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Barbara Barczewska urodzona w 1930 r. w Wilnie, do Gdańska przyjechała we wrześniu 1945 roku. 

Wspomina trwającą tydzień podróż pociągiem towarowym, z rodziną i przyjaciółmi, oraz pierwsze 

dni pobytu w nowym mieście. Opowiada swoich wrażeniach jakie wywarł na niej zniszczony wojną 

Gdańsk, problemach ze znalezieniem mieszkania, nowej szkole i nowych przyjaźniach. 

W swoich wspomnieniach cofa się także do lat 30-tych, dzieciństwa spędzonego w Wilnie i 

pobliskich Jaszunach. 

 

Wywiad przeprowadziła Vilija Tulickaite w 2010 roku   

  

-Hau Hau (pies) inaczej zwany trzecim głosem w wywiadzie, który stale przewija się w tle 

 

Oglądają dokumenty 

 

-Świadectwo szkolne…Genowefa tak? 
- Genowefa tak…Genowefa Plaużanka…Plaugo, ale wtedy tak zmieniano te nazwiska. 

-Mhm… 

-Plaugo to córka Plaużanka 

-Urodziła się… w 1908 roku…aha, bo ona była w szkole…bo to jest świadectwo szkolne, ale to jest 

Ministerstwo Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego. 

-Tak to się nazywało wtedy… 

-Mhmm…mhmm mhm 

-Tutaj też…mama miała takie świadectwo… 

-Polskie szkoły towarzystwa Caritas, ale pięknie w ogóle to chyba jest ręcznie rysowane.. 

-Ręcznie chyba tak…właśnie 

-Niesamowite faktycznie….i celujące wszystko 

-Tu też proszę, bo handlówkę jakąś skończyła, szkołę handlową  

- A mama, czym się zajmowała? 

-To znaczy mama nie…jak panną była to pracowała w sklepie takim jako kasjerka w sklepie z 

materiałami. I ojciec, ponieważ tam kupował różne podszewki, dodatki no to tam…(śmiechy 

zagłuszają słowa). 

-A w Wilnie Tato miał tam swój zakład krawiecki? 

-Tak miał swój zakład 

-Tutaj też jeszcze moja mama…kurs pisania na maszynie skończyła 

- Też niesamowite są te wszystkie dokumenty 

-A tu dalej to właśnie mam „Zaświadczenie do ewakuacji do Polski”, Pełnomocnik Polskiego 

Komitetu Wyzwolenia Narodowego 1945 rok w lipcu. 

-Myśmy we wrześniu pojechali… 

-We wrześniu 1945? 

-Tak,…bo tu było ważne…mieliśmy wcześniej jechać…do dnia 23 sierpnia, a potem przedłużono 

do 20 października, myśmy w końcu września przyjechali tutaj 
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-Aha, a gdy przyjechaliście to gdzie się zatrzymaliście? 

 

No myśmy jeszcze tydzień stali na tej stacji towarowej – Kłodno, to tam koło 

Łąkowej
1
…wagony stały, bo stamtąd dopiero szukaliśmy jakiegoś mieszkania. I było tak, że 

przychodzili ludzie do transportu jak przyjechał i takie oferty tam…oczywiście trzeba było 

zapłacić jakąś tam sumę. 

-Tak, tak, pani pisała o tym… 

-No właśnie, to były dość duże sumy, ojciec aż tyle nie miał, bo pewną sumę tam można było 

wymienić, na członka rodziny.. zależy ile osób to tyle tam.. Żądali takiej sumy, którą ojciec 

miał…no całą, więc się bał. Gdzieś nawet we Wrzeszczu na Grażyny oglądali mieszkanie, ale 

trzeba było zapłacić chyba 6 tys., już nie pamiętam, jaką to wtedy miało wartość.  

Bał się całej sumy wyzbyć, bo przecież jeszcze trzeba z czegoś żyć 

-No tak tak…szczególnie rodzina 

- Zanim zacznie zarabiać  

 

Pani miała 15 lat, gdy wyjechaliście. Może pani pamięta jak wyglądała cała ta podróż tutaj?  

To był wagon towarowy, oczywiście i te wszystkie nasze rzeczy, które mogliśmy zabrać ze 

sobą. Tam były trzy rodziny w wagonie, nawet kuzyn ojca tam z żoną, potem jego jeden 

pracownik, też krawiec, też ze swoją rodziną, tacy znajomi bliżsi. Tam żeśmy się jakoś 

rozmieścili, to znaczy rodzice byli, nas dwoje – ja i brat młodszy o dwa lata miał 13 lat, no i 

jeszcze była prababka, babka mojej mamy. Urodzona w 1863 roku(śmiech), także miała 

przeszło 80 lat. No, ale ona już miała z pamięcią kłopoty, rozstawione było takie polowe łóżko 

dla babci i babcia tam spała na tym łóżku. Do świadomości jej w ogóle nie docierało, że ona 

jedzie gdzieś  

-Mhm 

- I ten stryj, kuzyn ojca, tam były skrzynie i on sobie na tych skrzyniach wysoko usiadł i tak 

siedział, a babcia pamiętam tak leżała i mówi: „-Czego ten Ciszewski wlazł na piec i 

siedzi?…Czemu on do domu nie idzie? Ja stara kobieta potrzebuję spać.., a on tu siedzi i siedzi…” 

(śmiech) 

Potem już jak przyjechaliśmy to mieszkanie w tym samym bloku, tylko od tej drugiej strony, 

tam rodzice dostali. No bo z tymi mieszkaniami tak było, że ci co wcześniej przyjechali, no 

ludzie sprytniejsi pozajmowali te mieszkania poniemieckie. Karteczki ponalepiali „Zajęte 

przez Polaka takiego, a takiego…”.Zajęte no to zajęte. Okazuje się, że oni na handel po prostu 

to tak 

-Pozajmowali potem sprzedawali. 

-A potem jak przyjeżdżał transport no to się zgłaszali do transportu i oferowali…No i w 

końcu tam się zgłosił ktoś właśnie tu, na Oruni. Myśmy nie wiedzieli, jaka to dzielnica, co, 

gdzie i jak…dwupokojowe mieszkanie 

 

 

                                                 
1
Gdańsk Brama Nizinna (niem. Danzig Leege Tor), nazywana również Gdańsk Kłodno – nieistniejąca, pierwsza stacja 

kolejowa w Gdańsku, otwarta w 1852 roku, położona w Śródmieściu, na Starym Przedmieściu, przy ulicy Toruńskiej. 

Budynek spłonął w marcu 1945 r. Obecnie nie odbywa się tutaj żaden ruch pociągów. 
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A właśnie jak byliście w tym wagonie z tymi trzema rodzinami…pani jako młoda 

dziewczyna…to nie wiem. Czy pani pamięta w ogóle, jakie były rozmowy podczas drogi? Czy 

jakieś piosenki może śpiewane były? Czy to był nastrój taki bardziej smutny, czy może 

radosny? 

 

-No nie, radosny to na pewno nie, przecież jechaliśmy w nieznane i niewiadomo było, co nas czeka. 

Po prostu to była konieczność…Jakie tam rozmowy, to już nie pamiętam 

-Bo podróż była dosyć długa nie? 

-Tydzień czasu jechaliśmy. Przez mazury jechaliśmy i pociąg nieraz tam stawał, ludzie 

wysiadali trochę, tam poruszać się. A poza tym stawał i stał ten pociąg, no więc ten jakiś 

komendant tego transportu, czy jak go tam nazwać, co kierował tymi ludźmi czy pilnował, to 

potem chodził zbierać datki dla maszynisty żeby ten jechał dalej(śmiech)…i nie stał w 

nieskończoność 

-No to faktycznie przerażające, bo on tak i tak by jechał 

-No tak, ale czasem stanął specjalnie chyba gdzieś tam w polu.  

Ale tak na większych stacjach, no bo tam już były tereny częściowo zamieszkałe, no bo wszyscy Ci 

z Kresów, to się na Mazury…przenieśli. Na większej stacji ludzie przychodzili, ofiarując tam 

chleby, bułki, czy tam jakieś coś można było kupić. Poza tym pamiętam, że chyba był jakiś taki 

piecyk, na czym się gotowało, tam wodę.. czy coś 

 

 -A z takich stosunków międzyludzkich, czy pani pamięta…? 

    

-No to byli nasi dobrzy krewni, znajomi, także nie było tak jakiś nieporozumień, czy coś. Wszyscy 

przyjechaliśmy z tego transportu do Gdańska, bo najpierw wjechał pociąg do Torunia, a w 

Toruniu, gdzie kto chciał jechać to kierowano. Rodzice bardzo chcieli do Łodzi, nie wiem czy 

tam był przemysł włókienniczy, czy coś 

- Dokąd, dokąd? 

-Do Łodzi, ale do Łodzi już wtedy nie kierowano, bo już za dużo tam pojechało trochę 

repatriantów…no więc gdzie… do Gdańska, ponieważ rodzice byli wcześniej w 1939 roku na 

takiej wycieczce turystycznej w Gdańsku i Gdyni i im się bardzo podobało. Nie wiedzieli, że 

ten Gdańsk taki jest zniszczony 

-To pewnie jak przyjechali to byli w szoku 

- No tak, to Stare Miasto, bo ta stacja towar owa Kłodno, to się mieści gdzieś tam…nie wiem czy 

ona nadal jest czy już nie ma w pobliżu Motławy, Łąkowej, w tych okolicach…no i tak tydzień 

jeszcze staliśmy na tej stacji zanim to mieszkanie 

-Ale jak staliście to nie wiem…gdzie nocowaliście? 

-No w wagonie  

-A, czyli wagon stał ? 

-Tak wagon stał, dopóki tam wszyscy nie tego… to wagon stał. Mieliśmy tam jakieś materace i 

wszyscy tam w kupie spaliśmy(śmiech). No i potem to mieszkanie, napisałam że tam szyby były 

powybijane, wiem że tam jakimiś deskami rodzice chyba pozasłaniali. Później jak już chłody się 

zaczęły, koniec września, październik to tam trzeba było te piece sprawdzić, czy grzeją. 

-A mroźne zimy były, tutaj w Gdańsku? 

-Różne były… 
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-Ale chodzi o ty czy odczuliście różnicę, jak było w Wilnie? Jak jest tutaj? 

- No to zależy, która zima. W Wilnie to wiadomo było, że jak spadł śnieg, to leżał do marca 

-Tak, to prawda 

-A tutaj wiadomo, trochę spadło, potem stopniał, czasem dłużej poleżał. No w tym roku była 

wyjątkowa zima 

-Tak „Prawdziwa” (śmiech) 

-Ja wiem, jak co roku syn z dziećmi wyjeżdżali na ferie zimowe, tam w góry, to tutaj błoto. 

Wszyscy śmieli się, to wy kajak jakiś bieżcie nie narty(śmiech Vilija) to wstyd tak z nartami po 

wodzie, a tam było pełno śniegu 

 - Tak, tak 

-A w tym roku odwrotnie, byli w górach i mówił syn, że u nas więcej śniegu niż tam było 

-Mhm.. 

 

-Ale ciężko się pewnie było pani tutaj odnaleźć? Pani przyjechała z Wilna, a tu raptem jakiś 

Gdańsk. Gdzie tu? Jak tu? Co to? 

-No taak znaczy wie pani…Rodzice byli wszystkim się zajęli przecież, dbali o nas żebyśmy głodni 

nie były i się zatroszczyli o to żeby te szkoły załatwić. No i takie najbardziej przykre było jak…No 

bo ta „jedynka” na Wałach Jagiellońskich, gimnazjum, już od 1 września było czynne a dopiero 

„Topolówka” organizowała się dopiero, więc tam, nie pamiętam czy ja sama jeździłam, czy z mamą 

chyba jeździłam? W każdym razie tam się zgłosiłam do III klasy Gimnazjum, bo miałam takie 

zaświadczenie z „kompletów”, bo w czasie wojny polska szkoła przecież była zlikwidowana, więc 

uczyliśmy się prywatnie. Akurat w kamienicy mieszkała jakaś nauczycielka i tak z koleżanką, 

sąsiadką, we dwie zawsze do niej chodziłyśmy i tam zakres tych klas IV,V,VI to tam u niej 

przerobiłam. Dostałyśmy takie zaświadczenia…bo to wtedy były…podstawowa sześcioklasowa, 

cztery klasy gimnazjum i dwa lata liceum, więc do trzeciej klasy gimnazjum zostałam przyjęta. 

-A jak w ogóle w szkole przyjęli panią? 

-Nie to nie było żadnych tam takich…nowe koleżanki, jedna była taka to znaczy spotkałyśmy 

się z sąsiadką, z którą całą podstawówkę przesiedziałam w jednej ławce i razem tam w tych 

„kompletach” chodziłyśmy. Potem w Gdańsku odnalazłyśmy się właśnie na „Topolówce „ i też 

przesiedziałyśmy w jednej ławce 

- Cudownie… 

- Później do harcerstwa się zapisałam…jak to młodzież  

- A jeszcze z takich znajomych „Wilniuków” czy ktoś jeszcze tutaj też przyjechał? 

 -No więc właśnie…no już poumierali niektórzy, ale już potem miałam koleżanki i z Warszawy. W 

harcerstwie bardzo mi imponowała taka Halinka Gajak, bo ona była w Szarych Szeregach w 

Powstaniu… 

-Mhmm…taki autorytet 

-A teraz jeszcze z „Topolówki” taką jedną mam koleżankę…Halinkę Churynowicz. Nauczycielkę, 

też w tej chwili samotna jest…także dzwonimy nieraz do siebie…odwiedzimy czasem  

- Kontakty jednak utrzymujecie  

-No tak…ale dużo już się jednak…wykruszyło… 

-Wiadomo 

 -No i na przykład tu jest taki album rodzinny, z Wilna jeszcze, oczywiście to jest takie wileńskie 

płótno, on już jest bardzo stary ten album 
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(oglądają) 

-Tutaj mój ojciec, moja mama…piękni i młodzi (śmiech) 

 -Tutaj jestem ja, tu rodzice, tu jest właśnie ta prababcia, co z nami przyjechała i jej córka, czyli 

mama mojej mamy 

- Tu jest ojciec mojego ojca, dziadek mój, ale oni mieszkali w Jaszunach, to jest pod Wilnem 30 

kilometrów taka miejscowość…to był ich dom 

 

-A czy pani odwiedzała w ogóle…?  

 

- Tam taak często. Na wakacje jeździliśmy tam, bo rodzice mojej mamy, oni mieli trzy córki, już jak 

wszystkie powychodziły za mąż no to oni się przenieśli też na wieś i mieszkali w takiej wsi 

Dauksze koło Niemenczyna…. 

- Tak, tak kojarzę… 

-Właśnie, więc jednego roku tam do nich jeździliśmy na wakacje, a drugiego roku do Jaszun. Tu 

były takie salki…takie poddasze i tu zawsze pokój dla nas był przeznaczony 

 

-Czyli jak przyjechaliście tutaj do Gdańska to często wyjeżdżaliście tam….? 

 

-To nie, jak do Gdańska to już nie…to jak w Wilnie mieszkaliśmy.. 

Cała rodzina się rozsypała po całej Polsce, właśnie ci z Jaszun pojechali do Lądka Zdroju na 

dolnym Śląsku. To ja potem tam jeździłam też na wakacje do nich, bo tam miałam kuzynkę w moim 

wieku, taką Tereskę. Potem ona z kolei była tutaj u nas, do gimnazjum chodziła. 

- Ale pani mama to naprawdę miała taką…wileńską urodę (śmiech), bardzo ładna 

- Na przykład to siostra mojej mamy wyszła za mąż za leśniczego i w puszczy…ona była 

nauczycielką wiejską, a to wujek, był leśniczym w Puszczy Augustowskiej i tu właśnie budowano 

im nową leśniczówkę, na tym właśnie placu. Myśmy tam nawet kiedyś na Wielkanoc zaproszeni 

byli, tu już była wybudowana ta leśniczówka i to ich pierwsze dziecko.. Hania…też nie żyje już, a 

oni zostali wywiezieni na Syberię. Hania już była większa, a drugie dziecko dziewięć miesięcy 

miało. I to tak zabawnie było, wywozili ciocię z dziećmi, wujek był w lesie i tam gajowy 

powiadomił wujka w lesie, że ciocię wywożą. No więc on dobrowolnie do transportu się zgłosił i 

pojechał….Potem mówił, że trzy razy dobrowolnie jechał na Syberię. Pierwszy raz jak wywozili 

jego żonę, to on się dobrowolnie zgłosił i pojechali razem. Potem ciocia tam po iluś latach zmarła, a 

on był w wojsku, ale nie z Andersen tylko on był (...)do Berlina cały szlak przeszedł, później ciocia 

tam zmarła. Tam się jeszcze dwoje dzieci urodziło, oni 6 lat byli na tej Syberii, także ma dwie 

kuzynki, one mieszkają w Łodzi, już teraz też emerytki, ale urodzone na Syberii. 

-A gdzie na Syberii? 

- Irkutskaja obl. Gorod Tayshet (tłum. Obwód Irkutsk, miasto Tajszet) posiołok Kwitok, gdzieś tam 

nad Bajkałem 

-Aha  

-I one nawet w zeszłym roku te moje kuzynki, bo one do Związku Sybiraków należą i z Łodzi 

pojechały tam na Syberię, bo chciały trafić na grób matki, bo tam był podobno na cmentarzu taki 

wielki modrzewiowy krzyż na grobie tej mojej cioci 

- I znalazły? 

- Nie, więc odłączyły się od tej wycieczki i pojechały tam do tego Kwitka…Kwito…miejscowość, 
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ale to już tych ludzi nie było tam nikogo, inne pokolenia, w ogóle, oni w ogóle nie pamiętali, ci 

miejscowi o takich… 

-Że tacy mieszkali…  

-Że tacy byli…ale cmentarz tu był, ale tam las wyrósł w międzyczasie, no więc trzeba było by iść 

przez ten las do tego cmentarza, one same się bały we dwie, także zrezygnowały. 

Muszę się kiedyś z nimi spotkać, żeby mi opowiedziały, bo tyle żeśmy się telefonicznie 

porozumiewały, opowiadały o tym 

-Aha wujek pojechał, jak się dowiedział, że żona zmarła to dostał przepustkę z wojska i pojechał do 

domu, jechał miesiąc tam na tą Syberię zanim dojechał. Ale tam dzieci zostały, ktoś tam się tymi 

dziećmi zaopiekował. No i potem po wojnie pojechał trzeci raz na Syberię po dzieci, on. z kolei z 

Suwałk pochodził 

- I dzieci przywiózł tutaj? 

- Przywiózł dzieci tak. Dwoje dzieci, to znaczy ta najstarsza Hania to już była taka dorosła prawie 

że. Ona potem w Warszawie studiowała i wyszła za mąż, ale też tak w oryginalny sposób. Bo 

chodziła po studiach szukać pracy, chodziła od ministerstwa do ministerstwa, no i gdzieś tam 

trafiła…i tam podaje ten swój życiorys na Syberii. A ten, kto ją tam załatwiał bierze za telefon i 

kogoś tam woła, okazuje się, że syn gajowego, który też był na tej Syberii, pracował tam i znało 

rodzinę, no i tak się poznali, później się pobrali…także losy były dziwne takie. A jedną z tych 

kuzynek, sybiraczek, to z kolei brat wujka w Łodzi mieszkał, geografię skończył, tam na uczelni 

pracował, ponieważ nie mieli swoich dzieci to wzięli tą Ewę do siebie na wychowanie. 

(kolejne zdjęcia) 

-A tutaj? 

-To jeszcze z Wilna… 

-1935 rok 

-Tak, moi rodzice, brat ojca z żoną, tam Kalwaria pod Wilnem jest taka 

-Aha tak tak…teraz to już Wilno 

-No właśnie oni tam pojechali i to są takie zdjęcia 

- Tutaj jest zdjęcie jak rodzice w 1935 pojechali też na wycieczkę turystyczną do Krakowa 

To tam też pracował u ojca taki Jan Mołejko, razem sobie z nimi pojechał 

-Ale pani nie… 

-Niee no nie miałam 5 lat, brat miał 3, więc z babcią zostaliśmy, pamiętam z tą prababcią. Wtedy 

ten kopiec Piłsudskiego chyba sypano, także z tej okazji. 

{Kolejne zdjęcie} 

-A to rodzice w Wilnie 1936 rok, na ulicy Mickiewicza 

- A bo to jest Ziemiańska i Mickiewicza chyba… 

-Tak Mickiewicza  

-A Ziemiańska…. 

-To restauracja jakaś…to przed wojną było 

-No tak 

-A to jest „Bernardynka” ten park…wtedy to nie mieli swojego aparatu, byli fotografowie, którzy 

chodzili po ulicach i pstrykali. Dali kwity, potem ta się zgłosić można było 

-Tak po prostu chodzili ulicami…? 

-Tak sobie dorabiali 

(dalsze oglądanie zdjęć) 
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- To rodzice też? 

- Tak rodzice tak w oknie naszym 

- Piękne zdjęcie 

- Tu też rodzice i ja i mój brat 

- to pani?  

- Tak  

- Taki słoneczny dzień widać bardzo 

-Mieliśmy za tym oknem taki ogród, bo to była kamienica prywatna, tam rodzice wynajmowali 

- To już na Wileńskiej? 

- Tu moja mama gdzieś, to Zamkowa chyba, ulica Zamkowa 

-Tak, tak, tak 

 

- A kiedy pani wróciła do Wilna po przyjeździe do Gdańska 

- Niestety nie byłam w Wilnie 

-Nie była pani…ale 

- No nie byłam, bo to tak jakoś się składało, a to wnuki się rodziły, a to jakoś byłam zajęta. 

Najpierw pracowałam, urlopy no to dzieci były małe i trzeba było się zajmować tymi dziećmi, a to 

mama była chora…No nie było kiedy.  

Potem jak już mogłam, jak dzieci były dorosłe, pamiętam nawet syn mi załatwił ten paszport 

wyrobiony no i miałam jechać do Wilna. Wtedy się zaczęły te rozruchy „balszewa Litwa” 

- O niepodległość  

- i było niespokojnie i mąż mi kategorycznie nie pozwolił jechać, bo tam jest niebezpiecznie. A syn 

pojechał z dziećmi i wrócił i nic się nie stało (śmiech). Potem już paszport przestał być ważny, bo 

tam 2 lata wtedy był tylko ważny…No i…. 

- A pani nie ciągnie? 

-No owszem, chętnie bym…Syn mnie namawia ciągle, „teraz taka komunikacja tam, a ty nie 

pojedziesz”. No, ale…potem mąż mi chorował, dwa lata temu zmarł, taki okres był, no może się 

jeszcze wybiorę. 

- Bardzo się zmieniło 

- Bym się przeszła tymi ulicami starego miasta… 

 

- A jestem właśnie ciekawa, bo ja jak z Wilna przyjechałam to czasami mam coś takiego, że śni 

mi się jak ja spaceruję tymi uliczkami… 

 

-No tak ja czasem zastanawiam się jak do szkoły chodziłam tam na małą jak ja szłam. Najpierw 

szłam Wileńską, potem skręcałam w taką inną uliczkę, potem przecinałam Zawalną chyba…i tak 

sobie przypominam (śmiech)  

-Ja miałam identycznie (śmiech) 

-A jak bym trafiła na Dworzec, albo do Ostrej Bramy jakbym szła, a jakbym na cmentarz Rosa 

poszła….staram się przypominać 

(dalsze oglądanie zdjęć) 

-Tutaj też rodzice na kiermaszu… 

-Na Kaziukach 

-1935 rok to jest 
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-A to zdjęcie właśnie ja mam ksero 

-Tak, tak, bo panie jak były to ja miałam odbitki, syn zrobił i dałam 

 (odchodzi znaleźć inne zdjęcia) 

-To te Kaziukowe…  

- To jest właśnie na ul. Mickiewicza, rodzice moi szli gdzieś tam, ojciec z laseczką oczywiście 

obowiązkowo, bo to panowie, tak było przyjęte 

- Elegancja 

- A mój mąż pamiętam jak przecież zmarł miał 84 lata…za Boga on z żadną laseczką by nie 

wyszedł, bo to dla niego była jakaś kompromitacja, że on potrzebuje laski. 

- Oznaka słabości 

- O, a to jest na ul. Wileńskiej, tu jest dom braci Jabłkowskich i tu właśnie jest szyld mojego ojca 

„KRAWIEC MĘSKI ANTONI KALECZYC” 

-Ooooch, to tutaj 

-A to ja i moja mama, miałam 8 lat  

To jest takie pamiątkowe zdjęcie sierpień 1939 roku, nawet napisałam, żeby po mnie nie zaginęło  

Ostatnie wakacje zjazd rodzinny w Jaszunach sierpień 1939  

-Mój ojciec, moja mama, to jestem ja, to jest ten stryj, który jechał z nami, zawsze mówiliśmy 

Ghandi na niego. On miał takiego psa, szpica białego 

-A psa też zabrał? 

-Taak 

-Mmmm(zdziwienie), a nie było problemu żeby do transportu zwierzęta? 

- Chyba nie skoro przywiózł… tu jest brat ojca, który w 1939 do wojska poszedł i zaginął gdzieś. 

Tutaj babcia Kasia, matka ojca. Dziadek zmarł w 1935 i tam w Jaszunach był pochowany, 

natomiast babcia przyjechała tu, do Lądka zdroju i tam zmarła. To jest siostra tego stryja, tu jest jej 

mąż, a ta pani i ten pan to właśnie zaprosili nas wszystkich tam do siebie. To było na łące, taki 

piknik, stoły rozstawione i potem grupowe zdjęcie. Ostatnie wakacje przed wojną 

-A w czasie wojny to nie było żadnych… 

-No jeździliśmy tam do Jaszun, kontakty takie rodzinne były…później jak już się rodzina rozsypała 

po całej Polsce to już tak było trudniej. 

 

-A, co rodzice zabrali ze sobą z przedmiotów tutaj? 

- No dużo zabrali…te krzesła są z Wilna przywiezione 

-Taaak? (zdziwienie) 

- Stół nie, stół to jest nasz pierwszy dobytek jak żeśmy się pobrali z mężem. Ja mam nawet, pokażę 

pani taki „Spis Mienia” 

- Aha, czyli jest coś takiego… 

- Zawsze pokazuję, bo to ciekawostka 

- Chętnie zobaczę 

(czyta) 

- Spis mienia należącego do repatrianta z Wilna, Antoniego Kaleczyca z rodziną 

numer karty ewakuacyjnej taki i taki  

Szafa składana 3-drzwiowa jasna –faktycznie była złożona 

Łóżko meblowe z materacem, jasne 

Biurko damskie, jasne – to moje dzieci potem przy tych biurkach 
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- Ale ich już nie ma? 

- Jest, ale u syna, to znaczy syn się uczył przy tym. To biurko było kupione jak ja poszłam do szkoły 

podstawowej, miałam 7 lat. Potem opakowali w skrzynie, a ojciec, jako krawiec mógł na warsztat 

zabrać więcej rzeczy, więc na to konto dużo rzeczy było zabranych 

Toaletka jasna, Łóżko żelazne na siatce, Łóżko polowe na siatce, na tym babcia spała  

dwa fotele miękkie i jeden puf. Puf już nie ma, ale fotele miękkie są – jeden tu, drugi tam pani 

pokażę 

6 krzeseł firmy Tomer z miękkimi siedzeniami i 5 różnych krzeseł wiedeńskich, półka do książek, 

zegar ścienny firmy Becker jest, kawalerski mojego ojca, taki na ścianie wiszący, bijący 

- Chyba słyszałam przed chwilą 

-No właśnie to jest ten zegar 

Radioaparat 5-cio lampowy Blaupunkt 

-Mmmm 

- Tak to mój syn ma na górze jako taką ciekawostkę, podobnież nie działa to radio, ale taka 

pamiątka rodzinna…co tak jeszcze 

Stolik pod radio, biblioteczka beletrystyczna – te wszystkie książki to są właśnie przywiezione z 

Wilna 

Biurko duże fornirowane – to syn mój ma na górze to biurko to ojca było  

Duży wieszak przedpokojowi stojący – to drugi syn jak sobie mieszkanie wykupił to zabrał ten 

wieszak do przedpokoju, żeby można było coś powiesić na razie 

Maszyna krawiecka do szycia nożna firmy singel, maszyna do szycia ręczna damska, stół krawiecki 

składany. Do piwnicy był potem po śmierci ojca zniesiony, bo on zajmował jeden pokój, tamten 

duży 

-Taki duży był? 

- On tam mieszkał i równocześnie pracował, a potem był do piwnicy wyniesiony 

Trzy lustra wiszące – już tych luster nie ma, popsuły się, trzeba by jakąś renowację, zresztą ojcu 

były potrzebne te lustra. Przed wojną to miał taki warsztat, że zatrudniał dziesięciu ludzi, pięciu 

pracowało na miejscu, a pięciu było takich chałupników, co spodnie szyli tylko, albo kamizelki. 

Przychodzili, brali wykrojone i szyli tylko, a ojciec im za to płacił 

Dwa żelazka elektryczne, dwa imbryki, jedna kuchenka elektryczna, dwa żyrandole, trzy lampy 

blokowe, kilimy różnych rozmiarów 13 sztuk w sumie,4 komplety firanek do okna, 20 sztuk obrazów, 

stolik okrągły orzechowy… 

-A obrazy jeszcze się zachowały? 

-Obrazy nie… to były takie…pokaże pani…Co tam jeszcze było…o to było bardzo ciekawe, ale nie 

wiem co się z tym stało 

piecyk z czterema żelazkami krawieckimi- to był taki żelazny piecyk i tak się wsuwało 4 żelazka, 

które się nagrzewały, takie lite były, nie było tak, że tą duszę wkładało. One przez to, że tam się 

paliło to się nagrzewało i jak ojciec prasował to jak wystygło jedno to brał drugie, bo drugie było 

gorące i tak te cztery na zmianę, to było bardzo ciekawe (śmiech) 

-Niesamowite 

-No nie wiem, co się z tym piecykiem stało, bo jak wyszłam za mąż to mieszkaliśmy we 

Wrzeszczu, tam mąż miał taką kawalerkę. Dopiero po śmierci mamy żeśmy się sprowadzili 

powrotem tu na Orunię  

serwis na 6 osób porcelanowy, jeden serwis do kawy- no to są niedobitki tylko niektórych rzeczy z 
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tych serwisów 

3 rondle aluminiowe, emaliowane, 1 imbryk, jakieś tam patelnie, ubrania zimowe i letnie, bielizna 

osobista rodziny składającej się z 5 osób, tapczan – tapczan to była tylko góra z tego tapczanu nie 

skrzynia, bo właśnie spaliśmy na tym w wagonie, pościel na 5 osób, i potem.. 

Wszystkie w/w rzeczy przywiezione z Wilna w 40 skrzyniach, walizkach, kufrach i koszach 

(śmiech) 

-I to wszystko w tym samym wagonie…jejjjuś 

- Tak…Gdańsk – Kłodno 6 październik 1945 rok, i tutaj podpisali, no właśnie Ci, co z nami 

jechali i tutaj referent transportu z urzędu repatriacyjnego 

- A tak w sumie to ile osób jechało? 

-Było 5 osób…stryj z żoną to 7 i ten Wołczacki to ich było…jedno dziecko, dwoje i jakaś tam 

ciocia…to znaczy, że ich było czworo, czy pięcioro…czyli razem 12 osób  

-Faktycznie to jest ciekawostka, z tymi żelazkami 

(przeglądają dokumenty) 

- O tutaj potem Komisja Mieszkaniowa w Gdańsku 

  Obywatel Kaleczyc ma lokal przy ul Linzingen, ona teraz Przyjemna się nazywa, a to jeszcze po 

niemiecku była Linzingen Strasse(42:26) 

- Czyli na samym początku na tej Przyjemnej mieszkaliście? 

- Tak, tak i tutaj…(czyta) Izba Rzemieślnicza w Gdańsku potwierdza, że obywatel Kaleczyc Antoni, 

zamieszkały Przyjemna 3/5 z zawodu krawiec męski złożył w tutejszym biurze wniosek o prawo 

pobytu na Wybrzeżu, oraz załączył wniosek własny, żony,córki i syna 

A tu były jakieś komitety, odbudowy Warszawy, to wszyscy się składali 

 

- A odbudowa Gdańska? 

 

- No też…chodziło się odgruzowywać na Długą. Jak przyjechaliśmy do Gdańska, no to mniej 

więcej jak rodzice byli na wycieczce w 1939 roku, no to przywieźli tam różne takie albumy, 

cośmy oglądali. Jak przyjechaliśmy no to z bratem koniecznie chcieliśmy nad Motławę, 

obejrzeć ten Żuraw gdański, jak to wszystko wygląda. No I pamiętam z tego Kłodna żeśmy 

poszli na Długą, a Długa to wyglądała tak, że to była jedna wielka kupa gruzów i przez środek 

tej ulicy była wydeptana ścieżka. Po tych gruzach tak raz w górę, raz w dół (śmiech). No i 

żeśmy wyszli nad tą Motławę skierowaliśmy się w stronę Żurawia, ale to było spalone, te 

wszystkie kamieniczki były spalone. Po drugiej stronie Wyspa Spichrzów to jeszcze pamiętam, 

że tam kopciło, dym taki leciał…wrażenie było straszne 
- Naprawdę, a no tak, bo wyście w 1945 przyjechali? A to dla rodziców jaki szok, to co pamiętali, 

jak porównali z tym co zastali 

- Jak w końcu znaleźliśmy te mieszkanie w tej dzielnicy na uboczu, no ale nie była zniszczona, tu 

były domy całe. Co prawda do dzisiaj, ten blok to jest pełno dziur po kulach…nie był tynkowany 

od czasów wojny (śmiech). Był remont kapitalny robiony i w ramach remontu administrator 

wybudował sobie mieszkanie na strychu i potem nie starczyło pieniędzy… (śmiech) 

- Jezzzu naprawdę? 

- Potem się rozwiódł i wyprowadził w ogóle gdzieś… 
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- Jak przyjechaliście tutaj na tą Przyjemną, osiedliliście się w mieszkaniu. Jak to mieszkanie 

wyglądało jak weszliście? Puste ściany, czy tam coś zostało? 

 

- Ponieważ to mieszkanie zajmował ktoś z Polaków, on nam „odstąpił” to mieszkanie, więc 

tam był tylko taki bufet, kredens…zresztą ten gość, on mieszkał na Żuławskiej, tam dalej 

domek miał później ten kredens zabrał. My nie potrzebowaliśmy, mieliśmy swoje graty. Była 

jakaś szafa dwudrzwiowa, taka stara, dłuższy czas tu była potem ojciec ją do piwnicy wstawił, 

na słoiki i różne przetwory. 

 

- A czy znaleźliście takie…nie wiem serwetki? 

- A nie, nie nic nie było 

- Żadnych takich drobnych przedmiotów? 

- Puste było, tylko był ten bufet, szafa dwudrzwiowa i w kuchni chyba stół był kuchenny i jakieś 

tam 2 krzesła 

- Pewnie ten Polak co tam zasiedlał „zrobił porządek”  

 

- A Pani nie wie kto wcześniej mieszkał w tym domu na Przyjemnej? 

- Wiem…ale już nie żyje (śmiech) 

-Taaak? 

- Mieszkał późniejszy dyrektor zoo.. 

- Aha 

- A jakieś nazwisko pani pamięta? 

- Masalski…ale to byli porządni ludzie, sympatyczni, oni tam mieli domek na Żuławskiej dalej. 

Później ten domek zamienili we Wrzeszczu na rogu Mickiewicza i Hallera, a jego żona śpiewała w 

chórze operowym. (...) 

Sympatyczni ludzie w porządku, myśmy tam pamiętam po tej wojnie chodzili, oni mieli ten domek 

i mieli krówkę i chodziliśmy mleko od nich kupowaliśmy, z bańką się chodziło 

 

- A właśnie a też jak przyjechali rodzice tak zwani, skąd oni wiedzieli gdzie się udać, gdzie 

można coś tam kupić? To wszystko były takie poszukiwania? 

  

- Sklepik był tu na rogu…tu gdzie teraz jest….jak się to nazywa….to był taki spożywczy 

sklep. Potem była taka budka warzywna, też na rogu, piekarnia była zaraz tu gdzie szewc, już 

takie życie się toczyło. Bo myśmy przyjechali pod koniec września, a przecież wojna się 

skończyła w maju 

 

- To trochę czasu minęło, ale chodzi mi też o to czy może mama z tatą poznali jakieś osoby, 

które na przykład pomagały, w komunikacji…szkołę znaleźć 

 

- Pewnie tak…gazety chyba już wychodziły, radio, jakoś to życie się toczyło. Ja pamiętam, 

jeszcze nie było tramwaju na Orunię wtedy, to ja chodziłam tutaj z Przyjemnej pieszo do 

Bramy Oliwskiej. Jak ludzie szli do pracy o wpół do siódmej rano, na ósmą żeby zdążyć. Moja 

mama tak patrzyła przez okno, tak łzy się jej kręciły że ja tak wcześnie muszę iść daleko. Ale ja 

jakoś nie przeżywałam tego traktowałam to jak normalną rzecz. Tylko tak starałam się żeby kogoś 
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dogonić, żeby się trzymać grupki ludzi a nie iść sama, bo tam jeszcze wojsko stało ruskie przecież 

wszędzie. Ojciec na razie nie pracował u siebie tylko Jedności Robotniczej (Trakt Św. Wojciecha), 

tam już był jakiś krawiec i on razem z nim spółkę utworzyli i pracowali, a potem już sam zaczął… 

- Założył własną jakby działalność  

- Tak 

- A mama już w domu została? 

- Mama przed wojnę też nie  pracowała, domem się zajmowała        

 

- A w domu czy były gotowane takie potrawy wileńskie? Czy było jedzenie takie już inne? Jak to 

wyglądało 

- (Śmiech) Specjalnie tam…. się w jakiś wileńskich nie specjalizowała, smaczne było 

- A jakieś cepeliny? 

- Może tam czasem robiła te cepeliny, ja wprawdzie nigdy nie zrobiłam (śmiech) 

- To jest ciężki proces…ciężki  (śmieją się obie) 

- Poza tym wie pani, ja już całą młodość, tutaj szkołę, tutaj potem licealną i dzieci tu się urodziły, 

potem synowie się kształcili i wnuki. Także ja już jestem więcej Gdańszczanką niż Wilnianką. 

Korzenie moje są stamtąd i ja to bardzo sobie cenię i miło wspominam zawsze. Chodzę na te 

kiermasze, Kaziuki i coś sobie kupię, tutaj mam dużo książek o Wilnie.(wstaje przynieść książki) 

To są korzenie życie moje bardziej jest już związane z Gdańskiem 

- Tą książkę kiedyś na imieniny dostałam 

- „Losy Wilnian”…  

- Losy Wilnian zapis rzeczywistości okupacyjnej, ludzie, fakty wydarzenia 1939-1942  

tutaj tomik Wilno antologie…no poezje takie,  tutaj jest  „Podania i Legendy Wileńskie”, z wielką 

przyjemnością zawsze oglądam ten festiwal zespołów kresowych w Mrągowie. Naprawdę z 

rozrzewnieniem, taka atmosfera jest przyjemna taka swojska. A to właśnie jak był w Gdańsku teraz, 

w zeszłym roku…właśnie tam zetknęłam się z tym stowarzyszeniem, panie mnie wciągnęły, gdy 

tak przystanęłam i to wtedy kupiłam sobie to „Przynieś Wilno do serca” 

- Portret miasta… 

- Tak 

Ach… Wilno, Wilno (nostalgia śmiech) 

- No właśnie a tu „Dawne Wilno na pocztówkach”, moja rodzina zawsze mi z okazji imienin, czy 

jakiś tam dostanę „książczynę” 

 

-A czy rodzice wspominali Wilno w domu? 

 

- Oczywiście no przecież to było trudno podjąć tą decyzję. Rodzice nie mogli się zdecydować, 

przecież myśmy dopiero 52 transportem przyjechali. To było nie do wiary że my musimy 

opuścić nasze miasto, jechać w nieznane. Ja sobie dzisiaj nie wyobrażam żebym ja miała z 

dziećmi i z rodziną likwidować wszystko, pakować i jechać w nieznane, nie wyobrażam sobie 

takiej sytuacji. 

- No to dla nich było ciężko, pewnie strasznie tęsknili 

- No wie pani życie toczy się do przodu…tęsknić, tęsknili, tym bardziej że cała rodzina w 

końcu wyjechała, ani ze znajomych, ani z krewnych nikt tam nie został. 
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-A czy pani syn jak był w Wilnie to może odwiedził to mieszkanie 

- Odwiedził 

-Taaak i kto tam mieszkał teraz? 

- Ruscy mieszkali…nawet zrobił mi zdjęcie…zaraz w którym albumie…ja mam tyle tych… 

- (śmiech) 

- Zdjęcie ulicy Wileńskiej… (szuka) 

- Może pomóc?...oj bo tu okulary spadły 

- Przepraszam… to już wszystko inne pokolenia, aż mi się wierzyć nie chce, że już mam 80 lat 

- Tylko (śmiech) 

- To był album gdzie są pierwszo komunijne zdjęcia. To jest moja pamiątka komunii 

- Aha pani 

- Tu jestem ja, a tu szkoła, no i jeszcze komunia była w szkole, był ksiądz 

- Gdzie pani jest? 

- Ja jestem...o tu siedzę z tymi warkoczykami, tu moja koleżanka, właśnie ta co też tutaj w Gdańsku 

jest...właśnie teraz się dowiedziałam, że w styczniu złamała sobie kość udową...była operowana i 

teraz chodzi z takim...konikiem 

- Ojej... 

  - A ja też miałam pecha, w grudniu ubiegłego roku...nie wcześniej....W 2008 przed Bożym 

Narodzeniem złamałam sobie obojczyk. Wstawałam w nocy do łazienki, pies mój tu śpi, on mi 

wylazł spod stołu, ciemno było, ja tak dość pewnie szłam i runęłam jak długa. 

W tym roku latem 5 lipca byłam na działce, wchodziłam na górę, bo tam na górze jest na 

Nowolipiu. Wchodziłam na gorę i na zakręcie niemal już pod moją działką tam było wysypane 

takim żwirem, jakoś noga mi się podwinęła i poleciałam. Myślałam że tylko zwichnęłam, jakoś tam 

podreptałam, a to była niedziela, nikogo nie było na działce. Weszłam tam znalazłam w szafce jakiś 

bandaż elastyczny, zawinęłam sobie tą nogę, posiedziałam na działce i poszłam z powrotem na dół 

do autobusu. Dopiero wieczorem dzwonię, a syn miał gości, tam rodzina żony była i oni pojechali 

do Gdyni, bo tam były żaglowce wszystkie...zjazd. To ja nie chciałam ich odrywać od tych gości i 

dlatego nie zadzwoniłam...pretensje do mnie mieli, potem nakrzyczeli. Powiedziałam wieczorem, 

jak tam dzień minął i na zakończenie że maiłam przygodę i chyba nogę skręciłam. No i on (syn) z 

rana przyjechał, a ta noga mi napuchła jeszcze bardziej. Pojechaliśmy do Wojewódzkiego i 

oczywiście złamanie i w gips do kolana. Cały lipiec i połowa sierpnia w te najgorsze upały ja 

unieruchomiona. Na rehabilitację chodziłam, W tej chwili już jest dobrze, pół roku to trwało. 

- No trzeba uważać... 

(oglądają zdjęcia) 

- To moi synowie jak do komunii szli, to ja, to moje wnuki...najstarszy wnuk jak do komunii szedł, 

to moja wnuczka. 

- To ta która dzwoniła? 

- Tak, no teraz ona ma już 25 lat, to też mój wnuk, a to najmłodszy wnuk Boguś, mieszka tam na 

górze...do komunii pierwszej...to wszystko są komunijne 

- A to jest najmłodsza wnuczka, drugiego syna w tym roku była u komunii. Wszędzie podpisałam, 

bo to z biegiem lat...tutaj są moi bratankowie, tu mój brat, to jeszcze w czasie wojny już nawet nie 

miał garnituru granatowego, bo nie było z czego... 
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- A w jakim kościele pani miała pierwszą komunię?    

- Zaraz przeczytam...Św. Jakuba 

-Aha...Jakuba 

- Gdzie jest św. Jakub już teraz nie pamiętam? 

- Na Łukiszkach ? obok Łukiszkijskiego tego więzienia teraz 

- Wie pani że ja już sobie teraz tego nie uzmysławiam 

- Taki plac... 

- No Plac Łukijski to ja wiem 

- Mhm i obok jak jest ten plac, tu jest Mickiewicza ten plac i tutaj Jakuba stoi po drugiej stronie, na 

samym końcu. Tak mi się wydaje że to jest to, Jakuba i Filipa się nazywa, może jakieś nazwy się 

pozmieniały. 

Teraz pokaże jeszcze 

Tu rodzice właśnie jak byli jeszcze w Gdyni na wycieczce w 1939, tutaj jakimś kutrem na Hel 

jechali, tu w Jastarni na plażę. A to jest właśnie zdjęcie w Gdyni, a to był statek Piłsudski, 

pasażerski statek, bo był Batory i Piłsudski -  były dwa statki. 

A to wakacje w Jaszunach...rzeka Mereczanka, to ja i mój braciszek. To jest to zdjęcie o właśnie ten 

piknik, stoły były nad rzeką Mereczanką.  

-A to są zdjęcia pani zobaczy... 

- Ooo Gdańsk... 

- Tak wyglądała ulica Mariacka 

- Ojej... 

- To jest przed kościołem... 

- Kaplica Królewska, na Grobla 

- Kupa gruzu 

Pani Barbara wstaje po kolejne zdjęcia, przy okazji mówi coś do ciągle szczekającego psa w 

drugim pokoju 

-Ja też mam psa, roczek dopiero ma 

-Mój to już staruszek, on ma prawie sto lat po naszemu  (śmiech)  

- (śmiech)- A tutaj? 

- A to jest w Lądku Zdroju, to ja i moja kuzynka  

- Część rodziny? 

- Tak to ci co pojechali do Lądka Zdroju, co ja do nich jeździłam na wakacje, a ona z kolei 

przyjeżdżała do nas, jeden rok nawet tu do gimnazjum chodziła 

- Ja przepraszam...bardzo ładna sukienka... 

- Tak to mojej mamy 

- Jakby tak ukryć to bardzo tak współcześnie wygląda nawet... 

- A tu też ja i mój brat, mama co jakiś czas robiła nam zdjęcia u fotografa, zaprowadzała. 

A tu jest brat ojca cioteczny, już nie żyje. 

-A tu? 

- Tu jest pradziadek...dziadek mojej mamy 

- A on już nie jechał z wami z Wilna 

-Nie nie, on już nie żył przed wojną. A to jest brak mojego ojca, który wyemigrował do Ameryki, 

„za chlebem” jak to się mówiło kiedyś. Po latach później tak wyglądał, tu są jego dzieci, potem w 

czasie wojny był w wojsku, potem tu wrócił z wojska. Potem się ożenił po wojnie... 
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-Ale moment on wrócił po wojnie...? 

-Nie, nie, nie tu do Polski nie wrócił, on na Florydzie mieszka. On pojechał jako młody chłopak, a 

tu już starszy pan, ożenił się też z Polką – ciocia Marysia. Po wojnie to nawet korespondowaliśmy, 

oni tu jakieś paczki przysyłali, tak jak to po wojnie, rodzina starała się pomóc. To też dzieci jego, 

wnuki, zdjęcia przesyłane 

- Już nie utrzymujecie kontaktu? 

-Nie oni już wszyscy nie żyją....To jest moja mama i siostra jej Helenka, ta co zmarła na Syberii 

- Bardzo ładne zdjęcie, o to też jest fajne 

- To też moja mama, jej ciotka, jej kuzynka jakaś, a tu właśnie Ci co na Syberię byli wywiezieni. Tu 

znów ciotka mojej mamy 

To z kolei siostra mojej mamy, druga, Nela. Oni po wojnie w Braniewie mieszkali, też już nie żyje 

miała 92 lata jak zmarła, a to są jej dzieci 

-Wilno! 

- Wilno tak...tu jest ta najstarsza jej córka...laleczka nie (śmiech)  

-No właśnie (śmiech) 

- A to jest właśnie ona z kolei ze swoją córką. Tu później wyszła za mąż ale to już w Braniewie, a to 

jest jej brat Konstanty Sołdkiewicz. 

Tu właśnie brak ojca, Józef z żoną, a tu jest ta rodzina w Lądku (stryj, ciocia, babka –matka ojca 

mojego), tu są ich dzieci, mięli pięcioro dzieci. Wszystko też emerytki już teraz (śmiech). 

Ta nie żyje, ten nie żyje, no te trzy żyją, ale emerytki babcie wnuki mają. Tu też babcia Kasia 

- To jest mama taty? 

- Mama taty, tak, dziadek był Jasio, a babcia była Kasia. Pamiętam ojciec kiedyś kupił taką płytę, 

bo oni mieli w Jaszunach taki staromodny patefon...taka piosenka „Raz panna Kasia kochała Jasia, 

ale Jaś Kasię coś jakoś nie (śmiech) 

-(śmiech) Bardzo pasowało 

- Dwanaścioro dzieci urodziła... 

- Ohoo 

- Z tym że tylko synowie, córki umierały jako dzieci: Aleksander najstarszy, potem był mój ojciec, 

stryj Józef i Stanisław. Czwórka ich właściwie dorosły, kiedyś tak było dużo dzieci się rodziło, ale 

dużo umierało i tylko te najsilniejsze przetrwały, nie było ani szczepień... 

-Kózki 

-Kózki, ta moja kuzynka z Jaszun...tam były kozy. To właśnie moja kuzynka ona napisała, to była 

taka amatorka „Świat który zaginął”, takie na emeryturze. 

-To ona napisała? 

-Tak ja taką książeczkę dałam tej pani co była, miałam drugi egzemplarz. Tego nie chciałam bo tu 

miałam od niej dedykację 

„Mojej kochanej kuzynce Basi, dla której Jaszuny są również bliskie jak dla mnie” Teresa 

 

(Czyta informacje z okładki) 

 

„Urodziła siś w 1930 roku w Jaszunach, powiecie wileńskim, wychowywała się w 

wielopokoleniowej tradycyjnej polskiej rodzinie. Dzieciństwo spędzone w drewnianym domu z 

kredensem od którego klucze miała babunia, lodownią, pruską banią, cegielnią i pasieką stało się 

najsilniejszym wspomnieniem jej życia...” 
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Oni mieli rzeczywiście 100 uli pasiekę, taki sad, w tym sadzie tam zawsze miodu nie brakowało 

(śmiech). Myśmy z kuzynką pamiętam zawsze potem miód świeży taki prosto odwirowany z tych 

takich...jak to się nazywało, takie były ramki z woskiem. Wstawiało się do wirówki, ktoś kręcił, 

tylko trzeba ręcznie było kręcić i miód ściekał do takich glinianych dzbanów. No to ten miód, to 

myśmy ogórki świeże z miodem jadły zawsze, maczały i jadły (śmiech) 

- Tak, tak, ale to jest bardzo smaczne (śmiech) 

  ...Pisanie opowiadań „Świat, który zaginął” to jej sposób na powrót do arkadii dzieciństwa. 

Rodzina Kaleczyców podzieliła losy innych Polaków zmuszonych do opuszczenia wschodnich ziem 

Rzeczpospolitej w 1945 roku. Autorka wróciła do Jaszun tylko raz, jako turystka w latach 90-tych... 

Ona była tam i w tym domu była. Znalazła jedynie swój dawny dom bardzo już zmieniony... 

- Bardzo zmieniony, zupełnie już inaczej... 

- Przebudowany chyba 

- Mój brat potem też był i zrobił to właśnie mój brat, te przywiózł zdjęcia...niemożliwe to nie jest 

ten dom. No jak nie poznajesz te dwa kominy, no tak no były dwa kominy (śmiech) 

- Jedyna rzecz chyba, która została (śmiech) 

...Cała reszta pozostała tylko w jej opowiadaniach, które są żywym świadectwem czasów i kultury 

przedwojennych Kresów, a dla jej dzieci i wnuków częścią ich tożsamości. 

- No tak ona trochę pisała, trochę malowała, taka była zdolna... 

Tu właśnie stryj mój, w 1918 roku zaciągnął się ochotniczo do legionów Piłsudskiego, a tutaj trzej 

bracia mojej mamy też  ochotnikami Legionów Piłsudskiego. Tutaj kościół w Jaszunach 

- Tak, tak widziałam zdjęcie jest u pani 

- A tutaj właśnie w tym domu od...bo to zdjęcie jest od strony podwórka. Z tamtej strony to była 

taka weranda, taras taki i tutaj był taki ganek pamiętam z kolorowymi szybkami takimi. No i też 

tam zjazd rodzinny nieraz się odbywał. Na Zielone Świątki obowiązkowo do Jaszun trzeba było 

jechać, wtedy sady kwitły, no pięknie było. 

Tu jestem ja, tutaj mój brat, tu jest ta kuzynka właśnie, która to pisała, jej siostry 

- A czy kuzynka jeszcze żyje? 

- Nie, nie żyje, niedawno zmarła, raka trzustki miała.. Takie są te jej wspomnienia z dzieciństwa, 

niektóre nawet śmieszne, rubaszne powiedziałabym, no ale no takie były czasy. 

Właśnie w tamtym sadzie w rogu był taki domeczek, łaźnia.  

Po wyjściu z kuchni wzdłuż zachodniej ściany domu trzy olbrzymie krzaki bzu tworzyły zielony.... 

pod jednym z nich na wbitym w ziemię palu wisiała miedziana umywalka w kształcie kuli z uciętym 

górnym biegunem. Jej dolna część zakończona była ruchomym, długim bolcem z kulką na końcu. W 

momencie gdy złączone dłonie w coś na kształt miseczki wpychały bolec do środka do rąk spływała 

woda. Pod umywalką na drewnianym taborecie stała duża miednica. To nawet ja pamiętam. Obok 

leżały mydło, ręczniki wisiały na gałęzi bzu, każdy mógł umyć ręce, odświeżyć twarz i spłukać 

spocone włosy. Wieczorne mycie odbywało się w blaszanej wannie ustawionej przy płycie 

kuchennej, w letnie poranki wszyscy zwłaszcza dzieci trzymając... 

- Teraz jak miałam w styczniu 80 lat kończyłam to taka mała uroczystość była i tu zrobili zdjęcie z 

moimi wnukami. To jest najstarszy, Janusz, to jest Urszula, ta dzwoniła, ona architekturę kończy 

teraz, to Wojtuś – ten na Geografii, to jest ten Boguś, on jest w I klasie gimnazjum dopiero- 14 lat. 

To jest najmłodsza, gwiazda moja Olga Mirosława do III klasy szkoły podstawowej. Ten drugi syn 

bardzo późno się ożenił. Tu jest mój mąż przed śmiercią. Miał 84 urodziny w czerwcu, a we 

wrześniu zmarł. Tutaj właśnie z synami. Tu jest oj syn młodszy Grzegorz 
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- z pierwszej komunii 

- A to ich córeczka w tym roku....też mają kotka takiego kochanego – Majkę tajski taki kot, piękne 

niebieskie oczy, takie wielkie(śmiech). Zawszę jak przychodzę to Majeczka jaka jesteś pięknooka 

niebieskooka, a ona słucha 

- (śmiech) Koty wszystko rozumieją 

- Tu jest zimno, bo ja w ogóle w jednym pokoju  grzeję  

- (śmiech) Ojej ale pięknie tu 

- Tutaj jest właśnie ten zegar ojca kawalerski, który wybija. Nawet dość dobrze chodzi wprawdzie 

syn dawał ten cały mechanizm go zegarmistrza, ale teraz już dobrze chodzi 

To jest właśnie starszy syn z żoną, tu młodszy syn, miał 40 lat jak się ożenił, dlatego małe dziecko 

jest. Tu moje wnuki kolejno jak się rodziły, a tu z pieskiem, ale wtedy to on młody był, teraz 

staruszek. Taki piękny bukiet dostałam na 80 urodziny, zasuszyłam, miesiąc czasu stały 

- Tak, ale to jest bardzo długo jak na róże, róże zazwyczaj 3 dni.. 

- Bo tu chłodno jest 

- Tak, tak...rybki pani ma 

- Te rybki to mój mąż tak pieczołowicie pielęgnował, ja już tylko karmię je, syn przychodzi to wodę 

uzupełnia, czyści te filtry. Ja mówię póki żyją to niech żyją, bo ich było bardzo dużo, ale one 

poginęły czy pozjadały się nawzajem. W każdym razie było piękne akwarium, teraz to już 

zapuszczone, ale mówię póki żyją to tam będę, a w ogole to chętnie bym zlikwidowała. 

- Tak, bo tam jest inna rybka... 

- To jest glonojad 

- Aha... 

- Ona była taka malutka, tak urosła teraz, on się Ramzes nazywa 

- Bardzo mu pasuje (śmiech) 

- No właśnie...to jest ten fotel przywieziony z Wilna 

- Ojej bo on ma tu jeszcze jakieś....ooooo...ale jaki mechanizm 

-(rozkłada fotel) Moje wnuki spały jak przyjeżdżały czasem  

- Jakie ustrojstwo 

- Tu był jeszcze podnóżek, puf taki, zestawiałam dwa fotele no i one tam bardzo chętnie spały, bo to 

wileński fotel. Tutaj, ta kuzynka, która zmarła z Krakowa, namalowała mi na moje 70-te urodziny, 

taki portret ze zdjęcia. No ona mówię amatorka, no ale pamiątkę po niej mam. To są rodzice mego 

ojca babcia Kasia i dziadek Jasiek, tu moi rodzice, ślubne zdjęcie moje z mężem, synowie, a tam 

mój brat... 

- Był u Papieża... 

- Jeszcze wtedy jak była wycieczka, to z każdym się tam z nich witał i zdjęcie robione było, teraz 

już brat nie żyje 10 lat... 

- Tu chyba na działce jesteście... 

-Tak tu na działce, jeszcze kuzyn dwa lata przed śmiercią....ciężko....już teraz się przyzwyczaiłam... 

Dobrze, że mam tak, że syn jeden mieszka piętro wyżej, drugi to mieszka tam od Świętokrzyskiej w 

bok...Żurawie wzgórze...Jutro by była 56 rocznica mojego ślubu, mąż już dwa lata nie żyje...Jakoś 

tam wytrwaliśmy tyle....       


