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- Witam dzisiaj jest 16 stycznia 2010 roku. Ja Michał Kalicki przeprowadzę wywiad z moim 

dziadkiem Andrzejem Kalickim 

 

 

-Dziadku myślę, że pierwsze pytanie będzie dotyczyć tego jak twoi rodzice znaleźli się 

w Wilnie?  

 

 Moi rodzice przyjechali do Wilna jak to się dawniej mówiło, za pracą. Poznali się na 

studiach bibliotekarskich w Warszawie. Moja mama pochodziła z Żytomierza na Kresach 

Wschodnich, tata zaś ze Skarżyska Kamiennej w zaborze pruskim. W Wilnie pracowali w bibliotece 

im. Zana, mama pracowała także w kolonii osadników wojskowych w sierocińcu. Tutaj rodzice się 

pobrali i tutaj przyszła na świat czwórka ich dzieci...nas. Najstarszy brat Tadeusz, potem siostra 

Biruta, potem ja Andrzej i na końcu, już podczas wojny, najmłodszy brat, Maciej. Rodzice mieli 

stałą pracę i to była bardzo ważna sprawa, nie mieli żadnego stałego lokum, tylko mieli taki 

zwyczaj, że wynajmowali mieszkanie na okres zimy do lata, natomiast w lecie całe wakacje 

spędzali gdzieś w okolicach Wilna na urlopie. Wracali do innego miejsca, do nowo wynajętego 

mieszkania, i tak co roku. Ja pamiętam nasze mieszkanie na ulicy Konarskiego w dzielnicy, która 

nazywała się Zakręt, to było nasze ostatnie mieszkanie przed bardziej takimi tragicznymi 

zdarzeniami związanymi z wojną. 

To była taka dzielnica zupełnie na granicach miasta, gdyż ulica biegła wzdłuż lasu, po obu stronach 

były drewniane domki, natomiast podwórko z drugiej strony kończyło się płotem z furtką do lasu. 

Ten las opadał bardzo stromo w dół w dolinę Viliji, był miejscem naszych zabaw, naszych 

spacerów, jeżdżenia na sankach i praktycznie to jest pierwsze miejsce, które pamiętam jako stały 

punkt zamieszkania, dlatego że on był wykorzystywany właśnie w okresie wojny. Przed wojną była 

ta fluktuacja z miejsca na miejsce, natomiast od wybuchu wojny już rodzice mieszkali tylko i 

wyłącznie w tym miejscu.  

 Ja byłem dość mały wtedy, kiedy wybuchła wojna miałem niecały rok, także w mojej 

pamięci pozostały z pierwszego okresu tylko jakieś oderwane zdarzenia, obrazy. Bardziej 

skomplikowane zdarzenia to już z okresu końca wojny i naszego wyjazdu.  

Co sprawiło takie większe wrażenie na mnie wtedy, kiedy byłem całkiem mały to jak 

wracamy z mamą z lasu, a ja rywalizuję z moim młodszym bratem o to, kto z nas pierwszy otworzy 

mamie furtkę z lasu na podwórko. Oczywiście ja byłem starszy nawet o trzy lata, czyli była 

ogromna różnica wieku, ale z kolei ten młodszy brat był bardzo mocnej budowy po ojcu. Mój ojciec 

był ogromnym człowiekiem, miał taką ogromną siłę i ten brzdąc mały był dużo silniejszy ode mnie, 

a ja byłem takim cherlakiem i bardzo małym dzieckiem po mamie, która była osobą filigranową. 

Dość tak fajnie wyglądali razem z ojcem, ona taka drobniusieńka, a ojciec taki wielki ogromny 

człowiek.  

Inny taki obraz, siostra taka zapłakana wraca z tego lasu z sankami, no niestety wjechała w 

jakieś drzewo i buzia zakrwawiona, to było dla mnie takim ważnym zdarzeniem, zostało mi to w 

pamięci.  

Inne zdarzenie, przychodzi z sąsiedztwa lekarka, pani doktor Maria Lipińska, która się 

opiekowała nie tylko nami, ale wszystkimi dziećmi z okolicy, żeby zrobić zastrzyk starszemu bratu. 

No dla nas wtedy był bardzo dorosły i był takim przykładem, wzorem i mieliśmy do niego duży 

szacunek. Niestety wpadł w panikę przed tą strzykawką i zaczął uciekać, chować się pod łóżko 
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(śmiech), to była bardzo hałaśliwa scena i niestety musiał ulec. 

Inne takie spokojniejsze zdarzenie, to jesteśmy z mamą w kaplicy ostrobramskiej, tam 

bardzo często mama wstępowała z nami i pamiętam, że klęczę obok mamy, ale głową nie sięgam 

jeszcze palasek, no musiała być rzeczywiście bardzo drobna. Pamiętam też lany poniedziałek, 

ogromny plac przed katedrą, mnóstwo ludzi i okropny zgiełk. Jest śmigus dyngus, więc woda się 

leje, ale mnie najbardziej utkwiły w pamięci wrzaski i krzyki, bo młodzi chłopcy takimi witkami 

walili po nogach dziewczęta, a one chowały te nogi w tych swoich długich kieckach, ale pisk był 

okropny. Widocznie ten hałas jakoś tak oddziaływał na dziecko silnie, mamę i nas jakoś ci chłopcy 

oszczędzili i nie polewali wodą, myśmy stali wokół mamy i jakby chronili ją przed tą łobuzerią. 

Inne zdarzenie, więcej wiem z opowiadań mamy, ale pamiętam to, że bardzo intrygowała mnie 

ulica, przy której mieszkaliśmy i rzeczywiście, któregoś razu poszedłem sobie, jak to mówią w siną 

dal na spacerek i ktoś mnie tam ze znajomych sąsiadów sprowadził do domu, dziwiąc się bardzo, co 

ja robię w tak dużej odległości sam. Teraz z perspektywy wieku oceniam to rzeczywiście jako jakąś 

wielką podróż (śmiech), mama była tak zajęta pracą i widocznie nie podejrzewała, że mogę sobie 

pójść na wycieczkę bez opieki. 

 

 Inne zdarzenie wracamy ze starszym bratem z miasta, miasto było niedaleko, bo Wilno było 

takie nieduże, mama wysłała nas po masło. Taką kuleczkę masła przynieśliśmy zawiniętą w jakiś 

taki gałganek, ale wiem, że strasznie nas intrygowało to masło i brat nie wytrzymał, już przed samą 

furtką rozwinął to masło, wsadził palec, oblizał no i mnie też pozwolił wsadzić palec i 

zasmakowałem tak. Oczywiście w tej chwili my nie rozumiemy jak myśmy odbierali tego typu 

zdarzenia, wtedy panował potworny głód, który właściwie prześladował nas nie tylko podczas 

wojny, ale i po wojnie jeszcze długo. Wiele lat później dopiero, jak zacząłem pracę zawodową na 

statkach, to ze zdumieniem zauważyłem, że właściwie tutaj można się wreszcie najeść, można nie 

być głodnym, to było moje odkrycie, ale już jako dorosłego człowieka. Głód był codziennym 

zjawiskiem i właściwie temu nikt się nie dziwił. 

W Wilnie śniadanka to były takie bardzo specyficzne, każdy dostawał taki mały spodeczek 

szklany, napełniony tranem, do tego tranu były wrzucone drobno pokrojone czosnek i cebula. To się 

na tych grządeczkach chowało, rodzice to uprawiali, no i jakieś drobne kawałeczki chleba moczyło 

się w tym i tak przetrwaliśmy wojnę nie popadając w gruźlicę. To jest bardzo ważna sprawa, 

mnóstwo dzieci, zresztą nie tylko dzieci chorowało na gruźlicę i umierało. Ten tran 

zawdzięczaliśmy mieszkającej po sąsiedzku rodzinie lekarzy, pani Marii i Stanisławowi...zaraz 

nazwisko sobie przypomnę, którzy pracowali w szpitalu, przynosili ten tran i rozdawali dzieciakom 

dookoła, to była bardzo ważna sprawa. 

  

Obiady były zupełnie też niewyobrażalne w naszych warunkach. Zawsze był spory garnek 

wody, mama wrzucała do niego jednego ziemniaka, gotowała go, potem ten ziemniak dzielony był 

na 4 części, każde dziecko dostawało ćwiartkę ziemniaka, a dorośli jedli tą zupkę, która po tym 

gotowaniu ziemniaka pozostawała. Kiedyś przyjechała do nas jakaś ciocia z centralnej Polski, no i 

dopytuje nas, co byśmy tak sobie chętnie zjedli. U nas krótka narada między dziećmi i odpowiedź 

była zaskakująca dla niej. No chcielibyśmy zjeść ziemniaka na sucho, nie takiego wymoczonego w 

wodzie. 

Ona była przekonana, że będziemy chcieli zjeść jakąś czekoladę, czy coś takiego. Najstarszy 

brat to może pamiętał jeszcze, bo on przed wybuchem wojny to miał pięć lat. 
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Co jeszcze pamiętam z tych zdarzeń żywieniowych?... została zbombardowana cukrownia, 

no i tata wygrzebał z tego pogorzeliska karmel, spalony cukier. Pamiętam ten cudowny smak, każdy 

dostał po kawałeczku czegoś takiego i cmokaliśmy to, to było wydzielane jako coś szczególnego, 

jakiś przysmak.  

 

 Mieliśmy też jakąś namiastkę pieczywa, dzięki temu, że tata dostał pod koniec wojny pracę 

w piekarni, takiej dużej, przemysłowej piekarni, którą każda armia, która się pokazywała tam 

przejmowała od ręki, no i wypieki były dla każdego właściciela, że się tak wyrażę, Wilna. Ojciec w 

związku z tym, że rozpoczął naukę jeszcze w zaborze pruskim znał język niemiecki, zaczął chodzić 

do szkoły niemieckiej gdzie nauczyciel był Niemcem i nie znał ani jednego słowa po polsku, dzieci 

od razu uczyły się po niemiecku.  

Dzięki temu ojciec dostał taką bardzo odpowiedzialną pracę w czasach niemieckich 

porządków w Wilnie, był mierniczym mąki do wypieku. Ta mąka była rozliczana kwotowo, znaczy 

była wyznaczona ilość pieniędzy na mąkę, natomiast nie było rozróżnienia czy to jest chleb 

pszenny, czy żytni. Ojciec robił tak, że dodawał więcej mąki żytniej do pszennej, żeby uzyskać z 

każdego wypieku jakąś ilość dodatkowych bochenków. Umówił się z tą służbą niemiecką, to była 

służba wartownicza składająca się ze starych ludzi, takich, którzy już nie nadawali się do walki 

frontowej i tylko wykonywali takie prace pomocnicze. Umówił się z nimi, że z każdego wypieku 

będzie dawał im jakąś liczbę bochenków, właśnie w ten sposób wykalkulowanych, że w buchalterii 

wszystko się zgadzało, natomiast Niemcy, w jeden dzień w tygodniu nie robili rewizji osobistej, 

żadnemu Polakowi, wychodzącemu po pracy. Każdy z nich wynosił wąski i długi woreczek 

zawieszony na pasku i wpuszczony w nogawkę spodni tak, że nie było go widać na zewnątrz. Ten 

woreczek był zawsze tak nabity mąką, że był twardy jak kamień. W domu myśmy pomagali tacie 

wydłubać mąkę z tego woreczka i to już był duży dodatek do żywienia, a oprócz tego ojciec dzielił 

się tą mąką z sąsiadami, między innymi właśnie z tymi lekarzami. To byli państwo Lipińscy, Maria 

i Stanisław Lipiński, oni mieli z kolei trzy córeczki mniej więcej w naszym wieku, także to było 

towarzystwo do zabawy na podwórku dla nas, a rodzice z sobą bardzo byli zżyci.  

Później państwo Lipińscy przyjechali do Polski i zamieszkali w Sopocie. Ten dodatek ekstra 

chlebowy był bardzo ważny, jeśli chodziło o żywienie rodziny, no i dzięki pomocy lekarzy myśmy 

uniknęli jakiś poważniejszych stanów chorobowych. 

 

 Okolica ta taka zupełnie spokojna, oparta o las, niewiadomo dlaczego co noc była 

bombardowana, to były czasy jeszcze Niemców. Po wojnie okazało się, że w sąsiednim domu była 

radiostacja niemiecka i ona o którejś godzinie w nocy zaczynała nadawać. Rosjanie namierzali z 

kilku punktów kierunek i bombardowali mając nadzieję, że wcelują bombą w ten budynek, w 

którym jest radiostacja. Niestety ten dom jakoś przetrwał, a nasz padł ofiarą bomby i został spalony. 

Jedna z tych bomb, kiedy tam jeszcze mieszkaliśmy trafiła w sam środek podwórka w te grządki z 

warzywami. Wtedy tata razem z sąsiadami wpadł na pomysł, że trzeba trochę odsunąć się, bo te 

wszystkie bomby, zbyt blisko domów padają. Doszli do wniosku, że trzeba będzie zbudować jakiś 

schron w lesie w połowie tego zbocza w jakimś oddaleniu od tej linii ulicy. Wykopano taką wielką 

jamę, rów, jako dach układano takie pnie ściętych drzew, potem to wszystko przełożono jakąś 

darnią, no i tam kładliśmy się codziennie spać. W ciągu dnia siedzieliśmy w domu, bo tam było 

bardzo spokojnie i normalnie. Pamiętam ogromny taki strach już wtedy właściwie obecny nie tylko 

wśród dorosłych, ale wśród dzieci. Dzieci mimo takiej swobody i beztroski jednak odczuwały grozę 
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sytuacji. Kiedyś staliśmy wieczorem na podwórku koło naszego domu i sąsiad, który mieszkał na 

piętrze zawołał nas „Chodźcie, chodźcie, zobaczcie jak Wilno płonie”. Mama zakazała nam iść do 

góry tylko brat starszy się jakoś wyłamał i pobiegł. Ja natomiast pamiętam, że nawet nie chciałem 

pójść, ponieważ ogarnął mnie taki strach, taki lęk przed oglądaniem czegoś takiego. Te noce w 

schronie też okazało się nie były spokojne, jedna z bomb upadła tak blisko, że zarwała się część 

ściany, która nie była w żaden sposób umocniona, to był wykop w ziemi. Pech chciał, że mnie 

całego zasypała. Już wtedy spałem, pamiętam tylko jak mama wydłubuje mi piasek z buzi, 

przemywa mi buzię i oczy jakąś wodą. Siostra mi mówiła, że niewiadomo, dlaczego ten kawałek 

ściany oderwał się tylko w miejscu gdzie ja spałem, a spałem pomiędzy mamą a siostrą. Ja byłem 

cały zasypany, a one tylko trochę. Konsekwencje tego odczuwałem bardzo długo, wtedy właśnie 

obok tego uczucia głodu spotęgował się we mnie strach i przerażenie, ono dawało znać o sobie 

szczególnie, kiedy przelatywały samoloty, kiedy pikowały z takim okropnym gwizdem. Wtedy ja 

doznawałem jakiegoś takiego paraliżu całego ciała, nie mogłem się ruszyć, siostra mówi, że 

stawałem się biały jak papier i oni nie wiedzieli, co ze mną robić. Taka była moja reakcja na te 

odgłosy wojny.  

 

 W związku z tą sytuacją rodzice zdecydowali, zresztą nie tylko rodzice, tak samo wielu 

sąsiadów z tej ulicy, że opuścimy miasto. We wschodniej części Wilna już były walki frontowe, 

Niemcy ustępowali Rosjanom, więc poszliśmy na zachód. Gdzieś ok. 10 km od Wilna, w wiosce o 

nazwie Kapliczniki gospodarze pozwolili nam zatrzymać się w stodole. 

Tam był taki mały tłumek, podejrzewam, że około kilkudziesięciu ludzi z Wilna się 

zatrzymało, to była ogromna stodoła jeszcze pusta, przed zbiorami. Wokół tego gospodarstwa były 

niekończące się pola zbożowe, pamiętam, że to zboże było niesamowicie wysokie i już takie złote, 

przed samymi żniwami. Wydaje mi się, że to musiał być koniec lata 1944 roku, wtedy tata wziął 

mnie na ramiona i pokazał nad tym zbożem sąsiednie gospodarstwo, w którym akurat płonęła chata 

pokryta strzechą. Wybuchł ogień na ogromną wysokość i dosłownie po kilku minutach zanikł, ale 

jak zanikł to nie było tej strzechy w ogóle, a dołu chaty nie widzieliśmy ze względu na to zboże. 

Oczywiście wokół strzelanina jakaś, takie odgłosy nieskoordynowanego działania, nie było 

wiadomo, z której strony wszystko się dzieje, bo ze wszystkich stron właściwie było słychać 

odgłosy wystrzałów. Z tego miejsca pamiętam jeszcze taki obrazek, też związany chyba z tym 

stałym głodem. Gospodarz upiekł chleby, takie wielkie okrągłe chleby i z tych zabudowań 

gospodarskich idzie wielka kolejka, chyba 10 osób i każdy przed sobą niesie taki chleb, pamiętam, 

że to był piękny widok, no i ten zapach. Był poukładany na takich belkach no i ci gospodarze, i ci 

uciekinierzy obdzielali się bardzo sowicie tym chlebem. Taki obrazek raptem też tej wojennej 

zawieruchy, przez podwórko tego gospodarstwa przebiegło kilku rosyjskich żołnierzy, widać że byli 

w ogromnym pośpiechu, niewiadomo skąd biegli, ani dokąd. Widać było takich ludzi, którzy nie 

spacerowali, oni biegli w takim popłochu. Znowu taki obrazek, mama wyszła ze mną z 

zabudowania na drogę, z drugiej strony był taki strumyczek i trochę drzew. W złotej przestrzeni pól 

zbożowych taki pas ciemnej zieleni, normalnych drzew, obraz klasycznie ciekawy. W pewnym 

momencie mama się obraca, ja też i patrzymy, że biegnie w naszym kierunku żołnierz niemiecki, 

ale na sobie ma tylko i wyłącznie spodnie nie ma koszuli tylko takie paski, rzemyki na krzyż, które 

podtrzymywały tą kaburę pistoletu z boku. To pamiętam taki element charakterystyczny dla 

umundurowania oficerów niemieckich. Mama mnie chwyciła na ręce, zbiegła na pobocze, upadła i 

przykryła mnie sobą. Później mi mówiła, że obawiała się czy ten żołnierz nie zastrzeli nas czy coś 
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takiego, ale on jednak w popłochu uciekał. Widać było, że to jest taka tragiczna ucieczka. Myśmy 

oczywiście od razu jak on przebiegł wrócili do zabudowań, ale chwilę potem biegło za tym 

Niemcem kilku Rosjan no i oczywiście dopadli go tam gdzieś i zastrzelili, to już wiem z relacji 

późniejszych. Nie wiem ile tam czasu spędziliśmy, w każdym razie już ten główny front przeszedł 

nad nami, główne siły gdzieś zniknęły, poszły dalej na zachód, a tutaj jeszcze był ogromny bałagan 

porfrontowy. Sąsiedzi nasi przyszli razem ze swoim psem, ale po kilku dniach ten pies zniknął, no 

to dla nas dzieci to była ogromna strata no, bo to był taki nasz kolega, to był jakiś taki czarny wielki 

wilczur.  

 

 Do Wilna zaczęliśmy wracać w dwóch grupach i mama mówiła, że ten powrót był tak 

niebezpieczny, że rozdzielili dzieciaki między siebie. Ojciec szedł z dwójką i matka też, innymi 

drogami, dlatego, że ta sytuacja pofrontowa była tragiczna dla ludności miejscowej, były wszędzie 

mordy, napady, rozmaite rzeczy się działy. W czasie wojny to może normalne, ale dla ludzi bardzo 

niebezpieczne. Z mamą szła oprócz dzieci jeszcze Niunia, to była taka pani, która była naszą 

piastunką, ona była sierotą, niewiele młodszą od moich rodziców. Najpierw przebywała w 

sierocińcu, w jakiejś tam kolonii osadników wojskowych, ale już była pełnoletnia, więc rodzice ją 

przygarnęli do domu i ona się nami opiekowała, była traktowana jako członek rodziny. Ona 

przeżyła koszmar podczas Rewolucji Bolszewickiej. Jej rodzina pochodziła z jakiegoś takiego 

znanego rodu polskiego z Kresów Wschodnich i na jej oczach jej młodszego brata całą rodzinę 

zamordowano, zaczynając od rodziców. To był temat, na który nigdy nie chciała nam nic 

opowiedzieć.  

 Wróciliśmy do Wilna cała rodzina się zebrała razem, a tam zdziwiliśmy się, że przy tym 

pogorzelisku naszego domu siedzi ten pies, który wcześniej uciekł. On prawdopodobnie wiedziony 

swoim psim instynktem zrozumiał, że coś tam się dzieje niedobrego no i pobiegł zobaczyć, 

Rodzice byli pozbawieni wszelkich środków do życia, niczego nie mięli, bo zabrali z sobą na krótką 

nieobecność tylko to, co najbardziej potrzebne w lecie. Mama miała na przykład fotografię ojca w 

torebce, no to ja dzisiaj jeszcze mam tę fotografię przy sobie. Jakieś tam ciuchy, ubranka dla dzieci, 

pieluchy, takie drobne rzeczy były, ale nie było w ogóle niczego, wszystko poszło z dymem tego 

pożaru. No, ale ta solidarność międzyludzka była bardzo silnie rozwinięta, natychmiast znajomi, 

sąsiedzi, przyjaciele z okresu pracy nami się zajęli, także nie zostaliśmy porzuceni swemu losowi 

tylko od razu ktoś nas przygarnął. Tata dość szybko znalazł mieszkanie wolne, ono zostało 

porzucone przez uciekających Niemców. No, ale tylko się tam wprowadziliśmy, od razu znaleźli się 

jacyś radzieccy towarzysze, którzy doszli do wniosku, że to mieszkanie bardziej im się należy i 

wypędzili nas stamtąd. 

Znowu wycieczka, znowu grzebanie w tym pogorzelisku, żeby cokolwiek znaleźć. Mama 

znalazła srebrną łyżeczkę zdeformowaną przez wysoką temperaturę, ja znalazłem ten widelec, który 

do dzisiaj w domu u mnie jest. On był ze stali, także przetrwał tą temperaturę i to jest jedyna 

pamiątka materialna, oprócz tego zdjęcia taty z tego okresu Wileńskiego sprzed wojny, czy z okresu 

wojny.  

 Jak znowu nie mieliśmy gdzie mieszkać, to przygarnęła rodziców koleżanka ich z pracy w 

bibliotece im. Zana, pani Hanka Kadenace. Ona właściwie była Helena Kadenace, ona był 

siostrzenicą marszałka Piłsudskiego. Pozostała do końca życia bardzo zaprzyjaźniona z naszą 

rodziną i bardzo zżyta z mamą szczególnie. Dopiero po jej śmierci dowiedziałem się, że one obie 

były zakonnicami, żyjącymi normalnie jako świeckie osoby na zewnątrz, a pani Hanka była 
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dodatkowo osobą obdarzoną jakimiś szczególnymi przywilejami Pana Boga, ponieważ była 

mistyczką, ona z Panem Bogiem rozmawiała, na co dzień. Ja bardzo żałuję, że nie wiedziałem o 

tym wcześniej, kiedy miałem okazję z nią rozmawiać, bo dopiero dowiedziałem się o tym po 

śmierci pani Hanki i mojej mamy. 

Pani Hanka udostępniła nam pokój w swoim mieszkaniu. Jak tylko zaczęła się wojna i 

zaczęły się te porządki Litewsko – Bolszewickie to w tym mieszkaniu schowała wszystko to, co 

było nagromadzone w jej bibliotece na temat marszałka Piłsudskiego, a oprócz tego mnóstwo 

pamiątek osobistych. Bardzo możliwe, że to jeszcze w dalszym ciągu gdzieś tam jest, ja nawet 

pamiętam adres, to była ul. Moniuszki, już na Zwierzyńcu, nie na Zakręcie po drugiej stronie Viliji, 

to była wtedy ul Moniuszki nr 35, a teraz prawdopodobnie ten domek ma nr 45, to jest narożny 

dom, na rogu ulic Moniuszki i Biruty. U pani Hanki zatrzymaliśmy się póki tata nie znalazł już 

samodzielnego mieszkania i znalazł na ul. Jasnej, też na Zwierzyńcu. To z kolei był budynek jakiś 

taki wysoki, o ile dobrze pamiętam to myśmy mieszkali na II piętrze, do góry się wchodziło taką 

ogromną klatką schodową, która dla mnie stanowiła nieraz przestrzeń nie do pokonania, dlatego że 

w tej czeluści bardzo potęgował się głos samolotów przelatujących. Był dużo silniejszy wewnątrz 

klatki niż na zewnątrz na podwórku. Wtedy właśnie bardziej dotkliwie przeżywałem ten taki 

paraliż, jak zaczynał się ten dźwięk intensyfikować to ja stawałem sztywny zupełnie, nie mogłem 

nic powiedzieć i nie mogąc ruszyć ręką ani nogą. 

 

W tym mieszkaniu przeżyliśmy też słynną eksplozję pociągu. To był pociąg załadowany 

amunicją i on w jakiś taki dziwny sposób zsunął się z takiej górki rozrządowej, urwał się z 

lokomotywy i z pełnym impetem wpadł na zabudowania stacyjne, nastąpił wybuch, eksplozja 

całego ładunku. Podobno w promieniu 5 km wszystkie szyby wyleciały z okien, między innymi w 

naszym budynku też. To była potworna eksplozja, coś niesamowitego, wtedy też oderwał się tynk z 

sufitu nad łóżkiem, na którym spał tata, po nocnej pracy i zranił go w głowę. To pamiętam, krew na 

głowie taty. Potem „szyby” tata zrobił z takich klisz do prześwietleń płuc, pamiętam jak moczył je 

w takiej misce z wodą i zdrapywał emulsję, potem zszywał nitką poszczególne arkusze i mieliśmy 

znowu szyby (śmiech). Oczywiście to było wszystko takie elastyczne i poruszało się stale nawet na 

małym wietrze. 

Ten okres był jakiś taki spokojniejszy, bardzo pomogli rodzicom różni znajomi i sąsiedzi, 

zaczęło się stabilizować nasze życie.  

 Tata dostał pracę w biurze repatriacji, był pracownikiem nowego rządu polskiego, ale 

pracował pod ścisłym nadzorem rosyjskiego NKWD i jego litewskiego odpowiednika. Był najpierw 

takim szeregowym pracownikiem, a potem został pełnomocnikiem, bo jego poprzednicy byli po 

kolei szybko likwidowani przez NKWD, gdzieś aresztowani, wywożeni, niewiadomo było, co się z 

nimi stało. To była praca niezmiernie niebezpieczna i wiadomo było, że wcześniej czy później ojca 

czeka ten sam los. 

Interesy Rosjan i Litwinów były rozbieżne, Rosjanie próbowali zatrzymać jak najwięcej 

Polaków na tym terenie, dlatego że Polacy byli twórcami całej gospodarki, oni tworzyli dobra 

materialne, organizowali pracę dla ludzi, wszelkie produkcje itd. Siłą motoryczną i ekonomiczną na 

tych terenach byli Polacy. Natomiast Litwinom zależało na tym, żeby jak najwięcej Polaków 

wypędzić z Litwy, ojcu też zależało na tym, żeby jak najwięcej Polaków wyjechało do Polski, bo 

zdawał sobie sprawę z tego, co się dzieje. Natomiast pracując w ‘AK’, załatwiał lewe dokumenty 

dla tych wszystkich uciekinierów z obozów sowieckich, którzy nie zdołali wyjechać razem z armią 
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Berlinga czy Andersa i byli uwięzieni w pułapce. Ten przedstawiciel Litwinów, który stale chodził 

za ojcem wszędzie i bardzo dokładnie przyglądał się wszystkiemu, co ojciec robi zauważył, że 

mnóstwo dokumentów jest zbyt dobrych żeby wyglądały na używane (śmiech) zbyt często, czy zbyt 

długo, ale tolerował to, bo zależało mu żeby ci Polacy wyjeżdżali w jak największej liczbie. To 

jednak nie uszło uwadze NKWD i w pewnym momencie ojciec dostał sygnał, że teczka z jego 

nazwiskiem leży już na biurku komendanta więzienia w Wilnie. Tą informację przyniosła mu jego 

współpracownica, która została wezwana na jakieś przesłuchania czy coś takiego. Ojciec założył 

czapkę na głowę i od razu zaczął uciekać, tylko że nie bezpośrednio z Wilna do Polski, ponieważ 

obawiał się, że nawet mając przepustkę rządową polską już może być informacja na granicy, żeby 

go zatrzymać. Pojechał do Kowna i okrężną drogą innym przejściem przez granicę się przedostał. 

Dopiero wtedy mama się dowiedziała, że już jest w Polsce i że powinna spakować nas, wszystko co 

ma i jechać.                      

 

Mama dostała dokument na ewakuację na ostatni transport do Polski w 1945 roku i to chyba 

był prawdopodobnie w ogóle ostatni z tego całego szeregu.  

Z tych obrazków takich miejskich to pamiętam taką potężną jednostkę kawalerii rosyjskiej, 

która zatrzymała się nad Viliją. Wszyscy zeskoczyli z tych koni, to był tłum koni, nie wiem no 

dziesiątki, ogromna masa, ogromne wrażenie to robiło na dziecku. Wszyscy zeskoczyli z koni, 

każdy zrzucił z siebie ekwipunek i mundur, z konia też wszystko, co tam było tylko zostawili uzdę i 

wszyscy biegiem do Viliji na kąpiel. Ja zwróciłem uwagę na to, że wszystkie konie płyną w jedną 

stronę, dopiero potem mogłem zrozumieć, że one musiały płynąć pod prąd, żeby być tutaj na 

miejscu, żeby ich prąd jakoś nie zmył dalej. To taki obrazeczek jeszcze. 

 

 Na ten transport ostatni mama pojechała jakimś samochodem, na którym było kilkanaście 

jakiś skrzyń, oczywiście to nie były nasze skrzynie, ale to były skrzynie rozmaitych znajomych i 

przyjaciół, którzy już częściowo wyjechali. Część rodzin wyjechała, część jeszcze została. Problem 

był taki, że jak przyjechaliśmy na tą stację kolejową to wszystkie wagony już były nabite do granic 

możliwości i co mama podchodziła do jakiegoś wagonu to w ogóle nikt nie chciał gadać, żeby 

jeszcze jakaś rodzina – 6 osób (matka, czworo dzieci i jeszcze osoba towarzysząca), a oprócz tego 

cała masa tych skrzyń. To była naprawdę ciężka sprawa. Te paki to się po różnych wagonach 

poutykało po jednej sztuce natomiast z jednego wagonu zaczęła wołać mamę jakaś dawna jej 

wychowanka z sierocińca. Taka uradowana, że widzi mamę zaraz zrobiła porządek w tym 

krzyczącym tłumie i wciągnęła mamę i nas do tego wagonu (śmiech). 

Pamiętam, że myśmy tak stali obejmując mamę i tą piastunkę za nogi, bo nie było żadnych 

możliwości siadania czy kładzenia się, po prostu się stało. Ileś tam godzin to trwało, pertraktacje z 

tymi władzami, to przygotowanie, te pertraktacje, ja nie pamiętam ile myśmy stali, ale to chyba 

było kilka dni tego stania na miejscu.  

W samym środku wagonu była taka wolna przestrzeń, gdzie stała taka „koza” – piecyk 

żelazny, ogień się palił, bo było potwornie zimno, to już był listopad. Po iluś tam godzinach stania 

w środku tego wagonu z jednej z tych prycz zawołała mamę jakaś leciwa Żydówka. Na  ścianach 

czołowych tego wagonu były prycze i oczywiście wszystkie były zajęte bardzo dokładnie, a reszta 

ludzi stała lub kucała. Woła z tej pryczy jakaś taka starsza pani, żydówka, widać było, że to była 

duża rodzina żydowska i mówi: „niech pani przyjdzie z tymi dzieciakami.” Zgoniła jakiegoś 

młodego chłopaka, który sobie ciągle leżał albo spał na jednej z tych prycz całkiem wygodnie. Ta 
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pani pewnie wzięła mamę i nas za pobratymców, bo myśmy wszyscy byli czarnowłosi i bardzo 

śniadzi, ale myśmy tacy byli po przodkach włoskich mamy. Potem oczywiście ta sprawa była 

wyjaśniona między tymi paniami. W każdym razie mieliśmy jedną pryczę dla 6 osób i to była w tej 

sytuacja luksusowa w tych warunkach.  

 Mama od razu została okrzyknięta starostą wagonu, nie wiem dlaczego akurat mama, 

chociaż ostatnia tam wsiadła. Obowiązkiem starosty było pośrednictwo pomiędzy tymi, którzy są w 

wagonie, a wszystkimi władzami, które się tam pokazują. Mama opowiadała, że przejazd przez 

granicę to był koszmar, dlatego że najprostszą metodą było przekupienie tych wszystkich 

urzędasów rosyjsko – litewskich alkoholem. Mama się ani na tym nie znała, ani nie potrafiła 

żadnych takich transakcji robić, zwykła inteligentka prawda, co mogła mieć wspólnego z taką 

hałastrą. Wiedziała, że w tym wagonie, było kilka osób z papierami takimi zupełnie podrabianymi, 

które rzucały się w oczy. No, ale jednak przez granicę udało się jednak przebrnąć, dzięki takiej 

zbiórce do kapelusz plus jakieś butelki z alkoholami, okazało się, że kontrola tych papierów i 

dokumentów uprawniających do wyjazdu była w porządku. 

 W czasie tego wspólnego życia na tym piecyku stawiało się garnek i gotowało różne 

produkty, kto co tam miał, wszystko do wspólnego garnka. Mama miała woreczek z jakąś kaszą, 

która służyła za podstawę wyżywienia rodziny w ostatni czasie. Raz się zdarzyło, że ktoś podczas 

postoju upolował jakąś kurę czy gęś no i ta gęś razem z tym garem wyleciała na podłogę, dlatego że 

pociąg tak gwałtownie szarpnął, że garnek niepilnowany dokładnie zleciał. 

 Postoje tego pociągu były wielokrotne, nigdy nie było wiadomo, dlaczego pociąg staje, jak 

długo będzie stał. Pamiętam, że czasem otwierało się drzwi, a wokół nie było nic tylko pola pokryte 

śniegiem, ten śnieg był tak wysoki jak poziom podłogi tego wagonu. W ogóle nie było szans na to, 

aby wyjść, bo się od razu wpadało do pasa albo jeszcze głębiej. Nieraz były jakieś wioski, takie 

przekopane, albo wydeptane miejsca, to mężczyźni biegli czym prędzej i próbowali coś tam 

wyhandlować do jedzenia, bo z tym był problem. Wszyscy byli głodni i każdy miał bardzo mało 

tych produktów. Wiem, że przynosili jakieś kawałki płotu czy drewna, wszystko, co się dało 

chwycić, a nadawało się do palenia w tym piecyku. 

Nieraz ten pociąg się zatrzymywał no i wzdłuż wagonu szła obsługa pociągu i zbierała 

haracz. Mówili, że bez tego przerywamy podróż i nie jedziemy. Po iluś tam godzinach takiego 

stania, kiedy już zebrali tyle ile chcieli, głównie alkoholu, jechaliśmy dalej. To był koszmar, ziąb, 

głód i strach to były powszechne uczucia.  

 

 Jakiejś nocy dojechaliśmy do dużej stacji, okazało się, że jesteśmy w Łodzi. Tutaj trochę 

osób z naszego wagonu od razu wysiadło, a my siedzimy, bo nie wiemy dokładnie, dokąd mamy 

jechać. Nie było sygnału od taty gdzie mamy wysiąść, wiedzieliśmy tylko, że tata nas odbierze, no, 

ale gdzie to zobaczymy. W pewnym momencie słyszę wołającego tatę idącego wzdłuż tego pociągu 

i wołającego: „Czy tu są Kaliccy?”. Coraz bliżej i bliżej wreszcie otwieramy drzwi i wrzeszczymy 

– tu jesteśmy i widzę jest tata. 
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-Przepraszam, że tak przerywam, ale mam pytanie, co czułeś, kiedy wyjeżdżałeś z 

Wilna? Zastanawiałeś się, co cię czeka w Polsce? 

 

Małe dziecko to odbiera wszystko w sposób bardzo bezpośredni. Wiem, że byłem głodny, że 

się bałem i że było mi zimno, to pamiętam do dzisiaj, tego się nie da zapomnieć. Natomiast, jeśli 

chodzi o jakieś wyższe uczucia to wiadomo było, że ośrodkiem wszystkiego to była mama, ja sobie 

nie wyobrażam, żeby tej mamy nagle zabrakło. To był ośrodek wszystkiego, co się dzieje w nas i 

wokół nas. Mama decydowała o wszystkim, była tą ostoją, to jest dla mnie bardzo istotne z tych 

doznań dziecinnych. 

 Mama nas wychowywała w sposób bardzo tradycyjny, pochodziła z takiej rodziny tylko w 

połowie polskiej, ale jej ojciec był osobą zupełnie nieprzeciętną, odbiegającą od standardu, 

niepodległościowiec z urodzenia. Wszyscy bracia mamy byli wojskowymi, brali udział w II Wojnie 

Światowej, to była ta inteligencja polska, całkowicie oddana Polsce. W kulturze polskiej kobieta, a 

szczególnie matka, to była osoba święta, więc myśmy odbierali tą mamę w sposób naturalny, ale z 

takim absolutnym oddaniem. 

 W Łodzi pamiętam to pierwsze mieszkanie na ul. Piotrkowskiej, bodaj 24, wchodziło się 

przez bramę z ulicy do takiego dużego podwórka i tak wtedy tam w takiej oficynie, na drugim czy 

nawet trzecim piętrze, to była duża kamienica. Ogromny, wielki pokój, a w rogu pokoju leżą 

produkty żywnościowe, mnóstwo jedzenia, jak myśmy to zobaczyli to wszystko się zaczęło 

koncentrować wokół tego narożnika. Mama nas zaczęła karmić, nie pozwalała tylko na jedną rzecz, 

żeby posmarowany smalcem chleb posypać cukrem. Nie wolno było cukrem posypywać smalcu 

(śmiech), teraz widzę, że miała rację, ale myśmy próbowali wszystkiego (śmiech). Byliśmy tak 

zagłodzeni od dawna, właściwie od urodzenia niemalże, dla nas wszystko było wspaniałe, 

doskonałe. Mama pilnowała żebyśmy się nie objadali za bardzo. 

 W Łodzi poszedłem pierwszy raz do szkoły, do I klasy, pamiętam, że idąc pierwszy raz 

strasznie płakałem, no ale mama zatrzymała się przed cukiernią i powiedziała: „Wiesz co jak 

będziemy wracać ze szkoły to wstąpimy tutaj i ja Ci kupię ciasteczko”. No jakoś tym udobruchała 

mnie i ja już szedłem do szkoły z lepszym humorem, bo zdawałem sobie sprawę, że jak będę wracał 

to tutaj będzie smaczne słodkie ciasteczko. 

 Potem mieszkaliśmy pod Warszawą w Konstancinie na ulicy Oborskiej 3. To była 

przepiękna willa, taki właściwie pałacyk biały pomiędzy drzewami sosny. Niedaleko od nas już 

kończyła się ta ulica i to był też koniec miejscowości. Ja to pamiętam jako arcydzieło, jako dziecko 

odbierałem to otoczenie i pałacyk jako coś pięknego. Pamiętam też, że na tych drzewach było dużo 

sów. Sowy to dla mnie było nowe doświadczenie, chyba pierwszy raz zobaczyłem takie ptaki, 

wielkie, wspaniałe i to z bliska, z werandy tego budynku było widać jak one siedzą na górnych 

gałęziach. Z tego miejsca pamiętam jeszcze to, że do szkoły chodziliśmy do Jeziornej, to jest taka 

jedna miejscowość, a właściwie dwie miejscowości połączone razem. Idąc w kierunku Jeziornej 

przechodziliśmy koło przepięknego domu, otoczonego wspaniałym ogrodem z niesamowitą ilością 

kwiatów. Za płotem, takim parkanem ozdobnym było kilkoro dzieci, ale to były dzieci rosyjskie, to 

byli Rosjanie. Potem się dowiedzieliśmy, że tam mieszka jakiś wysoki urzędnik rosyjski, generał 

jakiś, ktoś kto tutaj w Polsce jest ważną osobistością. Natomiast my jak podbiegaliśmy do tego 

płotu i do tych dzieciaków to zawsze słyszeliśmy to samo „Polskije swini”, tak mówiły do nas te 

Radzieckie dzieci, ile razy żeśmy tam przechodzili słyszeliśmy zawsze to samo. Tam pamiętam też 

taki bardzo nieprzyjemny wypadek brata starszego, on biegnąc nastąpił na gazetę, a pod gazetą był 
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kawałek butelki, tymi ostrymi końcami skierowany do góry. Nie wiadomo czy ktoś specjalnie taki 

kawał zrobił, czy tylko przypadek, ale ogromny upływ krwi. Ktoś przybiegł powiedzieć ojcu, że 

starszy brat ma zranioną nogę i pamiętam jak ojciec zerwał się i pobiegł w tamtą stronę, myśmy 

oczywiście pobiegli z ojcem też... 

 

Jak wyglądała podróż z Łodzi do Warszawy i dlaczego?  

 

Znaczy to było związane zawsze z pracą ojca. Ojciec pracował już w PCK, był chyba 

prezesem bodajże wice prezesem w związku z tym, że znał język niemiecki. Pamiętam, że miał taki 

mundur bardzo fajny, w tym mundurze jeździł od zachodniej Europy w jakiś sprawach. Wiem, że 

penetrował zachodnią Europę jako przedstawiciel PCK. Natomiast miejsca zamieszkania to mi 

trudno powiedzieć, ten Konstancin od Warszawy chyba nie jest daleko, ojciec miał samochód 

służbowy, codziennie rano jeździł. Potem przenieśliśmy się do samej Warszawy, mieszkaliśmy na 

ul. Skierniewickiej w takiej zabudowie. Wtedy były magazyny Czerwonego Krzyża no i tam były 

ogromne ilości tych darów UNRRY, amerykańskich darów dla Polaków, pamiętam hałdy takich 

kartonów i skrzynek. Teraz już nie ma tego budynku, niedawno byłem w Warszawie, skręciłem z ul. 

Wolskiej w Skierniewicką specjalnie żeby zobaczyć tą zabudowę. Okazuje się, że już nie ma tych 

budynków, a stoją tam takie wielkie bloki mieszkalne.  

 Warszawa, no tutaj doznałem następnego takiego szoku zdrowotnego, po szczepionkach, 

które robili dzieciom Duńczycy. Nie wiem, czego dotyczyły te szczepionki, w każdym bądź razie 

pamiętam że ok. 1000 dzieciaków zaczynało chorować w taki sposób obłożny. U mnie to się 

objawiło tym, że spuchły mi kolana, one były dosłownie okrągłe jak piłki. Sporo leżałem w 

szpitalu, potem leżałem w domu, także cały rok szkolny mi wyskoczył, pamiętam że mama zrobiła 

mi na drutach takie wełniane mufki, które naciągałem na kolana, żeby zawsze utrzymywać je w 

cieple. Lekarze orzekli, że dla mojego zdrowia konieczny jest jód, a ten w klimacie morskim jest w 

sposób naturalny osiągalny i wtedy pierwsze wakacje pamiętaj ojciec zorganizował w Krynicy 

Morskiej. Myśmy byli chyba pierwszymi wczasowiczami po wojnie w tej miejscowości, nie wiem 

dlaczego akurat tam. Mieszkaliśmy w takim domu kuracyjnym, drewnianym, a obok stały resztki 

domu murowanego. Został tylko jeden narożnik, w którym była toaleta, zresztą używana wtedy, 

natomiast cały dom został rozwalony przez bomby. I tam wśród tych kolegów i koleżanek rodziców 

i ich dzieciaków całe wakacje myśmy przebywali. Dla mnie jedno z takich silniejszych wrażeń to 

była muzyka tworzona przez dorosłych, codziennie na werandzie była kolacja, a po kolacji wszyscy 

dorośli śpiewali, te piosenki legionowe, jakieś przedwojenne. Te, które teraz wydają się nieco 

archaiczne jednak są wygrzebywane coraz częściej, one były wszystkie bardzo melodyjne, 

przepiękne te melodie, bardzo ładnie zharmonizowane, dorośli śpiewali na głosy. Dawniej wszyscy 

ludzie częściej śpiewali, a szczególnie Ci ludzie z Kresów Wschodnich, bo tam śpiew był taką 

cząstką życia codziennego. Jak ktoś miał dobry humor to stawał na ulicy i śpiewał na cały regulator 

i zaraz znalazło się kilku, którzy chcieli mu wtórować, ktoś tam na jakieś harmoszce czy bajanie 

zaczynał dogrywać, ktoś zaczynał sobie tańczyć. To wszystko było na ulicach zjawiskiem 

normalnym i nikogo to nie dziwiło, taka była mentalność i miejscowa kultura. 

Kiedyś tak patrzę, a na płocie zawieszeni, zasłuchani miejscowi rybacy, okazało się że oni 

codziennie przychodzili tutaj słuchać jak ci „miastowi” przepięknie śpiewają piosenki. Pamiętam 

właśnie piękno tego śpiewu i te zasłuchane twarze tych ludzi, to była ich jedyna rozrywka chyba, 

wtedy jeszcze nie było ani radia ani telewizji.  
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 W związku z tym, że sprawa tego mojego zdrowia była dla rodziców dość ważna, ojciec 

dostał propozycję pracy w Gdańsku i z niej skorzystał. Tutaj w Gdańsku i Gdyni było bardzo dużo 

pracy przy odbudowie portów i ich uruchamianiu. Problemy były przy przyjmowaniu statków z 

tymi darami amerykańskimi, bo nie tyle Niemcy, co Rosjanie niszczyli wszystko co się dało uznając 

te tereny za germańskie, a wszystko co germańskie musiało być zniszczone, lub rozkradzione.  

Wywozili co się dało do siebie, różne urządzenia techniczne, a do tego było mnóstwo 

potopionych jednostek. Ojciec został wysłany jako delegat rządu do sprawdzenia, gdzie się 

podziewają pieniądze i dlaczego tak powoli następuje odbudowa portów. W tamtych latach wszyscy 

rozumowali innymi kategoriami, jeżeli port w Gdyni w przeciągu bardzo krótkiego czasu z niczego 

stał się największym portem na Bałtyku, to dlaczego tutaj tak powoli samo udrażnianie portu 

następuje. No i ojciec robił te inspekcje banków i różnych firm, okazuje się, że miejscowi 

kacykowie partyjno-wojskowi większą część pieniędzy przeznaczali na odbudowę swoich domów 

tutaj we Wrzeszczu, w Gdańsku, w Gdyni, natomiast pozostała część dopiero służyła na 

uruchamianie portu. 

 W każdym bądź razie myśmy z Warszawy do Gdańska jechali takim wielkim samochodem, 

amerykańskim Studebakerem. Rosjanie dostali od Amerykanów bardzo dużo sprzętu, podczas 

wojny, różnorakiego. 

Jechaliśmy to już był koniec lata, pamiętam, że niektóre drogi były obsadzone jabłoniami, 

myśmy łapali jabłka w locie, zabawa, głównie starsi się tym zajmowali, bo uderzenie takiego jabłka 

w rękę było dość dotkliwe. W każdym razie to był koniec lata, ale do Gdańska nie dojechaliśmy, 

ponieważ mieszkanie, które było przeznaczone dla ojca jeszcze nie było gotowe i zatrzymaliśmy się 

w Dzierżążnie, między Kartuzami, a Żukowem w sanatorium zbudowanym przez Szwedów. 

Szwedzi zbudowali kilkanaście takich pawilonów drewnianych, myśmy mieszkali w pawilonie nr 

13. Dyrektorem tego sanatorium był pan Pacanowski, dawny znajomy ojca, kawalerzysta. Nas 

zaskakiwał tym, że po tym dużym terenie jeździł konno, ale nigdy nie otwierał bramy, ale zawsze 

przeskakiwał, brał bramę wierzchem to przepięknie wyglądało. Zawsześmy się oglądali, gdzie pan 

dyrektor jest, co robi i kiedy będzie skakał. Miał dwóch synków trochę młodszych od nas, ale to 

były dzieci do wspólnych zabaw. Myśmy byli na prawie gości pana dyrektora, a nie jako 

pensjonariusze. Tam pamiętam te słynne szwedzkie śledzie na słodko, no ale myśmy jedli wszystko 

nam to nie przeszkadzało. Z tamtego okresu pamiętam jeszcze jedno takie ciekawe dziecinne 

odczucie. W tym pawilonie 13-stym mieszkała też taka pani, bardzo sympatyczna, która była 

rzeźbiarką i ona dla zabawy nam rzeźbiła w plastelinie jakieś figurki. Robiła to bardzo sprawnie i 

bardzo szybko i na przykład na krawędzi popielniczki sadzała takiego człowieczka, który miał 

założoną nogę na nogę, podpierał brodę na ręce, łokieć oparty o kolano. Te postacie byłe tak 

realistyczne, tak prawdziwe, dla mnie jak dla dziecka to było zaskoczeniem, miałem wtedy 10 lat, 

jak można coś tak pięknego tak szybko stworzyć. 

 W październiku w 1948 roku już wprowadziliśmy się do nowego mieszkania we Wrzeszczu, 

mieszkanie w takim bloku III piętrowym przy Al. Wojska Polskiego 8a. Wjeżdżając do Gdańska 

najpierw samochód zatrzymał się na Jaśkowej Dolinie przy jakimś takim bardzo ładnym białym 

pałacyku, gdzie ojciec załatwiał jakieś formalności jeszcze, tam jeszcze nam dano jakieś koce 

chyba czy coś takiego, jakąś dostawę materiałową ojciec chyba realizował. No i tutaj od tego 1948 

roku mieszkaliśmy do pełnoletności razem z rodzicami, powoli dzieci się rozjeżdżały. Moje kolana 

bardzo szybko tutaj doszły do pełnej kondycji, rzeczywiście ten jod pomógł.  
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 Zaczęliśmy tutaj chodzić do rozmaitych szkół, przydziałowo najpierw skierowano nas do 

szkoły powszechnej na Pestolazziego, a potem na Srebrzysko. 

To była dość szczególna szkoła, przy samym cmentarzu miała nr 27, dlatego, że do niej 

chodzili w dużej mierze autochtoni, tak ich wtedy nazywano, to byli Polacy gdańscy, albo Niemcy 

gdańscy, ich się nie rozróżniało. W każdym razie większość z nich uczyła się dopiero języka 

polskiego, za to my dzieci z innych okolic bardzo szybko uczyliśmy się przy nich języka 

niemieckiego i powstała taka mieszanka dwujęzyczna Oczywiście byliśmy bardzo karceni przez 

tych nauczycieli, którzy byli ze wschodu i nie znali Niemieckiego. Myśmy mieli takie rozmaite 

powiedzonka, że niektóre wyrazy były polskie, niektóre niemieckie Np. „Małe prosiątko po polu 

gelaufen” (śmiech) I na tej podstawie łączenia wyrazów było chyba łatwiej uczyć się polskiego 

Niemcom. Oni wplatali polskie wyrazy w niemieckie zdanie, potem tych polskich wyrazów było 

coraz więcej, myśmy tak nawzajem się uzupełniali. No szkoła powszechna, ogólniak itd. itd., teraz 

jestem już stary mam 72 lata mam wnuki, ale tylko czwórka, może będzie więcej, a jak Michał i 

Antek się postarają będę już pradziadkiem niedługo. 

 

To jeszcze mam tylko jedno pytanie, bo wiem że tam obok tego domu na Wojska 

Polskiego było lotnisko takie poniemieckie. Mógłbyś opowiedzieć jak spędzałeś czas, jak 

wyglądało? 

 

Lotnisko to była przestrzeń bardzo wolna, zaraz po wojnie tam stacjonowała jakaś jednostka 

lotnicza, oczywiście już wtedy polska. Myśmy chodzili na przykład na plażę, nasz dom był na 

wprost tego pasa po drugiej stronie tej głównej arterii przelotowej z Gdańska do Gdyni. Na naszym 

dachu postawiono taką lampę czerwoną potężną ostrzegawczą dla pilotów. Myśmy wzdłuż tego 

pasa chodzili zawsze do Brzeźna na plażę, nam się to strasznie dłużyło ale to była jedyna i 

najkrótsza droga na plażę. Na samej plaży pamiętam był jakiś wkopany w piach kadłub jednostki 

wojskowej, która pewnie na sztormie została wyrzucona. Natomiast jakie ciekawostki związane z tą 

płytą tego lotniska. Pierwsza to była ta, że w okresie letnim, w tych pierwszych latach po wojnie, 

lotnicy zaczynali swoje loty bardzo wcześnie, jak się robiło jasno, 3-4 rano. No i zazwyczaj 

startowały nie w kierunku morza, ale w kierunku miasta, to pewnie było uzależnione od kierunku 

wiatru itd., to jakieś już tajniki samych lotników. W każdym bądź razie każdy przelot samolotu to w 

naszym budynku drżały wszystkie okna, te dawne okna drewniane to były takie mało szczelne i 

dosłownie cały dość duży budynek drżał w posadach. Jeszcze gorzej było, kiedy startowały trzy 

samoloty naraz – eskadra, takie były ćwiczenia, ale wtedy to już nikt nie spał. Jeszcze gorzej było 

wtedy kiedy tam jakiś ciężki samolot startował, przy lądowaniu tego zjawiska nie było, ale przy 

starcie. Później tam były nawet samoloty pasażerskie przez jakiś czas, wiem że mieszkańcy tej 

dzielnicy miasta wystosowali jakiś tak protest wobec tej jednostki, to obijało się przez te różne 

urzędy wojskowo-cywilne i rzeczywiście tą jednostką całą wyprowadzono na jakieś inne lotnisko 

podejrzewam, że do Pruszcza. W każdym bądź razie potem już były tylko cywilne samoloty, a one 

latały tylko w dzień i nie były takie uciążliwe. Dla nas takim miejscem zabaw była ta przestrzeń od 

końca pasa z naszej strony, gdzie była taka przestrzeń złomowa. Tam leżały samoloty, czy kawałki 

samolotów zgruchotane przez pociski, po rozmaitych awariach, myśmy tam się zabawiali 

wykręcaniem najrozmaitszych elementów z tych samolotów. Ja pamiętam że wykręciłem bardzo się 

mordując i długo taką ramkę okrągłą z okna samolotu, ona była z mosiądzu i służyła jako doskonała 

zabawa, teraz już nikt się nie bawi w taki sposób, bo są ciekawsze zabawy. 
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Kiedyś brało się jakiś pręt czy drut zakrzywiony na końcu i tym drutem pchało się kółko, 

które się toczyło przed chłopakiem biegnącym, to była zabawa dość pospolita i kto miał lepsze 

kółko no to był lepszy as w zawodach. Inne zabawki były prostsze, ta tak zwana „Zośka” czyli 

ciężarek i jakiś tam kawałek szmatki czy czegoś, to się tak butem podbijało do góry i liczyło się kto 

więcej razy podbije, takie śmieszne zabawy dziecinne. Wtedy innych zabawek nie było, tylko te, 

które sami sobie potrafiliśmy zrobić. 

Co potem, potem mój syn tak zapałał miłością do tych samolotów, że zaczął tam chodzić 

tam do tych zabudowań polotniskowych, bo już wtedy był tam tylko areoklub gdański. Były tam 

szybowce, zaczął tam uczęszczać na jakieś szkolenia, potem uczyć się latać sam no i uwieńczył to 

tym, że teraz jest pilotem i już potrafi prowadzić wielkie samoloty pasażerskie. Osiągnął swoją 

pasję zaczynając ją tutaj jako mały chłopak na naszym lotnisku. 

 

Dziękuję bardzo za wywiad 

  

                        

                   
  

       

                                 

  

 

 

    

 


