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-I kto był przesiedlany? 

 

Więc jak ja wyjeżdżałam, to był mąż i starszy syn Jerzy. Który teraz ma sześćdziesiąt osiem lat. 

Miał wtedy, to był 1953, trzy latka. Nie miał trzech lat, miał dwa latka. Dwa latka Jerzy miał jak 

przesiedlany był. Ja mieszkałam w Wilnie na ulicy Wielkiej, teraz Dzidżoje 18. Tutaj, między 

Katedrą a Ostrobramą. No, myśmy... Tragicznie to było. Bo to te bydlęce wagony podstawiali nam, 

nigdy nie wiadomo, kiedy pojedzie. Trzeba było być spakowanym, a ja sobie skaleczyłam palec. 

Miałam dziecko dwuletnie, wszystko spakowane, a przebrać nie można. A dwa tygodnie na 

transport czekaliśmy. Dwa tygodnie. Ale to jeszcze i tak niedużo. Myśmy.... Ja byłam w ciąży z 

drugim dzieckiem, to zaraz po przyjeździe do Białegostoku poroniłam. No, na skutek takich 

podróży. Ale to jeszcze szczęście, ze nasz transport jechał dwa dni. Z Wilna wyruszył. To jak 

wyruszył, to jechał, myśmy dojechali, a ja tam miałam siostrę, która już mieszkała w Białymstoku. I 

tam zaczęłam rodzić w nocy. Ale gdybym jechała, tak jak jechała moja matka pierwszym 

/poprawia/ drugim transportem, w ogóle był przesiedleńczy. Bo ja jechałam dziewiątym 

transportem, dosyć wcześnie wyjeżdżałam. Dziewiąty mówili, że to jeszcze nie warto, że to wcale 

nie do Polski. Że to na Sybir.  A nam już było wszystko jedno. Najwyżej wcześniej dojedziemy na 

Sybir. Bo moja matka, jak weszli Sowieci, to kazali nam zdać te dowody niemieckie. I wymieniali 

na rosyjskie. I ja złożyłam, mąż, wszyscy złożyliśmy. Matka też. Matka poszła po rosyjski, a jej nie 

dali dowodu. Pytają – ''Gdzie wasz muż?''. A matka mówi – ''Na Ponarach. Ojciec rozstrzelany na 

Ponarach był''. Że Niemcy rozstrzelali /niezrozumiałe/ było. I zabrali paszport i nic nie dali. A trójki, 

tak jak chodziły i łapały. I ''Parzałsta, dokumenty''. Nie ma dokumentów – no to ''Parzałsta''. To 

wszystko jedno było, nie było wyjścia. I myśmy w takich warunkach. A jak nasz... Ja jechałam 

dziewiątym transportem. Jechało nas w wagonie dwadzieścia osób. To był towarowy, zupełnie taki 

bydlęcy. Jak pociąg był na małym rozruchu, dwóch chłopców wskoczyło z plecakami. I myśmy się 

nie znali wszyscy. Jeden drugiego nie znaliśmy. 

 

-Czyli nie z pani rodziny... 

 

Nie! Z nikogo, nikt nie wie, kto to jest. Wskakuje dwóch młodzieńców. No, więc wszyscy się 

domyślają, co to jest. Że to są chłopcy, którzy nie mają zezwolenia na wyjazd. Wszyscy się 

domyślali, że to są Akowcy. Nikt ich nie zna. No, to teraz tak: zgłosić, że wskoczyli. No to ich 

wywiozą na Sybir. I do więzienia wezmą. A nie zgłosić, jak na granicy, to nas wszystkich... Cały 

nasz wagon pójdzie na Sybir. I myśmy cały czas się denerwowali. Być może, że i te nerwy 

wpłynęły na mnie. Jak ja byłam w ciąży, to dwie doby człowiek się denerwował. W końcu, godzina 

pierwsza w nocy, zbliżamy się do Sokółki. A w Sokółce była granica. Ktoś tam wyglądnął z 

wagonu i mówi - ''już zbliżamy się do Sokółki''. A to pierwsza w nocy była, ciemno w  wagonie. 

ktoś odważny krzyczy – ''Do jasnej cholery! Schowajcie tych dwóch!''. No to wszyscy ruszyli się. I 

zaczęliśmy ich zagrużać tymi rzeczami, tobołkami. Czy ich udusimy, czy ich nie udusimy, to było 

wszystko jedno. Zagruziliśmy. No i siedzimy. Rzeczywiście, za jakieś piętnaście minut, czy 

dwadzieścia, podjeżdżamy pod granicę, pociąg się zatrzymuje. I wpada do nas komendant, 

niewiasta była komendant transportu, Polka oczywiście. I dwóch Sowietów z pepeszami, ot tak do 

nas- ''Parzałsta, dokumenty''. Wszyscy zdenerwowani, wiemy, że tych mamy tam. A już nam 

mówili, że na granicy, jak damy papierosy i wódkę, przekupimy, to nie będą rewidować. Myśmy 

guzik tam mieli, co tam rewidować. To taki strach był. A wódkę dawali na kartki. Ćwiartkę na 
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osobę co miesiąc. Ja już wiedziałam pól roku wcześniej, że będę wyjeżdżać, to myśmy zbierali tą 

wódkę. I ona trzyma tak, ta nasza komendant, trzyma tak, palcami przebiera /niezrozumiałe/ I my 

jej wieszamy te papierosy, tę wódkę. A już tyle nawieszaliśmy, ze strachu, ze już palce obrywają 

się. A u nich, jak Sowieci mówią ''W pariadkie''. I paszli. My zadowoleni, ale dwa wagony od nas 

odczepili. Nie wiem, musiał być jakiś telefonogram. Odczepili od pociągu dwa wagony, zostały na 

stacji. I potem poszły już w niewiadomym kierunku. Już nie wiem. To musiał być jakiś ...1 

/niezrozumiałe/ No i ruszył w końcu, to pierwsza w nocy była. O jakiejś godzinie, czy dwóch ruszył 

ten pociąg. I my patrzymy, że już granicę przekroczyliśmy. I też taka radość, krzyk. Ciemno w tym 

wagonie, krzyczą ''Polska, Polska''. ''Wyciągać tych! Czy oni jeszcze żyją?''. Wyciągnęli się. A oni 

rzeczywiście mieli plecaki, nie mieli nawet kromki chleba na tego... Tylko mieli w plecaku wódkę i 

papierosy /śmiech/ I jak zaczęli wszyscy z radości pić... Przyjechali. To byli Akowcy. Potem okazał 

się jego kolega wśród naszych pasażerów. Był. To nieprawda, że oni przyjechali, wskoczyli do 

takiego przypadkowego. Mieli kolegę. Ale ten kolega też się do nich nie przyznawał. Bo się bał. 

No, wskoczyli, dwaj. Mówię- co robić? Zadenuncjować, no to jego wywiozą na Sybir. No, i tak ci 

chłopcy Akowcy przyjechali dwaj. I prawdopodobnie gdzieś w Polsce są, jak żyją. Także takie 

przygody były. I to wszystko, to napięcie nerwowe, dlatego poroniłam. To była dziewczynka, 

później już dziewczynek nie miałam, miałam tego drugiego syna. Niestety. I taki był nasz wyjazd z 

Polski /Wilna - chyba p. Zofia się myli/. Myśmy wyjechali do Białegostoku. Ja się zatrzymałam w 

Białymstoku. Byliśmy w Białymstoku, bo myśmy dziewiątym transportem wyjechali, to był 26 

marzec, jak myśmy do Polski przyjechali. Ja pamiętam, to był dzień urodzin mojego męża. Dlatego 

tak dobrze pamiętam. W 1945 roku. Ostatnią wigilię jeszcze w Polsce spędził i 25 maja byliśmy w 

Białymstoku. I mąż odbudowywał ten Pałac Branieckich, co teraz jest uniwersytet medyczny, 

Akademii Medycznej w Białymstoku. I tam myśmy byli do września 1945 roku. A we wrześniu w 

1945 roku przyjechaliśmy do Gdańska. 

 

-A dlaczego do Gdańska? 

 

Dlaczego do Gdańska? Bo wyjechali wszyscy mężczyźni szukać studiów. Bo myśmy byli wszyscy 

po szkołach średnich, a nie mieliśmy wykształcenia naszego. I nawet był plan, bo jeszcze Warszawa 

się biła, jak wyjeżdżałam. I tu, na Pomorzu, były walki. Także... I my pojechali początkowo, znaczy 

mężczyźni wyjechali, a myśmy zostały w Białymstoku, szukać wyższej uczelni. I pierwszy plan był 

na Lublin, bo tam była pierwsza uczelnia, uniwersytet i politechnika. Ale, nie wiem, jak oni tam, ci 

mężczyźni zadecydowali, że oni w końcu znaleźli się w Gdańsku! I przyjechali, a ja w 

międzyczasie w Białymstoku dostałam przydział na mieszkanie. I przeprowadziłam się. Tydzień 

tylko po przeprowadzce mąż przyjeżdża i wyjeżdżamy do Gdańska. I wyjechaliśmy do Gdańska, 

początkowo zamieszkaliśmy na ulicy Lwowskiej we Wrzeszczu. Tam mieszkałam do 1948 roku. 

Później... I mnie brakowało jeszcze rok do matury, to robiłam tu na Hallera, właśnie w tej szkole, 

gdzie żeśmy się spotykały /śmiech/ I już nie pamiętam, która to klasa. Bo jeden rok robiłam w 

drugiej licealnej, mi brakowało. Siostra poszła na medycynę, skończyła na medycynę w tym. A ja 

zrobiłam, jeszcze w Gdańsku nie było stomatologii, a później, dopiero w 1949 roku otworzyli 

stomatologię. Ja poszłam na stomatologię i pracowałam cały czas, czterdzieści sześć lat jako lekarz 

stomatolog. Z tymże, potem przeprowadziłam się na Zamenhofa, tam miałam cały dom. Wszystko 

teraz musiałam sprzedać, ino takie mieszkanie na koniec. Tak mi się właśnie ułożyło. 
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-Czy w Wilnie ktoś został z pani rodziny? 

 

Z mojej rodziny nikt nie został, bo mój ojciec był legionistą, z Żeligowskim zdobywał Wilno w 

1919 roku. I dlatego... Był oficerem, Piątego Pułku Legionu Wilna. Ojca rodzina to ze Lwowa 

wyemigrowała przeważnie do Wrocławia, bo lwowiacy do Wrocławia. A mojej matki rodzina, 

matka była wilnianka, całą wywieźli na Sybir. Na Ural, do Świerdłowska. I potem ze Świerdłowska 

wywieźli ich sześć osób, trzy osoby zaraz zmarły tam na tyfus. W ciągu jednego roku zmarły te trzy 

osoby, a te trzy osoby przyjechały do nas do Gdańska. A w  Wilnie nikt nie został. Nikogo. 

Owszem, byłam w Wilnie, bo byłam na Ponarach na tym grobie ojca. Tam jest, bo dokumenty 

znaleźli. Wyrok gestapo. Nawet jest w książce tej. I mój ojciec tam figuruje. I na tym wykazie. To 

było straszne przeżycie, jak ja pojechałam do Wilna i stanęłam przy tym pomniku Poległych na 

Ponarach. I odczytałam ojca. Ojciec został rozstrzelany, tam jest podana, bo to na podstawie 

dokumentów. I letryskich i gestapo. Także 12 maja w 1942 roku został rozstrzelany, a dopiero we 

wrześniu skończył czterdzieści pięć lat. To był młody człowiek. Wtedy mi się wydawał stary. A 

teraz to już młody, jak ja mam... 

 

-A w którym roku pojechała pani do Wilna? 

 

Ja do Wilna pojechałam cztery lata temu dopiero. Ja się specjalnie, tymi na Ponary, żeby... Tam 

pojechałam na grób. To było dla mnie straszne przeżycie. I oczywiście Wilno zwiedziłam, te stare 

kąty. Ale już tam nic nie mam. Rodziny nie mam. Koleżanek nie mam. Wszystko powyjeżdżało, 

rozprysło się, te wszystkie moje koleżanki. 

 

-A pani panieńskie nazwisko? 

 

Kuźniarska. 

 

-A gdzie pani mieszkała w Wilnie? 

 

Wielka 18. A matka moja mieszkała, chyba na Tatarskiej 7. Chyba nie mylę się. To jest od 

Mickiewicza, zaraz w bok. Tam teraz, jak pojechałam, to już od frontu bank, a w środku jeszcze był 

ten dom, w którym matka mieszkała. Tam wchodziło się, przed Dobroczynnym Zaułkiem. Tatarska. 

Jeżeli panie były w Wilnie, to... panie są młode. Ale teraz tego już nie będzie, bo burzą stare 

kamienice. One się już pruszyły. Więc teraz ładne banki. Tam Zielony Sztral był na rogu. Teraz jest 

bank. I moja matka tam mieszkała, właśnie róg tatarskiej i Mickiewicza.  Zielony Sztral, to 

niedaleko PTLT. 

 

-A dlaczego mama tam mieszkała, a wy tu? 

 

Bo byłam mężatką! Bo w Wilnie wyszłam za mąż. A ja z mężem i dzieckiem mieszkałam na 

Wielkiej. 

 

-Czyli się pani urodziła tam, na Tatarskiej? 
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Nie, proszę panią. Ja się urodziła w piątym pułku legionów na Kalwaryjskiej. To jest, proszę panią, 

nawet nie Kalwaryjska, jakaś Słomianka, bo to w bok szło. Kalwaryjska, to jak cerkiew była, to tam 

się skręcało w prawo. Carskie koszary, stare budynki. Jak zawsze mówię ''wysoko urodzona'', bo na 

drugim piętrze, to kiedyś w domu się rodziło. /śmiech/  Jak mama w domu rodziła, to aj zawsze 

mówię ''wysoko urodzona, w domu na drugim piętrze, w V pułku legionów!''. Tam mieszkałam z 

rodzicami jako dziewczynka. A później mieszkałam jakiś czas na Chocimskiej, 38 numer chyba. To 

już bliżej cerkwi. A później już mam. Ja już byłam mężatką na Wielkiej, a mama mieszkała na 

Tatarskiej. Ale oni się nie mogli w  wojskowych blokach, jak sowieci wchodzili, mieszkać, bo 

przecież nas wszystkich na Sybir, to wszystko uciekało z koszar. Jak koszary wojska 17 września w 

1945 roku.  Przecież nie można było. Jak można było na tereny koszar mieszkać? Ja tam 

mieszkałam i tam się urodziłam. 

 

-Czy zabrała pani coś ze sobą do pociągu, jak pani jechała do Białegostoku? 

 

Tak, zabrałam, tylko że z rzeczy nic nie wolno było. Nawet szafy nie wolno było, a ja wzięłam 

szafę. Wbrew prawu. Ale obszyłam workami. To tak jakbym ukradła u kogoś. A moja szafa nawet 

jest w Bydgoszczy, u siostry męża. Bo myślałam – gdzie ja powieszę? Nam nie wolno było nawet 

szafy wziąć. Żadnych mebli. 

 

-A jakieś zdjęcia, pamiątki rodzinne? 

 

Zdjęcia tak, tylko ja mam taki bałagan w tych zdjęciach, że szkoda mówić. O, na przykład, tu pani 

pokażę. /pokazuje/ Tu jest mój ojciec. Właśnie, wojskowy.  Proszę panią, matka, ja i siostra. 

 

-A tu jest pani? 

 

Tak, ja jestem młodsza, tu siostra. Tu jest siostra mojego ojca, tu jest mój ojciec i matka. To jest 

moje zdjęcie z komunii z kościoła Św. Rafała /wskazuje/ Tutaj, potem był w Sopocie ten ksiądz 

Pawełek u Świętego. Jerze /kościół/, to z Rafała był jakiś czas. Już nie pamiętam jego nazwiska. 

 

 

-To będzie trzecie zdjęcia, pani Zofia u ojca na kolanach. Rodziny Ostrowieckich.? 

/pani Zofia szuka zdjęć/ 

 

Tu jest moja metryka ślubu /wskazuje/  

 

-A ślub w jakim kościele braliście? 

 

Św. Rafała. Tu jest moja metryka. Oryginalna, podklejona przez ojca świętego Rafała. 

 

-To jest urodzenia i chrztu. Po litewsku pisane. /p. Zofia potwierdza/ I widzę, że tu pani nazwisko 

zmienione – Kuzniowskajte. 

 

Od razu zmienili! Mówili, że nie ma Litwinów, tylko są spolszczeni Litwini. Znaczy, ze Polaków 
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nie ma w Wilnie. Dlatego oni, taka ich metoda była. Od razu. Ja nigdy ''Achramowiczenie'' nie 

byłam, ani później ''Laskajte'' nie byłam. Na przykład Kuźniarska... A tu zaświadczenie o 

ewakuacji. /wskazuje/ 

 

-Dla ewakuacji do Polski. Czterdziesty piąty rok już normalnie napisali, po polsku. 

 

To już urząd polski, ewakuacyjny. Był na terenie Wilna. Więc ja się zgłosiłam do Urzędu 

Ewakuacyjnego, dlatego tam normalnie. To już nie był litewski, to był urząd... 

 

-A tu widzę, że na początku było tak: 25 marca, a później przedłużyli do 15 czerwca, tak? W 

Białymstoku. 

 

/p. Zofia czyta/ ''Tereny ważności...'' A nie wiem, co tam było. To w Białymstoku mieszkałam, na 

Mal 96. no, bo jak tam przyjechałam, to musiałam się zameldować na tej podstawie, prawda? 

 

-I oni tam oznaczyli. 

 

Że się osiedliłam w Białymstoku. O, paniom coś pokażę! O, harcerka, byłam na zlocie. Przed 

wojną. 

 

-1937 rok? 

 

1937. To ile to lat temu, kochane? Ja jestem wiekowa niewiasta. 

 

-A dlaczego pani akurat wzięła tą szafę? 

 

Dlatego, bo ja myślę – gdzie ja pomieszczę te rzeczy? Wzięłam, przemyciłam po prostu w  ten 

sposób, że szafę niby skrzynia. I obszyłam workami, żeby się oni nie domyślili, że to jest mebel. Bo 

nam nie wolno było, nic! Żadnej serwantki, żadnej szafy. Można było łóżko na dwie osoby i po 

krześle. Po krześle na osobę. I to wszystko z mebli, co nam wolno było. 

 

-A  łóżko pani przywiozła, czy nie? 

 

Już nie pamiętam, czy ja te łóżko przywiozłam. Ja miałam kanapę... Ale kanapę, o taką, to moja 

mama jechała drugim transportem. Bo nie dali tych dokumentów. To myśmy wrzucali do wagonu, a 

przechodził ten, strażnik wojskowy ''Nilzia'' i wyrzucić. I trzy razy wyrzucali, a my w końcu na 

małym rozruchu, znaczy mój mąż i męża brat, no bo młodzi chłopcy. Wrzucili w końcu tą kanapę i 

ta kanapa pojechała do Polski. Ale to przecież nie była kradziona, to była swoja. No bo ona jechała, 

na czym ona będzie spała tam? Nie wie  do kogo, gdzie się zatrzyma. I taka była nierozkładana 

kanapka tu. I nie wolno było wieźć. To trzeba było wszystko zostawić na miejscu w  Wilnie. 

 

-A jak pani dojechała do Białegostoku, to gdzie pani zamieszkała? To było wolne mieszkanie? 

 

Nie, proszę panią. Moja siostra już mieszkała tam od 1940 roku, bo wyszła za białostoczczanina. A 



 

 

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

7 

 

 

jego ojciec był dyrektorem szpitala kolejowego w Białymstoku. I oni mieli pięcioosobową willę. I 

ta willa była wtedy pusta! Bo dziadka tego lekarza wysłali do Olsztyna, organizować szpital, a 

teściowa pojechała swoją córkę z pierwszego małżeństwa do warszawy szukać, bo zaginęła w 

powstaniu. Córka. I pojechała. Pusta willa. Pięciopokojowa była. Ale ja się tam nie zatrzymałam, bo 

siostra była w konflikcie z teściami. Ale brat męża w tym mieszkaniu się zatrzymał, a myśmy tam 

już... Bo już byłam u siostry, moja matka wcześniej wyjechała, była w Białymstoku. Miała 

mieszkanie sublokatorskie, oczywiście. I ja się tam zatrzymałam. W nocy zaczęłam rodzić. A nawet 

myśmy się nie chcieli zatrzymywać, ale szwagier od razu poszedł po furmana. I ja mówię – słuchaj, 

my się nie zatrzymujemy. ''A nie zawracaj mi głowy! Ty, ja wam pokażę jak wasi repatrianci żyją'' 

/cytuje szwagra/ I rzeczywiście, na drugi dzień już poszłam do tych baraków repatriacyjnych. W 

strasznych warunkach, piętrowe łóżka żelazne. No bo tam moi znajomi pewnie byli. I ja bym się tak 

mordowała? Także ja wyjątkowo, luksusowo miałam warunki. Bo miałam do kogo przyjechać. Bo 

już tam moja siostra była od 1940 roku. 

 

/Kiedy pani przybyła do Gdańska? - Redakcja/ 

 

20 września w 1945 roku, bo chodziło nam o studia tutaj, na politechnikę.  

 

-A gdzie pani tu zamieszkała? Skąd mieszkanie? Od razu w Gdańsku się znalazło? 

 

A w Gdańsku Niemcy uciekali, puste były mieszkania. 

 

-To zajmowaliście pierwsze lepsze.  

 

Opuszczone mieszkania były. Początkowo były, a później już było trudniej. A początkowo były. W 

1945 roku było jeszcze kupę opuszczonych mieszkań. 

 

-Tam na Lwowskiej? 

 

Tak, na Lwowskiej myśmy, ładne właśnie mieszkanie. No, niektórzy, to do Niemców się 

sprowadzali i  wyrzucali Niemców. Ja to absolutnie nie. Więc myśmy opuszczone mieszkanie na 

Lwowskiej znaleźli. I w tym opuszczonym mieszkaniu... 

 

-Umeblowane było? 

 

Meble były, resztko, co oni nie zabrali, Niemcy. Szafę, coś niecoś, było.  

 

-A takie szafy zwykłe, czy jakieś ozdobne? 

 

Nie, to była taka dzielnica robotnicza, takie to były zwykłe. Ale ja tam długo nie mieszkałam. Na 

Lwowskiej mieszkałam w 1945 roku, a już w 1948 w czerwcu, wyprowadziłam się na Zamenhofa. I 

tam mieszkałam sześćdziesiąt lat. 

 

-Czyli od Niemców zostały tylko te meble? Nie było żadnych, na przykład serwetek? 
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A skąd. To było pozabierane. Oni zabrali, potem przecież wojsko sowieckie było jeszcze tutaj w 

Gdańsku. I nasze wojsko. Tu pełno było szabrowników. Pełno było szabrowników! Po tych 

mieszkaniach opuszczonych, to zabierali. 

 

-A tylko z mężem pani przyjechała do Gdańska, czy jeszcze z jakimiś znajomymi? 

 

Nie, ja przyjechałam, tu dużo nas przyjechało. Bo tak jak mówię, szwagier był białostoczczanin. 

Więc miałam kupę kolegów. Kolegów gimnazjalnych, którzy byli po maturze i którzy chcieli 

studiować. Szukali politechniki, ci białostoczczanie. No więc, ja ich już w Białymstoku poznałam. 

Tych białostoczczaninów takich. Małżeństwo Drewnowskich, Jaroszów. On nawet był w Ameryce 

urodzony, nie miał polskiego obywatelstwa. Bo nie zdążył wziąć i wojna go, urodzony w Ameryce.. 

myśmy wszyscy jechali, szukaliśmy wyższej uczelni. No i wylądowaliśmy w Gdańsku. Wszyscy, 

na ogół, żeśmy się tak trzymali, to towarzystwo. Część poszła na politechnikę, przeważnie 

mężczyźni. No, siostra na medycynę,  ja dostałam się później na stomatologię. Każdy coś, jakiś 

zawód musiał zdobyć. Myśmy jeszcze byli... Przecież nas wojna zaskoczyła, jak myśmy się uczyły. 

Mnie rok jeszcze do matury brakowało w Gdańsku. 

 

-A właśnie, gdzie pani się uczyła w Wilnie? 

 

W Czartoryskiego gimnazjum na Placu Jerzego. To było gimnazjum... Było państwowe gimnazjum 

Czartoryskiego na Placu Św. Jerzego. Tu, od Mickiewicza. Teraz jest teatr tam i bank, ja byłam tam. 

Gdzie kościół Św. Jerzego. Dom towarowy Jopkowskich, wie pani gdzie? 

 

-Mi te polskie nazwy nic prawie nie mówią. 

 

A ja litewskich znowuż nie znam. 

 

Róg Wıleńskiej a Mickiewicza. Tylko tu w kierunku Mostu Zielonego, tak? Jest taki park. Tam i 

teraz jest park Św. Jerzego. Tam było i żydowskie gimnazjum Zesien, a obok było gimnazjum 

Czartoryskiego. A w tej chwili tam jest chyba bank, wiem że duży budynek. Bo tamto juz było 

rozebrane. Kościół  Św. Jerzego jest, tylko nie wiem, czy to ejst otwarte, bo nie zaszłam jak byłam 

do kościoła. Więc  kościół  Św. Jerzego jest, gdzie kino Lux był na rogu. A, pani to w ogóle nie zna. 

Na rogu lux, tego i dalej taka, bo obok był park. Bo ten placu Kinsyk, to dalej. /Vilja potwierdza/ 

Tam było gimnazjum Orzeszkowej, naprzeciwko. To było państwowe gimnazjum i moje tez było 

państwowe. 

 

-A tam dalej był też cmentarz żydowski kiedyś? 

 

Tam był gdzieś, ale tego ja nie wiem, gdzie żydowski. On gdzieś był na Śniebecka. Tam był meczet 

mahometański. Było więzienie na Łukiskach. Tam mój ojciec był  własnie więziony. Tam te 

dokumenty były, tego. A tutaj było gimnazjum Czartoryskiego, to było państwowe gimnazjum. Ale 

ono było mniejsze, bo zeńskie. Bo kiedyś nie było kodukacyjnych szkół, tak jak teraz. Że 

dziewczynki i chłopcy razem chodzą. Chłopcy chodzili, było Mickiewicza męskie, było Zygmunta 
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Augusta w Wilnie. Te dwa państwowe. Prywatne było jezuitów, tego. A żeńskie, Orzeszkowej było 

większe. Tam chyba półtora tysiąca uczennic było. A u nas pięćset uczennic, gimnazjum 

Czartoryskiego. Na placu Św. Jerzego to było.  /Vilja potwierdza/ 

Ja do tego samego gimnazjum chodziłam, co artystka Skarżanka. Tylko jak ja przyszłam do 

pierwszej klasy, to na amtirę starą, bo był system stary. Akurat pamietam. I nie wiem, skąd ona się 

zrobiła artystką, bo ona poszła na prawo zaraz po maturze. Była jeszcze jako absolwentka, 

pamiętam, bo nas interesowały te starsze koleżanki. Ona przychodziła jao studentka praawa 

odwiedzać swoje nauczycielki do gimnazjum Czartoryskiego. Ona, Hanka Skarżańska. Ale ja z jej 

kuzynkami chodziłam, w mojej klasie była. Zapomniałam jak ona się.... To jej kuzynki były. Także 

ja doskonale pamiętam Skarżankę ... 

 

No, że takie to były dzieje. Smutne dzieje. Obyście tego nie przechodziły, panienki. 

 

-Nie, po to tu jesteśmy, żeby się dowiedzieć od pani. 

 

I co jeszcze chciałyście wiedzieć? To były tylko dwa państwowe gimnazja. Bo były Filomatki, ale 

to już było prywatne. O, tu mieszkała moja przyjaciółka /pokazuje/, bo ja po niej od dzieci kupiłam 

to mieszkanie. To ona chodziła do benedyktynek. To już było prywatne gimnazjum. Bo przed 

wojną, jak ja zdawałam, to już był konkursowe egzamin do gimnazjum. Nie tak było łatwo się 

dostać. Ja, jako córka legionisty, miałam jakieś przywileje, jakieś punkty więcej. I ona na przykład 

zdawała z moja siostrą, bo ona była starsza. Siostra się dostała, a ona zdała, ale nie dostała się. 

Zabrakło jej punktów. No, ale jak mieli pieniądze, to do prywatnego. Bo tak było. 

 

-A jak sobie pani poradziła w nowym miejscu zamieszkania? W Gdańsku- wszystko nowe, 

trzeba było znaleźć uczelnię. Czy to było trudne? 

 

Mąż od razu poszedł do urzędu GUM, Gdański Urząd Morski pracował. To był początek całej tego, 

znaczy... Główny Urząd Morski teraz jest w Gdyni. Pracował. Bo mąż już był po szkole technicznej 

Piłsudskiego w Wilnie. I pracował w tym, Grunwaldzka 204, się mieściło, ten GUM. No, więc mnie 

o tyle było łatwiej, że mąż pracował, to już miał pensję. To myśmy jakoś skromnie żyli, żeby się 

uczyć. I tez na politechnikę, sobie dorobił politechnikę w Gdańsku. No i pracował potem w Nowym 

Porcie, potem tutaj, gdzie teraz się mieści Solidarność, ten urząd.  W końcu pracował w Gdyni w 

inwestycjach. Przeszło pięćdziesiąt lat pracował w porcie. Wysokowolski krzyż. Także mąż 

pracował i studiował, a ja nie. Ja tylko studiowałam, no a później pracowałam jak skończyłam. 

Pracowałam na Jaśkowej Dolinie w przychodni, pracowałam na Modzelewskiego w przychodni, w 

szpitalu w Oliwie dziecięcym pracowałam. Na emeryturę poszłam. Czterdzieści sześć lat w swoim 

zawodzie pracowałam, także dostatecznie.  

 

-A czy opowiadała pani swoim dzieciom o korzeniach, o Wilnie? 

 

Tak, tylko, że mój młodszy syn nie żyje. Czterdzieści pięć lat miał jak zmarł. Co jest moją straszna 

tragedią. A starszy syn.... Dziwnie. Ja jestem zafascynowana kresem Piłsudskiego, tym wszystkim. 

A ja odnoszę wrażenie, że ja jego zanudzam tym. /śmiech/ ''Bo mama tylko o Piłsudskim, mama...!'' 

Ja na przykład, moja teściowa mieszkała i mój mąż się urodził nad Morzem Czarnym. To byli 
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Polacy, w czasie rewolucji uciekli. I wiecznie opowiadała, jak to było tam, nad tym Morzem 

Czarnym, mnie to bardzo interesowało. Nigdy nie mówiłam do teściowej – dlaczego mnie mama 

zanudza, czy coś. A mój syneczek, to jakaś dziwna. Część młodzieży tak jakby się interesuje, a 

część to nie bardzo, nie bardzo. I to jest moją wieczną bolączką. Bo ja jednak nie ustąpię swojego. 

Ja jestem zafascynowana tym okresem, tą swoją młodością. Bo my właściwie młodości żeśmy nie 

mieli. Mieliśmy dzieciństwo, to tak. A później wojna. Miałeś szesnaście lat, wojna wybuchła. 

Wtedy ojca aresztowali i trzeba było się rzekomo starą matką opiekować. Jak teraz wspomnę, to 

matka, ''ta stara'' miała trzydzieści pięć  lat. I od nas..... My byliśmy najgorszym pokoleniem. Bo my 

jesteśmy takim pokoleniem opiekuńczym, bo cały czas, to matką, to tym... To pracowaliśmy, 

musieliśmy o własnych siłach studia. A to wszystko na tacy podane. Tak?  

 

-A właśnie, jeszcze tak wracając do tyłu. Czy w ogóle pani było ciężko jako osobie z 

Wileńszczyzny, zaaklimatyzować się tu, w środowisku polskim? 

 

Ja przed studiami pracowałam w Zarządzie Portu Gdańsk. W dziale dźwigowym. I widziałam... A 

ponieważ ja pochodzę z lwowsko-wileńskiej rodziny, aj nigdy akcentu nie miałam wschodniego. I 

mnie nie poznawano, że jestem wilnianką. A to przy mnie wyśmiewali z Wilna, zmiękczali, prawda, 

ten tego. Akcent taki. A ja broniłam. ''Ale pani Zofio, co pani broni, przecież pani nie jestem 

wilnianką!''. A ja mówię – wy i dziesięć par łapci, no i ''wszyscy z Warszawy''. Ale jak zapytasz, kto 

z Warszawy, to z Ciechanowa, to z dziesięć par łapci do warszawy musiał zejść i się wymądrza. 

Przecież język literacki wszędzie, czy to w Wilnie, czy.... Prawie zawsze jest jeden, tak? A ten 

akcent regionalny, no może być. Na Kujawach inny jest, góral, ale to wcale nie jest powód, żeby 

wyśmiewać to. On wcale nie jest gorszy, zdyskryminowany i mnie nie poznawano, a ja się nie 

ujawniałam,  że ja jestem. A broniłam Wilnie. I często mi się śmiać chciało, przecież byłam 

rodowita wilnianką! Tylko, że ciotki lwowianki mnie wychowywały i tego, w domu był taki pół 

wileńsko-lwowski dom, to jest raz. Po wtóre, w szkole wymagano akcentu literackiego, prawda? 

No, więc nie miałam tego akcentu i mnie to nie poznawano. Ale ja stale za swoim regionem 

broniłam i uważam... I  dumna jestem z tego, ze jestem z Wilna i koniec. I będę dumna. Ostatnio 

właśnie namówiłam swoją przyjaciółkę lekarkę, która tak jak ja też była córką legionisty, jej ojciec 

w Londynie zmarł. I ja się z nią bardzo przyjaźniłam. Ona z Katowic pochodziła, ja byłam u niej w 

Katowicach i u jej rodziny. I mówię – Lusia, ja twoje rodzinne strony poznałam, to musisz ty moje 

poznać. No, myślę, na co ja ją naciągnę? Ponieważ Ślązacy są bardzo religijni,  więc myślę – na 

Matkę Boską Ostrobramską. Przecież, ty Lusiu nie znasz, mówię. No i grób Piłsudskiego, ponieważ 

ojciec legionista. I ona się dała namówić. I myśmy pojechały właśnie z nią do Wilna. Byłam w 

strachu – jak jej się to Wilno nie spodoba,  a ja ją naciągnęłam, to weźmie powie ''Co, Zośka, 

tego?''. Ale była zachwycona i dalej pyta ''Zosiu, a kiedy drugi raz pojedziemy?''. Bo Wilnem, nie 

będąc wilnianinem, można się zauroczyć. To jest piękne miasto, ślicznie położone. Ja po tylu latach 

jak wyjeżdżałam, to ono nie było złożone specjalnie. Wcale nie, przecież ja w 1945 roku 

wyjeżdżałam. No, ale, ten Moniuszki pomnik ucho miał oderwane. Poszłam zobaczyć, czy 

nareperowali. Nareperowali. Ale teraz byłam mile zaskoczona. Bo oni bardzo ładnie 

odrestaurowali. I nie tak jak u nas, pozbijają tą sztukaterię, wszystko. Oni zachowali to wszystko, 

dostali z Unesco pieniądze i te wszystkie balkony, to jedno dzieło sztuki dla mnie.  To rzeczywiście, 

te wszystkie pałace Paców, Radziwiłłów, Tyszkiewiczów, to wszystko coś pięknego! Bo przecież u 

nas, to kiedyś sztukaterie w tych zbijali. To jest bzdura! Bo przecież tego się nie robi. A oni bardzo 
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ładnie, te portale, te wszystko odnowili. I to było, mimo, że mam awersję do Litwinów. Choć ich 

nie kocham, bo myśmy dużo przeżyli w okupacji. Tutaj w Polsce mieli jednego wroga, a my 

mieliśmy dwóch. Litwinów. Ja mieszkałam na Wielkiej, pode mną mieszkała Litwinka, która, tak 

jak tutaj, wejście do piwnicy wspólne jest. To ona wieszała kłódkę i jak się zadzwoniło do niej, 

żeby dała klucze,  to mówi /p. Zofia mówi po litewsku/ ''Nie rozumiem'' po polsku. Ale większość 

tam w tej klatce schodowej byłam Polaków. Braliśmy siekierę, rozwaliliśmy i wchodziliśmy. Ona 

znowuż wieszała. I tak było bez końca. Ale w 1945 roku, bo jej mąż w policji pracował, i 

rozstrzeliwał Polaków i Litwinów i Żydów. I pewnie się... I ona poszła do polski wyjeżdżać. Jej  nie 

chcieli dać. Ale ona miała pożydowskiego złota tyle i nasi Polacy pewnie przekupni. Nie wiem, nie 

sprawdziłam, to tylko mój domysł jest. Bo ona za trzecim razem dostała i wyjechała. I później mi 

sąsiadka, ponieważ miała stragan, z naszej kamienicy pod halą mówi, że ją widziała z mężem tutaj! 

Tu się spotkała z tym... mężem! W Gdańsku. I pewnie bardzo dobrze tu sobie żyli, pewnie. Już nie 

pamiętam nawet, jak ona się nazywała. To były przykre historie, że nasi... Ona się.... miała dwóch 

synów. Ale już potem, jak przyszli drugi raz sowieci, to oni mieli gorzej, niż my. Ich zaczęli 

sowieci, bo oni bardzo, też... Od razu jak Niemcy wchodzili, wkładali opaski i strzelali do sowietów 

i do Polaków. Także już sowieci raczej nas oszczędzali, a z Litwinami się rozprawiali. I także oni 

już nie mieli, co tam siedzieć. Dalej im słodko nie było. A tej chwili to już... /niezrozumiałe/ ich tu 

przyjeżdżało. 

 

-A jakich miała pani sąsiadów w Gdańsku? 

 

/pauza/ Mili byli. Raczej w porządku. 

 

-A czy to byli Polacy, czy to byli też zza Buga? 

 

Byli dziwni ludzie. Bo na przykład... Nasi Polacy też... Ja nie jestem taka. Jak przychodziło do 

mnie, tam na Lwowskiej, bo jakaś tam, rodzice nie wiem, gdzie się podziali. Babcia ich gdzieś w 

piwnicy, bo Polacy wyrzucili, oni  gdzieś  w piwnicy tam byli, przychodzili po kawałek chleba. Coś 

takich dwóch, myśmy nazywali ''niemczurków''', tak? No, wtedy chleba nie było, myśmy dostawali 

paczki Unro-wskie. I mąż dostał taką dobrą mąkę żytnią, a moja teściowa umiała wypiec. Bo to 

starsza pani, ona musiała zakwasić, za tego. I upiekła taki świetny chleb. Ja im zawsze dawałam 

jakieś słodycze, parę groszy. A oni tak co dwa trzy dni przychodzili. Takich dwóch biednych 

chłopców ponie... /urywa/. Z dziadkami byli niemczuchów, nawet po polsku nie umieli rozmawiać. 

I sąsiadka do mnie z przeciwka mówi – ''Pani Achramowiczowa! Czemu pani tym Niemcom daje? 

Oni mi dom spalili!''. A ja mówię – dobrze, pani dom spalili, ale pani na ogrodzie nie mieszka. 

Tylko pani ma mieszkanie i mieszka tu w Gdańsku. Bo obok mnie mieszkała, miała mieszkanie. ''A 

mnie ojca zabili.'' Ja ojca nie ma. Ale co winien ten dzieciak? No, co biedny ten dzieciak? Że 

Niemcy tacy byli, to ja mam być taka? Tak? Ja ich... No, ale kiedyś przyszli, ja byłam młoda 

jeszcze wtedy. Ja ten świeży chlebek wzięłam, pół brytfanny ucięłam. Ja na II piętrze mieszkałam. 

A oni na pół piętra, w kurzu, na niewymytym oknie rzucili ten chleb. Bo jeden miał sześć lat, drugi 

może osiem. Bo oni chcieli cukierka, czy parę groszy na cukierka. A ja im dałam chleb. Ja taka zła. 

Za jakieś trzy, czy cztery dni oni przychodzą. A ja mówię – wynoście się mi, co wy? Wy tylko 

chcecie pieniądze albo słodycze! Bo ten chleb, to już musiałam wyrzucić. Bo zkurzone. Bo tak bym 

zjadła sama, a tak się podzieliłam z nim. No i oni ze strachu dwa tygodnie nie przyszli. A ja później 
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tak tęskniłam za nimi. I myślę – jaka ja podła. A mój synek miał dwa latka. I ja kupowałam 

słodycze. I temu dziecku swemu to kupuję, a to pogoniła. Ja nie mogłam sobie miejsca znaleźć. Nie 

znałam ich adresów, poszłabym /wzdycha/ Po dwóch tygodniach ten starszy, cichaczem na półpiętro 

/wzdycha/ Ja z radości.... I pieniądze dałam i słodycze dałam. I zadowolona, że te dzieci do mnie 

wróciły. Po jałmużnę. Bo taka jest prawda. To jest dziecko. Człowiek. Ja nigdy nie byłam w 

stosunku do człowieka.... Negatywnie nastawiona. Jeżeli ktoś jest niedobry, to ty bądź dobry. Ty daj 

przykład. Tak, czy nie? Wy jesteście młodzi i taka jest prawda. A nie tak, on mi zrobił, to ja mu 

zrobię jeszcze gorzej. No i co z tego? No i co z tego? Tak robić się nie można. 

 

-A ma pani jakieś tradycje kulinarne z Wilna? 

 

O tak, o tak. Pyzy z tej starkowanej. Potem bliny, nawet niedawno zrobiłam. Dostałam mąkę 

gryczaną, zrobiłam placki ziemniaczane z mąką pół na pół. Pszenną z żytnią. No to pycha. Pycha. 

Wyście na pewno nie jadły. Ale to jest dobre. O żytnią mąkę nie tak łatwo. Barszcz ukraiński. To 

niezupełnie jest z Wilna, ale moja teściowa była na Ukrainie, czy tam w Wilnie gotowała barszcze. 

No wileńskie są... Wiele takich rzeczy. U nas, w zasadzie w domu była kuchnia wileńsko-lwowska. 

Bo ojciec był lwowianin. Więc te ciotki... Ciotka więcej się kuchnią zajmowała niż mamusia. 

 

 


