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-Kiedy została pani przesiedlona? 

 

Z wyjazdem do Gdańska to było tak, że mój ojciec Jan Gumowski był dyrektorem Państwowej 

Szkoły Technicznej w Wilnie przy Holenderni. Jak wybuchła wojna, to został, oczywiście odsunięty 

od swojego stanowiska, ale do tej szkoły miał zawsze ogromny sentyment i zapał. Zresztą, tam 

chyba atmosfera w tej szkole była bardzo, bardzo taka jakaś sprzyjająca. I pracy i kontaktom. 

Także, w 1945 roku, kiedy właśnie wyłoniła się sprawa wyjazdu stamtąd, ojciec napisał tutaj list. 

Zresztą mam tutaj to pismo napisane na takiej bardzo kulawej maszynie do pisania, która się ostała 

po wojnie. I napisał do Ministerstwa Oświaty, że proponuje przewiezienie, jakby przeniesienie 

częściowe tej szkoły technicznej. W sensie kadry nauczycielskiej, administracyjnej i innej. Tutaj 

właśnie, do Gdańska. A Gdańsk właśnie tak wybrał, bo wydawało mu się, że tutaj właśnie będzie 

można. I tak trzeba będzie coś tutaj robić, więc to by było właśnie według niego bardzo sensowne. 

No, i rzeczywiście otrzymał odpowiedź stąd, że jak najbardziej i przyjechał tutaj do Gdańska, 

zanim jeszcze  ja z matką przyjechałyśmy. Przyjechałyśmy później, bo tam jeszcze jakieś sprawy 

najwidoczniej były do załatwienia, już nie wiem dokładnie. W każdym razie przyjechał 

najwcześniej, jak było można.  

 

-W którym roku to było? 

 

W 1945. A ja przyjechałam z mamą w 1946 roku. Ojciec z babcią przyjechał tutaj wcześniej. I 

zaczął właśnie, przedstawił w tym liście listę pracowników, którzy by ewentualnie też tam mogliby 

wykładać w tej szkole. I przyjechał i zorganizował szkołę, która wówczas nosiła nazwę GTSAN, a 

teraz to są Zakłady Kształcenia Ustawicznego. To jest na końcu Okopowej. A w ogóle historia tej 

szkoły na Okopowej też jest dość ciekawa, bo to była swego czasu, kiedyś przed wojną w okresie 

międzywojennym to była w ogóle Szkoła Polska w Gdańsku i było nawet tak, że z tej szkoły, zdaje 

się 30 osób było wysłanych na studia do tej Szkoły Technicznej w Wilnie. Bo ona miała, 

powiedzmy status szkoły wyższej. To było coś pomiędzy technikum a nie było Politechniki w 

Wilnie. Teraz to jest politechnika. Także, powiedzmy, te więzy z tym budynkiem to tak się troszkę 

zapętliły. No i dlatego właśnie przyjechaliśmy tutaj, do Gdańska. Także na pierwsze pytanie, tak? 

/śmiech/ 

 

-Gdzie mieszkali państwo przed wyjazdem? 

 

Przed wyjazdem mieszkaliśmy, znaczy przed samą wojną mieszkaliśmy w szkole, w mieszkaniu 

służbowym, tam właśnie, Holendernia 12, chyba. No, potem jak wybuchła wojna i ojciec został tam 

odsunięty od stanowiska, to mieszkaliśmy na Zakrecie, ale nie pamiętam, gdzie. Potem 

mieszkaliśmy na Zaułku Dobroczynnym, Łabdariu. To jest pomiędzy Tatarską i Wileńską. 

/pytająca potakuje/ A przed samym wyjazdem mieszkaliśmy, my mieszkałyśmy z mamą, jak już 

ojciec z babcią wyjechali, mieszkałyśmy na ulicy Wielkiej. Z tymże teraz, to tam się numery 

zmieniły. Bo ja tam weszłam akurat na to podwórko, gdzie mieszkaliśmy. Tam, to było takie osobne 

wejście do takiego pokoju z kuchnią z podwórka, po takich skrzypiących schodach. 
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-A mogłaby Pani opisać mniej więcej, gdzie to się znajdowało, to podwórko? 

 

No, ja mogę pokazać, bo ja robiłam zdjęcie. Jak byłam w Wilnie, to zrobiłam zdjęcie. Z tymże, że 

teraz to wygląda elegancko, a wówczas to było takie zaniedbane dosyć mieszkanie. I z tego 

mieszkania to ja pamiętam... Niedługo, tam chyba jakieś pół roku mieszkałyśmy. I mama pracowała 

wtedy w PUR-ze, to był Urząd Repatriacyjny. I w związku z tym chodziła na wywiady jakieś tam, 

które były tam potrzebne. I ja byłam sama, dopóki mama nie wróciła. Mama często wracała późno,  

a ponieważ ja byłam sama i byłam taka trochę bezprizorna, to wypożyczałam sobie książki z 

biblioteki, tam nad Viliją była taka biblioteka duża. Książki dla dorosłych, najstraszniejsze. Takie 

różne o duchach, takie właśnie okropieństwa. I siedziałam, tam właśnie czytałam te książki. Potem 

robiło się ciemno, robiło się coraz straszniej, więc ja zawijałam się w koc, nogi podwijałam na 

fotelu, no i siedziałam i czytałam dalej. No, i potem wieczorem, po tych takich skrzypiących 

schodach /imituje kroki/ było słychać kroki. No, i zawsze zanim się okazało, że to jest mama, to ja 

właśnie przeżywałam też. No, ale w tej chwili, to bardzo przyjemnie wspominam. No i stamtąd to 

już potem jechałyśmy do Gdańska. I w Gdańsku ojciec dostał mieszkanie służbowe na ulicy- 

przedtem to było Libermana, teraz to jest Waryńskiego ulica. Z którego to mieszkania nas 

stopniowo, nie tyle nas eksmitowano, ile tam dopakowywano lokatorów. Także potem po śmierci 

babci, ojca mama zamieniła to na takie małe mieszkanie, ale żeby było własne. Takie dosyć 

prymitywne, ale osobne. 

 

-A gdzie to mieszkanie się znajdowało? 

 

W tym samym domu, tylko na drugim piętrze. 

 

-Kto podjął decyzję o wyjeździe? 

 

No, ojciec. No, tak jak mówiłam. W związku z tym swoim planem, żeby tutaj coś działać w Polsce. 

 

-I w jakiej grupie pani jechała? Czy tylko z rodziną? 

 

To znaczy, to była.... Mój stryjeczny brat z rodziną też jechał. To znaczy z częścią rodziny. Bo, 

ponieważ mój stryj po raz drugi ożenił się z Litwinką, miał dwoje dzieci, no to dzieci, żeby 

rodzicom nie było przykro, to dzieci uzgodniły między sobą, ze jedno będzie Polakiem, a drugie 

Litwinem. No i syn zdecydował, ze będzie Polakiem, a córka zdecydowała, że będzie Litwinką. I 

została w Wilnie. W Wilnie zresztą wyszła za mąż za Litwina.  Ale właśnie ten syn z rodziną jechał 

razem z nami i jeszcze ktoś tam jechał w tym wagonie, bo to była tam ilość miejsca była 

ograniczona. Tylko pamiętam taki tapczan, od którego się odcięło nogi, żeby na tym spać, bo to 

było przecież parę tygodni jazdy. Był strasznie wysoko i ja pierwszy raz w życiu miałam takie 

klaustrofobiczne odczucia. Nade mną był sufit, to było takie nieprzyjemne trochę.  

 

-A to był wagon bydlęcy? 

 

No tak, tak. Towarowy taki. 
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-A mniej więcej, jeżeli pamięta pani, ile osób było w tym wagonie? 

 

No właśnie, nie pamiętam. Nie pamiętam dokładnie. 

 

- Przepraszam, że będę się wtrącała. Cała ta podróż, czy Pani pamięta np.  jak z mamą 

wsiadałyście do tego wagonu? 

 

Nie. Tylko pamiętam, jak się przekraczało granicę i zobaczyłam żołnierza z orzełkiem. Wszakże 

bez korony, ale to pamiętam. I wtedy okazało się, że to już jest Polska. A potem pamiętam z dalszej 

podróży jakieś tam wysiadanie, jakieś tam chodzenie po wodę, jakieś powiedzmy takie momenty. I 

pamiętam przyjazd do Wrocławia. Bo do Gdańska jechaliśmy przez Wrocław. To w ogóle 

przedziwnymi drogami się jechało. Pewno tam, gdzie było można. I pamiętam miasto szkieletów. 

Jak staliśmy Wrocław. Zupełnie zrujnowany. (…) Pamiętam tylko, że stały tam takie szkielety, 

szkielety domów. No, a potem już przyjechaliśmy tutaj. Tutaj był ojciec. Bardzo chciałam od razu 

pojechać nad morze, zobaczyć jak morze wygląda. Pojechałam nad morze i morza w ogóle nie 

rozpoznałam. Patrzyłam w przelocie, tam, wtedy tam, tak jak i teraz. Są takie  przejścia na plażę. To 

wydawało mi się, że tam jest góra węgla nasypana. Że to nie jest morze, tylko węgiel. Mówię – 

skąd tyle węgla? I dopiero, kiedy przeszliśmy tam bliżej, to zobaczyłam, że to jednak nie jest 

węgiel.  

 

-A czy były jakieś.... Wracając do tego. Czy były jakieś wagony, jakiś kontakt z innymi, 

nieznajomymi ludźmi? 

 

Nie, ja tego nie pamiętam. Ale ja byłam chyba za mała. Jakichś dzieci tam nie było, w każdym 

razie. Dzieci nie było, bo to pewno bym pamiętała. Ale wydaje mi się, że po jednej stronie wagonu 

byliśmy my i ten mój brat stryjeczny z żoną. A po drugiej stronie byli jacyś inni ludzie. Po drugiej 

stronie wagonu. 

 

-A  jakieś takie może wspomnienia słuchowe pani pamięta? 

 

Nie, nie. 

 

-Jakieś piosenki? 

 

Nie, piosenek nie było i raczej było smutno. 

 

-Czyli taka atmosfera smutna była. 

 

/pani Teresa przytakuje/ 

 

-A jakieś zabawki, może ze sobą pani pamięta? 

 

Tak, przemyciłam jedną zabawkę. Bo tam były popakowane rzeczy. Była ograniczona w ogóle ilość 

rzeczy. Mebli nie można było zabierać. Bo to za dużo miejsca zajmowało. Jedyny mebel to jest ten 
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/wskazuje/. I tylko dzięki temu, że.... Tutaj, to jest nadstawka. To jest dolna część, a to jest 

nadstawka. Jak tą nadstawkę się odwróci do góry nogami, to tam się tworzy taka skrzynia. I cała ta 

szafa mieściła się w tej skrzyni. Ona w ogóle była składania. Nie była klejona ani zbijana, tylko 

była składana. To jest chińska szafa. I tak właśnie się ją układało w tym. Więc to właśnie nie było 

jako mebel, tylko jako taka paczka, taka podłużna. 

 

-To niesamowite, że to się..... 

 

Tak. Bardzo leciutka jest, to jakieś takie bardzo lekkie drzewo. To jest chińska szafa, która moja 

babcia i mama przywiozły z Dalekiego wschodu. To też cała taka opowieść. 

 

-A te zabawki? 

 

A zabawki, to ja miałam takiego jednego dużego siedzącego psa. Taki był nie pluszowy, ale właśnie 

taki. I on zajmował dość dużo miejsca, bo był taki niewymiarowy, taki siedzący pies. I miałam go 

zostawić. Ale go zapakowałam, zabiłam skrzynię gwoździami, i do takiej skrzyni.... /rozmówczynie 

śmieją się/ Tam, gdzieś go, wśród tych skrzyń, tam go przemyciłam. I jeszcze egzystował przez 

jakiś czas. Potem już mu trociny bokami wychodziły. /rozmówczynie śmieją się/  

 

-A co jeszcze państwo zabrali ze sobą?  

 

Zabraliśmy książki, zabraliśmy trochę książek. Zabraliśmy dokumenty, Zabraliśmy obrazy. 

Obrazów dosyć dużo, bo moja babka była malarką. Także to są obrazy rodziców mojego ojca, ale te 

obrazy i te, które są w tamtym pokoju i jeszcze trochę, to są malowane przez moją babkę. 

 

-A te obrazy też zostały przewiezione? 

 

Nie, te też zostały przewiezione, tak. To były w dwudziestym którymś roku robione. To są rodzice 

mojego ojca.  

 

-A co państwo zostawili tam, na Litwie? 

 

No, na Litwie zostawiliśmy dwa takie mająteczki. Mniej więcej 40-hektarowe. Mój dziadek... 

Właśnie tenże dziadek miał sześciu synów i córkę. No, i tam swoje gospodarstwo podzielił między 

nich. Pracował, pracował jako administrator majątków cudzych na Litwie, zanim się dorobił, że tak 

powiem ''swojego''. Między innymi pracował w majątku Karłowicza. Zapomniałam jak się 

nazywał... W Wiszniewie. No, a potem, jak już tam jakieś sobie zasoby uzbierał, no to miał już 

swoje gospodarstwo. I potem tą ziemię podzielił między swoje dzieci. Także z tego działu ojciec 

miał taki właśnie swój mająteczek, polankę. A potem jeszcze kupił drugi, niedaleko, który się 

nazywał Karczmiszcze. I ja pamiętam ten drugi. Z tymże, pamiętam, bo tam... Zresztą, tam latem 

pamiętam, ze byłam z babcią. Z tymże tego domu nie pamiętam, bo został rozebrany i przewieziony 

do Świra i tam złożony. Natomiast w czasie wojny, rodzice wysłali mnie razem z babcią, właśnie 

wtedy kiedy niebezpieczniej było w Wilnie 1940-41 rok. Wysłali mnie do majątku stryja, jednego 

ze stryjów i tam przez rok z babcia byłam. Te wszystkie majątki były blisko siebie, bo to był ten 
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sam dział. A ponieważ rodzeństwo było bardzo zżyte, to tez się tak pobudowali, by być blisko 

siebie i być dalej w kontakcie. 

 

-A okres wojenny, ma Pani jakieś wspomnienia? 

 

Znaczy, mam wspomnienia z okresu bombardowań, które na przykład mnie.... Ja miałam dziesięć 

lat wtedy, dziewięć. Nie, mniej nawet – osiem, dziewięć. Potem już nie było tych w 1945 roku. Tam 

na podwórku było trochę dzieci, takich żulików wileńskich, z którymi ja się bardzo chętnie 

bawiłam, z kolegami rodziny. Kiedyś nawet miałam szlaban przez pół roku, nie mogłam wychodzić 

na dwór. Ale dla nas, jak wyły syreny alarmowe, to była straszna frajda. My to odbierali jako 

straszną zabawę, bo wtedy kazali wszyscy schodzić do schronu, siedzieć w schronie, bo schron był 

wybudowany. Właśnie tam, na tym zaułku dobroczynnym. No, a  my ciągle wyrywaliśmy się z tego 

schronu i biegaliśmy po podwórku. I to była straszna frajda, jak się udało tak uciec i biegać po tym. 

No, to pamiętam, że kiedyś, w czasie takiego nalotu, zastało nas chyba przy zbieraniu pokrzywy na 

jarzynkę, bo z tego się robiło. I właśnie tam, na ten sygnał alarmowy, wszyscy się  tam rzucili na 

ziemię. I tego nie pamiętałam, ale potem mama się śmiała. No, bo wszyscy się rzucili i mnie 

przykryli, bo zawsze się odruchowo chroni dziecko. A ja podobno powiedziałam – ''Co żeście się 

tak na mnie rzucili? Kto rękami, kto nogami, a kto tyłkiem?''./śmiech rozmówczyń/ Także te naloty 

pamiętam właśnie tak. Potem właśnie rodzice wysłali mnie do majątku stryja i to, muszę 

powiedzieć, był najlepszy okres mojego dzieciństwa. Ten rok na wsi. Dużo pamiętam, dużo 

pamiętam z tego. Tam było moje stryjeczne rodzeństwo  młodsze ode mnie. Ja wtedy miałam 7 lat, 

jeden miał 5 /lat/, a dwoje było zupełnie małych. Ale z tym pięciolatkiem, to żeśmy biegali po tych 

łąkach. Tam ruczajek tam płynął, gdzie przylaszczki rosły. Więc tam nad tym ruczajkiem ogromne 

pole kaczeńców. Ja od tego czasu mam ogromny sentyment do kaczeńców, bo to pamiętam całe 

takie żółte pole, bardzo to pięknie wyglądało. Uważam, ze to był najlepszy rok mojego dzieciństwa. 

 

-A czy pani wróciła kiedyś właśnie do tego miejsca? 

 

Tak, w 1999 roku. Pojechałam na Białoruś  z moimi córkami i z wnukiem, właśnie od tego stryja, u 

którego byliśmy z babcią.  Pojechaliśmy do Wilna. I z zięciem, jeszcze był zięć. Pojechaliśmy do 

Wilna, ja tam utrzymuję kontakt ze swoją rodziną, która, ta właśnie stryjeczna siostra, która 

postanowiła być Litwinką. Stryj został, ona zdecydowała się że zostanie. Jej mąż był Litwinem. Był 

kustoszem w muzeum. I stryj zdecydował się z nimi zostać. W 1947 roku, nawet chyba tam... Tak, 

w 1947 mąż właśnie tej mojej siostry został wywieziony ze Sławy do Workuty, ponieważ sygnował 

swoim podpisem taki list protestacyjny przeciwko temu, ze Litwa wcale nie prosiła, żeby się 

przyłączyć do Związku Radzieckiego. Dlatego, że przecież, tak jak i inne republiki była 

przyłączona na prośbę obywateli, prawda? W wersji radzieckiej. No, i ponieważ on tam właśnie tak 

się zachował, to został zesłany do Workuty do obozu.  

A w ślad za nim, potem wywieziono stryja i właśnie tą moją stryjeczną siostrę Danutę razem z 

czteroletnią córką. I ich wywieziono. Z tymże do Workuty, to był ciężki obóz pracy, a ich 

wywieziono po prostu, tylko do tajgi. Nawiasem mówiąc, przez dwa lata spłacali koszt biletu 

przewozu, po przyjeździe tam. Wrócili w 1957 roku, z tymże stryj w 1949 roku zmarł. To był drugi 

jego zawał. A pierwszy zawał to był wtedy, kiedy po nich przyszli. Takim zwyczajem, jak to 

zawsze, czyli spakować się w ciągu pół godziny i wyjazd. No i stryj dostał zawału i klapnął 
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nieprzytomny  na ziemię. Więc jego żona, zamiast się pakować... I kazali go zostawić. Więc jego 

żona ten czas, który był przeznaczony na pakowanie przeznaczyła oczywiście na to, żeby wybłagać, 

żeby pozwolono go zabrać ze sobą. Także zawiniętego z dywan pozwolono go do tego bydlęcego 

wagonu wrzucić. No, tak jak mówiła Danusia, to on przez dwie doby był nieprzytomny. Nie było z 

nim kontaktu. No, ale jechali wszyscy razem w tym bydlęcym wagonie. No, i właśnie też Danusia 

opowiadała taką, jak po tych dwóch dobach stryj zaczął przychodzić do siebie, i ona taka nachylona 

nad nim, a on mówi – ''Danusiu, a czemu ty masz takie włoski nieporządne?''. Ona zawsze sobie 

kręciła, takie tego. Więc myślała, ze jeszcze jest nie bardzo przytomny. I mówi – ''No, tatusiu, nas 

wywożą. My jedziemy na Syberię''. A stryj mówi – ''To nie, ja wiem. Ale włoski trzeba 

uporządkować''. /śmiech rozmówczyń/ I ona mówi, że przy następnym postoju poszła pod pompę, 

umyła włosy i tak dojechali.  

Z tymże, stryj przy tym drugim zawale zmarł, a jego żona z córką i wnuczka w 1957 roku wróciły.  

Z tymże, tam stryj miał swój dom. Też mam zdjęcie tego domu, z którego zabrali. Ale jak wrócili, 

to im powiedziano, że ten dom jest już zajęty. Ktoś już tam mieszkał. Poza tym, nie można tego 

domu w ogóle im zwrócić, dlatego ze ten dom nie został im zabrany. Więc nie można zwrócić 

czegoś, czego się nie zabrało. Wobec tego dostali mieszkanie na zarzeczu, koło Kościoła Św. 

Bartłomieja, taki mały kościółek tam jest. I tam jest taki mały mur, idziesz wzdłuż ulicy Zarzecze w 

kierunku kościoła św. Bartłomieja. A z drugiej strony jest wejście do mieszkań. Wchodzi się na 

wprost tego kościoła i w prawo, na wprost tego kościoła były takie przybudówki i wejścia do tych 

mieszkań, których okna są z zewnątrz przy ulicy tej Zarzecznej. Z tymże, to było  mieszkanie z 

klepiskiem, bez ubikacji. Jedna ubikacja, która była na te wszystkie, to była na dworze. Także, jak 

się szło do niej, to się miało piękną panoramę Wilna. W strasznym stanie ta ubikacja była. Także 

dopiero oni stopniowo sobie kładli, jakąś tam podłogę kładli. No i udało się po wielu latach 

doprowadzić wodę. Ale odpływu niestety nie. Po prostu nie dało się tego zrobić, tylko wodę 

bieżącą. Żeby nie trzeba było... Bo przedtem trzeba było nosić z ogólnej jakiejś tam studni. No i 

mieszkali w  tym mieszkaniu bardzo długo. I dopiero w siedemdziesiątym.... Którym? Chyba 

dopiero w 1996 roku udało im się odzyskać ten dom. Znaczy, to z początku był jeszcze dom z 

lokatorami, więc na zasadzie, że nie będzie można tam nikogo dodatkowego meldować, natomiast 

ci którzy są, to dopóki będą, to będą. Tam w sumie były cztery mieszkania w tym domu. I tam się 

właśnie przenieśli. Zresztą, też mi Danusia opowiadała, że był już taki moment, że oni mieli klucze 

od mieszkania, jakiegoś tam normalnego, po iluś tam latach. Po dziesięciu latach. Z tymże, to był 

1968 lub 1969 roku, kiedy była ta nagonka antysemicka. I rugowano Żydów i z Polski i z Rosji. I 

no mieli takiego zaprzyjaźnionego lekarza Żyda, którego poszli odprowadzić na dworzec. I potem, 

jak go odprowadzili, to im zabrano klucze od mieszkania. Także dalej mieszkali w tym, i dopiero 

wtedy, kiedy odzyskali ten dom, to się tam przenieśli. /pauza/ Tak. /śmiech/ 

 

-Już tutaj, w Polsce, po kim zajęli państwo mieszkanie? Jak to mieszkanie wyglądało?  

 

To było duże mieszkanie na Waryńskiego, mieszkanie czteropokojowe. Z meblami. Z piecami. Z 

tymże, w  tym mieszkaniu także mieszkali przez dłuższy czas nasi krewni, którzy przyjechali z 

Wilna. Więc oni tam zajmowali jeden duży pokój. No, a  potem ojciec dostał to służbowe 

mieszkanie jako dyrektor tej szkoły. No, ale potem po paru latach został z tej szkoły wywalony. No, 

a potem to mieszkanie jako służbowe nie przysługiwało, zresztą zaczęto nam dokwaterowywać do 

tego mieszkania ludzi. Także potem tam już się nieprzyjemnie mieszkało. Zresztą ja nie lubiłam 
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tego mieszkania. Ono było duże, zimnie, z piecami, parterowe. W tej chwili, to by się już zrobiło. 

Ale wtedy tam przy jednej ścianie był zaciek. Przecież nie było możliwości, żeby na własną rękę 

otynkować ten kawałek, czy tam wysuszyć, coś zrobić. Także.... 

 

-A na Waryńskiego Pani mówi, że było z  meblami, tak? 

 

Tak. 

 

-A co to były za meble? 

 

To był komplet sypialniany. W stołowym pokoju był taki duży kredens, duży stół. Który potem 

musieliśmy zostawić, bo to się nie mieściło  w mniejszym mieszkaniu. z takim pomocnikiem, no 

taki kredensowy. To mniej więcej.... A, biurko było jeszcze. Biurko było i szafa biblioteczna. 

 

-A z takich... Może jakieś nie zasłony? 

 

Raczej nie. Może były tam jakieś serwetki pojedyncze, coś takiego było. Ale, ale...  

 

-A po kim było to mieszkanie? Kto tam wcześniej mieszkał, czy wiadomo? 

 

Nie, nie wiem. 

 

-Nie dowiadywaliście się? 

 

Nie. Nie. 

 

-A dla pani jako dziecka trudno było w  nowym miejscu? 

 

No..... /zastanawia się/ Bo ja wiem. W tej chwili jak patrzę, to wydaje mi się, że ja bardzo tęsknię, 

ja bardzo nie chciałam wyjeżdżać i  bardzo... No, bo to koleżanki i koledzy z podwórka. Musiałam 

ich, musiałam ich zostawić. I, no w ogóle. Z tymże w tej chwili mi się wydaje, że może trochę na 

mnie działał nastrój rodziców, którzy w prawdzie nie mówili o tym, jak im jest źle, tęskno, nie 

użalali się. Nie było zupełnie, powiedzmy, tego. Ale ja sobie dopiero później wiele lat zdałam 

sprawę, do jakiego stopnia to było dla nich jednak stresujące i jaki uraz. No, po prostu, zapadł się 

świat w pewnym sensie. Ojciec nie wracał, znaczy w ogóle nie mówił nigdy. Nie wypowiadał się, 

że coś w ogóle jest nie tak z w związku z tym. Mama bardzo często, mama moja bardzo lubiła 

przyrodę, lasy, zieleń. Może ja to zresztą mam i po niej. I bardzo się dobrze czuła. Bo   w tym 

drugim majątku, który ojciec kupił, to ojciec już tam zaprojektował sam dom. i ponieważ mama 

pracowała sama w tej szkole, uczyła angielskiego, to mieli dwa miesiące wakacji. No, więc na te  

dwa miesiące się wyjeżdżało tam do tego miejsca, to było 10 kilometrów od Naroczy. I mama się 

tam czuła bardzo szczęśliwa. No, właśnie, w lesie, w zieleni. Także często dosyć właśnie to 

wspominała, tam jakieś miejsca, te lasy, to to, to że tamto. A jak się... Tam były takie dwie 

pomocnice – Mania i Marysia, to pamiętam. To mówiło się – ''A, to może na obiad zrób grzyby?''. 

To wyskakiwała do lasu i przynosiła po pół godziny, bez wielkiego. Po pół godziny przynosiła 
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grzyby albo owoce leśne. Bo las w to obfitował. Także, nie wiem, na ile ja bym sama z siebie do 

tego stopnia tęskniłam, ale w każdym razie, cały czas żyłam w przeświadczeniu, że musiałam to 

zostawić. Że musiałam coś tam opuścić i że jestem wygnana w jakimś sensie, stamtąd. 

 

-Kogo Pani poznała po przyjeździe tutaj? Czy jak Pani przyjechała jako dziecko, czy były 

jakieś dzieci? Jakie były właśnie takie pierwsze wrażenia? 

 

To pierwsze wrażenia to była ta kupa węgla /śmiech/. Myśmy tu z mamą przyjechały w  połowie 

maja chyba, czy na początku maja. No, a ponieważ ja nie chodziłam tam do szkoły, to znaczy 

próbowano mnie posłać do szkoły litewskiej, ale ja niczego nie rozumiałam w ogóle. 

 

-Tutaj? 

 

Nie, nie, nie. W Wilnie. Żebym w ogóle gdzieś, coś tam. A potem.... Ale właściwie do szkoły nie 

chodziłam. No, miałam już te jedenaście w 1946 roku. No, miałam te jedenaście lat. I czytałam, 

wcześnie zaczęłam czytać, czytałam dużo. No więc ustalono, rodzice planowali, że mnie.... Że 

powiedzmy przez wakacje się zorientują w programie i coś tam w przerobią. Ojciec tam rachunki...  

I potem bym poszła do czwartej klasy, tak wiekowo wypadało. Z tymże, tam gdzie mieszkaliśmy, to 

w tym samym domu mieszkała w moim wieku, troszkę starsza dziewczynka, z którą nawiązałyśmy 

kontakt. Jak ona wracała ze szkoły, to tam razem się bawiłyśmy. I ona mówi kiedyś – ''Wiesz, ja tak 

siedzę w tej szkole, a ty tutaj sama jesteś, może byś przyszła do szkoły? Byśmy razem siedziały, to 

razem tam poględzimy trochę na tych.....''. No, i ja mówię – dobrze. No, i rzeczywiście poszłam do 

szkoły, sama poszłam. Poszłam do dyrektora i mówię, że ja właśnie przyjechałam  i nie chodziłam 

do szkoły, rodzice planują mnie tam do szkoły z nowym rokiem posłać. Ponieważ nie chodziłam do 

szkoły, to może ja mogłabym tu tak pochodzić, żeby się tak w ogóle tak ''przyzwyczaić''. No i  

wyraził zgodę. I ja zaczęłam chodzić razem z nią i na koniec roku dostałam promocję do szóstej 

klasy. /rozmówczynie zdziwione/ No, wtedy ten poziom był.... No, powiedzmy, taki, o wiele niższy 

niż teraz. To była zbieranina powojenna i w tych wyższych klasach  były przedziwne rzeczy. Tam 

przecież byli ludzie i nastoletni i dwudziestokilkuletni. Także to... W każdym razie dzięki niej 

zyskałam dwa lata. 

 

-A czy ta koleżanka to ona była gdańszczanką? 

 

Nie, nie. Ona też z Wilna przyjechała, tylko oni wcześniej przyjechali. Skończyła zresztą tą szkołę... 

Ojca tą. Właśnie te Gdańskie Techniczne Zakłady Naukowe, a w skrócie się mówiło ''Gietezana''. 

 

-A czy utrzymuje Pani jeszcze z nią kontakt? 

 

Zmarła. 

 

-Ale byłyście...? 

 

Utrzymywałyśmy kontakt, tak. Utrzymywałyśmy cały czas. Ona zmarła blisko dziesięć lat temu. 
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-Ale super, ze Pani tak zmotywowała  szybciutko, że tak sama, samodzielnie jako dziecko 

poszła, fajnie. Ja bym się tak nie odważyła. A w szkole, w ogóle, młodzież... To znaczy-dzieci, 

rówieśnicy, jak oni reagowali na to, że....? 

 

No, śmieli się z mojego ''ł''.  

 

-Tak. /Vilja śmieje się/ A poza tym nie było żadnych? 

 

Poza tym nie było, nie było. 

 

-Czyli tolerancyjnie, została Pani zaakceptowana. 

 

Tak, tak. Nawet pamiętam połowę dziennika, pamiętam z tego. Z tego czasu. Nie, tam było zupełnie 

normalnie. 

 

-A Pani się dobrze czuła w szkole? 

 

Wtedy w tej szkole? / rozmówczynie przytakują/ Dobrze, dobrze. 

 

-I po jakim czasie wróciła Pani na Litwie? Czy to było... Dużo, mało? 

 

Nie pamiętam dokładnie, który to był rok, ale w każdym razie, to były jeszcze te lata, kiedy trzeba 

było bardzo długo... Procedura wyjazdu była bardzo skomplikowana. Trzeba było składać podanie 

tam o zaproszenie. Potem, stamtąd musiało przyjść zaakceptowane zaproszenie. I dopiero wtedy się   

otrzymywało wizę, czy paszport, już nie pamiętam, jaki to tam był. Bo te paszporty, to wkładki 

paszportowe się nazywało. To nie były pełne paszporty, tylko takie jakby docelowe do określonego 

kraju. No, i ta jazda była bardzo ciężka. Bo to było pociągiem, to się długo jechało. Wiem, że to 

było bardzo uciążliwe. No, nie mogę teraz, w tej chwili sobie przypomnieć, jakie to były lata. No, 

siedemdziesiąte. W siedemdziesiątych latach. I potem byłam kilka razy. Właśnie wtedy 

przyjeżdżałam. Jeszcze wtedy żyła, właśnie ta moja stryjeczna siostra, z którą bardzo byłam... No, 

właściwie ją poznałam dopiero wtedy, jak zaczęłam przyjeżdżać do Wilna. No, bo jak ją 

zostawiliśmy w Wilnie, to miałam dziesięć lat. No, więc nawet nie pamiętałam jej.  Także, wtedy 

już jeździłam dosyć często. Jej się też udało tutaj przyjechać. 

 

-A jak się Pani czuła właśnie po tylu latach, kiedy przyjechała \pani do Wilna? I stanęła Pani 

na dworcu...? 

 

No, przyszli po mnie, oczywiście, na dworzec. Zaprowadzili mnie do tego mieszkania, właśnie na 

Zarzeczu. 

 

-Ale uczucie Pani samej? 

 

No, jak wyszłam, to było tak, że.... Także, tego pierwszego momentu, to nie pamiętam. Ale właśnie 

ta kuzynka, ta moja siostra, to wróciła bardzo schorowana, bo gruźlicę przechorowała, potem 
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wygoiła na tym, na Syberii. Ale była jeszcze w dosyć dobrej formie i zabrała mnie właśnie, żeby mi 

pokazać Wilno. Tam, te miejsca, gdzie mieszkałam, to pamiętałam zupełnie, zupełnie dobrze. 

Natomiast, bardzo się  poczułam jak w domu, kiedy, właśnie w trakcie chodzenia, ciągle 

napotykałyśmy na jakieś tam miejsca, które się wiązały z rodziną. Więc, tu np. tutaj kawiarnia, jak 

on się nazywał, co mnie operował potem.... Na rogu, na przeciwko placu Katedralnego. Na roku 

Mickiewicza i …... /zastanawia się/ 

 

-Zamkowej? 

 

Nie, nie, nie. Mickiewicz i na przeciwko katedry. Przypomnę nazwisko. Bo to była dosyć znana 

kawiarnia, a syn właśnie tego właściciela operował mnie tutaj, w Warszawie. Był lekarzem. Więc 

np. idziemy Mickiewicza i mówi – ''O, tutaj, to twój ojciec mieszkał przed ślubem''. ''A tam gdzieś 

w okolicy Zarzecza, to stryj Władysław mieszkał na stancji i u jakiejś pani, w córce której się 

zakochał''. Zresztą on miał wtedy lat 18, a ona 30. Tak. Ale miłość była wielka i pobrali się, wzięli 

ślub. Bardzo było szczęśliwe małżeństwo, mimo takiej różnicy wieku, dziwacznej dosyć w tym 

układzie. Z tymże, ona zmarła, potem stryj się drugi raz ożenił i jego syn z tego  małżeństwa też 

zmarł, na tyfus. Także, po prostu, wtedy jak chodziłam z nią, to miasto się robiło mi coraz bardziej 

znajome. Jeszcze bardziej znajome niż przed moim wyjazdem. Bo wtedy była wojna, więc nikt nie 

zwracał mi uwagi na to, żeby mi tam akurat opowiadać o tych rzeczach. Także, poczułam się jak w 

domu i tam dalej się tak czuję tam. (…) 

 

-Czy pamiętają państwo moment pożegnania swojej rodzinnej miejscowości? 

 

Nie, ja pamiętam tylko, jak się żegnałam ze swoją przyjaciółką z podwórka. Że wydawało mi się, że 

bardzo będę za nią tęsknić. I.... jej się bardzo podobał taki obrazek, który był u nas w albumie. I ja, 

coś jakoś nie mogłam jej zastać, ona gdzieś tam wyjeżdżała ze swoją rodziną dalszą, jakoś 

wyjeżdżali razem. I ja w takiej skrytce, gdzie chowałyśmy sobie sekrety różne, schowałam dla niej 

ten obrazek. Poprosiłam mamę, żeby tam, żebym mogła tam jej dać. No, ale niestety, ona tego 

obrazka już nie odebrała. Po prostu, myślałam, ze ona jeszcze będzie na tym swoim mieszkaniu, 

czy jeszcze tam zajrzy. No, ale potem zobaczyłam, że nie. No, i tak bardzo mi było smutno, że..... 

 

-Jednak nie udało się. /Vilija/ 

 

-A co pani zachowała z Wilna? Jakieś przepisy kulinarne, tradycje? Na pewno. /Asia/ 

 

Może nawet nie tak wiele. Przed wojną był powiedzmy taki układ, że ani moja mama, ani moja 

babcia się nie zajmowały prowadzeniem domu w sensie bezpośrednim. Także babcia się właściwie 

uczyła gotować, nauczyła się szyć w czasie wojny. Bo to było potrzebne. No, w czasie wojny, to 

tam  wielkiego rozmachu wziąć nie bardzo można było. Także, ja właściwie uczyłam się tych, te 

wileńskie potrawy, nie wiem skąd. Ja je znałam, ale nie umiałam ich robić, że tak powiem ''z 

domu''. Mnie tego w domu nie... A mam nie umiała gotować i nie lubiła. Także to tak było. No, poza 

śliżykami. No, to śliżyki, to się robiło w domu i robię dotychczas. 
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-O, sama Pani robi? 

 

Tak, tak. To zawsze córki przyjeżdżały. No, z początku były tutaj na miejscu, potem jak już 

mieszkały osobno, to przyjeżdżały i robiły. No, teraz jedna jest w Irlandii, a druga, która tutaj jest, 

to też przyjeżdża. I robimy sobie wtedy taki wieczór.  Bo to długo trwa. Bo trzeba wyrobić 

drożdżowe ciasto. 

 

-A co to jest w skrócie? /śmiech/   

 

To jest właśnie taka tradycyjna potrawa. Robi się ciasto drożdżowe, z tego ciasta drożdżowego robi 

się takie kluseczki. No, bo one są takiej powiedzmy wielkości /pokazuje/ i piecze się je, każdą z 

osobna, że tak powiem. Kładzie się na blasze, żeby wszystkie upiec. I to się dodaje do mleka 

makowego. To znaczy: mak przekręcony z bakaliami i miodem. I to się do tego wrzuca, to powinno 

tak namoknąć trochę. Bo one są takie chrupkie, suche. I to wtedy jest bardzo pyszne. Także w 

czasie, w stanie wojenny, kiedy w ogóle było tak, że nie było nic do jedzenia. Były tam takie trudne 

okresy, to wtedy właśnie śliżyki były. Na wigilii. Jakieś jedzenie tam bardzo przypadkowe było, ale 

śliżyki. 

 

-U mnie akurat w domu, co do śliżykiów, to jest taka tradycja, że wrzuca się się te śliżyki, czyli 

te takie kluseczki, trudno powiedzieć, wrzuca się do kisielu. I się pije właśnie z kisielem. Czyli 

to tam pływa. Ja pamiętam z dzieciństwa zawsze była wielka frajda, trzeba było wyłapać te 

wszystkie śliżyki z tego kisielu. Więc to u nas właśnie z kisielem. 

 

A u nas to było zawsze z tym mlekiem makowym i z miodem. Co jeszcze mam wyznać? 

 

-Jak spędzała Pani czas w pociągu? No, to już było w sumie wszystko.  

 

-A jak to właśnie u Pani przebiegało? Pani ukończyła szkołę w Gdańsku?  

 

To znaczy, ja chodziłam tutaj do.... Do tej szóstej klasy i do tej siódmej klasy. A potem rodzice mnie 

oddali, ku mojemu utrapieniu, do szkoły w Wejherowie. Do szkoły sióstr Zmartwychwstanek, do 

internatu. Żeby mnie trochę utemperować. Bo mama powiedziała, że już sobie ze mną nie radzi. I ja 

tam spędziłam lat trzy. Które uważam za stracone. Z tymże, te siostry były całkiem sympatyczne, 

one tam nie dziwaczyły. Była taka druga szkoła Urszulanek w Gdyni i zdaje się, że one były tam 

bardziej rygorystyczne i jakieś takie. A tamte były rzeczywiście normalne i sympatyczne, no ale, 

było to jednak takie ograniczenie w możliwościach działania.  Chociaż same kontakty, powiedzmy, 

takie kontakty koleżeńskie to były bardzo sympatyczne i z dwoma koleżankami, że tak powiem 

klasy i sypialni, to dotychczas utrzymuję kontakt. Nawet wczoraj rozmawiałyśmy telefonicznie. 

 I spotykamy się tam, co jakiś czas. Także, nie, nie było to w sumie, takie bardzo męczące, ale ja 

uważałam, ze to nie był dobry pomysł. Poza tym, tęskniłam bardzo za babcią, ja byłam najbardziej 

z babcią swoją związana, właśnie z ta malarką. I bardzo, bardzo tęskniłam za nią. No, potem już 

nie. Potem już się tam zaadaptowałam. I potem, to byłam tam w klasie siódmej... Nie, szósta, 

siódma, ósma, dziewiąta... Nie, to do szóstej tylko chodziłam.  siódma, ósma, dziewiąta. Wtedy 

były jedenastoklasowe. I potem mnie stamtąd zabrano. I chodziłam do szkoły na Wałach 
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Jagiellońskich. Jest taka duża szkoła, gdzie jest Biblioteka Pan-u, w tym kompleksie. Chodziłam do 

tej szkoły, ale z tej szkoły mnie wywalili pod koniec roku. Z tymże, to dzięki dyrektorowi, to mnie 

tak całkiem nie wywalili, tylko on mi pomógł załatwić przeniesienie do drugiej szkoły. Także dzięki 

niemu mogłam zdać maturę i w ogóle. No, a wywalono mnie za nieprawomyślność. To był bardzo 

zły okres. To był okres takich bardzo aktywnych bojówek ZMP-owskich, które, można właśnie 

powiedzieć, ze to były bojówki. Którzy wypatrywali wszystkiego, co mogło być. A ja, jako że 

miałam, no, byłam trochę nieopanowana w wypowiedziach. To najbardziej zaważyła taka 

wypowiedź, którą przekazałam szeptem swojej przyjaciółce, z którą dotychczas utrzymuję, 

jesteśmy w bliskim kontakcie. No, a który posłyszał kolega, który sobie zbierał punkty na uczelnię. 

No, bo to, w ten sposób się zbierało punkty. Bo pytanie było takie nauczyciela – ''Kto zaproponował 

ostatni rozbiór Polski?''. No, i ja powiedziałam – ''Towarzysz Stalin''. Ale powiedziałam tej 

koleżance. A on bystrym uchem ten szept usłyszał i odpowiednio to nagłośnił. Także były całe 

zebrania potępiające, w całej auli, wszyscy zebrani, itd. Mnie zawieszono z początku. Do czasu 

ciągali mnie po takich różnych tych. No, i w końcu miałam wyjść z wilczym biletem, wylecieć z tej 

szkoły, ale dyrektor był wspaniałym człowiekiem. On zresztą wielu ludziom pomagał, bo to dużo 

osób miało w tym czasie trudności. Czy to z powodu pochodzenia, czy to z powodu jakiejś 

wypowiedzi takiej. I on załatwił to, że mnie przyjęto do szkoły na Pniewskiego. Poradził też moim 

przyjaciółkom, bo tam były dwie z którymi się przyjaźniłam, które też miały takie poglądy, dosyć 

określonego rodzaju. Nie należały do ZMP (Związek Młodzieży Polskiej). Poradził też, żeby się 

przeniosły, bo też będą miały. I w tej szkole, nie było takich, powiedzmy... No, nie byli akurat tak 

napaleni, ci wszyscy działacze. Także, tam normalnie zdałam maturę. 

 

-A, właśnie, mam takie pytanie.  Bo Pani mówi, że pochodzenie. Czy Pani w ogóle mogła 

głośno o tym mówić, że pochodzi z Wileńszczyzny?  

 

Nie, chodziło o pochodzenie socjalne. Inteligencja pracująca to już było... jeżeli nie robotnicze i 

chłopskie, to już zaraz to podejrzane. 

 

-A o samym, to że właśnie Pani jest wilnianką, to nie było problemu? 

 

Nie, nie, nie. Bo ja właśnie słyszałam, że były takie kłopoty, że osoby dopiero w latach 

dziewięćdziesiątych się przyznały do tego, że w ogóle pochodzą z Wileńszczyzny.  

No, ale we wszystkich pismach, ankietach, podaniach podawało się miejsce urodzenia. Na 

legitymacjach wszystkich. To nie było jak nawet tego ukrywać. ''Miejsce urodzenia – ZSRR, 

Wilno''. 

 

-No właśnie. Wielka, duża ojczyzna. 
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Pani Teresa pokazuje swoją kolekcję obrazów z Wilna. 

 

/p. Teresa pokazuje na obraz/ To jest moja babcia. Z tego co wiem, to studiowała między innymi w 

Monachium. A to jest przetłumaczone, to co z tamtej strony. W 1914 roku zdawała taki egzamin, 

żeby wykładać w Wileńskiej Szkole. Tu jest cała dokumentacja – Szkoła Rysunkowa w Wilnie, 

która miała bardzo ładne tradycje. I babcia składała egzamin, który Imperatorska Rada Sztuk 

Pięknych miała tam zaakceptować. No, ale niestety w 1914 roku wybuchła wojna. A tu, w tej szkole 

rysunkowej, to właśnie tutaj... W Toruniu była taka wystawa – ''Kształcenie Artystyczne w Wilnie i 

jego tradycje''. To w Toruniu była. I tam jednocześnie był wydany prospekt i tu właśnie w ostatnim 

dziesięcioleciu XIX wieku... ''Szkoła kontynuowała tradycje organizowania wystaw. W latach 1897-

99 odbyły się wystawy artystyczne, m.in. Wandy Hartung''/czyta/. To moja babcia, Wanda Hartung. 

I tutaj, ta szkoła zaczęła się bardzo dobrze rozwijać i na zajęcia tego, co właśnie prowadził, 

''uczęszczali plastycy, którzy studiowali w akademiach i szkołach sztuk pięknych Monachium, 

Warszawy, Krakowa. Tam Hartung-Peliska''- to właśnie babcia, drugie nazwisko Peliska. I, niestety, 

musiała, ze tak powiem... Z tego nic nie wyszło. Natomiast, ponieważ w 1907 roku, kiedy moja 

mama miała dwa lata, a też już były te ruchawki na terenie Rosji. Bo po 1905 roku po tej pierwszej 

rewolucji to potem się cały czas kotłowało, zmarł właśnie ojciec mojej mamy, czyli mąż babci. I 

ona została sama z tym małym dzieckiem, bardzo się nią opiekował jej brat. Wtedy to była taka 

moda, że bracia  siostrą się opiekowali. I on wyjechał do Harbina, gdzie wielu Polaków w tym 

okresie przedwojennym działało. I babcia razem z moją mamą tam, do tego Harbina pojechała. I 

dokładnie nie wiem, jak to było, ale przypuszczam ze chyba nie miała dość pieniędzy (bo przecież 

to przez całą Rosję trzeba przejechać) i stąd tutaj są takie dokumenty, z których wynika, że gdzieś w 

Krasnojarsku wykładała grafikę. Więc i wiem, że mama chodziła do szkoły rosyjskiej. Więc 

przyjechała tam kawałek, potem zatrudniła się w szkole i potem jechała dalej. Myślę, ze to chyba 

tak. A może to z powodów jakichś innych? Ja tego nie wiem, w porę o to nie zapytałam. 

 

-A to jest wszystko z Syberii, tak?  
 

To jest Syberia, tak. A w 1919 roku, tu jest napisane, że wzięła urlop i po prostu wtedy wracał już 

do Polski razem z tym swoim bratem, który też wracał do Polski. I zupełnie niezależnie od tego, do 

Polski też wracał mój ojciec, który budował cementownię we Władywostoku. Więc kiedy Polska 

wybuchła, to do Polski wrócił. (…) 

 

/p. Teresa wskazuje na zdjęcie/ A to bardzo lubię. Bo to jest już, kiedy mama i babcia mieszkały  u 

stryja, u swojego brata. To on gdzieś jeździł i jakieś swoje sprawy załatwiał. I wysyła pocztówki do 

siostry. ''Dzień dobry''- bardzo elegancko. ''Rączki całuję''- też bardzo ładnie. A tu – ''trzymaj się 

stara''. Tu są mamy zdjęcia z pobytu w Herbinie. (…)  

 

-A jak Pani mama się z domu nazywała? 

 

Peliska, Wanda Peliska.  A potem Gumowska. A babcia z domu była Hartung, pewno coś tam 

niemieckiego było. Bo jakieś wiem, ze w Niemczech kontakty były. A po mężu Peliska. Też Wanda.  

(…)  
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To była właśnie taka wycieczka do Chin i Japonii. Taka jak tam była, To widocznie zafundował 

mamie stryj. I to są zdjęcia z Mandżurii. Właśnie tam przez mamę robione. 

 

-A w którym roku była ta wycieczka? 

 

To był.... No, w 1920 roku wracali. Więc to mógł być 1919. A, 1920 chyba pisałam. Przed 

powrotem. 

 

-I to są zdjęcia osób? 

 

To są zdjęcia robione... W tej kopercie, co tu była, to były napisane ''Typy ludowe chińskie''. Tak 

mama to nazwała. To były właśnie typy ludowe. Robiona tu jest jakaś gra, taka. (…) A tu jest wiza 

powrotna. Do Polski. 

A tu jest właśnie ta szkoła techniczna. Państwowa Szkoła Techniczna.  Tutaj są tam opinie, 

rekomendacje, że tak powiem, ojca do tej szkoły. Dyplomy, umowa o pracę. 

 

-A to jest Pani tata, tak? 

 

To jest ojciec. Tu jest takie zbiorowe. To jest właśnie z tej szkoły zdjęcie. Jakieś tam uroczystości, 

sprawozdania dyrekcji. To jest zdjęcie robione przy tej szkole. A to jest szkoła, którą ja teraz 

robiłam. Tak teraz wygląda, tylko tu jest odwrócone, że tak powiem, w drugą stronę. Ale to jest 

właśnie to miejsce. I tu były okna naszego mieszkania /p. Teresa pokazuje na zdjęciu/ Tu było nasze 

mieszkanie. Ja tu wychodziłam na tym podwóreczku, się bawiłam. Tu ojciec mi rysował takie, jak 

miałam dwa lata, właśnie takie obrazki, zeszyciki. To ja – na nocniczku, na łóżeczku. (…) Ojciec w 

ogóle nieźle rysował. (…) A to jest ten majątek stryja, w którym ja byłam w czasie wojny. To ten 

rok, taki mój piękny tam spędziłam. I tam, w tym czasie, o czym ja oczywiście nie wiedziałam, był 

jeden z dowódców oddziału Kmicica, po rozbiciu tego. Znaczy on był z początku w 1943 roku, tam 

została ten oddział. Potem przeszli do oddziału Łupaszki. I tutaj właśnie takie wiersze pisał, 

ukrywając się. Mieszkał w jakiejś tam przybudówce, był pan ale /niezrozumiałe/ A to są listy, które 

ojciec pisał do mnie. /p. Teresa czyta list/ ''Gerus przyniósł mi dziś do pokazania swój zbiór 

znaczków, mając ze sto sztuk. Ja nie bardzo lubię zbierania znaczków, bo jak słyszałem kiedyś 

opowiadania Gerusia, to chłopcy oszukują przy wymianie znaczków między sobą i uważają to za 

rzecz naturalną. Ale oszustwo zawsze pozostanie rzeczą brzydką, choćby chodziło o sprawy 

drobne''. /śmiech/ Ojciec pisał takimi drukowanymi literami, bo ja te drukowane czytałam wtedy. 

Ale chciałam jeszcze pokazać... To się nazywało Ministerstwo Oświecenia Publicznego, tak jak 

przed  wojną się nazywało. To pismo, o którym ojciec pisze, właśnie te propozycje. Widać, że ta 

maszyna za bardzo nie zdawała egzamin. 

 

-O, karta ewakuacyjna. To jest akurat bardzo ważne. Dokument. A karta ewakuacyjna ojca?  

 

Jest tylko kopia, dlatego że ta jest złożona w tym, pod  Wojewódzkim Oddziale, w związku z 

ewentualną rekompensatą. Do której pewnie nie dojdzie. 

 

Tu jest przyjazd do Gdańska. O, tu jest właśnie to gimnazjum, historia tego gimnazjum polskiego, z  
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którego się potem właśnie zrobiły Gdańskie Techniczne Zakłady Naukowe ojca. Tu jest 

wspomniane – ''organizację szkoły powierzono Janowi Gumowskiemu''. A tu jest Kaliny, ona tam 

do czegoś pisała, bardzo sympatyczny, taki. 

 

-O tym Lapidarium, tak? 

 

Znaczy to jest... To nie jest o Lapidarium, to jest o przyjeździe do... Tutaj.  

 

-Właśnie, też musimy się z Panią Kaliną umówić na spotkanie.  

 

To wymagało by więcej czasu.  No, ciekawe są tam jeszcze historie z dalszej rodziny. Tutaj 

znalazłam w jednej książce. Bo najmłodszy brat ojca, Marian, który był wójtem w Kobylniku, 

został... teraz się Narocz chyba nazywa Kobylnik. Koło Naroczy. Został wywieziony, zaraz 

zgarnięty, bo nie wszystkich tam zgarniali. Wójtów i kogokolwiek. Nie bardzo wiadomo, gdzie on 

w końcu zginął. Czy w Nowej Wilejce, czy w Berezweczu, gdzie też był taki  oddział. A jego syn, 

jeden z jego synów został razem z nim wywieziony. I znalazłam tutaj, w książce Władysława Getza, 

ja wiedziałam, że on potem brał udział w walkach i zginął pod Falaize. I tutaj właśnie jest napisane, 

że w walce o wzgórze Maczuga zginął. To jest on. /pokazuje/ 

A tu są ojca wczesne rysunku, rysuneczki. A tu jest jego zdjęcie ze studiów, w czasie. Ojciec był 28 

lat starszy od matki, także kiedy on był tutaj na studiach, to zaraz potem czasowo ja tu mam 

metrykę urodzenia matki /śmiech/ 

/Opisuje zdjęcia/ Tu jest mama z psem i dziadkiem. (…) Tu są wiersze ojca z czasów młodości. Tu 

jest list do pierwszej  żony, chyba. Który w czasie, rentgen się chyba pojawił. To jest bardzo ładny, 

mam kolorowy, chyba dobrze zachowany. To jest takie pożegnanie.  Ojciec pracował w takich 

zakładach kolejowych i kiedy dostał propozycję budowy cementowni – bo to w  Moskwie było. 

Dostał propozycję budowy cementowni we Władywostoku, na dalekim Wschodzie. To dostał takie 

wzruszające pożegnanie od... Tu wszyscy się podpisali. Tak, podpisał się. Z krzyżykami, wszyscy 

pracownicy. No i tutaj w rosyjskim, zupełnie rosyjskim stylu, takie ''duszo szczypatnije'', bo to jest 

przetłumaczone.  

 

/Vilija czyta po rosyjsku/  

 

-Ale tu widać, że wszędzie tutaj twiordy znak powstawiali.... 

 

No tak, bo to był 1910 rok. 

 

-No właśnie, czyli starszy ten język. 

 

1910-11 rok. Ale twardego już nie ma znaku. /mówią o teraz/ 

 

-Znaczy rzadko jest używany. 

 

A tutaj jest babcia. A tu nie są babci /pokazuje inne/ Tu są obrazy Wilna, ale innego. To jest właśnie 

ta cementownia. Cement …, gdzie ojciec pracował. Tu jakieś przepustki, bo to był już 1917 rok. A 
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to tez są zdjęcia z tego rejonu, robione przez ojca. (…) I tu tez taka opinia tutaj, rozrywająca serce. 

Teraz, to by się ktoś ubawił, żeby coś takiego napisać. (…) jeszcze bym paniom coś śmiesznego 

pokazała. Ojciec robił, w ogóle lubił robić zdjęcia i robił również zdjęcia stereoskopowe. To były 

aparaty, które robiły zdjęcia stereoskopowe. I.... To na tym polegało, że w tej chwili, to technika 3D. 

Jeżeli były panie na ''Avatarze''. Więc też się robiło dwa zdjęcia, jakby dwuoczne. I potem się.... Z 

tymże to też prawie 100 lat ma, także to dosyć wypłowiało. /oglądają/ A tu jest na przykład powódź 

w Wilnie. W 1920 roku chyba była ta powódź, która zalała podziemia katedry. 

 

-Ale fajnie, łódką chyba tak? /Asia/ 

-Tam przy Placu Katedralnym. /Vilija/ 

 

To jest to właśnie zdjęcie ojca, tam było zrobione zdjęcie. To, co panie tam widziały, na tym, na 

maku, czy... Aparatem w czasie wojny to ja się bawiłam jako dziecko, ale potem ten aparat szlak 

trafił. Się zostawiło, jak wiele rzeczy. 

 

-A z którego roku jest to, co maki? /pokazuje zdjęcie/ 

 

No, około 1920. W 1920 roku ojciec wracał. A tam był między 1911 a 1920 rokiem. Bo z początku 

budował tą cementownię, a  potem był dyrektorem tej cementowni. I dopiero, jak Polska odzyskała 

niepodległość, to wtedy (…) W związku z tymi zdjęciami chciałabym powiedzieć anegdotkę, która 

u mnie w rodzinie istnieje. Ojciec bardzo lubił robić zdjęcia i tam wcześnie je dosyć robił. A koło 

tych majątków ojca i stryjów była taka wieś, nazywała się Rozkosz. Jeszcze jest w tej chwili. I 

ludzie  z tej wsi, po prostu często przychodzili do pomocy, się ich zapraszało. No, i ojciec 

postanowił kiedyś zrobić zdjęcie takiej Malwinie i Kaziukowi. Dotychczas nie mieli jeszcze zdjęć 

robionych, no bo to tak.... Zrobił to zdjęcie, przyniósł i no i oglądają. I Malwina  ma jakąś taką 

niewyraźną minę. No więc ojciec pyta – ''Czemu tak, nie podoba ci się coś tutaj?''. A ona – ''No, ja 

przecież tak nie wyglądam''. A jej mąż mówi – ''No, Malwina, maszyna nie pudłuje''. /śmiech/ 

(…) A to jest rodzina ze strony mamy. To moja ze swoją babcią, czyli prababcią. To jest moja 

babcia, ta właśnie malarka. I to jest ona z mężem, który ją wcześnie... wcześnie tak odumarł. Tu jest 

mój ojciec, tu jest moja przyjaciółka, która zginęła, najbliższa. To tez moja córka i moja córka.  A to 

jest babcia ze strony ojca. 

 

-To jest ta sama babcia, co obraz? 

 

Co na portrecie, tak. (…) To nie jest rodzina, ale jak rodzina była dla mnie (….) 

A tu jest też taki haft japoński, tu była poduszka, a ja z tego z tego zrobiłam... Dałam to do 

konserwacji i do powieszenia zrobiłam. To jest wdzięczny haft, taki. 

 

-A to jest dziadek, tak? 

 

To jest pradziadek. 

 

-A jak się nazywał? 
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Ferdynand Hartung. A te ramki, to robił ojciec i stryj. Bardzo lubili takie robić. To była czeczotka, 

modna była. To jest taki rodzaj brzozy. Właściwie to jest taki wykwit na brzozie. W tym okresie 

właśnie międzywojennym to było bardzo modne. A to jest babcia i jej mąż. Czyli babcia i dziadek. 

To jest na szkle jeszcze zdjęcie robione.  

 

-Czyli to jest mamy mama, tak? 

 

Mama mamy, tak. 

 

-A te wszystkie przedmioty to są z Wilna przywiezione? 

 

Tak, też są  z Wilna. Te ramki to są japońskie. To przywiezione wtedy, kiedy mama.... 

 

-A to biurko? 

 

Nie, to kupiłam.(...) 

 

-A co to jest za przedmiot z tym lustereczkiem? 

 

To jest właśnie taka toaletka. I to jest na biżuterię, czy na jakieś precjoza. Tego na przykład ojciec 

używał do golenia, tutaj miał jakieś.... (…) te pozostałe obrazy to są obrazy z Wileńszczyzny. To 

jest cyganka z Wileńszczyzny. To jest moja mama w wieku 15 lat, a to jest autoportret babci. A ta 

Matka Boska to jest malowana przez malarkę wileńską Romerównę. To jest bez sukienki ozdobnej. 

 

 

 


