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...Człowiek indywidualny odbiera swoje życie w ten sposób, że oddaje jakąś wiedzę o tym, co 

widzi, co czuje, co...życie przynosiło. I to mi się wydaje, że to nawet trochę ważniejsze od historii, 

którą człowiek przeżywa. Mi się wydaje, że bardziej prawdziwe, bo historia to są daty, ale potem są 

jakieś komentarze, argumenty, dodatki. Wydaje mi się, że patrząc na to całe moje życie, to nie ufam 

historii...nie ufam. Przeczytałam wiele książek, pracowałam w zawodzie nauczycielskim, 

ukończyłam taki przedmiot trudny, jak fizyka (śmiech) 

- OOO...my jesteśmy humanistkami, dla nas fizyka to jest... 

- Studiowałam na uniwersytecie w Toruniu, ale zamiłowania miałam zupełnie. Bardzo 

interesowałam się w szkole podstawowej, nie na jakiejś tam emeryturze, że niby nie ma co robić. 

Sztuki piękne mnie interesowały, nie dostałam się, ponieważ...jakieś doświadczenia życia, rodziny 

sprawiły, że jedyna jestem w rodzinie, najstarsza z mych sióstr, która oparła się całemu temu 

systemowi. Nigdy nie należałam do żadnej partii, a przede wszystkim do PZPR. Na pewno patrząc 

na moje koleżanki, na moje współtowarzyszki, to one miały zupełnie inne życie, z powodu tego, że 

miały jakieś tam profity wyróżnienia...a ja się nie poddałam.  

Dlatego się nie poddałam, bo mój tato, to ten (pokazuje na zdjęcie), całe życie walczył : „Bóg, 

Ojczyzna i Honor”, no i przeszedł wiele. 

- Mogłabym zrobić zdjęcie temu portretowi? 

- Tak...Był w łagrach, gdzieś za Moskwą, ja praktycznie to ojca nie widziałam, jako dziecko. On 

służył, na tych Kresach, właściwie to były kresy Kresów, czyli granica Rzeczypospolitej najdalsza, 

takie rubieże, ale tam była Polska...tam była Polska. Mój tato stał w Słobudce jako żołnierz (...) 

A to jest moja mama, zdjęcia przedwojenne. Tato mój pochodził z rodziny rolniczej, szukałam tych 

korzeni...szukałam, ale nie było możliwe, bo takie warunki były, że nie. 

Odwiedziłam Wileńszczyznę, odwiedziłam moje strony, kilkukrotnie mimo trudnych warunków. 

Być może to było z 10 razy, może więcej 

- To sporo 

- Odwiedziłam te miejsca, gdzie mój pradziad mieszkał, nie znam naprawdę ich...nie było 

możliwości, żebym uzyskała dokładne, jakieś dalekie korzenie mojej rodziny, ale starałam się 

szukać ich, przez całe niemal życie. 

No i co  (śmiech), wiem że mój pradziad po ojcu to był rolnikiem, w tej miejscowości, gdzie ja 

mieszkałam, był jednym z takich zamożnych rolników. Tam byli ludzie biedni, ale posiadał ponad 

120 czy ileś hektarów ziemi. To pradziad, potem podzielił na dwóch synów, potem ci synowie 

dzielili na swoich tam krewnych. W końcu mój tato też był rolnikiem i był przywiązany do 

ojcowizny i się praktycznie nie angażował w jakieś polityczne sprawy, ale kiedy wybuchła wojna to 

był jednym z pierwszych na Kresach, co zostawił żonę, dzieci i z miejsca na tą wojenkę wyruszył. 

Bo tak woła Ojczyzna...i tak to było. 

No i co tu mam powiedzieć? To co pamiętam, byłam maleńkim dzieckiem, ojciec był jeszcze w 

czynnej służbie wojskowej, to było za Piłsudskiego. 

Ja miałam parę latek i szliśmy do Nowej Wilejki,  żeby ojca odwiedzić, on też nas odwiedzał, 

potem jeszcze on...tyle co pamiętam... służył w KOP-ie, to był Korpus Obrony Pogranicza, gdzieś 

tam koło Czech. Potem wracał do domu i na naszych terenach to były jakieś...naprawdę...”faliste” 

czasy, to wkraczali Rosjanie, później Niemcy. Tyle co pamiętam, jako dziecko zawsze czekałam na 

ojca, tak mało wiedziałam. Nieraz jak przychodzili żołnierze to ja nie wiedziałam, gdzie oni idą i 

dlaczego, ale czekałam na ojca więc....(łamiącym głosem)....Przepraszam 

- Nic nie szkodzi, rozumiemy, 
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- Jak się wspomina to....czekałam na ojca i pamiętam, że prawdopodobnie to byli Rosjanie, 

przechodzili przez nasze ziemie (głos się łamie ze wzruszenia), bo tam się tak kotłowało w jedną to 

w drugą stronę. I jakiś ostatni żołnierz, bo tak szli czwórkami, a na końcu szedł jeden, bo brakowało 

chyba tej czwórki i trzymał taki instrument zwany bałałajką. Podszedł do mnie jako do dziecka i 

chciał oddać, ja nie przyjęłam, a on postawił koło płotu. Później jak odeszła ta ekipa to ja myślę:  

„No tak, zostawił dla mnie”, sentymentalny został... Wiem, że to bolszewicy, że szli, ale to był jakiś 

człowiek, który już chyba zrezygnował z tego grania no i została...jakoś tak. Długo była ta bałałajka 

u mnie, ale przez tą wojnę zginęła i zawsze mi jej żal. 

No a tato, kiedy już....skończył swoją służbę, jeszcze za Piłsudskiego, ja też się urodziłam za 

Piłsudskiego, 16 kwietnia 1935 roku, a Piłsudski zmarł tez w 1935 roku, ale w maju. 

Później jako już trochę starsza, pamiętam wszystkie czasopisma, które przedstawiały jego pogrzeb, 

utkwiły mi w pamięci, chociaż byłam małym dzieckiem. 

Te Kresy...może jest bałagan w mojej myśli... 

- Nie, nie 

- Te Kresy to charakteryzowały się tym... Ja urodziłam się w Ikaźni, to jest takie nieduże 

miasteczko, bardzo pięknie położone, kiedyś to z historii się dowiedziałam, właścicielem tego 

miasteczka był Sapiecha. Ono leży nad przepięknym jeziorem i ten Sapiecha, jako właściciel 

wybudował sztuczną wyspę...to jest wszystko nieskoordynowane, ale to można poukładać 

- Tak, jasne, oczywiście 

- Bo nie wiem co powiedzieć, wybudował sztuczną wyspę z pali, nasypał na to...wybudował zamek 

i kościół. Nie pamiętam imienia tego Sapiechy
1
. Odwiedzałam tą Ikaźń mimo trudnych warunków. 

Trudno przekazać te uczucia, gdzie się urodziło, gdzie pradziad mieszkał. Nie znam pochodzenia 

pradziada, nie wiem, chciałabym się dowiedzieć skąd oni tam się wzięli, jako Polacy. To jest mój 

powiat Brasław, o kościół, nad jeziorami...te jeziora to można opisywać, są urokliwe. Miasteczko, 

w którym się urodziłam, proszę popatrzeć, to jest kościół, który mój dziadek wybudował. On był 

rolnikiem, jednym z zamożniejszych, ale przywoził cegły na budowę tego kościoła, wspierał to 

wszystko materialnie. Proszę popatrzeć, jakie to są piękne wieże, one były trochę wyższe, ale 

komuniści to zniszczyli. Tam był magazyn zboża, wszystko było zaniedbane, zniszczone i 

zaproszono mnie tam, mój sąsiad, w moim wieku, nazywał się... Józef Stawicki. Przez miedzę 

mieszkaliśmy i on mnie zaprosił na uroczystość otwarcia tego kościoła. Przyjechały jakieś dźwigi, 

które podniosły te wieże, bo jedna wieża spadła na drugą. To była piękna uroczystość, ja się 

starałam jak mogłam, żeby jakoś wesprzeć to wszystko. Pracowałam w zawodzie nauczycielskim, 

więc nie miałam żadnych możliwości, żeby mieć jakieś fundusze, ale zwróciłam się do kościoła, do 

księdza Kownackiego w Gdańsku, który usługiwał w kościele św. Piotra i Pawła i on mi dał parę 

ornatów, parę stuł, już używanych, ale żebym mogła przewieść. Jak pojechałam do tego kościoła 

byłam bardzo wzruszona, że go otwarto, tam gdzie byłam chrzczona, patrzyłam jeszcze na te 

podłogi trochę poniszczone, kawałek nawet takiej drzazgi zabrałam na pamiątkę. Tam ochrzczeni 

byli rodzice, ślub brali dziadowie, a może i pradziadowie, uroczystość była bardzo...nawet 

prawosławni przyszli.  

W tym miasteczku to mieszkali tacy ludzie...przed wojną, najwięcej było Polaków. Jako dziecko 

pamiętam, miałam chyba 10 lat jak wyjeżdżaliśmy, ale pamiętam te stosunki...wszystko. Najwięcej 

                                                 
1
dawne miasteczko, położone na Białorusi w rejonie brasławskim obwodu witebskiego. Miasteczko założone na 

przełomie XV i XVI wieku przez sekretarza królewskiego Jana Sapiehę, który otrzymuje przywilej na budowę zamku 

http://pl.wikipedia.org/wiki/XV_wiek
http://pl.wikipedia.org/wiki/XVI_wiek
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było Polaków, Białorusinów tam wcale nie było, ani jednego, potem byli Rosjanie, prawosławni. 

Mieszkali tam też Żydzi, którzy obejmowali takie prace jak sklepiki...handlowali, chyba pięć, czy 

sześć było domów żydowskich. Oni zajmowali się handelkiem i każdy jakoś tam żył, chociaż tak 

szczerze mówiąc, to między nami wszystkimi, Rosjanami, Żydami...to była pewna bariera. Te 

środowiska trzymały się w swoim obrębie. Niemniej jakoś tam się współżyło, kiedy jakieś systemy 

polityczne zaczęły wkraczać, to wtedy rzeczywiście powstała jakaś niechęć, nienawiść. Pamiętam, 

że jako dziecko, kiedy wkroczyli tam Niemcy....ja naprawdę mówię źle... 

-Nie, dobrze pani mówi. 

- Bardzo ciekawie 

- Nie potrafię sobie...nie ustaliłam sobie dokładnego harmonogramu...jak to było 

- Ale to nie trzeba, tak jest naprawdę bardzo dobrze... 

-...I okazało się, że te niesnaski najbardziej powstały, kiedy wkroczyli Rosjanie na te tereny. 

Rosjanie z miejsca powołali swoje urzędy, itd..., do tego przyłączyli się Żydzi, właśnie też byli 

jednymi z tych, którzy później do Polaków źle się odnosili, bardzo źle. Ale Polacy mimo wszystko 

nie byli mściwi, bo Rosjanie przyłączyli się do Sowietów, ale tam była taka narodowość dziwna, 

zależało od opcji jak rządzi. Przyszli Ci, to niektórzy przyłączali się do Rosjan, jak wkroczyli 

Niemcy to ci sami znowu zmieniali swoje poglądy i byli z nimi. W każdym razie najbardziej 

chwiejni to mi się wydawali Rosjanie i Żydzi, a Polacy mieli jakiś stabilny kręgosłup Tak mi się 

wydawało, tak pamiętam. 

Kiedy wkroczyli Niemcy to Rosjanie zaraz z nimi potrafili się dogadać, wstąpili do Policji 

niemieckiej i tych Żydów z Ikaźni przy pomocy Niemców złapali. Pamiętam to wszystko widziałam 

na własne oczy. Nie pamiętam ile tam było tych domów, ale wszystkich, którzy tam się znajdowali 

to spędzili do jakieś jednej grupy i rozstrzeliwali. 

W czym brali też udział Rosjanie. U nas nie było podziału Rosjanie – Polacy, tylko mówili katolicy 

i prawosławni. Ja nie mogę rzucać jakiegoś „złego cienia” na wszystkich Rosjan, ale właśnie 

między innymi ci Rosjanie, których pamiętam to wzięli udział w egzekucji Żydów, ale oni należeli 

do policji niemieckiej, zgłosili się, a potem zostali wykorzystani do rozstrzelania Żydów. 

Wszystkim mieszkańcom zakazano oglądania tej egzekucji, nikt nie wychodził z domów, 

absolutnie, wszyscy mają zostać w domu. Ja pamiętam jako maleńkie dziecko wbiegłam do stodoły, 

tam była taka decha, otworzyłam i patrzyłam, co tam się dzieje.  

Koło szkoły kazali wykopać im jamę, położyli takie dechy...to mi zostało w pamięci, na te dechy 

kazali wchodzić tym Żydom i rozstrzeliwali ich. 

Mój dziadek mieszkający w Ikaźni, miał ogromny sad, taki ogród i tam w czasie tej łapanki 

niemieckiej wpadło takie dziecko żydowskie i dziadek usiłował jakoś tam uchronić to dziecko, ale 

to się nie dało, ponieważ to dziecko bardzo krzyczało „Mamełe, Mamełe”. Na cały głos nie można 

było go uratować, taki krzyk podniosło, że niestety Niemiec wpadł i zabrał. 

Ale ta chęć sama mojego dziadka była prawidłowa 

- Możemy zrobić zdjęcia tego albumu... 

- Oczywiście...ja może za bardzo się rozwodzę nad jednym punktem.. 

(oglądają album) 

Tu jest też moja Ikaźń, tam mieszkali prawosławni ludzie, to jest ta cerkiew...tu jest to piękne 

jezioro. Tutaj nie można było objąć obiektywem, później próbowałam to połączyć... 

(...) 
Mogę tak szczerze powiedzieć, że wywodzę się z takiej rodziny zaściankowej, szlacheckiej. 
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Moja babcia, z domu Pawłowska, żona dziadka, od strony ojca...była spokrewniona z Elizą 

Orzeszkową, nie mogłam doszukać się , czy była kuzynką, czy kimś bliższym, ale ta co pisała tę 

powieść „Nad Niemnem”... 

- Tak, tak kojarzymy 

- Ona z domu też była Pawłowska, wyszła za mąż za Orzeszka, bardzo chciałam się dowiedzieć 

jakie było pokrewieństwo.  

 Moja babcia Elżbieta Pawłowska pochodziła z...Biernaty, ta miejscowość się nazywała i tam 

mieli taki zaścianek szlachecki, nie byli tak bardzo bogaci, bo szlachta też się dzieliła na bogatych i 

biedniejszych. Mieli taki mająteczek, to jest moja babcia od strony ojca. Dziadek, pradziadek i 

wszyscy bardzo kochali swoją ziemię, bardzo ją lubili...bardzo cenili sobie, natomiast ze strony 

mamy to była rodzina urzędnicza, oni nie przywiązywali wagi do „ojcowizny”, do ziemi. Ojciec 

mojej mamy to oddał swoją ziemię bratu za jakieś tam pieniądze i wykształcił się, pojechał do 

Petersburga. Tam pracował jako urzędnik banku, przyjechał i ożenił się z moją babcią Anną i też ją 

zabrał do Petersburga i moja mama tam jest urodzona. Tam do 12 roku żyła, jeszcze miała 

rodzeństwo duże, jeszcze czworo czy pięcioro dzieci dziadek miał. Zginął w czasie rewolucji. 

Dziadek zaoszczędził bardzo dużo pieniędzy, które przepadły po przewrocie rewolucyjnym. Kupił 

nawet tam na newskim prospekcie dom, pięciopokojowy, gdzie moja mama mieszkała. Na newskim 

prospekcie, to jest taka główna ulica, jak w Sopocie Monte Cassino. W czasie rewolucji dziadek 

zginął, babcia dowiedziała się, że bez wieści przepadł, jego wysłano podobno do jakiś tam republik, 

żeby przywozili żywność do tego Petersburga. No i tam gdzieś zginął, nie wiem gdzie, nigdy go nie 

widziałam, wiem że był człowiekiem zamożnym. Wybudował dom tam na Wileńszczyźnie nad 

jeziorem, niedaleko Ikaźni, taki dom jako daczę, przyjeżdżał z żoną i dziećmi odpocząć. 

Kiedy wybuchła rewolucja szybko wysłał żoną z dziećmi na tą daczę nad to jezioro, a sam tam 

został i potem bez wieści przepadł. Ja usiłowałam szukać, ale mama powiedziała, że w tym 

sowieckim kraju niczego się nie dowiem, nie znajdę śladów. Babcia przywiozła ze sobą ogromny 

kufer z cennymi rzeczami, sprzedawała je wszystkie na potrzeby...żeby przeżyć. Kupowały to 

zawsze dwory magnackie, jakieś tam zastawy, samowary, były tam ikony posrebrzane. Jedyna rzecz 

jaka mi z tego została po babci... Nad tym jeziorem babcia była coraz biedniejsza, bardzo potem 

cierpiała z czwórką dzieci...to z Petersburga (pokazuje zdjęcie).  

Chociaż trochę poobijane, ale zostało mi to... 

- Pamiątka taka sentymentalna 

- Tak, no a potem próbowałam szukać, odszukać, odkupić te rzeczy...może ktoś ma. Pojechałam na 

tą Białoruś, na Białorusi to byłam kilkukrotnie, bo taki mój kolega w moim wieku zapraszał mnie, 

mój sąsiad przez miedzę. Tam jeździłam póki żył, a potem jak zmarł już z trudem. Tam trzeba było 

mieć wizę, zaproszenie...ciężkie były czasy. Wiele rzeczy można by ciekawych powiedzieć, to 

trzeba by może spisać, ale czy to warto?  

 W każdym bądź razie ten mój kraj, to ja jako najstarsza z rodziny, bo mój tato i mama –  jak 

tu panie widzą. Miał trójkę dzieci, trzy siostry, jedna się urodziła też na Kresach, a druga to już w 

Polsce i one tak się jakoś przystosowały do współczesnego życia. Po wojnie jakoś tak łatwo im to 

przyszło, a mnie nie. Ja nie wyszłam za mąż, ponieważ jakoś mi się wydawało, że na tej ziemi to 

nie warto się zakorzeniać, że człowiek jest jak liść miotany wiatrem, to tu, to tam. Nie ma sensu. 

Całe życie moje postawiłam na zwiedzanie różnych krajów, a ponieważ ta pensja nauczycielska 

była bardzo marna, to zwiedzałam te kraje podlegające ZSRR. Jak już „Solidarność”, to już byłam 

też w kilku krajach, na które mnie było stać. Zwiedziłam trochę Europy, na początku mojej pracy 
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nauczycielskiej to Węgry – chyba 4 razy, Bułgaria, Rumunia, Czechy, Niemcy demokratyczne – no, 

bo dalej nie można było. Zdecydowałam się nawet pojechać do Rosji, do Moskwy, ale z wycieczką, 

tam były też ciekawe przeżycia na tamte czasy komunistyczne. To już jest dłuższa historia, bo 

bojkotowałyśmy ten cały program, szukałyśmy zupełnie czegoś innego. Zwiedziłam Łotwę, Litwę, 

Wilno – to z 15 razy, może więcej, tam było jakoś ładnie, na Litwie. Do dziś dnia jak jadę tam do 

Matki Boskiej, Ostrobramskiej na pielgrzymki, potem...no...Białoruś. Później to byłam we Francji 

trzy razy, jak już było możliwe, z pielgrzymkami od kościoła żeśmy wyjeżdżali, to było najłatwiej. 

Też były przygody, bo to był 1986 rok jak nas rewidowali, pozabierali nam wszystkie książki tam o 

Popiełuszce wydane, taka była rewizja na granicy. Część uczestników pielgrzymki zostało za 

granicą, ksiądz miał kłopoty z powrotem, bo brakowało pielgrzymów, pouciekali (śmiech). Ja też 

miałam szansę tam zostać, ale miałam rodziców chorych tu w Gdańsku i nie mogłam. Takie miałam 

propozycje różne...jeszcze nie byłam tak stara, koło 40-stki (śmiech). Znam język francuski i łatwo 

byłoby mi tam zaczepić się. Paru studentów, znajomych, którzy tam już osiągnęli coś w życiu, już 

mieli samochody...też mnie namawiali, niestety. Dla mnie inne rzeczy są ważniejsze, niż pieniądze i 

bogactwo. Zwiedziłam dwukrotnie Ziemię Świętą, raz dwa tygodnie, raz trzy tygodnie. Bardzo to 

była ciekawa pielgrzymka. Całe moje życie stawiałam właśnie na podróże, to...pojechałam 

zobaczyć piękne widoki, w sumie 5 tygodni 

- 5 tygodni, to już jest sporo, żeby zobaczyć  

-Tak...tu są moje zdjęcia...zaraz...może za dużo czasu zajmuję 

- Nie, nie, tylko musimy też pamiętać, żeby przejść do tej drogi do Gdańska... 

- Zaraz opowiem... 

- Może, żeby pani było łatwiej, będziemy zadawać pytania 

- Tak, ja na wszystko odpowiem, będzie może łatwiej...cała moja droga święta, przepiękne obrazy, 

przeżyłam to...dwa i pół kilometra w górach...na tym Synaju, przez całą noc się szło, to było 

przeżycie...no zostawmy to, bo to za długie życie....  W każdym bądź razie postawiłam na 

zwiedzanie, wybierałam się na wycieczki, pielgrzymki, gdzie tylko było można. 

 

A teraz moja droga z Wileńszczyzny 

Pierwsze pytanie, kto był w ogóle przesiedlony, wiemy że pani rodzina, ale kto dokładnie? 

 

Był mój ojciec, matka, siostra moja – Jadwiga i ja Regina, czwórka, bo ta ostatnia z siostra to już w 

Polsce się urodziła. 

- I z tej Ikaźni państwo wyjeżdżali, czy skądinąd? 

- Sprawa była taka, że ochoty nie było na wyjazd, ale sąsiadka, Rosjanka, której syn był w tam 

jakimś NKWD przyszła do mamy i powiedziała: „Maria uciekajcie do Polski, bo mój syn już was 

wpisał na listę. Macie dwa tygodnie i wywożą was na Sybir”. Wywożą nas na Sybir...no to 

zostawiliśmy dom, ziemię, zabraliśmy parę rzeczy drobnych... 

- A jakie to były rzeczy? Pamięta pani dokładniej? 

- Jakie to były rzeczy...(śmiech) osobiste, jakieś ubrania, jakieś dokumenty...czy ja wiem...trudno mi 

powiedzieć, ani meble, parę walizek, trochę naczyń...dwie, trzy walizki. 

I wyjechaliśmy do miejscowości zwanej Jody i w tych Jodach odchodził pociąg do Polski, ale nie 

trafiliśmy na pociąg osobowy, tylko akurat odjeżdżał pociąg towarowy...takie wagony bydlęce. 

Tam byli załadowani ludzie, wieźli krowy, słomę, żywność jakąś...ziemniaki. Rodzice zdecydowali, 

że obojętnie jakim(pociągiem), byle uciec. Jechaliśmy cały miesiąc z tych Jod, może nawet więcej. 
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- A ile pani miała lat jak państwo wyjeżdżali? 

- Dziesięć lat i pamiętam takie rzeczy...  

 Dlaczego cały miesiąc, ponieważ po stronie, która jeszcze nie należała do Polski to Sowieci 

nas wieźli, wojska sowieckie. Oni zatrzymywali ten pociąg, co jakiś czas tam w lesie. 

Przejechaliśmy parę godzin i zatrzymanie w lesie, bez żadnej stacji. Ludzie byli głodni, 

zawszawieni, wiezieni z bydłem...nieraz siano tam było, spali na tym. To był marzec, więc nie było 

tak ciepło, ale jeszcze śnieg leżał.    

Ludzie mieli jakieś garnki i nabierali tego śniegu i chcieli gorącego się czegoś napić, już nie 

mówię o zupie, czy czymś tam, tylko jakieś herbacie z siana(śmiech), czy co tam kto miał. 

Zatrzymał się pociąg i ludzie wysiedli, żeby coś tam ugotować, rozkładali jakieś patyczki, ktoś 

zawiesił garnuszek, pod spodem ognisko. To wtedy „ruscy” mówili tak “sadites’”to znaczy 

wsiadajcie, nie pozwolili, żeby tam do końca podgrzać i napić się czegoś. Mamy wsiadać i koniec, 

odjeżdża pociąg. Wsiadanie było ciężkie, przeżyliśmy tam naprawdę ciężki miesiąc, chociaż to niby 

miesiąc, ale...Ciężki dla dzieci, dla starych, starsi to nieraz umarli tam w tych wagonach, nie 

wytrzymali tego.  

 Znowu zatrzymywali ten pociąg i przeszukiwanie, robili rewizję, czy ktoś tam 

nieprzemycany jest. Jak gdzieś siano leżało, to pamiętam jak dziś, brali widły takie do gnoju i 

przekłuwali to siano, szukając, czy ktoś tam nie jedzie, kto nie miał pozwolenia.  

Potem znowu zatrzymali na jakiś czas i wołali tak: ”jeść, wódka, kto ma wódkę – jak nie ma wódki, 

to nie pojadą”. Takie właśnie stawiali warunki, szukali po całym pociągu, czy ktoś ma jakąś wódkę, 

żeby im dać, żeby ruszyli. Dlatego to trwało tak długo... 

Niestety powiem szczerze, że kiedy przyjechaliśmy do Polski, nazwano nas „zabużanami”, a 

myśmy przez Bug nie przejeżdżali, bo myśmy byli z Polski północnej, znad Niemna. I to mnie 

zawsze trochę denerwowało, że nas tak przezwali. Ja nie jestem „zabużanką”, ja jestem znad 

Niemna (śmiech).  

 Tutaj nas różnie przyjęli, przyjechaliśmy aż do Poznania, gdzie nam podano kawę. 

Powiedzieli, że tam na dworcu dają kawę, ja pobiegłam dziesięć lat mając. Mama była w ciąży, 

więc mnie wysłała, żebym pobiegła po ta kawę. Tak nas skierowali, na ziemie zachodnie Ja 

pobiegłam, a stało tyle pociągów, tyle różnych, to po wojnie, gdzieś w tym Poznaniu. Nie mogłam 

dotrzeć do tego dworca, gdzie zatrzymał się nasz transport, to przechodziłam pod kołami pociągów  

- Ojej... 

 -W pewnym momencie, jak zaczęłam przechodzić, tor był niby pusty, ale nagle zjawił się pociąg. 

Pan Bóg oszczędził mnie, zdążyłam jedynie położyć się na tych torach i jakoś mnie nie 

przejechał...na tych pokładach położyłam się, już nie miałam szans ucieczki. Poszłam po tę kawę, 

przyniosłam. Na dworcu leżało pełno różnych mundurów, jakiś tam żołnierskich czapek. Dziwne 

było środowisko, przywieźli nas do Międzyrzecza Wielkopolskiego, to jest za Poznaniem 100 

kilometrów. Ojciec mój był rolnikiem, oprócz tego jeszcze maił taki zawód piekarza. Do rolnictwa 

już nie chciał przylgnąć, ponieważ powiedział: „No trudno, przegraliśmy tę wojnę, ale on ma 

nadzieję, że my tam wrócimy i niczego tu nie chce zakładać, żadnych korzeni zapuszczać”. Ludzie 

zaradni pozajmowali sobie piękne domy, najlepsze. Jak myśmy przyjechali w 1946 roku, rok po 

wojnie, to było prawie wszystko zabrane, rozgrabione, zostały tylko takie domy stare, stuletnie 

nieraz. Zakwaterowano nas w tak zwanym PUR-ze, nie znam tego skrótu, to była jakaś taka stacja, 

która przechowywała tych repatriantów. Kto siedział za długo, to kazali szukać jakiegoś miejsca. 

Mój tato właśnie jakiś taki był oporny, on mówił, że to jest chwilowe, że to jest nie do pomyślenia, 
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żebyśmy nie wrócili na swoje ziemie. Nie chwytał się tych...nie szukał. Mówił to nie moja ziemia, 

to nie moje domy, nie moje meble. Praktycznie to meble tam już były rozkradzione. Później ludzie 

szabrowali te domy poniemieckie. Ludzie z centralnej Polski, Rosjanie, którzy wracali zabierali, co 

tam najcenniejsze, a reszta...przyjechali „zabużanie” i szukali po tych domach jakiś mebli, wszystko 

było powynoszone. Kiedy myśmy już przyjechali, to już nic nie można było znaleźć, a ojciec się nie 

kwapił do tego. Czekał wiecznie, czekał przez 15 lat, że my tam wrócimy na Kresy, nic go nie 

interesowało 

 - To państwo 15 lat w tym PUR-ze mieszkali? 

- Nie, nie, nie, poszukaliśmy sobie, stary był jakiś, poniemiecki dom opuszczony, nie było mebli, 

nie było nawet okien...jakoś to powstawialiśmy. Tato...nie umiał jakoś, był jakiś bezradny, żeby 

zagospodarować. Mama byłą taka bardziej zaradna i poszła do jakiegoś magazynu, gdzie 

administracja tego miasta część mebli zwiozła. Zwiozła poniemieckie meble i potem sprzedawali 

ludziom, za jakąś tam cenę i mama kupiła tam krzesła , stoły, szafę. Itd..., a później jak rodzice już 

trochę zarabiali to kupiliśmy nowe meble, zamieniając te niemieckie na swoje.  

W każdym bądź razie sytuacja w tym mieście była taka, że najechało różnych narodowości i trudno 

było jakoś zrozumieć. W tym Międzyrzeczu, to jest 100 km za Poznaniem, w kierunku na 

zachód...ładne miasto. Jak myśmy przyjechali to tam mieszkali jeszcze Niemcy, po trochu zaczęli 

oni wyjeżdżać na Kresy....co ja gadam, na Kresy...to już zmęczenie. Na swoje ziemie niemieckie, 

nikt ich nawet nie przymuszał, wyjeżdżali. Oni nie byli życzliwi...natomiast jeszcze dużo było 

Żydów i oni objęli z miejsca, te wszystkie urzędy, administrowali...lekarzami....burmistrzami. Z 

miejsca łatwo przystosowali się do komunistycznego systemu. Byli tam też przesiedleni Ukraińcy, 

Łemkowie, po tym Świerczewskim, co go zabili to potem ich przesiedlili, ale nie do Międzyrzecza, 

ale do okolicznych wsi. Lwowianie, Wilniucy, jeszcze trochę Niemców było. Mój tato pracował 

tam w piekarni.... 

- A to było tam, na tych terenach.... 

- W Międzyrzeczu...pracował w piekarni, miał zawód rolnika, ale skończył tam jakąś szkołę 

piekarniczą i pracował jako piekarz. Byliśmy biedni, ponieważ z mojej rodziny nikt, ani rodzice, ani 

ja nie zapisał się do partii, a to była wielka przeszkoda. W szkole średniej już miałam od razu 

zgryzy, że nie chciałam tam jakiejś gazetki o Stalinie robić. Zrobili mi taką czarną opinię, że bardzo 

trudno było dostać się na studia, były miejsca na Fizyce, mało było kandydatów. Poszłam, obojętnie 

na co, jakoś tak skończyłam, chociaż to nie było moje zainteresowanie. Całe życie miałam zgryz z 

tym systemem, wszędzie, gdziekolwiek byłam to była jedna wielka walka...bez sensu chyba, bo 

tego się nie da przezwyciężyć. 

 

- Jak to się stało, że państwo trafili tutaj, do Gdańska i gdzie się państwo tutaj osiedlili? 

- Z tego Międzyrzecza... rodzice tam 20 lat mieszkali, w końcu się postarzeli, ja ukończyłam studia 

w Toruniu. Miałam nakaz pracy, takie były wtedy przepisy, że po skończeniu studiów trzeba było 

odrobić ten nakaz pracy, Dostałam gdzieś w okolicach Torunia, odrobiłam, pożegnałam się i 

wyjechałam do Gdańska. Jeszcze nadmienię, że studiując fizykę zapisałam się na Uniwersytecie 

Mikołaja Kopernika, na sztuki piękne, jako wolny słuchacz i tam mnie przyjęli. Chodziłam na 

ćwiczenia, wykłady, dostałam jakąś ulgę od prac społecznych, bo studenci musieli dawniej 

odpracowywać. Tyle czasu ile tam studiowałam, profesor powiedział, że już mnie bez żadnych 

egzaminów przyjmie na co najmniej drugi rok studiów sztuk pięknych. Ale ja już nie miałam siły, 

rodzice byli biedni i musiałam zacząć im pomagać. Pojechałam do Gdańska, szukać pracy, tu się też 
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umęczyłam, trudno było się zameldować. Wtedy niełatwo było się zameldować, niełatwo było 

znaleźć mieszkanie, no bardzo się utrudziłam. Mieszkałam, u znajomej, takiej koleżanki na... w 

akademiku we Wrzeszczu...to była szkoła....to nie był uniwersytet tylko... Wyższa Szkoła 

Pedagogiczna. 

Tam studiowała moja koleżanka i ona mnie przez rok niemal przechowała w tym akademiku, aż 

znalazłam pracę. 

- A ta koleżanka to była z Kresów Wschodnich, czy już tutaj poznana?  

- Nie, ona była z Warszawy, ale znałam ją ze studiów. Ona tu przyjechała dokończyć, jakoś tak się 

ułożyło, że...już nie pamiętam w jakich to okolicznościach, albo drugi kierunek ona 

studiowała...uciekło mi to z pamięci, ale ją znałam i we Wrzeszczu, tam właśnie w tym akademiku 

ona mnie przetrzymywała. Znalazłam jakieś mieszkanie, w bardzo ciężkich warunkach, u jakiś 

dziadków, którzy mnie zameldowali. Potem zrezygnowali, bo jakiś marynarz płacił więcej. I tak 

tułałam się dosyć po tym Gdańsku, po tych mieszkaniach. Związek Nauczycielstwa miał taki hotel, 

tam też mieszkałam, u koleżanki.  

Czego mi brakowało, żeby zareagować jakoś na tę sytuację ciężaru?..brakowało mi tego zapisu do 

partii. Gdybym to zrobiła zupełnie życie inaczej by się potoczyło, jak patrzę na moją koleżankę i 

jak mi proponowano. Niestety ja się nie złamałam. Dostałam pracę i pracowałam w podstawowej 

szkole i w zawodowej, i w liceum, różnie. Kiedy zaproponowano mi (awans) na dyrektora szkoły, 

ponieważ miałam bardzo dobre wyniki, jako fizyk, wielu uczniów dostało się na studia wyższe, 

poszli nawet na fizykę. Zawołano mnie do PZPR, do partii wezwano, powiedzieli, że dyrektorem 

nie będę, póki nie będę należeć. Niestety...no mogłam na tym dużo zyskać, mogłam mieć duże 

mieszkanie, piękne, mogłam mieć wyższą pensję, mniej godzin pracy, a ja się nie zgodziłam. Taka 

twardość we mnie była do końca 

- Podziwiam naprawdę 

- A o co jeszcze chcecie panie spytać? 

- Wróćmy do podróży, czy ktoś w tej podróży państwu towarzyszył? Poznali państwo tam 

kogoś? 

- Niestety, nikt nam nie towarzyszył, sami żeśmy sobie radzili, nie było jakiejś takiej przyjaźni. 

Nikogo nie znaliśmy 

 - A jak państwo już dotarli tutaj, to co zostało państwu z tamtych zabranych rzeczy z domu? 

- Prawie nic, przywieźliśmy tylko parę walizek z odzieżą i dużo wszy (śmiech).  

A tato mój był wywieziony. Jeszcze jak ruscy weszli na tereny kresowe, wybuchła wojna...zabrali 

do wojska i powiedzieli ojcu, że ma przyjąć obywatelstwo białoruskie. Powiedział, że w żadnym 

wypadku...nie zgodził się na obywatelstwo białoruskie, z miejsca go wywieźli gdzieś za Moskwę 

do łagrów. Tam był ponad rok. Tam jakąś utworzyli drugą armię polską, on wtedy jakoś tam został 

włączony i przyjechał.... To wojsko do tej armii należące przyjechało, aż do Białegostoku, z 

czerwonką, z wszami, z chorobami różnymi, głodni. Także im zaczęli racjonować żywność, żeby 

nie umarli. Z braku jedzenia, z miejsca jak się człowiek najada, to koniec z nim. No i potem ojciec 

doszedł, aż do Szczecina, do Berlina nie doszli. Ta armia, w której on był, już w tym 

wojsku...polskim, ludowym, ale wiem, że bardzo przecierpiał. I powiedział wtedy: „Dziecko, 

myśmy wojnę przegrali”. 

Wiecznie czekał, że wrócimy do swoich stron, często słuchał radio... to zagraniczne...Wolna 

Europa. I zawsze liczył, że oni nam pomogą, że ktoś przyjedzie na białym koniu i nas uratuje 

(śmiech), niestety to bajki, 
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- A czy pani się tutaj zaaklimatyzowała w końcu? 

Nie, to nie zauważyłam, że jestem przywiązana do tej ziemi, że to bardzo mnie interesuje ta ziemia. 

No taka jest potrzeba, bo uważam, że człowiek to jest podobny do jesiennego liścia. Miotany 

wiatrem, to tu, to tam, albo do ptaka, który nie ma właściwie swojego gniazda, przelatuje to tu, to 

tam. Nigdy nie miałam pragnienia gdziekolwiek się zakorzenić, może to też było przyczyną...jakoś 

zrezygnowałam z zakorzenienia się, z szukania małżeństwa. Uważałam, że jestem przelotnym 

ptakiem, który niech tam po tej ziemi polata (śmiech) 

A jeszcze mam gdzieś, to wam pokaże, co mi dziadek zostawił, o którym opowiadałam, że on był w 

Petersburgu. Jego wszystkie pieniądze przepadły, ale coś tam jeszcze zostało, Ponoć za to można 

było kupić niezły majątek. Zobaczcie, jakie dawniej były pieniądze 

- Jakie duże (śmiech) 

- To jest z Katarzyną, to jest po moim dziadku 

- To są pieniążki? 

- Z Petersburga, jak dziadek przyjechał, to przywiózł te pieniążki i zostawił u babci, ale potem jak 

rewolucja wybuchła, to one zostały unieważnione, przepadły. I ponoć jak ktoś policzył to na tamte 

czasu kupiłabym wspaniały majątek, za to co tu mam. Wszystko przepadło, tak w życiu bywa, nic 

nie jest w życiu takie materialne ważne. Dlatego postawiłam w życiu na podróże i bardzo dużo 

malowałam. 

 

OGLĄDANIE ZDJĘĆ 

A jeszcze dziewczyny popatrzcie, ja tu malowałam... 

- Przepiękne 

- To są pani obrazy? 

- Tak, tu malowałam taką Zosię z „Pana Tadeusza”, ale ja nie miałam dobrego aparatu i tu mi źle 

wyszło...gdzieś dworek 

- Prześliczne 

- To jest po prostu boskie. 

- Tu...to robiłam taką kopię, jakiegoś włoskiego malarza...sprzedawałam te obrazy 

- One są po prostu przepiękne 

- Ale nie mam tu wszystkich, jeżeli będziecie kochana w Sopocie, tam jest kościół, taki na górze 

stoi, na ulicy Abrahama, kościół św. Bernarda i tam jest właśnie mój obraz Matki Bożej 

Nieustającej Pomocy. Jeszcze tu jest na tym krześle....tu ja malowałam....i tu ona jest w tym 

kościele....i ten obraz jest w kościele św. Bernarda, to jest bardzo ciekawy kościół. Tu jest właśnie 

poświęcenie tego obrazu, ksiądz kazanie wygłosił. Tu ludzie oglądają jak to wygląda, tu robiłam 

kopię holenderskiego malarza. Nieudane zdjęcia są, one nie oddają, właśnie ja używałam flesza i 

przez to odbijało to wszystko i nie wyszło mi, nie wiedziałam, że to nie można używać. A to mój 

stół, taki stół miałam w domu, tutaj to krzesełka...tutaj piesek, o też flesz walnął i nie widać mordy. 

Te w Niemczech, sprzedałam do Niemiec, takie osiołki. Tu moja siostra rodzona, ta która się nie 

urodziła na kresach, najmłodsza. O proszę popatrzeć, tu jest ten segment i on jest...ten obraz jest 

postawiony na tym segmencie, więc on był bardzo duży. Proszę zwrócić uwagę, że ja właśnie ten 

obraz...przyjechał proboszcz z Białorusi, z Ikaźni, tam gdzie byłam ochrzczona i on ten obraz 

właśnie zamówił i zabrał. Samochodem przyjechał w takim lęku jakimś strachu, bo im tam nie 

pozwalają. A to malowałam też, takie dla prywatnych ludzi, którzy zamawiali obrazy, ale ten obraz 
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to jest właśnie w Ikaźni, w kościele. Źle jakoś wychodziło, ja wyniosłam to na podwórze, tak sobie 

kilkakrotnie robiłam, a to jest obraz, też „Jezu Ufam Tobie”, dla ludzi malowałam. Ten jest taki jak 

Faustyna, święta Faustyna go opisywała, ja go wynosiłam na dwór. To jest ten na Kresach, w 

Ikaźni, a to jest inny, ten obraz jest w Londynie, w polskim kościele, kopię robiłam Matki Bożej 

Częstochowskiej. Teraz proszę popatrzeć, to jest Ikażnieński kościół i ten  

- Obraz 

- Tak, przysłali mi, że właśnie tu jest. Tu jeszcze, po prostu zaprzyjaźniłam się z siostrami 

florentynkami, które są w Warszawie i odnowiłam im taką figurę na dziedzińcu klasztornym, tu ja 

stoję. Bardzo były mi wdzięczne, tak się napracowałam, cały miesiąc, jakaś przedwojenna figura, 

była bardzo zniszczona. Malowałam im dla dzieci, tam one mają przedszkole, malowałam anioły, w 

takich różnych...dla dzieci....anioł przewodnik, jakiś tam marynarz, anioł stróż. Nie zawsze olejną, 

bo to na przykład są akwarelowe. To malowałam, tu jeszcze ktoś prosił to jeszcze powtarzam, a tu 

dla dzieci malowałam, dla przedszkolaków.  

To właśnie takie było zniszczone, miało takie ubytki, ten Pan Jezus, a ja później go odnowiłam, 

jeszcze popatrzymy, tu ja stoję, tak jak to wyszło. Jakieś pejzaże malowałam, to jest symbol, jakby 

Polski. Nieraz...nie zawsze się udawało...sprzedawałam za grosze. A to moje Wilno...też takie...co 

ciekawsze pokażę...ja wszystkich nie fotografowałam...zresztą szkoda czasu na to. 

- Nie, one są naprawdę prześliczne...na pewno nie jest szkoda czasu (...) 

- A tu ma pani jeszcze jakieś fotografie? 

- Tak, to jak przyjechaliśmy....trzy, cztery lata po przyjeździe do Polski. Mój ojciec, mama, a to ja 

jestem, na Kresach, w naszym sadzie, maleńka byłam.  

- Tutaj należałam do harcerstwa, to już miałam jakieś 13-14 lat. To moja mama, tata, siostra, jeszcze 

się urodziła na Kresach. To ja jestem harcerka 

- To też pani, tutaj? 

- Mama...to jako małe dziecko, tata był jeszcze w czynnej służbie za Piłsudskiego, miałam 3 – 4 

lata. Tu ojca brat, on służył w carskim wojsku, a to ja, jak byłam na studiach, mamy siostra, która w 

Ostaszkowie zginęła. Tu mój tato, jak wrócił z łagrów, ja jestem...moje kuzynki...moja ciocia, 

zginęła w Ostaszkowie. Tu jest taka rodzina, na Kresach, jak przyjechaliśmy, to moja koleżanka, a 

tu ja jestem, a tu cała rodzina z Kresów. Roganowscy, przyjechali też właśnie z Białorusi i ja się 

przyjaźniłam, tu nikt nie jest mój krewny. 

 

- Czyli utrzymywali państwo kontakt z ludźmi z Kresów jak przyjechaliście? 

- Tak, tak...to moja matula, dalej już w starości...moja mama już staruszka, koło 90-tki, to ja, to 

wnuk. Takie są tu zdjęcia różne. Opiekowałam się rodzicami, przez 25 lat, uważałam, że to moja 

jest po prostu taka misja życiowa. 

- Ma pani taką duszę artystyczną... 

- Mojej matuli robiłam zawsze zdjęcia, ona tak lubiła kapelusze różne...coś takiego zostało. 

Ostatnie dni mojego...tu to był tydzień przed śmiercią, jeszcze taj wyglądała...przeszło 93 lata, 

umarła na raka. To jest ten dom w Międzyrzeczu, który myśmy zajęli, poniemiecki. 

To jest pogrzeb ojca, śmierć matki...koniec życia, groby (śmiech) 

Nie wiem czy coś sensownego wam powiedziałam... 

- Oczywiście, a jeszcze może, by nam pani powiedziała, gdzie państwo mieszkali tam przed 

wyjazdem, na Kresach Wschodnich? Zanim państwo się tutaj przeprowadzili. 

W tej Ikaźni, ale gdzie dokładnie, to był dom, kamienica? 
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- To było maleńkie miasteczko, bardzo przepiękne, ale poza tym miasteczkiem, każdy miał swoje 

pole, każdy miał swoją ziemię. 

- I państwo też mieli taką ziemię 

- Tak, bo mówię, że mój pradziad, był bardzo zamożny, rozdzielał, rozdzielał na tych wszystkich... 

W każdym bądź razie mój tato około 20 ha miał ziemi i taki domek, on stał jeszcze do 80-tych lat, 

ja go nawet widziałam. Tu wyszło zdjęcie, takie poruszone, ale to był nasz dom. 

- Kurcze szkoda, że poruszone, ale zrobimy 

- No zrobimy, zrobimy 

- Ja mogę dać nieporuszone, to znaczy ja mogę odbić i jakoś przysłać 

-Nie, nie już nie będziemy pani fatygować... 

- Dobrze, ja zrobię, dziękuję bardzo 

- Tak mniej więcej wyglądał nasz dom na Kresach    

- Państwo tam zostawili ten dom i cały dobytek, prawda? 

- Tak cały dobytek, wszystko zostało, w lęku przed wysłaniem nas na Sybir. Nic nas już nie 

interesowało, gospodarstwo, dom. To nie tylko był dom, to była stodoła, obora, konie, krowy. 

 

- A czy były rzeczy, które państwo chcieli zabrać, a nie mogli? 

- Ze strachu nic nie mogliśmy zabrać. Nie chcieliśmy nawet, bo nie mieliśmy takiego transportu, 

żeby zabierać coś. Tylko takie osobiste, parę rzeczy, jakiś kuferek, parę walizek  

 

- A jak pani przyjechała tutaj do Gdańska, to zawarła pani jakieś przyjaźnie? 

- Tak, tak, zawarłam przyjaźnie w pracy, pracowałam w szkołach, więc miałam koleżanki. 

Następnie dużo malowałam obrazów...nie pokazałam wszystkich...to nawet ćwierć nie jest. 

Zawarłam przyjaźnie z różnymi klasztorami, w różnych regionach Polski, bo tam jeździłam i 

malowałam. 

 

- Czy kiedyś zastanawiała się pani nad tym, czy by tam nie wrócić, czy jest coś co panią tam 

ciągnie? 

 

- Pojechałam tam i mówię, że mi się tam tak podoba, ale kontakty się urwały z tego względu, że jak 

ten ksiądz już u mnie był, to on się martwił, żeby nikt nie wiedział, że on tu przyjechał. Ten ksiądz 

był zakonnikiem, ten co zamawiał obraz do tej Ikaźni, ale on był z Polski. I przyjechał do 

Białegostoku i nie miał prawa dalej ruszyć, więc on po cichu tu przyjechał samochodem i zabrał ten 

obraz, bo to był dosyć duży. I ukrywał się tu, chciał zanocować, potem zrezygnował. Potem na 

skutek tego mojego kontaktu wysłali go na Kazachstan. Urwały się kontakty z tą ikaźnią, co 

zatelefonuję, bardzo nieprzyjemne jakieś odzywki. Kiedyś tam znałam taką panią, która opiekowała 

się kościołem i albo ona zmarła i ktoś tam się odzywa. Już straciłam całkowicie kontakt, ale jak 

byłam to ci sąsiedzi polskiego pochodzenia mówili, żebym została, bo bym się przydała. Pełno było 

opuszczonych domów, bo młodzież powyjeżdżała do większych... 

-A w którym to było roku?  

- Ja wiem nie tak daleko, dwa lata temu...czy pięć. Młodzież powyjeżdżała do miast, pełno stoi 

opuszczonych domów, nawet firanki są, ale to są drewniane domy, bez żadnej kanalizacji, bez 

łazienek, bez niczego. Takie prymitywne, stoi ich chyba z dziesięć pustych, żeby zająć jakiś i tam 

mieszkać. Gdyby człowiek był pełen sił i młody , to może  by sobie jakoś poradził, ale w starszym 
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wieku...schorowany. Tam ani lekarza takiego miejscowego już nie ma... A chciałam zostać, 

chciałam, tak mnie ciągnęło. 

- Czyli tęskni pani do tych terenów... 

 

- Jak pani ocenia te tereny, a jak tamte? Które wywarły na pani bardziej pozytywne 

wrażenie? 

- Jeśli chodzi o moją siostrę najmłodszą, to jej w ogóle to wszystko nie obchodzi. Moje serce coś 

takiego ma, że nie imponują mi kraje bogate, a ta bieda mnie tak ciągnie jak jakaś przepaść 

(śmiech). I zawsze bym chciała tam pojechać...taki sentyment, takie wspomnienia. Przecież ja nie 

zdołałam powiedzieć paniom...różne historie, takie które przypominam, jak to było i to wszystko 

nie jest do opowiedzenia w jakąś godzinę, ale taki sentyment, ja tam raz byłam...  

 

       

 

 

 

    

  


