, po prostu każdy, i każdy go dobrze 

wspomina 

 

Ale moi drodzy… 

 

Naprawdę, miał Pan tak wspaniały zaszczyt, bardzo zazdroszczę, bardzo. 

 

No, super 

 

Moi drodzy, moi drodzy, chcę wam coś zaproponować, ja mam zespół koncertowy, aparatura 

niemiecka, dwie kolumny, łącznie 6 głośników japońskich i mam płytę poświęconą papieżowi. Na 

pewno zechcecie trochę choć posłuchać. 

 

Bardzo, dobrze, poprosimy, tak. 
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A proszę nam powiedzieć, od strony kuchni, na pewno Pan pamięta smaki, czy Pana mama, czy to 

wszystko przywieźliście, na przykład potem swoją kuchnię tutaj stamtąd, potrawy 

 

No wie pani, tak, tak, ale to już… 

 

…tej tradycji, właśnie, a jak wigilia u was? Znaczy, odnośnie tych właśnie potraw? 

 

Już bez specjalnych proszę panią, to już nie to, co było u nas przed wojną, oczywiście, to nie to, tak. 

Te wyliczane potrawy itd., pani ma na myśli, tak? Jak przed wojną się liczyło, nie pamiętam, czy 7 

czy 12 tych potraw musiało być, i było. Teraz, to, to już bajka jest.  

 

Moi drodzy, płyta zaczyna się melodią pierwszej polskiej pieśni rycerskiej z XIV wieku, 

Bogurodzicą. 

 

 

To jest cała płyta, poświęcona papieżowi. Z kilkunastu płyt, które ja mam, ona jest u mnie na 

pierwszym miejscu. Właśnie ta. 

 

Najważniejsza jakby 

 

Prawda? 

I ona, te słowa papieża są przeplatane tutaj muzyką Chopina, cudowna mieszanina, cudowna. Także 

chciałem państwu to zaproponować, zaprezentować, ale to jest cała płyta, także więcej tego… 

 

Super, piękne 

 

Także to jest to. Potem z tych rzeczy jeszcze, proszę państwa, czy państwo znacie… to na pewno nie, 

murowane – hymn Sybiraków. 

 

Nie, nie mam pojęcia. 

 

Nie? 

 

Na pewno nie. 

 

Proszę państwa, ja zaraz odtworzę. Tego, i też mamy Polskę, tego hymnu Sybiraków nie można 

kupić nigdzie w sklepach, nie ma. Ale usłyszałem o tym, że jest taki, zadzwoniłem do zarządu 

Głównego Sybiraków, do Warszawy, oni mi powiedzieli – „proszę pana, tylko w jednym miejscu” – 

w tym, jak to się nazywa, o Jezu, no… nie cyrograf, tylko to urządzenie nowoczesne… 

 

DVD? 

 

Nie DVD 
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Komputer? 

 

Komputer! No! [śmiech] – tylko w komputerze może pan to dostać. I ja poprosiłem kolegę, który nie 

miał komputera, i rzeczywiście odkrył, w komputerze jest ta melodia i można ją nabyć, ale z 

komputera. 

 

Niesamowite. 

 

No niesamowite przecież, prawda. 

 

Piotrku, zobacz, jest zdjęcie „kamień z fundamentów zabudowań polskich w Smołwach”. 

 

Aa, to to są tak, to są Smołwy. 

 

„Kamień z fundamentów zabudowań Polskich w Smołdach z 1833 roku z inicjałami Waleriana 

Podberskiego, o przepraszam, Podbereskiego, Smołdy, 1976 rok. 

 

Hymn Sybiraków, to jest cała martyrologia naszej Kresowej doli. 

 

Niesamowite, pierwszy raz to słyszę. 

 

Takie coś powinno być normalnie w sprzedaży. 

 

Tak, dokładnie 

 

Powinno być dostępne dla szkoły, dla edukacji. Do czego to podobne jest, do czego to podobne?  

 

Kawał historii. 

 

Ale wie Pan, niesamowita jest ta kronika. Jak w tych paru słowach zawarta jest cała historia. 

Niesamowite. 

 

To jest cała martyrologia nasza klasowa, cała martyrologia, to jest tak cudowna rzecz… 

 

Niesamowite, ja to pierwszy raz słyszę. Aż mnie po prostu wzruszyło, mnie ciarki przechodzą. 

 

No, można się wzruszyć, naprawdę. 

 

 

Stemple, pieczęć, prawdziwe. 

 

Ale jest proszę państwa książeczka, o której musicie wiedzieć, pewnie znacie, no bo, co dziwnego, 

przecież ja mam bzika na tym punkcie, to wystarczy, że ja… Moi drodzy, pan Sawicz napisał książkę 

pod tytułem Mohikanie znad Dźwiny. I ta niesamowita obwoluta, ta okładka, ten rysunek samotnego 
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żeglarza płynącego, to ja tam płynę na tej łódce, bo tutaj jest werset Słowackiego pod spodem.  

 

To Pan płynie na tej łódce? 

 

„A ja, a ja wiem przecie, że mój okręt nie do kraju płynie. Płynąc po świecie.” Przecież ja jestem 

wygnańcem. 

 

Dokładnie, no tak 

 

Niesamowita książka tego Sawicza, no niesamowita. Tu są uwagi i życiorysy ludzi właśnie z tamtych 

stron, proszę państwa, z Wileńszczyzny itd., itd. Także… Ja z tego zrobiłem taką okładkę, dotyczącą 

mojej rodziny. I ten pan Sawicz żyje w Warszawie, ja jego adres mam. Niesamowita książka. 

Właśnie o ludziach z tamtych stron.  

Tutaj moje drogie, znaczy jest mój skrócony życiorys, jest genealogia, jest moje, jedno z moich 

przemówień, jest moja fotografia.  

 

Super 

 

Ten Sawicz, to jest niesamowity autor tej książki, mój Boże, ocalił też proszę panią, proszę państwa 

wiele, wiele rzeczy z przeszłości naszej. Podając nam życiorysy rodów, rodzin z tamtych stron.  

 

To wszystko jest tandeta, ci ludzie, prawda, nie ma w tej chwili, Boże święty. Przed wojną moi 

drodzy, to zupełnie inny [niż ja]  

 

Ja byłem w wojsku, nosiłem szablę przez rok czasu przed wojną jeszcze. Miałem ten zaszczyt. Byłem 

w konnej artylerii. I proszę państwa, między innymi, tam drobiazg, obowiązywał nas taki kodeks, że 

jak na przykład jako podchorąży, czy oficer wchodziłem do restauracji, czy do kawiarni, i widzę, że 

siedzi tam starszy rangą ode mnie oficer, to ja nie miałem prawa zająć miejsca na sali, tylko 

musiałem się pierw jemu zameldować, i poprosić go o pozwolenie zajęcia miejsca.  

 

To pamiętam ze starych filmów, tak.  

 

Taki był zwyczaj 

 

Taki kodeks, jak Pan mówi 

 

Taki był kodeks nasz oficerski przed wojną. 

 

Nawet z resztą na starych filmach, ja tylko stąd wiem, jak przechodzili mniejszą rangą, czy wyższą, 

właśnie salutowali, oddawali honor. 

 

Dlaczego pozwalano… dlaczego kobiety szły do pracy, to jest to, przecież matka powinna być w 

domu, pilnować, zajmować się domem. Zupełnie inna jest hierarchia wtedy, prawda. Mężczyzna 

jest tym, który faktycznie przychodził, dbał o dom o rodzinę, były… te sprawy wiary były 
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przekazywane, prawda. Wszystko zostało zniszczone. 

 

To tak, jak proszę państwa, ja pracowałem przez pewien czas studiując, będąc studentem, 

pracowałem w Burgas. Pamiętam, miałem kontakt z tymi pracownikami z portu, portowymi. 

Pamiętam jednego robotnika, jak on mi powiedział „proszę pana, przed wojną, to ja sobie leżałem 

na słońcu, na nabrzeżu i na zerówce napisałem cenę, po której można mnie obudzić. Jak mniejszą 

cenę, to ja… mnie nie ma prawa obudzić.” Drugi przykład, drobny on napisał tam 2, czy 3 zł za 

godzinę, to wtedy masz prawo mnie obudzić, i ja pójdę pracować do wyładunku statku, a jak mniej, 

to nie budź. Niesamowite prawda, nie z tej ziemi. Prawda, to co pan mówił właśnie, to jest ta 

przepaść. I to jest autentyczne, autentyczne. Nie zapomnę nigdy tego jego oświadczenia, zwykły 

robociarz, portowiec, zwykły portowy robotnik.  

 

I jak została ta historia przekazana, nie? Że, że biega, że… 

 

A nie, to przecież komunistyczna propaganda. No przecież to o to chodziło. To jasne. To przecież 

dałem przykład z tą emeryturą tego księgowego, prawda. Jak on miał 120zł, to mówi, jak mi się nie 

chciało pracować, ja robiłem sobie przerwę, szedłem na zasiłek bezrobotnego. 120zł. 

 

Ja jestem w szoku, że w ogóle istniał zasiłek dla bezrobotnych. Proszę mi wierzyć, że ja myślałam, 

że zasiłek dla bezrobotnych, to to był wynalazek naszych czasów. 

 

Ale skąd. 

 

I złotówkę kosztował obiad. A dzisiaj porównajmy zasiłek dla bezrobotnych i 6zł obiad, jak my na 

uczelni jemy. To nawet, to hot-doga Se kupić za to.  No, ale co ty kupujesz za 6 zł. No dobra, no to 

za 18zł. 

Za 12-15zł obiad kosztuje dzisiaj. 

 

No przecież, no oczywiście, że tak. 

 

I wszystko coraz droższe idzie na wyrok, więc będzie jeszcze drożej.  

 

Z drugiej strony proszę państwa, jak ja rozmawiam z Niemcami czasem, to spotykałem się za 

granicą ciągle plątała się, to u nich było tego rodzaju nastawienie, więc Niemcy prawda „o ja już 

niedługo pójdę na emeryturę, wtedy dopiero ja se ruszę w podróż naokoło świata”. Z emerytury. 

 

I wtedy się dopiero życie zaczynało. 

 

Z emerytury. 

 

A dzisiaj emeryt nie jest w stanie… 

 

No przecież plan Marshalla nas położył, prawda, przecież Bolszewicy nie pozwolili. Iles miliardów 

dolarów spłacali w złotówkach zaraz po wojnie. W złotówkach. A Moskwa powiedziała „nie”, 
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oczywiście PZPR tak, koniec, Marshall nie może być. To nas położyło. Plan Marshalla, żebyśmy 

przyjęli tak, jak Niemcy, to byśmy stali teraz jak Niemcy. To byśmy stali. Moskwa, partia przeklęta.  

 


