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Trasa: 

ORŁOWO – WILNO(Podgórna) – LUBLIN – ŁÓDŹ – GDAŃSK ( Wrzeszcz - Towarowa) –

GDYNIA –GDAŃSK (Oliwa)  

 

Pani Alina przyszła na świat w Orłowie, jeszcze przed wojną w Orłowie, jako drugie dziecko swoich 

rodziców. Kiedy wybuchła wojna, ojciec – wojskowy, został wcielony do armii. Trafił do Stutthofu, 

potem został wywieziony na roboty do Niemiec. W tym samym czasie pani Alina z matką i starszym 

bratem pojechała do dziadków – do Wilna. Zimą ’44 cała rodzina –ojciec w tym czasie wrócił z 

Niemiec – wyjechała transportem z Wilna do Lublina, potem do Łodzi. 

   

- Trzecim moim rozmówcą dziś jest pani… 

AJ – Alina Jurewicz – Jarosz 

- Pani Alu, proszę powiedzieć gdzie pani mieszkała w czasie wojny? 

AJ – W Wilnie 

- Przy jakiej ulicy? 

AJ – Przy ulicy Podgórnej 

- Jaka to dzielnica? 

AJ – Centrum Wilna 

- Blisko katedry, blisko ratusza, tak mniej więcej? 

AJ – No to jest centrum, to jest równoległa do Mickiewicza, a Mickiewicza to jest centralna ulica. 

- A urodziła się pani? 

AJ – Urodziłam się w Orłowie 

- W Orłowie?! 

AJ – Tak 

- W którym roku – przed wojną? 

AJ – Przed wojną – to widać chyba? (śmiech)  

- Mieszkała pani w Wilnie z rodzicami…  

AJ – No najpierw z matką – Ja się urodziłam w Orłowie, bo mój ojciec był oficerem wojskowym, a 

tam była placówka graniczna. Sopot, to były Niemcy, a Orłowo to już była Polska. Jak wybuchła 

wojna w ’39 roku to ojca zabrali do wojska, od razu do służby czynnej – ja się nie znam na tym 

- Nieważne, ale wybuch wojny zastał was… 

AJ – Z Orłowa, mama ze mną i ze starszym bratem pojechała do rodziny – do Wilna, a ojca zabrali 

Niemcy i zamknęli w Stutthofie. Jest w księdze wpisany: Milancej Konstanty. 

- Czyli tato zginął tam, tak? 

AJ – Nie, nie zginął był więźniem w Stutthofie, a następnie Niemcy wywieźli go na przymusowe 

roboty. Tam parę lat był w Niemczech…ja tego nie pamiętam, bo za mała byłam, żeby znać 

szczegóły. Udało się ojca jakoś stamtąd ściągnąć, bo się rozchorował i wrócił do Wilna. 

- A tato miał na imię…? 

AJ – Konstanty 

- A teraz wracając do Wilna, pani z mamą…i jeszcze ktoś był w rodzinie, rodzeństwo jakieś? 

AJ – Mamy? Tak wszyscy, dziadkowie… 

- Ale pani z mamą z Orłowa jadą do Wilna… 

AJ – Do rodziców mojej mamy, do dziadków moich. 

- Pani była jedynym dzieckiem swoich rodziców? 
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AJ – Ja, nie, był jeszcze starszy brat 

- Czyli on był też z wami  

AJ – Tak  

- A jak miał na imię i ile miał wtedy lat? 

AJ – Jerzy, a miał…chyba  lat 

- Aha, czyli też mały chłopak 

AJ – No mały…No, a jak się zaczęły transporty z Wilna do Polski… 

- Czyli jesteśmy teraz w 1944 roku czy ‘45 

AJ –  Chyba ’44… 

- Pani pamięta ten czas? 

AJ – Ja pamiętam transport. Jak nas, wie pani, już zawieźli na dworzec i dostaliśmy 2 wagony. 

- A to był dworzec towarowy? 

AJ – Towarowy, to były bydlęce wagony. Jeden wagon dostaliśmy w środku i jeden jako ostatni. I 

to pamiętam, może bardziej z opowiadań, że w tym środkowym wagonie to jechałam ja moja mama 

i brat(Tadeusz), oraz ciocia z mężem i synkiem i babcia 

- A ciocia jak się nazywała? 

AJ – Maria Szołach 

- A babcia? 

AJ – Babcia, Serafina Czerwieńska. Na pierwszej stacji, jak pociąg się zatrzymał, to moja mama z 

babcią pobiegły z jedzeniem, tam do ostatniego wagonu. Jechał tam mój ojciec, ten brat i wujek – 

mamy mojej brat. Okazało się, że wagonu już nie było. Odczepili wagon, podczepili do pociągu, 

którym wywieźli ich do Rosji, a zrobili to, dlatego, ponieważ moja rodzina uchodziła za jedną z 

bardziej zamożnych i oni wiedzieli…nie wiem, no nie wiem dokładnie, w każdym razie taki był 

fakt. Pamiętam była straszna rozpacz, bo ojciec dopiero wrócił z Niemiec, z tych prac 

przymusowych, a tu znowu został wywieziony w drugą stronę. 

- A tam był ojciec 

AJ – Ojciec, mamy brat i najmłodszy – Ludwik Czerwieński i Jurek, mój brat 

No i dzięki temu, że mieli przy sobie dużo złota… 

- Wykupili się? 

AJ – W jakiejś beczce było schowane złoto, dlatego oni tam w tym wagonie zostali pilnować. Tam 

złoto jakieś było, jedzenie w beczce, boczki solone, mięso solone…nie wiem – to z opowiadań 

tylko znam. I dzięki temu przekupili kolejarzy i udało im się – wrócili. 

- Ale oni dołączyli do was? 

AJ – W Lublinie, bo nas z Wilna przywieźli do Lublina – ten cały transport 

- Czyli jechałyście transportem z Wilna do Lublina, ale pewnie trasy dokładnej pani już nie 

pamięta. Tylko jakby to wydarzenie pamiętacie. 

AJ – Nie, to wydarzenie, z tym wagonem, który został odczepiony, to było straszne. Ja pamiętam 

jak wszyscy rozpaczali 

- Co jedliście w trakcie tego przejazdu? 

AJ – Tam był taki piecyk –„koza”, tam coś gotowali 

-A długo trwał ten przejazd? 

AJ – Oj długo, bardzo długo. 

- A czy mówiła pani, jaka to była pora roku? 

AJ – To była zima… 
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- Zima ’45  

AJ – Zimą ’44 albo 45 

- A ma pani jakieś dokumenty? Karty repatriacyjne? 

AJ – Wszystko to było, ale ja tego nie mam. 

- Ktoś inny ma? 

AJ – Może brat młodszy, ale nie wiem 

- Aha potem się jeszcze urodził… 

AJ – Tak, Tadeusz się urodził…nie, Tadeusz w Wilnie się urodził, ale jeszcze w Łodzi się urodził, 

mój trzeci brat, Zbyszek – bo nas czwórka była w domu 

-Pani Alino, proszę powiedzieć, ta pani droga – z Wilna, przez Lublin – do Gdańska, jak ona 

się potoczyła? 
AJ – Jak się potoczyła? Najpierw mój brat studiował elektronikę, a w Łodzi nie było na wyższej 

uczelni 

- Acha, czyli z Lublina pojechaliście do Łodzi? 

AJ – Później z Lublina pojechaliśmy do Łodzi 

- I który to był rok? 

AJ – ’44. albo ‘45 

- Czyli w Lublinie nie byliście długo? 

AJ – Nie, tam byliśmy zakwaterowanie w jakimś…nie wiem, co to było. Jakiś jeden wielki pokój, 

tam pamiętam wszyscy spali, nie tylko moja rodzina. 

- Ale mówi pani o Lublinie 

AJ – Tak, o Lublinie, a w Łodzi to już za mienie pozostawione w Wilnie rodzice dostali dom i moja 

ciocia – mamy siostra, też dostała dom. Wujek też, bo tam w Wilnie mieli domy i mieszkanie…i 

ogrodnictwo ogromne było. Za to całe mienie dostaliśmy tamte domy. 

I najpierw na studia przyjechał tu mój brat, ja mi bardzo zazdrościłam, że on tu jest. Tym bardziej, 

że  a tu byłam urodzona, on zresztą też. I ja też postanowiłam przyjechać tutaj na Politechnikę. 

- Ile pani wtedy miała lat? 

AJ – Po maturze, osiemnaście i potem ten Tadeusz, co był urodzony w Wilnie powiedział „Co 

Jurek w Gdańsku, Ala w Gdańsku, to co, ja gorszy?” i też przyjechał i poszedł na elektronikę. 

Ja nie poszłam na elektronikę, przez dwa lata byłam na wydziale mechanicznym, potem 

stwierdziłam, że to nie dla mnie i się przeniosłam na hydrotechnikę. 

- Stosunki wodne 

AJ –  Tak, ale mój najmłodszy brat – Zbyszek też przyjechał tutaj na Politechnikę Gdańską…i tak 

wszyscy po kolei 

- Koło się zamknęło. Proszę mi powiedzieć jak pani pamięta ten Gdańsk, kiedy pani tu 

przyjechała? To były lata 50-te, czy już 60-te 

AJ – Nie, nie to był rok 1950 

- Czyli tuż po wyzwoleniu …gdzie się pani zatrzymała? 

AJ – Mój brat najstarszy mieszkał niedaleko politechniki. Przy ulicy Towarowej, w takiej willi 

rodzice wynajęli mu pokój. Później ja jakoś dołączyłam, także mieszkałam bardzo blisko 

Politechniki. Towarowa, nie wiem, czy wie pani gdzie jest, we Wrzeszczu 

- Kojarzy mi się, że to jest przy operze – tam z tyłu, za operą  

AJ – Z tyłu za operą, równoległa do torów i tam dalej jest elektrownia…także miałam 

blisko…wszyscy mieszkaliśmy tam po kolei u tych państwa …Trzebiańskich 
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- A to byli też jacyś przesiedleńcy? 

AJ – Nie, oni z Warszawy… 

- Aha z Warszawy 

AJ – …moi rodzice się bardzo z nimi zaprzyjaźnili 

- Dobrze pani wspomina? 

AJ – Studenckie czasy – bardzo…w brydża graliśmy (śmiech) 

- No trzeba było jakąś rozrywkę, przy tej ciężkiej nauce. I całe studia spędził pani tam 

mieszkając u nich? 

AJ – Tak, a później wyszłam za mąż, dostaliśmy mieszkanie w Gdyni. Mój mąż miał tam służbowe 

mieszkanie 

- I wróciła pani do początków, do miejsca pochodzenia 

AJ – Tak, ale mi się tam bardzo nie podobało, bardzo mi się źle mieszkało, byłam niezadowolona z 

tego małżeństwa i się rozeszłam 

- Bywa tak, rzeczywiście 

- Pani Alu, czy pani jakoś wspomina to Wilno, ja wiem że była pani małą dziewczynką. 

AJ – Byłam w Wilnie z bratową i bratem i jeszcze z moimi ciotecznymi braćmi z Torunia. Na 

wycieczkę do Wilna pojechaliśmy z Uniwersytetu Toruńskiego. Odwiedziliśmy ten dom, w którym 

myśmy mieszkali, inne domy – to już ich nie ma, ale ten dom przy Podgórnej jest. Poszłam tam z 

moim bratem i okazało się, że tam całkiem sympatyczni ludzie mieszkają 

- Weszliście do środka? 

AJ – Weszliśmy do środka, tak, bardzo sympatycznie nas przyjęli. Nawet tam małe przyjęcie było, 

na masce samochodu w ogrodzie (śmiech), bo to było lato. Oprowadzili nas po tym domu. 

- Coś jeszcze zostało po was? 

AJ – Tak 

- Pokazywali te rzeczy?  

AJ – Tak…piękny żyrandol, taki kryształowy. Z tych mebli, to tylko żyrandol pamiętałam, poza 

tym oni mówili zresztą sami, że oni tam ściany poprzestawiali, przebudowali ten dom. 

- A mama pani Alu została w Łodzi?  

AJ – Tak rodzice zostali. 

- A proszę powiedzieć jak pani pamięta wspomnienia mamy z Wilna, czy ona wracała do tych 

wspomnień? 

AJ – Bardzo, bardzo 

- Jak się czuła w tym nowym miejscu w Łodzi? 

AJ – Wie pani, tam gdzie cała rodzina, to się człowiek czuje dobrze… 

- Ale tęskniła…? 

AJ – Na pewno…tak 

- Czy mówiła do czego najbardziej tęskni? Czego jej najbardziej Brak? 

AJ – Nie, wie pani…ja byłam zajęta innymi… 

- Innymi sprawami, oczywiście 

AJ – W tym wieku to człowiek nie wraca do tych wspomnień. 

- A tato? Bo tato tez był z Wilna, tylko Orłowo wyszło przy okazji jego pracy zawodowej, 

prawda 

AJ – Pracy zawodowej…był wojskowym 

- On też tęsknił, czy może nie wyrażał swoich uczuć? 
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AJ – No wspominał, tam opowiadał czasami, bo pod koniec życia to on był pod moją opieką 

tutaj…mama najpierw zmarła. Najpierw to mój mąż drugi zmarł – 23 lata temu. Niecały rok, po 

śmierci mojego męża zmarła moja mama – tato został sam. Najpierw był u brata, tego 

najmłodszego, ale… 

- Trafił tutaj? 

AJ – Wie pani, bo ja też sama zostałam, mieliśmy ogromny dom w Oliwie, namawiałam, od 

początku, po śmierci mamy, że jest tyle miejsca – żeby przyjechał do nas. Ale wie pani, miał swoich 

kolegów z pracy… 

- Ale już jak zamieszkał z panią, to wspominał wtedy to Wilno? Wracał opowieściami do tego 

miejsca 

AJ …. 

- Raczej nie, a pani, pani Alu, czuje się bardziej wilnianką – czy gdańszczanką? Z jaką ziemią 

czuje się pani najbardziej związana? 

AJ – Dłużej mieszkam tutaj. W Wilnie to byłam za mała, żeby mieć jakieś wspomnienia i 

przywiązanie do czegoś. Tym bardziej, że to była wojna…Brak tego ojca, no wie pani jak to w 

czasie wojny…no nie, pani nie wie 

(...) 

AJ – Później bardzo miło wspominam ten okres do matury, w Łodzi 

- Beztroskie 

AJ – Beztroskie…a tutaj jak przyjechałam, to już musiałam… 

-… Dorosłe rzeczy 

AJ – Nie byłam przygotowana zupełnie, do takiego samodzielnego życia. Nie wiedziałam jak się 

zachowywać. Dostałam pieniądze i sobie nie zdawałam sprawy jaki miesiąc jest długi, że to mi 

musi starczyć 

- No tak, to się człowiek uczy 

AJ – Ja już po paru dniach…po tygodniu, to już byłam bez pieniędzy (śmiech). Później sobie 

zaczęłam już dzielić te kwoty na tygodnie, potem na dni, a później tylko liczyłam na chleb, czy na 

bułkę, żeby mi starczyło. 

- Pani Alu, ja jeszcze chciałam zapytać, czy w waszej rodzinie były jakieś pamiątki, 

przedmioty z Wilna? Pamiątki wyjątkowe, do których…było coś ważnego związane…jakieś 

pamiątki rodzinne, które były ważne? 

AJ – Dużo pamiątek nie było…potem wyjazd z Wilna to tam też niewiele można było zabrać… 

- Jakby się pani zastanowiła, jakieś zdjęcia… 

AJ –Zdjęcia to ja mam 

- Czyli mama zabrała zdjęcia? 

AJ – Widzi pani, mam bardzo ciekawe zdjęcia, moja mama jest w ogóle urodzona w Irkucku. Mój 

dziadek, Mikołaj Czerwiński ożenił się z Rosjanką…i te zdjęcia mamy właśnie jeszcze z Irkucka. Z 

Wilna mam dużo zdjęć przedwojennych, mam swoje zdjęcia z tej willi, w Orłowie, gdzie się 

urodziłam razem z bratem 

- To koniecznie. rzeczywiście muszę przyjść, pani Alu to ja zaraz zapiszę pani dane…na chwilę 

to wyłączę. Proszę jeszcze opowiedzieć o tych przedmiotach, które z Wilna zostały 

przywiezione , przez waszą rodzinę. Mówiła pani o kredensie, proszę go jeszcze raz opisać.  

AJ  - Ale co to ma za znaczenie, ja nie wiem gdzie on jest w ogóle… 

- Nie szkodzi, ale tutaj zwracamy uwagę na przedmioty, w tych wywiadach 
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AJ – Piękny kredens… 

- Rzeźbiony?  

AJ – Rzeźbiony, z taką witryną…szkło kryształowe, tam stał też taki piękny czerwony serwis do 

kawy, który jest u mojej bratowej w domu… 

 

    

   

 


