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Jesteśmy w mieszkaniu Pani Ani Małasiewicz ul. Powarska 21b 

 

W jakiej grupie Pani przyjechała? Tu do Białegostoku a potem do Gdańska? 

Nie, bo ten Gdańsk to po siedemnastu latach, to co to jest.. to już w ogóle byłam dorosła kobieta.. 

znaczy szybko poszłam do szkoły.. no tak, bo zdałam maturę ledwo siedemnaście lat miałam.  

Kto z Wami jechał? Czy Pani kogoś pamięta? Czy mama wspominała o kimś? Było Was mało, 

dużo? 

Był zapchany wagon towarowy.. i w tym wagonie towarowym.. taki był.. właściwie bez ławek, bez 

siedzeń, bez niczego .. jakieś siano w każdym razie.. i w tym wagonie towarowym przyjechałyśmy 

w transporcie.. nic z tego nie pamiętam.. pamiętam natomiast taką, też taki urywek, że wysiadłyśmy 

z tego pociągu i ten kolejarz zaprowadził nas do swojej rodziny..  

To jeszcze nie był Białystok? 

Białystok, ale on bardzo blisko mieszkał.. moja ciotka mieszkała na Bojarach, a oni mieszkali .. i 

nim nas z mamą do tej ciotki odtransportowali, bo to wtedy przecież dorożki a nie taksówki ani 

niczego.. wozem konnym albo na pieszo, a on nas zaprowadził i to pamiętam, że wchodzimy po 

takich schodach drewnianych do takiego i tam się wszyscy cieszą ale to jest taki.. miałam ładne 

buty balonki no i to jest jedno i później pamiętam, że właśnie jesteśmy na Starobojarskiej i tam.. 

ponieważ właśnie moja ciotka już pracowała jako lekarz i dlatego, że zajęła duże mieszkanie bo tam 

w sumie było pięć dużych pokoi no i tak były łóżka jak w szpitalu poustawiane i tak spaliśmy.. kto 

dojeżdżał to następny i następny.. i tam właśnie pamiętam swego.. jak przyjechałam to ojciec był 

chory nie wiem na jakąś tam chorobę.. leżał tam.. a później my wszyscy.. później następna moja 

ciotka przyjechała..  w takim kołchozie mieszkaliśmy  

Tam na tej Starobojarskiej? 

Tak..  w Białymstoku.. no i takie z tamtych czasów to pamiętam jak Rosjanie przychodzili w nocy i 

rabowali co się dało.. także .. my tam w tym dużym pokoju to normalnie była poczekalnia ale 

później a tam spaliśmy i każdemu coś tam dawali pod.. w poduszkę .. no żeby nie ukradli no i 

przychodzili wyważali drzwi jak nie chcieliśmy otworzyć, plądrowali dom i wychodzili nic nam nie 

robiąc, kradnąc wszystko co się dało i po dwóch, trzech godzinach następni .. no mieszkał taki nad 

nami na tej Starobojarskiej pułkownik ruski gdzie pamiętam jak ciotka szczotką go .. no i przyszedł 

i pognał ich.. ale to jest, to był taki moment.. i tak egzystowaliśmy przez wiele czasu..  no w 

międzyczasie każdy, gdzieś tam w tym Białymstoku zaczynało się zaczepiać.. i dopiero patrz mój 

jeszcze w międzyczasie przyjechała właśnie moja ciotka z dziadkiem moim też na Starobojarską 

jeszcze jedna, że mieszkaliśmy w dużym kołchozie. 

A kto mieszkał na tym mieszkaniu przed wami? 

Przed nami nie wiadomo kto mieszkał, ale w tej chwili wiadomo.. bo znalazł się właściciel domu 

raptem.. bo na tych Bojarach to taka dzielnica Białegostoku no taka marna.. w tej chwili to jest 

piękna ale przedtem była.. na tej ulicy nasz.. w tym domu w którym mieszkaliśmy to był taki 

najokazalszy dom, bo był murowany, jedno duże piętro i jeszcze strych, a to wszystko to było albo 

drewniane albo takie… 

Prowizoryczne? 

Nawet nie prowizoryczne, ale takie Bojary.. ta część, która nawet tam skansen chcą robić w części 

ulic, bo to takie drewniane domki parterowe bądź jednopiętrowe no i także.. 

A kto był właścicielem? 

A właścicielem .. właściciel widocznie uciekł .. Żyd jakiś…  
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Aha i teraz się odezwał? 

A teraz się odezwał bo… 

Bo to jakieś takie mienie pożydowskie? 

Ja nie wiem czy to mienie pożydowskie, w każdym razie jakiś tam, bo myśmy się z tego po kolei 

wszyscy w międzyczasie wyprowadzali .. my z mamą w pięćdziesiątym roku, mieszkała tylko moja 

ciotka, z dwoma córkami z moim dziadkiem.. dziadek umarł w pięćdziesiątym drugim roku w 

związku z tym już ciotka, później ta moja kuzynka wyszła za mąż w pięćdziesiątym piątym roku.. 

mieszkali jeszcze kilka lat z ciotką, ale też dostali mieszkanie .. no jak została ciotka sama to po 

prostu to wyniosła się z tego mieszkania i kpiła sobie.. a później się znowu zmienili, że razem sobie 

zaczęli mieszkać, ale już na tej Starobojarskiej no jest.. nie mieszka .. znaczy.. mieszkają Gołąźcy, 

którzy mieszkali od wojny tak jak .. no po prostu ciotka przestała przyjmować pacjentów była już 

na emeryturze, to już nie było co pięciopokojowego mieszkania utrzymać .. to to nie tak prosto .. 

już to w ogóle były piece takie dziwne co to człowiek nigdy nie widział że jest piec na dwa pokoje.. 

ty widziałaś taki piec?  

Widziałam ... mój dziadek ma.  

Tak? A widzisz bo ja to .. pierwszy raz mi się to tam zdarzyło, bo jak później przenieśliśmy się na te 

..na ziemie zachodnie to tam takich .. normalne piece kaflowe, ogromne, śliczne rzeźbione takie 

właśnie jak prawie, że na dworze Artusa .. piękne takie te na ziemiach zachodnich w porównaniu z 

tą Białostocczyzną, której.. to to nieporównywalne.  

No tak, bo to inny poziom cywilizacyjny.. co nie znaczy, że gorszy, bo po prostu adekwatny do 

potrzeb.  

Ależ oczywiście.. 

(...) 

Dlatego my się tutaj tak mocno gimnastykujemy też jakie pytania zadać, bo my musimy 

jakby.. niewiele tylko pytań jest z tego zakresu, na które może Pani opowiedzieć 

Dlatego ja mówię, że trochę za późno.. 

Ale to dla nas jest bardzo dobrze, bo…  

Matka moja dopiero by wam opowiedziała  

Ale wszystko ma swój sens na pewno .. Pani Aniu myślę sobie, że też ciekawe było by gdyby 

nam Pani teraz powiedziała o swoich odczuciach jak Pani wróciła do tego Wilna. Co się Pani 

jakby zaczęło przypominać ?? Co Pani czuła wracając tam do tego swojego gniazda ?? 

Oglądając swój dom.. Czy może pozostało z waszego dobytku jeszcze ?? 

To z mego nie.. Ale miałam taki przypadek.. moja ciotka…  

Ta lekarka ?? 

Nie.. druga  

Bo jeszcze Pani Aniu .. Ta lekarka to  miała jak na imię ?? 

Irena Pawlikowska.. A Zofia Lżycka to jest najstarsza siostra mojej mamy taki miała przypadek. 

Oni też uciekali, bo była taka historia, że mego wuja właśnie tego Lżyckiego, który był przez jakiś 

czas skarbnikiem AK-owskim .. miał kupę pieniędzy .. no i gdzieś tam w każdym razie były 

pochowane w przeróżnych rzeczach i przyszli, i też chcieli go zaaresztować .. był kocioł w domu .. i 

oni też uciekali.. zostawili mieszkanie całe .. ponieważ on był adwokatem przed wojną .. bardzo 

dobrze mu się powodziło .. w związku z tym, to mieszkanie, które zostawili było bardzo elegancko 

wyglądające, ale ponieważ uciekali to jakaś jedna walizeczka i do widzenia ... i w latach 

siedemdziesiątych pojechali do Wilna.. pojechali do Wilna chyba nawet przede mną ... jakaś była 



 

 

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

4 

 

 

wycieczka.. i poszli oni do swojego mieszkania .. mieszkał w nim adwokat z Kowna i zastali 

mieszkanie tak jak zostawili .. moja ciotka dostała w ogóle.. no kompletnie…  bo też tu zaczynali 

od zera i tenże adwokat powiedział „jeżeli tylko Państwo chcecie coś zabrać to możecie zabrać .. ja 

pieniędzy nie mam nie mogę, ani zapłacić ani ..” no i na tym się skończyło, bo nic no co zabierać 

jadąc na wycieczkę i tak jemu zostawili, ale ciotka miała tak straszny uraz po tym przez wiele, 

przez długi czas .. ja w swoim mieszkaniu to mieszkali jacyś Rosjanie to nic w ogóle nic… 

Tam na Senatorskiej mieszkaliście ?? 

Tak 

Wszystko jakby zostało zniszczone, rozproszone. 

Nie wiem 

A mama Pani była wtedy z Panią ?? 

Mama nie była, a jak mama pojechała z moją siostrą w latach dziewięćdziesiątych dopiero, ojciec w 

ogóle nie chciał jechać  

I nigdy nie pojechał ?? 

Nigdy nie pojechał, ja pojechałam pierwsza jeszcze dotąd mam ten list gdzie mi piszą, jak masz iść 

na cmentarz, gdzie masz pójść, jak trafić do grobów… 

Ale Senatorska dosyć blisko jest chyba Rosy ?? 

Nie 

Nie.. bo to na Antokolu… 

Nie.. to na Antokolu.. Senatorska jest bardzo blisko cmentarza Piotra i Pawła, bo jest kościół Piotra 

i Pawła po prawej stronie  

Aha tego Antokolskiego gdzie jest dużo żołnierzy pochowanych tak ?? 

To jest wojskowy i ten wojskowy cmentarz dotykał do ogrodów moich dziadków .. w tej chwili 

ostatnio mówił mój kuzyn, który był w zeszłym roku, że podobno już w ogóle nie ma ani naszego 

domu, ani niczego, że to po prostu miasto się zrobiło .. bo to były domy  

 

Ale tam teraz jest jakieś nowe osiedle ?? 

Tak, no bo był mój kuzyn nawet mam takie zdjęcia, że na cmentarzu robią porządek .. ja 

kilkukrotnie była sobie robiliśmy pomnik naszej babci na nowo…  

Tam na Rosa ?? 

Nie.. Na Piotrze i Pawle. 

Czyli część jest pochowana na tym cmentarzu, a część…  tak ?? 

Większość jest na Antokolu, ponieważ mieszkaliśmy blisko.  

Te groby są do dzisiaj tak ?? 

Są do dzisiaj  

A te z Rosy ?? 

A te z Rosy jest tak sobie .. Pani jak czterdzieści lat nikt nie dogląda, nikogo niema…  

To przyroda zrobi swoje .. Jeszcze jak ludzie pomogą tej przyrodzie … 

I to jest tak, że teraz się robi takie piękne pomniki szybko to.. a przedtem to było tak, że moja 

babcia zmarła w roku Pańskim 36-tym i do 39-tego roku było tylko zrobione obramowanie 

betonowe, takie drugie było w środku, żeby tu kwiatki jakieś inne i krzyż i koniec .. i w związku z 

tym no zaczęła się wojna, więc nikt o tym nie myślał, bo to ważniejsze były rzeczy, niż robienie 

pomników .. no w międzyczasie zawalił się ten pomnik .. ja byłam w 71-tym, to poszłam tylko 

załatwić tabliczkę już żeby przybić, bo jak się okazało, że niema i dopiero w osiemdziesiątych 
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latach, jak byliśmy to już kamień załatwiła nam.. mama pojechała moja do Druskiennik czy do 

Połągi już w tej chwili nie wiem na jakimś tam, do jakiegoś sanatorium i tam poznała jakąś panią 

Litwinkę.. I ta Litwinka.. Chociaż nie mam najlepszego zdania o Litwinach, jak mąż co prawda 

mówi, że  jestem zakazana Litwinka .. to ta Litwinka nam pomogła znaleźć tego kamieniarza i on 

nam zrobił bardzo ładny teraz już taki uczciwy pomnik.. będzie na dłużej.  

Pani Aniu, a dopowie nam Pani o tych miejscach w Wilnie, które jakoś tak poczuła Pani, że są 

Pani miejscem, bliskie dla Pani ?? 

Więc jest tak.. kilka tzn.. Na cmentarzu to jest pierwsza sprawa, bo to w końcu ja tej babci nigdy nie 

widziałam, ona umarła pięć lat, ale moja matka strasznie kochała tą swoją matkę i tyle opowieści. 

Babcia miała na imię ?? 

Anna, to my z siostrą.. znaczy ja jestem Anna i drugiej córki też córka jest też Anna na cześć babci, 

ale wszyscy twierdzą jak to moi wujkowie „wy i tak nie dorastacie babci do pięt”, ale to normalne.. 

to jest… 

Czyli ten cmentarz ?? 

To jest.. cmentarz, później szukałam tj. miałam wszystkie adresy moich krewnych, których nie 

pamiętałam znaczy gdzie mieszkali.. ale kazali mi .. to był ten siedemdziesiąty rok kiedy kazali mi 

jechać po kolei i zobaczyć.. i w zasadzie w części to tylko oglądałam domy z zewnątrz, bo to…  

Czyli tam gdzie mieszkała rodzina ?? 

Tak  

A to jakie ulice oprócz tej naszej Starobojarskiej ?? 

Ul. Stroma i ul. Popowska 

A to było w jakiej dzielnicy ?? 

Stroma to jest bardzo niedaleko Zawalna dwie ulice.. to mieszkała moja… 

Zawalna tj. przy dworcu tak? 

Nie, nie tak przy dworcu to jest niedaleko, no może od dworca, ale oni mieszkali dużo bliżej już w 

stronę mostu Zielonego.  

A most jest do dzisiaj? 

No jest 

A Popowska? 

Popowska tj. od Krzywego Koła.. jak jest kościół święty Piotra i Pawła tj. taka ulica, która łączy się  

z tą szosą, która później i na Rosę można i to się nazywa Krzywe Koło.. I od tego Krzywego Koła 

do Bernardyńskiej, koło cmentarza i kościoła Bernardyńskiego to się nazywała Popowska. 

A Stroma? To centrum miasta czy może przy jakimś kościele ?? Bo ja to się po Wiedniu 

poruszam względem kościoła. 

To może być najbliżej to jest placu Łukijskiego  

Aha.. Czyli Łukiszki tak ?? 

Tj. w bok od niego  

Czyli ważne jest dla nas, tak jakby podsumowując…  jest ten cmentarz teraz, te ulice gdzie 

mieszkali krewni, a te domy jak Pani fotografowała w latach siedemdziesiątych to się jeszcze 

zachowały ?? 

Tak 

Już dzisiaj pewnie jeździcie tak żeby zobaczyć ?? 

Proszę Pani.. Jak w siedemdziesiątym roku byłam na Popowskiej gdzie miałam właśnie największe 

kłopoty, znaczy.. tzn. kłopoty miałam przede wszystkim ze znalezieniem swoich na Senatorskiej 
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przez ten żłobek który zasłonił…  

Nowoczesny jakiś ?? 

Taki, gdzieś tam nawet mam jego zdjęcie, była Senatorska 7, Senatorska.. brakowało dziewiątki i 

była 13 i na tej pomiędzy tym a tym został zbudowany żłobek, a okazało się że za żłobkiem jest 

dom moich dziadków  i mój, ale nim ja do tego doszłam to przeszłam w jedną raz.. drugi…. 

Dom dziadków to nie była Senatorska 11?? 

Nie 

9 ?? 

Dziadków był chyba 11 a nasz był 9 albo była Senatorska 11.. , w każdym razie był problem.. 

miałam problem, ale ponieważ w domowych takich opowieściach są wielkie trzy dęby, no to jak już 

zobaczyłam je gdzieś daleko, no i jak weszłam właśnie na to podwórko to już nie miałam 

wątpliwości który dom, w którym mieszkałam.  

Jeszcze jakieś miejsca Pani Aniu ?? 

I tam mnie wpuściła Rosjanka, a na Popowskiej tam gdzie mieszkał mój dziadek drugi i gdzie my z 

mamą, znaczy gdzie był ten kocioł drugi, to w międzyczasie zostały zmienione numery ulicy jak ja 

wiedziałam, że tam Popowska już teraz nie pamiętam ile, to tam nie było takiego .. ja tam chodzę, 

chodzę .. jeden facet wyszedł „czego Pani szuka ? ” a numeru takiego.. a to to .. bo tak mi się 

wydawało że to to, ale w ogóle inny numer więc mówię.. no i poszłam tam, tam mieszkali Polacy 

opowiadali mi jak to, bo moja ciotka też właśnie, uciekaliśmy wszyscy zostawiając wszystko .. to 

moi dziadkowie ze strony ojca jechali dużo później i oni zabierali.. mogli zabrać rzeczy, także część 

rzeczy nawet przywieźli i znaczy naszych nie ale.. 

Rodzinne jakby ?? 

Rodzinnych jest. 

A Pani Aniu jeszcze jakieś miejsca są dla Pani ważne ?? 

No Uniwersytet, jako że moi rodzice studiowali i wszyscy moi krewni na tym Uniwersytecie.. 

wszyscy moi wujkowie, znajomi, wuj, rodziny i wszyscy studiowali na tym Uniwersytecie, w 

związku z tym i takie wspominki, no teraz już może mniej, ale wtedy takie były już jak następny raz 

byłam to już tego się nie czuło, aż tak część ludzi w ogóle bardzo  sympatycznie odnosiło się i część 

takiego nacjonalizmu strasznego litewskiego takiego .. oprowadzał nas facet taki po baszcie 

Giedymina i mówił po Rosyjsku.. no to były czasy kiedy.. a po polsku on nic nie rozumiał, albo po 

litewsku, albo po rosyjsku.. No dobra no ponieważ kazali mi w domu że mam fotografować to 

wszystko naokoło co .. oni zeszli, a ja zostałam i tak po kolei po kolei podchodzę do niego i pytam 

się go, to było pierwszy raz więc nie wiedziałam jeszcze wszystkich… wiesz po kolei i on do mnie 

czystą polszczyzną .. Cham bezczelny.. się tak wściekłam no jak Pan mógł.. przecież wszyscy tutaj 

ten.. taki wredny, niektóre były takie.. 

Może miał taki przykaz, że nie może po polsku ?? 

Nie, nie myślę że nie bo ta pilotka była z nami i po polsku rozmawiała i było nas mało, bo to 

właśnie reszta pojechała handle jakieś tam, odwiedzać rodzinne groby jakieś inne, nieraz takie były 

niesympatyczne .. w ogóle nam się takie dziwne rzeczy.. chcieliśmy do katedry wejść .. nie.. bo 

było wtedy jeszcze muzeum… 

Muzeum ateizmu ?? 

Nie.. to w Kazimierzu .. a to było normalne muzeum narodowe jakieś tam ich nie no .. 

Malarstwa ?? 

Tak .. galeria pomiędzy tymi i w sześć osób trzeba, że oni wpuszczą inaczej nie .. no to my 



 

 

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

7 

 

 

chcieliśmy zapłacić ludziom, bo nie było nas nawet sześciu z tej naszej wycieczki nie chciało pójść 

no.. no i nie poszłam, wtedy tylko przez okno.. także takie no dziwne rzeczy, późnej no co jeszcze.. 

miałam zadanie tego typu że .. 

W jakim kościele była Pani chrzczona ?? 

Rodzice brali ślub u Bernardynów, a ja byłam chrzczona przez mego wuja, który później był 

biskupem także ważnym jest i chyba byłam chrzczona w Piotrze i Pawle.. myślę, bo to był taki.. bo 

mój wuj wtedy był wikariuszem kapitulnym kurii Wileńskiej.. w związku z tym na pewno nie 

musiał, gdzie chciał tak.. przedtem rodzicom moim dawał ślub, później mnie chrzcił, a później nam 

dawał ślub jeszcze także przyjechał 700 km z Białegostoku do Żar.. Więc ja miałam zadanie takie, 

że mam skatalogować wszystkie kościoły, które są otwarte, które zamknięte, co się w nich dzieje, 

zakony, różne takie.. w związku z tym  takie i poza tymi takimi domowymi historiami które miałam 

sprawdzić jak dom wygląda to ja więcej nic nie pamiętałam.. w związku z tym przechodziłam takie 

zgodnie z planem miasta i z planem i odkreślałam i pisałam a to tu a to tam, a tu spichlerz, a tu 

jakaś straż.. w tym siedemdziesiątym roku to potwornie wyglądało to wszystko.. nic nie 

odnowione… 

Ale teraz Pani Aniu zupełnie inaczej. 

Wiem.. pięknie.. już jak byłam w dziewięćdziesiątych latach to już całe stare miasto.. 

Moja mama mieszkała przy ulicy Wielkiej przy ratuszu.. z tego co ja pamiętam z lat 

sześćdziesiątych bo tam byłam, to rudera straszna, a teraz wejść nawet nie można było bo po 

odnowieniu to tam śmietanka teraz mieszka, a wcześniej wręcz wyglądało to jak slumsy. 

Tak 

To znaczy, że dobrze się dzieje.. 

Chwała Bogu.. i jak któryś tam raz z rzędu przyjechałam to jeszcze te nasze domy stały i na 

Popowskiej wszystko było zabudowane naokoło tylko jeszcze jeden ten nasz dom moich dziadków.. 

no a teraz mówili że już tego domu niema no po prostu…  

Pani Aniu, a powie nam Pani jeszcze jak się skończyła historia Pana Witolda Pawlikowskiego, 

z którego powodu w pewnym sensie wyjechaliście ?? 

Proszę Pani.. do roku pięćdziesiątego szóstego był na Syberii.. 

Aha.. czyli go oskarżono ?? 

Tak .. oskarżono i w ogóle skazano na katorgę i wrócił w pięćdziesiątym.. moja siostra miała 

pięćdziesiąt lat, kuzynka miała w pięćdziesiątym piątym ślub i on przyjechał na sylwestra 

pięćdziesiątego piątego roku.  

Do Was ?? 

Tzn.. przyjechał jakimś takim transportem  do Olsztyna, nie wiadomo dlaczego, nie do 

Białegostoku.. i stamtąd ciotka moja .. ale drugi mój wuj rodzony brat mojej matki, który był AK-

owcem i który przyjechał w czterdziestym.. znaczy z nami w czterdziestym tam piątym roku po nas, 

powiedział że musi wrócić jeszcze raz do Wilna żeby przewieść jakieś rzeczy będzie konwojentem.. 

pojechał tam i na dworcu został zadenuncjowany i aresztowany, osadzony w więzieniu, skazany na 

śmierć, przesiedział w celi śmierci ponad pół roku  i zmieniono mu no na początku na 25 lat,  ale 

też wrócił w pięćdziesiątym szóstym roku.. w międzyczasie myśmy wszyscy uciekali i namawiali 

właśnie tego mego wuja, który przyjechał z nami żeby został.. to znaczy ja tam to nic nie miałam do 

gadania ale moje ciotki i ten..  ale on powiedział nie ja muszę po swoją żonę pojechać bo ona wróci 

do domu.. no i okazało się rzeczywiście, że on jej nie przywiózł, nie dość tego no ona została przez 

jakiś, no i w czterdziestym szóstym roku przejechał ją rosyjski samochód.  
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Wypadek ?? 

Wypadek..  także i została jej najstarsza siostra, mojej ciotki, która była zakonnicą i dzięki której ten 

mój wuj jeden i drugi paczki dostawali.. i ona przyjechała do Polski w tym ostatnim transporcie co 

to w pięćdziesiątym szóstym roku był. 

Życie zakonnicy tam nie było łatwe ?? 

No, nie było łatwe, ale ona została.  

Ona nie mogła chodzić w habicie ?? 

Nie, nie, a teraz w ogóle tzn. teraz nie żyje, ale w ogóle do zamkniętego klasztoru poszła do 

Klarysek  i w ogóle nawet na pogrzeb swojej matki i ojca nie dostała zezwolenia żeby przyjechała .. 

Także w pięćdziesiątych latach wrócili dopiero ci moi wujkowie i dalej zaczęły się… też wcale nie 

było im łatwo i lekko zakaz wyjazdu za zagranicę na żadne ten… ani paszportu.   

A Pani, Pani Aniu czuła jeżeli chodzi o siebie że jest Pani jakimś obywatelem drugiej 

kategorii? 

Proszę Pani  

Jako przesiedleniec.. 

Nie, nie bo w Białymstoku to była zbieranina takich wszystkich ludzi, którzy przyjeżdżali .. na 

ziemiach zachodnich to już w ogóle .. 

Wszyscy wymieszani ?? 

Wszyscy wymieszani byli.. ponieważ mój ojciec był bardzo.. znaczy sędzią był, ale uważał, że w 

ogóle żadnych kontaktów z komunistami i w ogóle .. no później musiał zrezygnować z tego 

swojego ukochanego zawodu .. znaczy.. 

Niechciał współpracować? 

Niechciał i takie były tam różne dziwne historie.. no to po każdym pierwszym maju, gdzie to 

oczywiście, ja uważałam, że no co to każą iść na pochód jako dziecko no,  no to ojciec się do nas 

przez ileś tam czasu nie odzywał, ale takie różne…   

Czyli on był zwolennikiem, żeby za bardzo się  nie zaprzyjaźniać z reżimem władzy? 

Bardzo, bardzo był przeciwne.. no miał wiele kłopotów przez to…  

Zawodowych? 

Zawodowych..  

A mama jakie miała swoje poglądy na życie? 

Mama była ogromnym społecznikiem.. mama jest honorowym obywatelem miasta Żar.. w związku 

z tym raz na pogrzebie i burmistrz miasta .. znaczy nie przyjechał, ale wianek kazał taki właśnie z 

miasta od nich napisany i nekrolog i mama była społecznikiem, nigdy nie należała do żadnej 

organizacji, ale mimo to w lidze kobiet udzielała porad prawnych i ojciec uważał że nie powinna 

tego…. bratać się, ale matka twierdziła, że ja nic nie robię takiego, co by było z reżimem,  a 

pomagam ludziom.. ojciec też pomógł, na przykład taki był wypadek; ksiądz w Żaganiu wywiesił, 

to jest takie 14 km, wywiesił flagę na uroczystości kościelne żółtą flagę .. 

Papieską? 

No właśnie cała była w tym rzecz, że nie papieską a Watykańską, bo nie było insygnii papieża, no i 

został oskarżony, że wróg ludu jest i sprawa była, no i ojciec go uniewinnił właśnie pytając się go „ 

papieskie czy jakie.. nie, były insygnia.. nie były” i miał później bardzo duże kłopoty, że no jak to.. 

księdza zwolnił ? Tu już złapali księdza na gorącym uczynku, a tu się okazuje, że takie…  

 

Pani Aniu, bo tak.. powiedziała Pani, że przyjazd do Białegostoku drugiego lutego 
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czterdziestego piątego roku, a wyjazd z tego Wilna ?? 

Cholera wie.. no wie Pani.. no ile mogliśmy jechać.. na pewno z tydzień, a może i w zasadzie to w 

tej chwili to co to jest pół dnia nawet niema.. 

No tak, tak  

Nie wiem, nie wiem, trudno mi powiedzieć 

I nigdy później jakby też nie spotkała się Pani z ludźmi, którzy byli w tym transporcie.. a 

mama coś wspominała o tej podróży czy nie chciała?? 

Nie, nie 

A co się stało z Pierzyną ?? Po prostu żyła, żyła aż zmarła ?? 

Na pewno.. 

I nigdy potem przyjeżdżając tam do Wilna tych rzeczy, z własnego dobytku nigdy żadnej 

nie..?? 

Nie, nie 

A czy.. mówiła Pani, że są zdjęcia z tego miejsca.. Senatorskiej 9 albo 11?? 

Są, ale to są już takie zdjęcia współczesne.  

A przedwojenne też macie ?? 

Tak, jest takie zdjęcie na ganku.. na tym samym ganku stoi cała rodzina mojego taty łącznie z ojcem 

i z dziadkami. 

Myślała Pani kiedyś o tym jak by wyglądało Pani życie gdyby rodzice zostali tam w Wilnie ?? 

Ale, przy obecnych.. 

Tak, tak historia się nie zmieniła.  

To nie, nie oczywiście.  

Ale niech Pani powie Madzi, co by się wtedy zadziało  gdybyście zostali tam z rodziną. 

No to, to znaczy.. ponieważ moi rodzice byli po studiach, bo ja tak rozmawiałam, no był taki okres, 

że dość często jeździłam do tego Wilna na różne uroczystości, na Wszystkich Świętych.. po 

możliwości na takie jakieś było.. przy Zielonych Świątkach jest taki jakiś festyn…  

Kazimierza są.. 

Nie, Kaziuki to są czwartego marca, tj. w marcu, a to jest.. i tam rozmawiałam z ludźmi, którym 

bardzo ciężko jest żyć. 

Polacy którzy zostali ?? 

Polacy, którzy zostali, bo już jest.. już w czasie wojny było źle, bo moja ciotka, która właśnie była 

już lekarzem i takim wziętym lekarzem okulistą to kazali jej się uczyć po litewsku.. inaczej nie  

mogła się zatrudnić .. i w Wilnie, ponieważ było ciężko nam, to chowała krowę .. no w ogródku 

dużym .. no i tego litewskiego się nauczyła, także no strasznie było, no zupełnie ja po prostu myślę 

żal mam taki, żeby nie było tam wojny, tam zostać .. w życiu bym się z moim mężem nie spotkała, 

bo on jest z Częstochowy .. w ogóle dwa różne światy i nikt nie wyjeżdżał wszyscy we własnym 

gronie kisili się. 

Ale czasami Ci z Częstochowy przed wojną też przyjeżdżali  modlić się?  

Przyjeżdżali do Ostrej Bramy, ale to nie te czasy, to nie te.. w każdym razie rodzina mojej mamy to 

jest taka tułacza, bo mieszkali właśnie w Mińsku.. po rewolucji musieli uciekać zostawiając też co 

można.. przenieśli się mieszkali sześć lat w Toruniu i w dwudziestym czwartym roku wrócili do 

Wilna dopiero, bo moje ciotki skończyły wtedy, zdały maturę wtedy w Toruniu.. i to też to dziwne 

raptem lat piętnaście żeby w Toruniu skończyć szkołę .. i tak ciągle od zera, od zera.. ciężko… 

Pani Aniu ja sobie teraz właśnie przypomniałam, że my nie mamy danych osoby udzielającej 
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wywiadu czyli tak.. imię, nazwisko ?? 

Anna Małasiewicz 

Data urodzenia ?? 

22.03.1941 r. w Wilnie  

W szpitalu czy w domu ?? 

W szpitalu. 

A jaki szpital ?? 

To była wojna i to był taki szpital, który.. bardzo blisko na Antokolu.  

Aha.. jakiś polowy taki czy stał w miejscu?? 

Nie, nie.. stał w miejscu .. stały, który dalej jest… 

Ale to nie jest ten przy ulicy Suchocz ?? 

Nie,  nie, to jest.. i moja ciotka właśnie, która wtedy była lekarzem to właśnie gdzieś tam mamie 

załatwiła .. a mój ojciec był palaczem.  

A to ta ciotka Irena ?? 

Tak   

Ojciec.. Imię ?? 

Janusz urodzony 19.07.1914 r. w Wilnie  

I tam skończył szkołę .. A mama ?? 

Tam skończył Jezuitów.. Później poszedł na Uniwerek.  

A mama ?? 

Mama jest 03.11 

Jeszcze imię proszę.  

Maria (Ambroszkiewiczówna)03.11.1914 r. ale w Mińsku. 

W tym Litewskim ?? 

Tak.. to się nazywał kiedyś Mińsk Litewski, a teraz normalnie Mińsk.. moja ciotka jest tu urodzona, 

jedna w Jałcie i dotąd nie mogę zrozumieć jak mogła moja babka w dziewiątym miesiącu pędzić się 

do Jałty.  

Może też odpoczywała, bo też lotnisko tam jest.  

Może, nikt tego mi nie mógł wytłumaczyć.  

A tato zmarł w którym roku ?? 

Dziewiętnasty wrzesień 1975 r.  

A mama ?? 

Ósmy maj 2009 r. 

Ma Pani siostrę ?? 

Mam siostrę Jadwigę. 

Nie mieszka w Gdańsku ?? 

Tak, w Osowej. 

Tak ?? Sprowadziła się tutaj ?? 

My na studia.. nasza ciotka była bezdzietna ta tutaj Zofia.. to było bezdzietne małżeństwo i 

wszystkie dzieci przychodziły na studia tu.  

Ona tak jakby matkowała Wam ?? 

Tak.. ponieważ nie miała własnych dzieci, w związku z tym ja przyszłam na studia odsiedziałam.. 

moja kuzynka, która kończyła akademię medyczną też odsiedziała.  

Jeszcze proszę powiedzieć ta siostra Jadwiga teraz po mężu czy… ?? 
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Ona została przy własnym nazwisku Iwaszkiewicz się nazywa, ale ona jest pięćdziesiąty drugi rok i 

Białystok.. mama pojechała z tych Żar do Białegostoku i wyśmiewamy się z niej,  że ona 

Białostoczanka jest jedna jedyna.. 

Ale Pani, Pani Aniu jak mówi, to w ogóle żadnego wschodniego akcentu w mowie nie ma.  

Nie, nie ma.. ojciec mówił mama nie.  

Zaciągał ?? 

Ale też później już mniej, ciotka, wuj jeden, drugi, ale mama nie i my też nie.  

Część 6 

Napisał do swojej szwagierki, która była siostrą zakonną i została w Wilnie właśnie żeby ratować, 

pomagać tym dwóm moim wujom i on napisał to na takich  karteluszkach, które moja ciotka 

przepisała i ja to wczoraj sobie pierwszy raz w życiu… mam… a tego nam nie pokazała.. tzn. 

wiedzieliśmy jak to było.  

Który jest dzisiaj i gdzie jesteśmy przepraszam ?? 

14 listopada 

Jesteśmy 14.11.2009 r. jesteśmy u Pani Ani Małasiewicz.. Pani przegląda rzeczy, które za 

chwilę będzie fotografowała Karolina Czochańska, a reporterem jest Grażyna Niemyjska.. 

Pani Ania pokaz zdjęć związanych z mieszkaniem w Wilnie przed wojną. 

Tj. dom moich dziadków, który wyglądał przed wojną w ten sposób.  

Legionowa ?? 

Nie.. Senatorska.. o i to tak wyglądało mniej więcej, bo to jest moja babcia, mój dziadek, mój ojciec 

za czasów dawnych i to jest ten dom, który po wojnie w siedemdziesiątym drugim roku wyglądał 

tak.. czyli ktoś go obudował cegłami.. a to jest dom, w którym ja się w zasadzie urodziłam.  

Czyli to już nie jest Senatorska ?? 

 

Też Senatorska tylko to jest Senatorska 9, a to jest Senatorska 11.  

Aha to dziadków ?? 

To moich dziadków, a to mego ojca.. i to jest zdjęcie już w siedemdziesiątym drugim roku także jak 

on wyglądał wcześniej to tego nie wiem.  

A dzisiaj Pani Aniu ta Senatorska to jak się nazywa ?? 

Wińcosa Grybasa  

A kto to był ?? 

To jakiś chyba działacz ich.  

Pradziadek ?? 

Tj. mój dziad, ale ze strony mamy, tj. rodzina mojej mamy, tj. moja mama i ten właśnie wuj, który 

siedział te.. a z ciekawostek jeszcze to jest wuj mego ojca. 

Czyli Pani Aniu dom mamy, teraz przydaliby się dziadkowie i rodzice.  

Tj. moi dziadkowie z moim ojcem, a to jest dom po…  

Dziadek, babcia, mama ?? 

Nie, ojciec to jest, to  ojciec i jego trzy siostry  

A ze strony mamy ?? 

Tj. mój dziadek moja babcia, moja mama jej dwie siostry i brat.  

A zdjęcie mamy takie jakby najbliżej tego przesiedlenia?  

A zaraz pokażę 

Tu jest też taka ciekawostka.. tj. mamy nauczyciel, który tu przyjechał.. nazywa się Popławski, 
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którego z sześciu synów, czterech zginęło w czasie, a dwóch wróciło.. jeden napisał książkę o tej 

strasznej Syberii Adolf Popławski, a Staś, który umarł chyba dwa lata temu to przed wojną skończył 

rolnictwo .. w czasie obozu tam zajmował się zielarstwem i leczył ludzi… 

Tam na Syberii ?? 

Na Syberii.. i wrócił i tu skończył medycynę jako, no już dobrze leciwy człowiek.  

A to jest mama ?? 

Tak, ale to tam, to też nie ważne.. i jeszcze jeden.. to jest wuj mego ojca, który później był 

Biskupem w Białymstoku, a to jest moja mama z tych czasów, ale ja zaraz przyniosę takie…     

A to w Białymstoku czy na Rosie ?? 

Tj. Piotr i Paweł, a to jest Rossa.  

A Piotr i Paweł czyli Antokolski cmentarz ?? 

I to też są.. to wszystko jest do rodziny tylko tu już bardzo źle widać .. bo to jest robione w zeszłym 

roku, a to jest.. to też jest robione w zeszłym roku na Rossie.  

Ale to jest już coś innego.  

Tak, bo to są rodzice mego dziadka, a to jest zmarły w tysiąc osiemset sześćdziesiątym którymś 

roku jeszcze jakiś wcześniejszy któryś mój pradziad.. też dziwna historia .. mój ojciec ma jedną 

kartę ewakuacyjną i proszę spojrzeć i tu jest drugie zaświadczenie do ewakuacji do Polski.  

Różnią się datami.  

Jedna jest z ósmego stycznia a ta dwudziestego dziewiątego. 

Nie wystawiano je jakoś wstecznie ?? 

Nie wiem, w każdym razie to jest jeszcze z Litewskimi historiami, a to wszystko jest po Polsku 

Przedłuża się termin ważności do tam trzydziestego ósmego…. 

Czyli ta karta ewakuacyjna to było coś takiego na kształt paszportu uprawniającego ?? 

Zobacz Karolina to jest oryginalny z Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie z trzydziestych 

czy dwudziestych lat.. a ten list Pani Aniu ?? 

List tj. taki nie do.. Wie Pani ja wczoraj usiłowałam go przeczytać i są .. to ciotka próbowała 

przepisywać z tego regionalnego czyli musiał w ogóle przyjść tutaj… 

A to świadectwo mamy ?? 

Nie to nie mamy  

A to tych państwa .. 

A to nie jest Pani mama ?? 

Nie to moja ciotka  

Ale od strony mamy ?? 

Tak  

Widać podobieństwo tutaj.. 

To jest o ta…. 

Zaczynamy sesję zdjęciową.. będziemy najpierw fotografować dom Pani Ani .. jeszcze raz 

adres Pani Aniu.  

Senatorska 11 

Ten ?? 

Tak, to senatorska 9  

Przy senatorskiej 9 Pani Ania się urodziła, mieszkała ?? 

Tak  

A obok dziadkowie mieszkali .. Czyli zaczynamy od fotografowania domu dziadków.. 
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Pani Aniu .. jeszcze kilka komentarzy do zdjęcia.. Pani powie, że to jest późniejsze .. 

No myślę, że to jest czterdziesty trzeci rok  

Czyli zdjęcie Pani Ani z mamą  

No myślę, że w czterdziestym trzecim  

Kto robił te zdjęcia ?? 

To robione są u takiego fotografa znanego i po wojnie w Gdyni i przed wojną w Wilnie 

Zdanowskiego ..to był uczeń.. 

Przy jakiej ulicy ?? 

Tego nie wiem .. uczeń Bułhaka .. a tu to jeździliśmy, bo tu na przykład są o te moje zdjęcia to on 

robił  

Też u niego ?? to widać że się już pozmieniało .. albo wyższa technika  

Tj. no to jest już po wojnie tj. czterdziesty… tj. po komunii mojej… 

Ósmy ?? 

Tak.. czterdziesty Ósmy  

Przystępujemy teraz do fotografowania przedmiotów z Wilna które są w Mieszkaniu Pani Ani 

tylko nam pani opowie jeszcze jak one się tutaj dostały ??  

My nie przywiozłyśmy niczego.. bo uciekałyśmy z mamą i z ojcem bez żadnych rzeczy, ale moi 

dziadkowie, którzy przyjechali ze strony ojca, którzy przyjechali dużo później.. dostali cały wagon 

do swojej dyspozycji i przywieźli meble swoje i te meble, które zaraz będą fotografowane to są 

meble wuja mego ojca…..  

I one były z Senatorskiej ?? Pani Aniu proszę powiedzieć gdzie on mieszkał ? 

To był ksiądz.. 

Aha.. meble księdza tak ?? 

Tak.. on był wikariuszem kapitulnym biskupa Jałbrzykowskiego.  

Aha to bardzo ważna pozycja, a gdzie miała siedzibę .. chociażby przy jakiej .. mniej więcej ? 

To jest, gdzie mieszkał tego nie wiem, ale pałac biskupi był naprzeciwko katedry.  

To jest ten pałac prezydencki dzisiaj ?? 

Chyba tak, a gdzie te meble były to ja nie wiem .. w każdym razie moja babka przywiozła to jak.. 

bo on też przez dwa lata był wywieziony .. jak on wrócił to te meble na początku miały być do 

niego w Białymstoku .. no, ale się później tak złożyło, że on swoje mieszkanie oddał na seminarium 

duchowne jak takie były ciężkie czasy no i te meble dostały się mojemu tacie.. później jak ojciec 

mój zmarł .. mama się przeprowadzała to przywiozła je tu .. no, a teraz po likwidacji mieszkania 

dostały się mnie. Piękne.. to powód do dumy .. no trzeba by było je odnowić,  bo one tu pomalował 

ktoś je ... może kiedyś , może moje dzieci (...) 

 

 

 

 

 

 

 


