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A do Olsztyna z Wileńszczyzny? 

No nie, nie zupełnie. 

Acha, a skąd? 

No, z Kowna, ja jestem. Urodzony w Kownie jestem. 

Kowno, acha.  90 lat temu? 

Dwudziesty siódmy rocznik jestem. Tutaj do Polski przyjechałem w... sześćdziesiątym drugi czy 

coś. No już. Widzi Pani, zapominam. 

Acha. O nie szkodzi. To się przypomni w jakimś momencie. 

To się, przypomni się na pewno. 

A to już późno Pan przyjechał? 

Tak. Późno sam przyjechałem. Uciekałem stamtąd. 

Acha. Coś Panu tam groziło wtedy? 

Już mnie chcieli do wojska zabrać. Już chodziłem nawet, chyba z miesiąc czasu, gdzieś tam… gdzie  

uczyli posługiwać się karabinem i tak dalej. Musztra. 

Takie przeszkolenie? 

Takie przeszkolenie częściowo. Ale tylko w na dzień przychodziłem, a na noc do domu. No i, a w 

tym czasie…. Ogłosili, że no, będzie można wyjechać. Repatriacja. No to od razu biegiem 

zameldowałem się. Że ja też chce iść. Znaczy wyjechać. 

Tak. 

No i… 

Udało się? 

To nie udało się. Tylko, że nielegalnie. Później, poprzez Wilno. Poprzez…, Lidę. I tak dalej. Przez 

Białoruś. 

Przez Białoruś.  

Znaczy. Tam znajoma była jakaś osoba i mnie dopisali do tego, że jako kuzyn. Jakoś. Jako kuzyn. 

Proszę bardzo, no i tam, stamtąd szedł transport już. No i w transporcie. Z tym transportem 

przyjechałem tutaj. Do Polski. Konkretnie do  Łodzi, bo tam mieliśmy znajomych.To dłuższe by 

było jeszcze opowiadanie. Bo ta Pani, która tam… 

Tak? 

Była w Łodzi. To była żona…, oficera Polskiego z łodzi podwodnych z Gdyni. No i oni co 

akurat…, wojna zastała ich…, w Warszawie. I oni tak cofali się, cofali się. Wojska radzieckie te, 

Rosyjskie zajęły. No i jego wzięli oddzielili, a ją puścili. Ale miała, znowu krewnych, siostrę 

właściwie w Wilnie. Tam trafiła, trafiła do moich rodziców. Do Kowna, jako uchodźca taki. Wie 

Pani…  

 

A Pan miał ile lat wtedy? 

Wtedy miałem, około szesnastu tak, szesnaście. Chyba tak! Gdzieś koło tego. No i jako jeszcze 

dziecko. No i ona była u nas, u rodziców znaczy. Dłuższy czas. Chyba… Dwa lata. Trzy nawet! 

Lata. Pani zobaczy na zdjęciu. 

Dobrze. 

Bo zdjęcie mam… Wszystko jest. 

Mhm… Świetnie. 

Do oglądania… 
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A tutaj Pan trzyma najważniejszą dla siebie. 

Dla siebie! 

Tak. 

Niech Pani zobaczy. Unikalne zdjęcie. Matura. Ostatnia matura na Litwie.  

’39 rok. Mhmm. 

’39 rok. I tu jest moja żona! 

Proszę. 

O! Która już, ma się rozumieć nie żyje. Trzy lata temu. O, tutaj Ona na zdjęciu dużym. 

Mhmm. To było takie gimnazjum koedukacyjne, Tak? 

Tak. 

Chłopcy i dziewczęta byli, w aulii Mickiewicza. 

Tak. 

W Kownie, w Kownie! Mhmm. 

 

I Piłsudski nawet jest! Proszę bardzo. Piłsudski. Się uczył, to znaczy… nie sam ten. 

Nie, to rodzina jakaś. Brat jego. Tego Piłsudskiego, którego znamy. Jako wojskowego. Brat… też 

był na Litwie. I jego syn. No i tu. Proszę bardzo, kadra nauczycielska. I tu poszczególni uczniowie. 

O, matura była. No i kilka osób osobiście znam. No, bo ja też tu się uczyłem. Ona mature zdawała. 

A ja jeszcze w początkowej byłem. 

 

Rozumiem. Czyli to jest tablo żony ale tego samego gimnazjum do którego Pan chodził? 

Do tego samego. Tylko… 

 

A żona się nazywała? 

Lancewicz, Lancewiczówna. 

Lancewiczówna. 

Lancewiczówna, z domu Lancewiczówna. A teraz Zabagońska, była. 

No tak.  

Także, tu. Tak emocjonalne takie. 

No, sobie wyobrażam. 

 

Tu Nasza szkoła. Była w Kownie. I właśnie uczniowie, licealiści na piętrze. A podstawówka jak ja 

jeszcze wtedy. Bo ja o 7 lat młodszy byłem. Na parterze, ale blok ten sam. Na przerwę 

wychodziliśmy wszyscy razem na plac. 

 

To już, w szkole byli państwo parą, czy później? 

Nieee. 

Nie? 

Tylko nasi rodzice się dobrze znali. 

Acha, acha. Rozumiem. 

 

 

 

 



 

 

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

4 

 

 

Ona jako starsza, czasami ze mną przychodziła do szkoły. Prowadziła mnie. Prowadziła. Starsza, 

prawda. 

- A potem Pana poprowadziła przez życie całe? 

A później przez życie. No, częściowo ja prowadziłem, bo ona biedna, 10 lat siedziała w obozie.  

- Na Syberii? 

w Kazachstanie-Bałchasz. Bałchasz. 10 lat dostała. Za co? Za AK! A tu ulica AK!  

- No tak się złożyło. 

Tak się złożyło? Ha ha! 

- Tu na Orunii dużo jest ulic, które mają nazwy związane z AK czy z osobami, czy ze 

strukturami. Mhmm. 

Także, widzi Pani, jest ten sam znaczek A był… To jej. 

Akademia medyczna? 

Niee! 

Nie, a przepraszam a co to jest? Acha! Tak! Adama Mickiewicza tak 

Adama Mickiewicza… 

Państwowe gimnazjum, mhmm. Tak, bo pierwsze literki AM to mi się w pierwszym momencie 

Akademia Medyczna. 

A no tak. 

O jaki ładny. 

To to już jej. Dostała tam. Także stąd… 

Pięćdziesiąty drugi. 

To ‘39 

Mhmm. To był jakiś jubileusz chyba prawda? Szkoły. 

Aaa. Trudno mi powiedzieć co to jest.  

Ona mnie odprowadzała na autobus do Wilna jechać, jak ja uciekałem. Tam, matka moja i z nią 

odprowadzałem po drodze, a ja później wsiadłem na ciężarowy wóz. Coś takiego o, i pojechałem. 

-To wtedy na Białoruś, tak? 

Najpierw na… do Wilna. 

-Acha. Do Wilna, tak? Acha 

Do Wilna. I z Wilna towarowym pociągiem takim. Pojechałem do Lidy. Lida, z Lidy Wołko…  

-Wołkowysk? 

Wołkowysk. No i tam, z tą Panią. Którą, którą przypisała mnie jako kuzyna.  

-Dobrze. A który to był rok? Czy ile miał Pan lat może wtedy? 

Wtedy miałem około osiemnastu chyba jakoś. Koło osiemnastu. No i stamtąd. Transportem. 

-A pamięta Pan może numer transportu? 

Oo, skąd? 

 

Samą dokumentację tu Pani pokaże Dużą dokumentacje jest. Także, tutaj zdjęcie te, najważniejsze 

dla mnie. 

Tak, najbliższe sercu. 

Tak. I w tej chwili moja też Aneczka leży tutaj w… 

Na Łostowicach? 

Tak. Tu. 

Tam jest też kwatera Akowców. 
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Wiem. Wiem. 

Dawno zmarła? 

Trzy lata temu. Trzy lata chyba temu. 

 

O to bardzo niedawno. 

W dokumentach napisane Pani pokaże. Także widzi Pani. 

To jest, to jest archiwalne zdjęcie, bo nie wiem czy Pani widziała takie zdjecie. 

Nie. 

A no właśnie  

I pięknie zadbane. 

Bo owszem maturzyści tam robią zdjęcie z kadrą. Ale to gdzieś tam przed szkoła, prawda… Tego, 

no a tu w szkole. No… Polska szkoła to dużo ich nie było. Dużo nie było, bo to prywatna szkoła.  

 

O, to widzę balonem Pan leciał. 

Też, w Wilnie. 

A to nie dawno w 2009? 

No tak. W Wilnie latałem balonem. Nad Wilnem. 

 

A był Pan w Wilnie pierwszy raz od momentu kiedy Pan wyjechał? 

O tak. Nie pamiętam już. Jeszcze w mundurze, bo byłem w wojsku 

Tu w Polsce już w wojsku? 

Taak. W Polskim wojsku, no i w mundurze bo wolno było wtedy akurat wyjechać, znaczy jechać w 

mundurze bo później zabronione było, później już po cywilnemu. Jeździłem parę razy do rodziców 

przecież. 

Bo rodzice zostali w Kownie, tak? 

W Kownie rodzice zostali i siostra, moja siostra w Wilnie była, mieszkała. Także i do dzisiaj siostra 

mieszka w Wilnie. 

A gdzie mieszka w Wilnie? 

W samym Wilnie ulica… widzi Pani?  

A To nic, dojdziemy. 

Dojdziemy.  

Tu dokument, właśnie repatriacyjny. 

 

Aha. To tutaj… Momencik, ja też tylko okulary wezmę. 

No trzeba będzie. Bo ja też musze, ja tu korzystam. Widzi Pani? O, szkło powiększające, bez szkła 

to w dal dobrze widzę, ale do czytania to już problem mam. A to oryginalne to wszystko, 

dokumenty wszystkie prawda.  
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Czyli Pan.. To jest też wydane zaświadczenie na prawo ewakuacji do Polski 08.05.1946 

Bo w ’46 roku przyjechałem. 

I to było wydane… Gdzie? Tu nie mogę odczytać pieczątki. Ale potem zobaczymy dokładniej 

jak to jest. 

Tu pisze chyba? 

Wołkowysk, Wołkowysk. 

A to z Wołkowyska ja wyjechałem transportem. 

Tak, tak. I miał się Pan ewakuować do Radomia. 

Tak. Bo ta Pani z którą jechałem ona też została w Radomiu i tam odpis tylko zrobili mi żebym 

mógł, no i po Polsce jeździć. 

No tak. Czyli ta Pani Czesława Śliwińska, tak? 

Tak, tak tak. 

I co ona wiozła ze sobą? Konie, bydło? 

A, bo to cała rodzinka tam jechała jeszcze. I Ona i jeszcze… Cały wagon mieliśmy. 

Wagon dla nich i dla Pana, tak? 

No razem, razem jechaliśmy. 

Dobrze, a co Pan wiózł ze sobą? 

Walizeczkę. 

A w walizeczce? 

A nic więcej. Nic więcej… na granicy stanęli. Pociąg stanął, kontrola radziecka jeszcze przeszła. 

Szukali kto nielegalnie jedzie. Przekuwali te dwa wagony [kontynuacja] siano nie siano, bo to już z 

wsi. No to Przekuwali szukali czy czasami ktoś 

Ktoś się nie ukrył tam? 

Bo ludzie musieli wysiąść tam, przed wagon. Sprawdzali dokumenty. No jedni, a drudzy 

przekuwali prętami takimi dużymi. No i to wszystko, wie Pani. 

 

I z granicy dojechał Pan potem gdzie? 

Przyjechałem…  

Bo tu napisane, że miał Pan skierowanie do Radomia. 

Taaak 

Ale znalazł się Pan później w Olsztynie. 

A później. Później przez Warszawę. W Warszawie miałem tam znajomych też z Litwy i u nich się 

tam na parę dni się zatrzymałem a później stamtąd pojechałem do Łodzi. W Łodzi była właśnie ta 

Pani, która u nas przechowywała się w Kownie. Już ona wcześniej przyjechała. Bo miała dużą 

rodzinę i siostra i swoich rodziców miała i jeszcze… 

Czyli Pan wiedział, że Ona jest w Łodzi? 

Tak. Adresy miałem, tutaj, korespondencje prowadziliśmy. To znaczy rodzice moi prowadzili tą 

korespondencje, bo ja jeszcze za młody byłem. 

A widzę, że tu napisano, że Pan urodził się w 1927 roku. 

Tak. 

Ale dzień i miesiąc to nie jest tutaj napisane. 

Dzień i miesiąc to nie. Ale, O! Potwierdzenie, jeszcze obywatelstwo mam. Widzi Pani? 

A to już wydane tu w Łodzi? 

W Łodzi. Też dlaczego? Dlaczego obywatelstwo mi dali, bo nie wszystkim dają. 
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A przepraszam 27.06.1927 w Równie Pan się urodził, tak? 

W Kownie 

A co Tu napisane? Acha, w Kownie tak, przepraszam. 

Bo ja jak wyjechałem nielegalnie. Więc NKWD chodziła pilnowała mnie. Szukali mnie, myśleli, że 

ja poszedłem do lasu. Do Partyzantki. I nieraz w nocy wpadali do rodziców „gdzie syn! gdzie syn!” 

. No to rodzice mówili, „wyjechał, jest w Polsce” „no ale, dokument gdzie?”. No to ja poszedłem 

właśnie do urzędu w Łodzi poprosiłem po prostu, proszę daj dowód taki, że ja jestem tutaj przecież, 

że jestem. No i dali ten dowód i ja wysłałem pocztą do rodziców. Rodzice przedstawili ten dowód, 

że jest nie ukrywa się tylko jest. Nie w lesie tylko normalnie, no i dali mi spokój. 

I Panu i rodzicom też już nie ciągali? 

Rodzicom też, tak. Nie jest w lesie to w porządku. 

No tak. 

 

Moje litewskie świadectwo szkolne. A już widzi Pani… 

Z ’40 roku, z Kowna. O jaki ładny chłopak. A dumny jaki Pan na tym zdjęciu. Eugeniusz 

Zabagonskis, tak?  

Po litewsku ten „skis” 

Mokykla, czyli szkoła i to było… acha, jak już Pan chodził do szkoły to już była litewska 

wtedy, tak? 

Co? Szkoła? Nie, Polska. Ale legitymacje wystawiali litewską. Żona ma przysięgi jakie składała, 

jakie były dane Polsce. 

Armii Krajowej? 

Armii Krajowej, widzi Pani? Taki dokument na przykład mam.  

 

I Pan był w jakim zgrupowaniu? 

Ja? Nie. W żadnym, to żony. 

Żona gdzie była? 

W Kownie, w Kownie w AK.  Bo tam działała AK w Kownie na Litwie w ogóle. 

Tak tak, tylko myślę w jakich, w jakim zgrupowaniu? 

A to będzie. 

To będzie dalej? I to jest jej przysięga, tak? 

No jej, jej. To znaczy nie tylko jej. 

 

Acha, to tu jest przysięga, a tutaj jest rozkaz gen. Okulickiego. To niesłychane, bo tutaj obok 

jest ulica gen. Okulickiego. Takie przypadki w życiu to są. Niesamowite zupełnie. Tu taka 

ważna jest przy tym rozkazie uwaga. „Rozkaz niniejszy trzeba podać do wiadomości 

wszystkich żołnierzy AK ich córkom, synom i wnukom. Ostatni rozkaz komendanta głównego 

Armii Krajowej gen. Okulickiego. 19.01.1945”  
Także widzi Pani. 
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A to Pana metryka? 

Tak 

Też wydana w ’35 i dopiero pewnie na jakieś żądanie. Ale w ’35, tak. Napisana też po 

Litewsku. 

A, to akt małżeństwa mojego. 

A gdzie Pan małżeństwo zawierał? 

Zawierałem, cywilny w Morągu, a kościelny w Warszawie. 

 

(...) 

 

Tak jest, a proszę powiedzieć co tu znaczy? Bo tu jest „Promowany do oddziału drugiego”. A 

Co tu znaczy „robota letnia z litewskiego”. Czyli, że musi Pan to nadrobić? Poprawkę będzie 

Pan zdawał? 

Tak, poprawkę. 

I Co zdał Pan tę poprawkę? 

No chyba tak. 

Dali Panu promowanie? 

Chyba tak. 

A Jak to było? Dlaczego z litewskiego Pan miał takie słabe oceny?    

A ja wiem? Jak człowiek wszędzie i w domu rozmawiał po Polsku. Matka moja w ogóle po 

litewsku nie umiała, w ogóle, absolutnie. Uczyła się w Krakowie w czasach zaborów jeszcze 

austriackich.  

I Litewskiego uczył się Pan tylko w szkole tam. 

Tylko w szkole. Jak zamknęli szkołę w czasie wojny, no to chyba było parę lat. W ogóle się nie 

uczyłem. W domu siedziałem. Tyle co czasami właśnie przychodziła ta, moja późniejsza żona to też 

jeszcze pomagała mi tam jeszcze ona mnie podszkalała mnie. Tu żony zaświadczenie, dwujęzyczne 

jak widać. Widzi Pani. Zaświadczenie i pazymejimas.  

Acha, czyli świadectwo ślubu? 

Nie. To nie jest język Polski. Jakieś tam szkolne. 

A nie bo to jest Pana. Ja myślałam, że to jest żony a to jest Pana i jedno i drugie. 

To moje? 

Tak, tak. To jest Pana, nie żony tylko Pana. 

A Przepraszam. No tak też. 

Acha i Polsko-Litewskie. Ale tu już Pan litewskiego to ładnie nadrobił i geografia, historia 

Litwy też, rachunki, proszę. No to tu ciekawe. A to może być żony. Bo to jest te świadectwo z 

gimnazjum. 
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Całe szczęście, że udało się, mi się przewieść do Polski tamte dokumenty. 

To w tej walizeczce Pan przewiózł? 

Nie, to później. 

Acha, bo jak rodzice zostali to potem mógł Pan przewieść jeszcze. 

Częściowo tak, częściowo rodzice. Tam ojciec czy ogólnie dokładał do koperty, pojedyncze wie 

Pani takie, żeby… Bo sprawdzali nie raz skąd to żeby nie zginęło to najwyżej pojedynczo.  
A tu żona moja kochana.  

No, piękna kobieta. I fryzura jaka? Specjalnie do zdjęcia zrobiona. Gerajcz 64. O patrzę tutaj 

w liceum to już miała i różne i filozofie, kosmografie. 

Ale widzi Pani. Szkoła była Polska, ale świadectwa różne i Polski, Litewskie. To też pewnego 

rodzaju dokumenty bo rzadko spotykane.  

 

Bo tu ludzi dużo dosyć przyjechało, ale bez dokumentów. Nie mają, część została zniszczona. 

 

W ’56. W Warszawie Pan brał ślub? 

Ślub brałem… to chyba kościelny jest. 

Kościelny, tak 

Kościelny brałem w Warszawie,  a cywilny w Morągu. 

A czemu tak? 

Tak jakoś… 

Tak wyszło.mhmm. 

Bo w Warszawie tam, żony rodzina, można powiedzieć, dalsza rodzina była w Warszawie. Więc 

zaprosili nas zrobimy dla was ślub i wesele i to na miejscu. Oni ładne mieszkanie mieli i tam i 

także. Zrobili tam dla nas. 

 

-Akt zgonu żony? W czerwcu 2009, czyli w tym roku będą cztery lata jak nie żyje. 

Na raka… No ona przeszła swoje, 10 lat w obozie karnym, karnym! To nie takie o. 

-I Kiedy ją wypuścili, kiedy wyjechała stamtąd? 

Ona, w szóstym… ale zaraz. Widzi Pani z pamięcią… 

-Pan już tu był pewnie? 

No to ja ją spotykałem, na granicy nawet. Jak przejeżdżała… 

-A skąd Pan wiedział, że przejeżdża? 

Telegram był i wszystko wiedziałem. 

-Bo miał Pan kontakt jak ona była tam w Kazachstanie? 

Jak w Kazachstanie ostatni rok, tego, wyroku. Ją wypuścili wcześniej. Pod warunkiem, że nie ma 

prawa nigdzie wyjeżdżać. Opuszczać. Czyli ten ostatni rok to już zesłanie było. Nie karny obóz, 

tylko zesłanie liczyło się. No i ona tam zaczęła pracować w aptece, farmaceutka. 

-Ona była farmaceutką z zawodu? 

Tak, farmaceutką. Więc tam w aptece pracowała. No i ja wysyłałem do niej prawie co tydzień 

tygodniki, kolorowe te takie różne, no nie wiem, zadowolona była że, po polsku ma tam. 

-Miała wieści z Polski na bieżąco? 

Na bieżąco wiadomości już wtedy listy można było przesyłać. Póki siedziała w obozie to nie było. 

Adres miałem, bo też jej rodzice dali mi, jak byłem w Kownie to dali mi adres, że tu i tu jest. 

Czyli miłość przetrwała wszystko? 
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Wie Pani i to dobra miłość. Całe życie, no mówię, idealnie.  

 

 I Państwo mają syna i… 

Syna i wnuka. Tu, syn, wnuk, synowa, i tam teściowie. 

A to jest zdjęcie żony? Pod tymi kwiatkami? 

Tak. I tu już ostatnie tygodnie życia, już trudno było mówić. Nie mogła mówić. A Tutaj teściowie z 

Brętowa. Syn, wnuk. 

No podobni, dla porównania Pan tak zrobił? A Tu przy żonie Matka Boska Ostrobramska? 

Tak, to już z Wilna. 

Widzę, że żona cały czas jest z Panem. 

Cały czas jest, i ja bardzo często chodze tutaj. Także, moja rodzinka. Syn, synowa, wnuk.  

 

A syn czy wnuk interesują się państwa przeszłością, Wileńszczyzną. 

Tak, taaak, byliśmy przecież, też lataliśmy balonem wszyscy. 

To może syn będzie zainteresowany współpracą z nami? 

Aaa, chętnie na pewno. 

Bo bardzo, bardzo potrzebujemy, różnych osób, które by też nam pomogły no właśnie zbierać 

różne. I wspomnienia, i dokumenty. 

No on akurat zajmuje się tym mniej więcej. Reklamą on zajmuje się, on zbiera reklamy z tutaj 

okolic. Nawet wczoraj byłem u niego to prosił żebym znalazł zdjęcie np. malborka kiedy jeszcze 

można było chodzić, nie było zakazu. 

To znaczy jakiego zakazu? 

To znaczy zakazu. Teraz to jest muzeum zrobione, a przedtem było. Chciałeś to od piwnicy do 

strychu można było chodzić. 

I pan ma takie zdjęcia? 

No mam, mam z tym. 

 

A tutaj, jeżeli można wiedzieć to kim Pan jest z zawodu? I co pan robil? 

Ja z zawodu, widzi Pani… Wojskowy. 

Aha, uciekał Pan tam przed wojskiem, a tu do polskiego wojska pan wstąpił. 

Tutaj mnie też przyszedł termin, jak to się mój rocznik powołali, czy się chce czy nie chce, bo to nie 

tylko ja, tylko no, do szkoły oficerskiej wzięli mnie. Łączności w Zegrzu. Ponad dwieście osób 

wzięli. Później selekcja była. Kto nadaje się kto nie nadaje się, prawda. Nadaje się, a szczególnie 

nie nadaje się, ludzie częściowo, niektórzy nie udało się bo mówili: a ja mam znajomych, czy tam 

krewnych, w… na zachodzie. Jak na zachodzie to do domu. A ja nie miałem argumentu. A gdzie 

rodzice… w związku radzieckim, bo wtedy nie mówiło się Kowno tylko związek radziecki. 

To zezwolenie do bycia w wojsku Pan dostał? 

A widzi Pani? Ani jednego podpisu mojego nie ma. Że proszę przyjąć do tego, nie ma, bo to 

wszystkie szkoły wojskowe w tym czasie. Taki przymusowy pobór był do szkoły. No, ale ja też 

dyplom mam elektromechanika jeszcze w Łodzi tam był. Dlatego elektromechanik, do łączności. 

No i tak przeżyłem 

A żona pracowała jako farmaceutka w Olsztynie czy tu? 

Żona najpierw pracowała, przed aresztowaniem w Kownie, bo też ma dokument upoważniający, jak 

to się mówi do tego zawodu. A tutaj wróciła, jak tylko wróciła to od razu poszliśmy do zarządu 
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aptek w Olsztynie. No dokument pokazała, że jest farmaceutką i proszę bardzo. Skierowanie do 

Morąga. No bo ja w Morągu byłem cały czas w jednostce. 

Czyli Morąg, Olsztyn, Gdańsk. 

Tak.  

 

(...) 

 

Moja matka zaczęła, zaczęła prosić. I że zostawcie, bo chora akurat była, gorączkę miała trochę. 

Zostawcie i tak dalej. Ten Litwin to koniecznie „Nie, bierzemy i koniec, zabieramy”, a Rosjanin, 

mówi tak: zostawimy ją tylko pod warunkiem, że matka moja będzie ją pilnować, że jeżeli będzie 

chciała uciec no to, żeby natychmiast dała zameldować. No, ale to już pod koniec ich władzy było, 

z tydzień i już zmiana władzy było Rosjanie uciekli, a przyszli Niemcy, no i. I tak zostało. A znowu, 

wie Pani, wszystkie te przeżycia może i na mnie trochę ruszyło to wszystko.  

 

Znowu trafił nie wiem kto? Rosjanin, oficer rosyjski trafił do naszego mieszkania był cała 

zabandażowana głowa, calutka cała. Uciekł z obozu niemieckiego. No ktoś, przyprowadził do nas, 

ma się rozumieć, ja jako jeszcze dziecko to mnie nie mówili nic rodzice. To tajemnica była. Nie 

wolno mi było nikomu nic mówić, że tu ktoś jest czy kogoś nie ma. I też on w pokoju leżał 

zabandażowany chory, prawda. Uciekał gdzieś tam przez wodę, gdzieś. No nie wiem, w każdym 

bądź razie uciekał no i trafił do nas. Był ponad tydzień chyba i później znowu, jak to się mówi, 

znikł. Przekazali rodzice dalej, także, że on i u nas i u innych ludzi. A po wojnie, jak już wojna 

skończyła się okazało się, że znowu spotkaliśmy się w Kownie. Z nim. Już on był na stanowisku, 

dużo pomógł mojemu ojcu, bo też tam były problemy. Chcieli aresztować ojca, za co? Nie wiem, 

nie było dowodów. No, ale i on interweniował i wtedy ojca wypuścili z aresztu. Też byłem u niego, 

już w prywatnym mieszkaniu i tak dalej, w Kownie. Zaprosił, bo ja jak przyjechałem na urlop to 

dowiedział się, że jestem w Kownie, no to zaprosił do siebie. No i jednym słowem, widzi Pani. To 

są te różne rzeczy. No też na pewno rodzice współpracowali, bo groziła w wielu wypadkach śmierć. 

Po prostu śmierć. 

 

Za przechowywanie go? 

Za przechowywanie, tak. Na froncie byłem. Obok mieszkania, jakieś 20- 30 metrów 

wykopaliśmy… z kuzynem. Właściwie kuzyn… byłem u kuzyna na wsi w Niewiaża, koło rzeki 

Niewiaża. I tak jakies 4-5 dni zastój taki był. Po jednej stronie rzeki Rosjanie po drugiej stronie 

Niemcy. I na mojej stronie akurat okopy porobione, niemieckie, do obrony. A Rosjanie za rzeką. I 

taki wąwozik był tam i w tym wąwozie z brzegu właśnie wykopaliśmy tam schronienie jakieś. No 

bo oni strzelali przez no… w trakcie strzelania pociskami zapalającymi, to stodoła spaliła się. 

Magazynek taki na zboże, jak to kiedyś się mówiło świron na takich kołkach z drzewa wysoko, 

żeby myszy nie dochodziły. No i tą strzelaninę to, to spaliło się, a domek jakoś został. A to widok 

na tą rzekę, idealny. Także Rosjanie wiedzieli dokładnie kiedy ja wychodzę, bo mój… jako dziecko, 

ja byłem dziecko. Mówił, idź konie nakarm, bo konie były. Napoić.  A schowaliśmy konie z 

początku w stodole, w sianie. Siano słoma tam no, od Niemców. Ale jak one siedziały już, koło 

czterech dni. No to wiedzieli, że te konie są. Na podwórzu postawili działo jeszcze. Amunicja przy 

tym dziale jeszcze. Ale jakoś tak ani razu nie wystrzelili w kierunku Rosjan. No i później ofensywa 

się rozpoczęła się i właśnie koło tego wąwozu akurat, przechodziła tak a drużyna, z początku 
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niemiecka. Zadyszani tacy, jeden za drugim szli. Zmęczeni tacy, cofali się. Uciekali. A później oni 

odeszli, Niemcy odeszli to Rosjanie przyszli. 

Na zmianę raz jedni, raz drudzy. 

Raz jedni raz drudzy. No i tak właśnie konie spalili w tym sianie, bo to cała stodoła spaliła się i ten 

magazyn też. Tam mój rower spalił się, miałem rower. No ale my wszyscy, jak to się mówi, żywi i 

zdrowi, przeżyliśmy. I takie o, ale niepewność to wszystko. Rosjanie wpadają… tylko co innego 

front a co innego później. To jest niebo a ziemia. Dyscyplina… bardzo. Rosjanie jak wchodzili to 

tylko do kuzynów tam, pić poproszę, pić, tylko pić. Ale ani kroku do mieszkania, nie, absolutnie. 

Zabronione było. Bo były przypadki, że gdzieś tam tego. To oficer rosyjski swoich tych żołnierzy 

gdzieś tam tego strzelał i koniec. Nie, nie patyczkowali się wtedy. 

Nie za dużo emocji dzisiaj, przy wspominaniu? 

Nie, wie Pani, ja wspominam często. Wspominam kładąc się spać. I przypominają mi się naprawdę 

szczegóły, które później, tak jak dzisiaj… no zapomina się po prostu. A śpiąc to wszystko… 

Pojawiają się różne obrazy? 

Pojawiają się, dom, mieszkania. Gdzie tam co ja robiłem, gdzie co położyłem. Budowaliśmy dom w 

Kownie, w Hańcach, nie wiem czy Pani zna? To dzielnica Kowna. Tam rodzice budowali dom i 

później na zdjęciach Pani zobaczy. No i teraz właśnie Litwinie spali… rozebrali dom. Najgorszy 

wróg z tego wszystkiego, wie Pani z tego co ja przeżyłem i moi rodzice. To najgorsi to Litwini. 

Najgorsi Litwini. 

A już ten dom po wojnie pewnie zburzyli, tak? 

Proszę Pani, też dzień czy dwa dni przed odzyskaniem niepodległości Litwy. Bo nas wtedy, 

Rosjanie jeszcze jak byli to dom został rozebrany. Będziecie mieszkali w innym miejscu ale nie w 

tym domu. A w tym domu zrobili dla robotników taki hotel robotniczy można by powiedzieć, hotel 

robotniczy. I tuż przed odzyskaniem niepodległości Litwy natychmiast wykwaterowali tych 

wszystkich ludzi i zaczęli niszczyć dom. I dopiero tam, ile tam? Tydzień, dwa? Wcześniej remont 

robili, malowali, remont robili, wszystko. I raptem dom zniszczony, bo dlaczego? Polacy. Bo żeby 

nie trafiły z powrotem do Polaków. Bo w tym domu gdzie myśmy mieszkali, tam było Polskie 

przedszkole. W domu moich rodziców, no jednocześnie i moim. Jedyne przedszkole, przedszkole 

Polskie było właśnie w naszym domu. Bo tam szkoła to swoją drogą, a tu przedszkole akurat. No i 

żeby nie trafiło z powrotem do rąk Polskich. Też zobaczy Pani zdjęcie, bo już później częściowo to 

zrobione jest. I tak to wie pani… 

 

Edukacja to nie tylko szkoła. Całe życie, i to jest jeszcze lepsze źródło edukacji. Wszystkiego 

tego, czego człowiek się uczy w szkole można się  życiu nauczyć, pod warunkiem że jest się 

uważnym. 

Tak. Jechałem tam przez Lide i tak dalej. To pamiętam z wagonu na wagon, w biegu 

przeskakiwałem, w biegu. Bo to platformy takie były, wagony. A nawet tu już w Polsce, między 

wagonami na stojąco na boforach, rozkraczony, o tak stałem, trzymałem się ściany i jechałem, no 

kilkanaście kilometrów. Bo do znajomych jechałem tak zatłoczony pociąg, że wejść do wagonu nie 

było mowy. Ludzie na dachach siedzieli. Na dachach wagonów. Ale ja już na dach nie wchodziłem, 

dlaczego? Dlatego, już miałem doświadczenie takie, że ktoś tam na dachy usiadł wagonu i mostek 

trafił się gdzieś. Ułamek sekundy i już nie żyje. Plask i wyrzucało. Także, bałem się, że mogę 

zginąć… Może teraz się odbije to wszystko…  
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(...) 

 

Ale piękny też ten album, to jest skóra? 

Zniszczony już trochę. 

No nie szkodzi, ale bardzo ładny. 

Nie tak łatwo było wywieźć stamtąd, tak i tak żonie udało się jej. Jak w czasie aresztu nie znaleźli 

dokumentów jej. Dowodów nie znaleźli. NKWD przyjechało szukać, no nie ma. Rodzice, matka 

powiedziała, że nie ma, no nie wiem gdzie, chyba zabrała. Jeszcze tylko to i mogę pokazać…  

 

Ta. Tutaj też ciekawe, to uchodźca Polak. Tu o ta Pani Jadwiga, co mówiłem. To no w środku, to. 

Matka, ojciec mój, siostra, siostra ojca, ja, a to, dwoje, małżeństwo uciekło z Białorusi, jeszcze 

wtedy Białoruś była. I oni uciekali przed, tym, komunizmem, tym. I trafili między innymi do nas. 

Na jakiś czas, trochę przebywali, nie pamiętam już ile tygodni. 

A to wiele osób u państwa się przechowywało. 

Ooo, jak w sumie, to bardzo dużo. Po dzień, dwa dni. 

I Polaków i Rosjanin. 

No Rosjanin, to wyjątek był jeden taki. Ale Ci Polacy u nas to i zjedli, obiad przypuśćmy. Co dalej, 

posiedzieli i dalej uciekali, dalej jechali. Przez Litwę, do Szwecji zdaje mi się i do Anglii 

wyjeżdżali. Bo to często i piloci nie piloci tam i tak dalej. No bo uciekali do Anglii. Tu ojciec i 

mój… 

 

Los… ma. Jeszcze dobrze, że przeżyliśmy bo ile ludzi było tam, że nie przeżyli, zginęło, zmarło z 

takich czy z innych powodów. Ten dom mój widzi pani, jak duży dom był? 

No bardzo duży, bardzo duży piękny dom. 

Budowaliśmy i tu, i ja figuruje gdzieś przy tym domu. I to wszystko zniszczone, Litwini zniszczyli. 

Tu charakterystyczne: żona moja i jej koleżanka z tamtych lat, szkolna. Ta jednego zmarła, a ta 

drugiego dnia. Jedna, druga. Żona moja zmarła telefon biorę dzwonię właśnie tam do niej, a mąż 

odzywa się jej „wiesz co? Wczoraj zmarła”, a myśmy stosunkowo nie tak. No, rok chyba wcześniej 

byli, my byliśmy tam u nich w domu. Prawie, że w jednym czasie, jedna i druga, koleżanka.  

Pewnie sobie tam gdzieś już teraz siedzą razem na górze i wspominają dawne czasy.  

A tu jakie jest dom. 

To ten sam tylko z drugiej strony. 

Z tej strony to go nie widziałam jeszcze, a nie była ta werandka, była tak. I studnia. 

Teraz tam zostało tylko studnia. Tylko studnia jest ale więcej nic nie ma. Studnia owszem jest. Oj 

wie pani… dyrektor szkoly, uczniowie. A w Sopocie, Sopocie, żeśmy się  tam spotkali sie tam w 

maju? Jak patrzeć teraz, to wszystko, ta zmarła, ta zmarła. Tu jej koleżanka, matka jej była. Myśmy 

byli na pogrzebie, córka tylko żyje jeszcze, a resztę to. Ja robiłem to zdjęcie akurat, to mnie nie ma 

na zdjęciu. Bo ja robiłem, także teraz tylko patrzę się, kto zmarł, kiedy zmarł. 

No tak to jest i tak przemija pokolenie za pokoleniem, no co zrobić. 

No nic nie zrobić. Nic nie zrobisz… 

Człowiek, żyje trzeba się cieszyć. Synem, wnukiem. 

O, tu jest, agonia tego domu, był tak. A teraz, później już. Widzi pani? Ściany tylko. 

Ktoś go odbudował? 

Rozbierali wszystko. Rozbierali, tu po litewsku napisane. A teraz już śladu nie ma. Tylko ta studnia 



 

 

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

14 

 

 

stoi. 

A to po litewsku? 

To po litewsku.  

Acha, to ja mam znajomą też która może też to przetłumaczyć. Czy pan zna ten tekst? Wie 

pan co tu jest napisane? 

Tekst to ja znam, no. Bo ja wiem co tam robili i tak dalej. 

 

(...) 


