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Jaka jest pana data i miejsce  urodzenia? 

 

Wilno, 5.06.1939…a ja nawet myślałem, że to zdjęcie mi zginęło. To moja mama jest z parafią na 

takiej majówce w Wilnie. To chyba trzeba będzie zacząć od karty…też mam, ale muszę ją 

poszukać…nie wiem gdzie ją mam…znajdę chyba...chcę od początku zacząć…chyba tu 

będzie…jest! To jest pierwsza rzecz, można sobie poczytać. To była karta, zezwolenie na wyjazd. 

2 lutego 1945 roku… 

 

Tu jest zresztą odpis drugi. Boże, ja mam nawet świadectwa urodzenia rodziców jeszcze. 

To bardzo cenne dokumenty 

 

Co Panie teraz chcą, mówić…. 

Czy Pan chce, żeby ten wywiad był przeprowadzony w taki sposób, że ja będę zadawała 

pytania, a Pan będzie odpowiadał w taki sposób bardziej mechaniczny, czy Pan sam 

poprowadzi rozmowę… 

 

Nie, no to lepiej pytania, no już ja tak narracji nie prowadzę, nie potrafiłbym, taki gawędziarz to ja 

nie jestem. 

Podstawowe pytanie, kto był przesiedlany? Pan z rodzicami z rodzeństwem? 

 

Tak z rodzicami. 

Jest Pan jedynakiem? 

 

Ja i moi rodzice… no… dwaj moi bracia zmarli i zostali tam. 

To było ’45, widziałam… 

 

Nie, to ta karta to nie było… to było takie załatwienie sprawy, a później jak były pociągi dopiero się 

ładowało i kolejka była, czekało się. Przecież to nie było 5, 10 tys. ludzi, ale to masa była. Tym 

bardziej, że my musieliśmy się wepchnąć na ‘fryko’, no bo ojciec się dowiedział, że Rosjanie chcą 

nas na Sybir wywieźć, bo cała rodzina w AK była. I po cichu załatwiliśmy, wyjeżdżaliśmy gdzieś w 

czerwcu, ale tutaj z przygodami dojechaliśmy w lipcu dopiero, bo dostaliśmy się do takiego, który 

jechał na „ziemie odzyskane”. Konkretnie on był skierowany przez Poznań do Międzyrzecza, ale 

ojciec tam nie chciał, bo tak, cały czas taka rozmowa była, to niemieckie tereny, a Niemcy mogą 

wrócić… no to załatwił tą sprawę w ten sposób, że po torach kolejowych te graty, wszystko 

przeniósł i przyjechaliśmy do Gdyni. W Gdyni  nie było miejsca, Gdańsk zburzony cały, a ojciec tu 

się skumał z kolegami, że z Wilna byli w Sopocie, no i dopiero Sopot.  A w Sopocie wtedy było, jak 

ojciec otworzył piekarnię w ’45 roku, to było 28 piekarń… 
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Pan z rodzicami mieszkał w Wilnie przed wyjazdem? 

 

Tak, urodziłem się i stamtąd wyjechałem do Sopotkowa. 

A w jakiej grupie Pan wyjeżdżał, sam z rodzicami czy… 

 

Z rodzicami… 

Może z jakimiś innymi przyjaciółmi, czy… taka grupa rodzinna… 

 

Nie, no myśmy mieli, ojciec zapłacił, mieliśmy pół wagonu. 

Dla samych siebie? 

 

Tak, no jedna rodzina pół wagonu, tak jak Żydzi wozili do Auschwitz- Birkenau, towarowy wagon, 

tylko, że z dachem…’46 rok , jak ja byłem mały, ’45 jak…tam na odwrocie pisze wszystko…o 

jeszcze stary Kresowiak jak na molo wszedł w oficerkach, bryczesy … tak jak to na Kresach było… 

mama jeszcze kapelusik, ta niemiecka moda niby. 

A mieszkaliście Państwo w domu, mieliście gospodarstwo, czy… 

 

Myśmy mieszkali w centrum Wilna na Kalwaryjskiej 42. 

A czym się zajmowali Pana rodzice? 

 

Ojciec pracował w piekarni… 

Piekarz. 

 

A mama miała sklep kolonialny. 

Czyli to wszystko trzeba było na nowo zagospodarować, jakby swoje życie po powrocie… 

No tak, a ta piekarnia, którą tu w Sopocie otworzyli rodzice, to była spalona. Trzeba było 

odbudowywać same ściany, no piec był. 

A jak się nazywała piekarnia? 

 

„W Gruzach”,  ją ludzie w Sopocie nazywali, bo to było…wie Pani, Sopot trochę Pani zna? 

Tak. 

 

Gdzie Multikino, tam była piekarnia. Obok… a kebab Pani pamięta? No, bo obok kebabu było, a 

wkoło, jak teraz jest ten cały plac, to tu wszystkie te hotele były spalone, ‘vańki’, spalili je… no, bo 
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oni kwaterowali, w jednym pokoju spali, za przeproszeniem, a w drugim srali…, a jak wychodzili z 

pomieszczenia to im było wstyd, że nie kultura, no to kanistry z benzyną wyleli, podpalili i 

wyszli…, bo tu Dolny Sopot w ogóle nie był zniszczony. Zniszczone było tylko, gdzie teraz budują 

ten dworzec. Tylko w tamtym miejscu, było zniszczone. 

Co Państwo zabrali ze sobą?… tylko podręczne… 

 

Co myśmy zabrali ze sobą… pierzyny, szafę, bo była rozkładana, etażerki chyba dwie… 

A ta szafa gdzieś jeszcze jest? Czy już dawno przepadła? 

 

Teraz, ostatnio jak wyprowadzałem się, to ją rozwaliliśmy. Taka 3-drzwiowa, jeszcze w środku 

lustro było… z drzewa… 

Etażerka i jeszcze jakieś takie… 

 

A to jest pierwszy statek żeglugi przybrzeżnej – „Grażyna”, już go dawno nie ma. Też 

złomowany… 

I to wszystko co było, plus pewnie jakieś… 

 

No i co to tam, trochę pościeli,  no i… już tam więcej, prawie nic by nie weszło, no co tam wziąć… 

resztę wszystko… dobrze, że tam część rodziny została, to po rodzinie się wszystko oddało i już. 

Reszta rodziny przejęła dobytek… 

 

Tak, no to przecież nie zmieściłoby się, a no garnków trochę, bo przecież my jechaliśmy 3 tygodnie, 

bo w nocy nie wolno było jechać, bo ruski szaber jechał z Niemiec do Rosji, wszystko wywozili, 

fabryki, tylko w dzień, a w nocy w polu się stało. To się wtedy gotowało, jadło … 

A jakieś znajomości wtedy zawierali Państwo? 

 

Specjalnie nie, nie było czasu. My ciągle pracowaliśmy. Kiedy piekarz może zawrzeć znajomości? 

W nocy pracował, a w dzień spał.  

Piekł chleb Pana tata podczas podróży? 

 

Nie, no podczas podróży, to trzeba było pilnować wagonu, bo to te resztki Rusków włazili, 

włamywali się do wagonów jeszcze. 

Co się stało z tym mieszkaniem, w którym Państwo mieszkali, zostało dla reszty rodziny? 

 

Myśmy wynajmowali to mieszkanie. Czy trzeba mówić kiedy raz na wagary poszedłem? 
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Aż takie dociekliwe nie będziemy. 

 

No, bo dobry byłem. Miałem 4,5 roku i 6 kilometrów za miasto poszedłem do ciotki… no, bo nie 

chciało mi się w litewskim przedszkolu być, bo tam trzeba było śpiewać po litewsku, a mi się za 

bardzo nie chciało. 

Trafiliście od razu do Gdańska jak jechaliście z Wilna tym pierwszym transportem, czy gdzie 

indziej? 

 

Przecież tłumaczyłem… do Międzyrzecza.  

Droga do Gdańska, jak się odbywała? 

 

No, w Poznaniu się przeniosło wszystko, opłaciło się wagon i przyjechało się… 

Od razu, bezpośrednio? 

 

Wtedy z Poznania, już do Gdańska, a tak to 3 tygodnie się jechało. 

Numer transportu Pan pamięta, czy nie? 

 

Nie, nie pamiętam. 

Nie ma Pan nigdzie tego w dokumentach? 

 

Ojciec miał dużo też pamiątek z wojska, ale walczył… walczył pod Lwowem w ’39, trzy razy go 

Ruskie wieźli na Syberię, trzy razy z pociągu wyskakiwał. Jak przyszedł do domu, to od razu kazał 

zdjęcia, wszystko palić, że nie był w wojsku i w ogóle… no i dlatego mało pamiątek jest, no a część 

się spaliło, bo pożar w piekarni był… no jest decyzja tutaj gdzieś też, ale to nie jest istotne na 

przyznanie piekarni, że może ojciec prowadzić.  

Po kim zajęliście Państwo mieszkanie w Sopocie? 

 

My po nikim nie zajmowaliśmy mieszkania. Jak ojciec piekarnię… najpierw mieszkaliśmy na ulicy 

Celinowej, tam poniemieckie mieszkanie, pokój i kuchnia… tam jakieś 4 miesiące i później się 

przenieśliśmy na Rokosowskiego, bo to się nazywała ulica Rokosowskiego, Monte Casino. Była 

dwukierunkowa, brukowana. Samochody jeździły do góry i na dół. 

Jak wyglądało mieszkanie, które Państwo zajęli? 

 

Jeden pokój i kuchnia. 

Jakieś ślady, pamiątki po byłych właścicielach? 



 

 

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

6 

 

 

 

Nic tam nie było. Warszawiacy wszystko wyszabrowali.  

Jak radziliście sobie w nowym miejscu? Co było największą trudnością po przesiedleniu, a co 

było ciekawe? 

 

Ciekawe było, jak chleb był na kartki, w ’45 roku chleb był na kartki. 

Jakieś specjalne trudności? 

 

No były, bo nieregularna dostawa była mąki, no wiadomo jak od razu po wojnie. Z tym, że ojciec 

miał dobrze, że od razu załatwił sobie i piekł pieczywo dla wojska… to jest…, bo tu w Sopocie, nie 

wiem czy wiecie, gdzie Miramar był… tam u góry… Powstańców Warszawy do końca i u góry, na 

Sępiej był batalion WOP-u i ojciec dla całego WOP-u piekł chleb. Dla Gdańska, Nowy Port  w 

Sopocie, dla tego batalionu…, ale była taka rzecz, że raz była… jakaś tam dostawa, nie za bardzo 

mąki i zabrakło mąki na chleb, a wojsko nam do opalania pieca drzewo przywozili, surowe drzewo, 

ścięte w lesie, ale przywozili tam 5-6 metrów kubicznych do opalania pieca, żeby oni chleb mieli… 

i już chyba UB wiedziało, że część rodziny była w AK… i znaleźli przyczynę, przyjechali i ojca 

zabrali. 

Dokąd? 

 

Dokąd… do piwnicy, a z piwnicy do ziemi…, ale mama, na tyle była mądra, poleciała tu, na Sępią, 

tam do majora, że ojca UB zabrało…, a dlaczego… mówi, no nie dowieźli mąki, a oni mają mało, 

powiedzieli, że to jest sabotaż, że ludzie nie mają chleba. To on, alarm, dwie ciężarówki, wopistów i 

tu pojechał pod UB w Sopocie, z bronią… awantura na trzy fajerki. Godzinę czasu przekrzykiwali 

się UB-owcy i wopiści… no, i później z Gdańska ktoś zadzwonił z UB, zwolnić… no i z piwnicy 

ojca wyciągnęli, a tak może by go nie było… 

W którym to roku było? 

 

W ’46, sam początek… i później w ’46, pod koniec… tu jest zdjęcie, to jest brat mego ojca. On był 

w oddziale Łupaszki i tutaj był, to ojca wezwali, przyjechał gazik, ojca wezwali i zabrali do 

Gdańska, a ojciec się wystraszył mój, co te UB znowu chce, przecież ojciec formalnie nie był, 

konkretnie w AK, no tylko miał jedenaścioro braci, no a oni w większości byli w partyzantce… no i 

wzywa go do pokoju, przepustkę mu dali, ojciec przychodzi, tam do tego pokoju, siedzi cywil… 

papiery, nazwisko… Wincenty Mieczkowski… tak… poznaje Pan ten portfel? Ojciec mówi, portfel 

jak portfel no… w UB, każdy cienko śpiewał, to tam nie było gadki… to Pan go otworzy i zobaczy, 

tam w środku. Tylko proszę niczego nie ruszać, tylko tak zobaczyć… a on mówi, tak to portfel 

mego brata, no tu widzę zdjęcie… mówi… no to bardzo dobrze, ojciec mówi to chyba wezmę ten 

portfel, to brata jest… nie mówi, Pan tego portfelu nie widział, nazwisko, tam personalia musiał 

powiedzieć, swego brata, ojciec powiedział… mówi, Pan był u nas?... Nie był, Pan nie widział 

portfela, ręki niech Pan nie wyciąga po ten portfel, bo Pan już od nas nie wyjdzie, rozumiemy 
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się?...Tak… Za telefon, mówi… może Pan wyjść, tylko jak się dowiem, że Pan powiedział, że Pan 

tu był, to Pan wróci, ale już Pan nie wyjdzie stąd. To nie było dyskusji, do piwnicy, w tył głowy i 

koniec. Lepiej jak Gestapo…, a to takie prymitywy byli, że głowa boli. 

Ja na przykład nawet, no przecież co ja tam, mały chłopak byłem  jeszcze, ale pamiętam jak w nocy, 

Łupaszko przyszedł ze swoimi ludźmi, był… jeszcze pogazowali sobie solidnie, a dwóch zaczęło 

sobie strzelać w powietrze, no bo to było gdzieś przed Nowym Rokiem …ojciec, krzykiem, mówi 

co wy robicie, co wy chcecie, no to tamci broń schowali, no bo każdy wypił, trochę z nich, no i dyla 

po tych gruzach poszli… za chwilę Ruskie przylecieli, w trójkę z pepeszami…, który tu strzelał,  

jego mać …nie znaju, ojciec mówi, później polska policja przyszła, też jeszcze wtedy chodzili po 

cywilnemu, tylko opaski mieli… Ja wszystko pamiętam z tamtego okresu. 

A co pomagało się znaleźć w nowym miejscu, w Sopocie? To, że mógł ojciec pracować w 

piekarni? 

 

Nie, ojciec prowadził tą piekarnię. Dzierżawił od miasta, bo te tereny były miejskie… 

Czyli łatwo się było odnaleźć tutaj, w nowym miejscu? 

 

Ciężko to powiedzieć, ciężko to zrozumieć, jak się odnaleźć? Człowiek stara się , gdzie lepiej jest, 

zbyt był, no więc można było żyć. 

A zaprzyjaźniliście się tutaj z kimś, mieliście jakiś sąsiadów zaprzyjaźnionych? Z kim 

utrzymywaliście kontakty? Bo rozumiem, że żadnej rodziny tutaj nie było… 

 

Mieliśmy, no przecież z Wilna piekarnię prowadził, na tej ulicy Haffnera, to teraz, poprzednio 

Bieruta się nazywało, też z Wilna piekarz, Krasowski. Między tunelami na Monte Casino, też 

piekarz z Wilna, Wołowicz,  prowadził piekarnię… to byli swoi, a ojciec nie miał czasu za dużo. 

Praca szła na dwie zmiany. 

A matka pracowała, czy nie? 

 

A w sklepie kto? Nie było sklepu, bo tam ruina była, to tak drzwi się kończyły i stół był 

wystawiony i sprzedawała tam, a ja karteczki kleiłem. Czerwone do czerwonych, na taki m tym, bo 

później wyliczali z tej mąki. Najlepiej w Wilnie, to pamiętam Zielony most, jak Ruskie przyszli to 

Niemcy wysadzili go, jak wycofywali się, ale jeden saper nie zdążył. Most tak w połowie się zarył 

w rzekę Viliję, ale zrobili taki drewniany podest, że można było tam przejść, pieszo tylko, ale ten 

żołnierz, za nogawkę zaczepiony o konstrukcję metalową, pływał… a najlepiej, rzeka płynie, ludzie 

idą, a on tak ręką pokazywał, że …jak dziś pamiętam, idźcie, idźcie. Ja tam, po wojnie w Wilnie raz 

byłem, no  bo na Rosach byłem, bo tam jest dziadek i moich dwóch braci pochowanych. Tylko z 

tym, że jeden miał roczek i trochę, bo miał zapalenie opon mózgowych, kiedyś to  nie można było 

tego wyleczyć, a drugi, poród kleszczowy, zmarł . No to ja, jeden zostałem, taki jak to ojciec mówi, 

brzydko.  
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Może się Panu przypomni jakaś ciekawa historia z podróży? 

 

Ojciec chory był, to później ja 20 lat piekarnię prowadziłem, póki można było, a później już 

dojazdu nie było, potem Manhattan zrobili i trzeba było zrezygnować. 

A do kiedy Pan prowadził piekarnię? 

 

Do ’93 roku. Nie, zaraz, zaraz… do ’84 roku.  

A łatwo wam się było rozstać z miejscem, z Wilnem? Pan tego pewnie nie pamięta jeszcze… 

 

Wszystko pamiętam. Z czym się nie było łatwo dostać? 

Rozstać 

 

A było inne wyjście? 

No nie było. 

 

My mieliśmy perspektywę, że nas by wywieźli do Irkucka. Na przykład, jedna siostra mojej mamy i 

druga zostały. To tam własne domki mieli… no… jedna siostra mojej mamy, ta młodsza, to miała 

domek w Nowosiołkach, to jak Kalwaryjską do góry się idzie, do tej słynnej Kalwarii Wileńskiej, to 

takie małe osiedle domków jednorodzinnych było, to tam była, a i została. No i żyła, żyła, aż 

umarła.  

Zostawiliście jakieś zwierzęta tam? Czy nie mieliście zwierząt? 

 

Rozdaliśmy, bo na strychu mieliśmy 300 królików. 

Ale to takie, nie domowe. 

 

Domowe króliki, nie domowe to są zające, kotuś, a królik jest domowy. 

To po co wam było aż 300? 

 

No przecież króliki się płodzą, no i się rozwijała hodowla.  

Dlatego pytam o domowe, czy np. pies, kot, takie bardziej towarzyskie… 

 

Kota też mieliśmy, ale kota ojciec potem wziął… go za Viliję wyprowadził, bo królika złapał, 

zaciągnął do siatki i mu głowę obgryzł… 
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Czyli żadnych sentymentów ze zwierzętami nie było. 

 

Tylko z tym, jak byłem bardzo mały, to mieliśmy taką kotkę zażyłą, że jak byłem przeziębiony i jak, 

chyba płakałem, to jeszcze mama mi opowiadała, bo jeszcze w wózku byłem,   a mama mi 

wazelinę, czy jeszcze coś tam do nosa wkładała, a jak się wydzieram, to kotka się zwróciła na 

mamę i podrapała. To ten mój syn miał króliczka miniaturkę, pociecha i wyobraźcie sobie 12 lat, 

ponad 12 lat żył. 

Długo. 

 

To jest rekordzista.  Ale tak jak warzywa obierałem, czy coś, to zawsze marcheweczki kawałeczek, 

sałatki, wszystko miał. 

Czy podróżowaliście wcześniej do Rzeczpospolitej Polskiej, przed wyjazdem.. 

 

To była Polska…Wilno, jeżeli chodzi o ścisłość…to była Polska. 

No tak, ale jakby w głąb… 

 

Była praca, praca i jeszcze raz praca i nie było czasu. Tym bardziej, muszę cię wprowadzić w rzecz 

zasadniczą. Dawniej nie było mody podróżowania, jeżeli, to dotyczyło pana barona, pana hrabiego, 

czyli arystokrację, a resztę… lud pracował i to bardzo ciężko, a jak zarobił więcej, każdą złotówkę 

odkładał. Teraz, to wszyscy jeżdżą…nie da się zaprzeczyć. Ja też, dwa razy na Kanaryjskich byłem. 

Jakie warunki sanitarne w wagonach były? 

 

To jest towarowy wagon, normalny…wiaderko do potrzeb fizjologicznych i koniec. Przecież to nie 

osobowy, normalnie kryty, jak Żydów wozili do Auschwitz, tylko że z dachem, nie odkryta lora.  

Jak znosiliście podróż? 

 

Normalnie. 

Pamięta Pan może jakieś wydarzenia dramatyczne z podróży? 

 

Nas to nie dotyczyło w naszym wagonie, ale w innych nieraz się słyszało krzyki, bo się włamali 

Ruskie, bo tam załóżmy i nie żołnierze regularni, ci co pouciekali z jednostek napadali na wagony. 

Nieraz krzyki było słychać, ale z natury mężczyźni dyżurowali przy drzwiach. Drut kolczasty, tylko 

drzwi leciutko uchylone i z siekierą stał. No, bo gdzie w szczerym polu, nic nie zrobisz…no już na 

terenach Polski, to już było znośnie.  

A jakieś piosenki śpiewaliście, coś? Jak przebiegało życie towarzyskie? 
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Punktów, a punktów, Boże… 

Chcemy od Pana jak najwięcej ciekawych informacji wyciągnąć. 

 

Co jedli? No, kotuś, solona słonina była, woda, każdy ze sobą jakiś woreczek kaszy jęczmiennej, 

nie kaszy wziął, jakiś ziemniaków, ale jakoś się toczyło…cebula była…to są ludzie z Kresów, to nie 

tu, centralna Polska, tak jak tu, takiego człowieka…Nawet my tu przyjechaliśmy, mama stała, cały 

dzień sprzedawała, ojciec noc i pół dnia w piekarni pracował, ja mały dzieciak i jedzenie to było 

tak: ceberek, można wybrać było słoninę, albo boczku solonego…otrzepać z soli. Obiad był, no to 

jakaś zupa: kapuśniak, krupnik, z wkładką mięsa i finito. W piecu piekarskim gar ugotowany, pajda 

chleba i same jedzenie. 

A jaka była trasa podróży, jakby można było opisać, z Wilna? 

 

Nie można opisać trasy podróży…posłuchaj…jak by ci tu opisać…skąd ty jesteś rodem? 

Z Gdańska 

Z Gdańska, bardzo ładnie…masz dojechać do Tczewa, dojeżdżasz do Pruszcza Gdańskiego, 

zawiadowca mówi, nie… no, bo tu frontowe i pięć pociągów będzie jechało i mówi później, 

przemysłowe, z rozebranych fabryk, z Niemiec 7 pociągów… ta trasa jest zajęta 2 doby. Wobec 

tego, z Pruszcza jedziesz do Osowy, z Osowy do Wejherowa i  w Wejherowie  znowu stoisz, bo 7 

pociągów jedzie … 

Ale jakiś, taki centralny punkt… 

 

Nie było centralnych połączeń, trasy były… przecież linie poniszczone były, mosty pozrywane… 

A po drodze kogoś zabieraliście… 

 

Nie, to już jest zamknięty skład pociągu… ile wagonów, jest kierownik tego składu, ma tu 

wszystkich… 

Wszyscy dojechali? 

 

Nie, niektórzy zginęli po drodze. No, bo jak bronił swojego dobra, a tam 4-5 Rusków było z 

siekierami, no to pepeszkę miał… a co to, życie było wtedy? Człowiek patrzył, mówił, no ten 

zginął, tamten zginął, sąsiad… płacz, łkanie, nawet nie było czasu pochować. To tak, stał w polu, 

zakopali, pociąg ruszył i jechał dalej. 

Jakieś choroby były w trakcie podróży… 

 

Nie wiem, nie byłem lekarzem, ale biorąc pod uwagę Kresowiaków, oni nie chorują …na stare lata 

chorują, a tak to nie. 
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Podróż była znośna, tak ogólnie? 

 

Taka sobie. Ani przyjemna, ani ciekawa, dużo niepewności, gdzie człowiek przyjedzie… co 

zastanie. To taka jazda w ciemno była. Co innego, jak ktoś jedzie, wie  że dojeżdża do danej 

miejscowości, rezerwację w hotelu ma, czy w pensjonacie… nie ma problemów, a tutaj …czy 

dostanie jakieś mieszkanie, a jak z pracą, a z czego będzie żył… wszystko było w ciemno. 

Było Panu czegoś żal, jak miał się Pan rozstawać, czy nieszczególnie? 

 

Dla mnie, nie… ja jeszcze tak za bardzo korzeni nie zapuściłem, co ja tam miałem, 5 lat…, a tu 

było ładnie w Sopocie, morze zobaczyłem, nie tam rzeczka… chociaż tam przez Wilno dwie rzeki 

przepływają Wilenka i Wilia, było znośnie… najciekawiej to było w ’47 roku, zimą… bo tu u nas w 

Sopocie jak… byliście na tym nowym molu…, ale jak kiedyś było stare molo, jeszcze te 

poniemieckie, to na samym czubie mola,  drewniana duża kawiarnia była i przyszedł sztorm… nie 

pamiętam, czy  ’47, czy ’46 rok… i ludzie biegali wszyscy na plaże, stoły zbierali, krzesła… tam 

nic nie zostało z tej kawiarni, wszystko połamało, a ludzie krzeseł nazbierali i stołów, bo a plażę 

fale powyrzucały… no ciekawie było. Jak morze zamarzło to ja na środek zatoki szedłem, do  

statku amerykańskiego, który stał  w lodzie, bo rzucali batony czekoladowe i gumy do żucia, tą 

płaską …a dostałem wycisk nie z tej ziemi, jak wróciłem do domu.. 

Dlaczego? 

 

No, że się utopię, no… gdzie to, na środek zatoki iść. 

Pamięta Pan pierwszą myśl, która przyszła do głowy, zaraz po przyjeździe? 

 

Tak, że tam gdzie zamieszkałem, smaczne śliwki były, węgierki dwa drzewa… 

Właściwie Sopot nie był tak zniszczony… 

 

W Sopocie, na dole, to Rosjanie spalili wszystko, zniszczone to było… tylko okolice dworca, bo 

tylko tam Niemcy się bronili… tam mała jakaś jednostka nie zdążyła się wycofać… bo Rosjanie, 

jak uderzyli w marcu, to zrobili w ten sposób, że przedzielili… z lasu wyszli na Sopot i oddzielili 

Gdynię od Gdańska… i później główną drogą się posuwali na Gdańsk i na Gdynię …z tym, że na 

Gdynię to z dwóch stron… i od Wejherowa i od Sopotu.           

Mieliście do czynienia z Niemcami? Wasza rodzina… spotkaliście Niemców? 

 

Tak i to dużo.  

To raczej przyjemne spotkanie, czy nieprzyjemne?  

 

Przyjemne… my do Niemców nie mieliśmy żadnych pretensji. No fakt, że zastrzelili jednego, 
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mojego wujka, ale to zawiadomili rodzinę, kazali przyjść rzeczy zabrać… przykre było tylko, jak te 

Niemki przychodziły do piekarni i małe dzieci, a nie miały za co kupić...obrączki chciały zostawiać, 

za chleb, ale ojciec nie brał. Inni piekarze brali, to się nachapali… z tym, że pastor, który tutaj jest 

w tym kościele ewangelicko- augsburskim, tu przy plaży, to on był też w obozie… on jest 

Niemcem, w Nowym Porcie był obóz zbiorczy dla Niemców, no ale on powiedział, że go mogą 

zastrzelić, że on tu zostanie, no i jakiś przyszedł Rusek,  powiedział odpuścić go i go odpuścili. 

Któregoś dnia tam byłem, rozmawiałem z nim chwilę, bo chyba 2 razy w tygodniu można zwiedzać 

ten kościół… tam nie ma co zwiedzać, bo protestanci nie uznają obrazów, zero tych symboli, ale 

porozmawiałem z nim o wszystkim i o niczym… teraz na emeryturze, to laba jest… 

Czegoś wam brakowało po przyjeździe? 

 

Trochę brakowało. Mamie brakowało Kalwarii, że nie ma… ale myśmy mieli dobrze, jeszcze z 

tym, że ksiądz, który ślub moim rodzicom dawał, to był proboszcz w tym kościele Św. Jerzego w 

Sopocie, też z Wilna ten ksiądz… on mnie chrzcił, moich synów chrzcił, mi ślub dawał… tylko już 

teraz nie żyje … ksiądz Matulewicz. Sporo Sopociaków tu jest,  bo co innego z Gdynią, tam stali 

mieszkańcy byli, a tutaj, ludność napływowa. To jest takie powiedzenie, np. że w Gdańsku, 23% 

ludności to jest z pochodzenia Wileńskiego, w Sopocie zresztą też bardzo dużo… i tu nestor 

Trójmiasta jest z Wilna, ma 100 ileś lat i jeszcze do Wilna by pojechał, nie pamiętam jak się 

nazywał, ale krawcem był… opisali go,  w gazecie jest …no i tak to się wszystko kręci. To 

pamiętam jak w nocy, Ruskie przyszły, walą do drzwi… w szkole się rosyjskiego uczyliśmy, chcieli 

dokumentów, a matka była, matka mówi a co ty job twoja mać …, a wy kto? No, a mama 

powiedziała papiery? Nie, nie nada, dziękuję… mama drzwi zamknęła, a obok taki rybacki domek 

był i za chwilę tylko słychać … No gwałcili Niemki normalnie… toż to bydło było… 

A wiedzieliście coś o mieście, do którego jechaliście? Jakieś informacje były? 

 

Jakie mogą być informacje? Telefonów liniowych nie było, komórek nie było, było mówione, że 

jedziemy do Polski, ten transport był kierowany na Międzyrzecze, nad Odrę… za nami jechał 

następny transport, był kierowany na Wałbrzych, tam mój wujek jeden, też jechał z rodziną. To 

zatrzymał się koło Wałbrzycha, zamieszkał koło Kłodzka, jeden zatrzymał się w Wałczu, a jeden w 

Szczecinie.  A Lwowiacy wszyscy, we Wrocławiu siedzą. Z Wilna, to najwięcej jest tu, w Gdańsku i 

w Szczecinie. W Sopocie np. 2 dni rynkowe, jest jedno stoisko, co chcesz… kwas chlebowy, 

wszystkie wędliny wileńskie, pieczywo wileńskie… jest takie stoisko i to dość duże.  

Kim się czuliście w Gdańsku? 

 

Cały czas była świadomość i mieliśmy, w ogóle Polacy mieli bitą świadomość, że Gdańsk może 

wrócić do Niemiec. A ojciec mówił, Sopot to tak między Gdynią, a Gdańskiem, to może się 

uchowamy jakoś. Nie wiadomo jak to będzie. No, bo cały czas to pokutowało, Rosjanie, właśnie ten 

straszak na Polaków mieli, że jak coś się zmieni, to Niemcy swoje ziemie wezmą , bo formalnie, 

biorąc pod uwagę, jak była sytuacja światowa, Ruskie nam zabrali te ziemie Wschodnie i w ramach 

rekompensaty, oddali nam ziemie Zachodnie i Północne, no i wiadomo Prusy. Czyli jak się któraś z 
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Pań dobrze geografii uczyła, to obszar w kilometrach kwadratowych, w Polsce, prawie się nie 

zmienił. Z tym, że się zmieniła jedna rzecz. Niemców deportowano do Niemiec, a naród polski 

teraz jest w miarę jednorodny, bo przed wojną w granicach Polski było, prawie 5 mln. Ukraińców, 3 

mln. Białorusinów, ileś Litwinów i Niemców masa, czyli wielonarodowościowe Państwo było 

kiedyś. Nawet Ukraińcy mieli swoją partię w Sejmie, jeżeli wiecie o tym, no nie wiem czy wiecie, 

ale raczej nie.  

Pan miał akcent? Rodzice mieli akcent? 

 

Ja, na przykład rozmawiając tak, nie mam akcentu, ale ten tembr, barwa głosu, jeżeli rozmawiam 

przez telefon, to mnie się pozna, że jestem z Kresów. To jest taki miękki akcent, tak jak mówią 

załóżmy Kresowiacy. Na przykład przyjedzie tu znajoma, która mieszka os urodzenia w 

Białymstoku, Pani od razu powie, o ze Wschodniej ściany. Taki śpiewny język, to przez telefon, to 

tego nie ukryje. Przez telefon mnie poznają, a tak to nie, no bo za długo tu do szkoły chodziłem. 

A rodzice pewnie mieli… 

 

Nie, rodzice nie mieli akcentu, bo cały czas w Wilnie byli, to jest co innego, jak tu załóżmy poza 

Wilnem kawałek, to już miał ten akcent, taki Kresowy, ten śpiewny język. On jest ładny język, taki 

ciekawy. Nie razi, w każdym razie. 

No, a literka „ł”, tylnojęzykowa, zamiast „ł”, „ l”. 

 

Kresowy język, to jest język śpiewany, a język załóżmy Mazowsza, okolic Warszawy, to jest język 

szeleszczący. To Rosjanie się śmieją zawsze, jak ktoś tak czysto po polsku mówi, szeleści jak wiatr 

w liście. Ja maturę zdawałem z języka rosyjskiego. Pojechałem tam, do kuzyna mego, tzn. do syna 

mojej ciotki, bo on tam technikum elektroniczne kończył i do ciotki, tam rodzinę chciałem 

odwiedzić. To pierwsze dwa dni, jak mówiłem, a płynnie po rosyjsku mówię i klnę też zresztą …to 

każdy się odwracał i mówił, nie to człowiek nie tutejszy, obcy. Ale po 3 dniach złapałem rytm, 

kuzyn mówi, Heniek mówi, Grzegorz ja odejdę, tam na drugą stronę ulicy, a ty mnie po Rusku 

zawołaj, zobaczymy czy się wykapują, czy sobie wygładziłeś już ten język. No i też przeszedł na 

drugą stronę, a go zawołałem i nikt nie zwrócił nawet uwagi. On mówi już jest w porządku, teraz 

już nikt cię nie pozna. Byłem w sklepie, jak nasze super markety, ale to był taki Sam, bo koszyki 

były i do babki takiej młodej jak ty,  mówię po rosyjsku, żeby mi pokazała gdzie tu są irysy, bo dla 

synów chcę kupić. Mówię a tu napisy po Litewsku, a tu ja nie wiem. Ona mi zagulgotała po 

Litewsku. 

Poznała się … 

 

Nie, ona mnie nie poznała, tylko mówi, nacjonalistka była jakaś, jak ci nasi narodowcy. Ja mówię 

do niej po rosyjsku, a co ty „blat’”?   Twój ojciec faszysta? Jak ją zrypałem, stanęła grzecznie, 

kuzyn uciekł ze sklepu. Na razie to jest republika, to należy do Rosji, a ja jestem turysta z Polski i 

musisz mi pokazać, bo prawidłowo po rosyjsku się pytam. Stanęła grzecznie, pokazała i poszła ze 
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sklepu, a ja podchodzę do kasy, ten koszyk stawiam, byłem po kielichu, ale mówię… stoję i za 

chwilę ‘gliniarnia’ wpadnie… a sklepowa popatrzyła, ta kasjerka, pochyliła się mówi, dobrze Pan 

tej kurwie litewskiej powiedział… po polsku, Polka… no bo nie cierpią Polaków. Ja się nie dziwię 

im. Jak w  20 latach, zajęliśmy Wilno i powiedzieliśmy, że to jest nasze. Jak byśmy kochali 

Czechów, jakby zajęli Warszawę i powiedzieli, że to jest ich? A Wilno zawsze było stolicą Litwy, 

nawet jak Litwa z Polską była w Unii, to trzeba zrozumieć, to co innego Lwów. Tam żadnego 

narodu nie było. Jak Bolesław Chrobry podbił Grody Czerwieńskie, tam nie było żadnego narodu, 

ani formacji państwowej. Ale Wilno, to zawsze Litewskie było i trzeba to zrozumieć. Ale Polak nie 

potrafi zrozumieć. 

Czy ktoś wam pomógł zaadoptować się, tutaj w Sopocie, czy sami rodzinnie sobie 

poradziliście? 

 

Słuchaj, kto mógł pomóc? Każdy przyjechał, każdy pół-golec, każdy szukał jakiegoś kąta, żeby 

jakoś się ustawić, żeby złapać pracę, żeby mieć co do garnka włożyć i on się oglądał na drugiego? 

Pomyśl… 

Ale może jacyś tutaj rodowici…. 

 

Rodowitych wywozili na obóz, a tu rodowitych Polaków w Sopocie nie było… no może trochę 

Kaszubów, ale to jest taka mała garstka, że się nie liczyło. Tu sami Niemcy mieszkali w większości.  

Tak samo jak w Gdańsku zresztą.  

(…) 

 

No to, tutejsi Polacy,  w ogóle w Poznaniu jak byliśmy, to o tych transportach, to mówili: O Ruskie 

jadą… to tak nas określali. A w ogóle nie ważne było czy z Lwowa, czy z Wilna, to było jedno 

określenie zza Buga. No tak to nazywali po imieniu… .a, że to było już tak dawno to już jest 

historia, bo jak jest ponad pół wieku, to już się liczy do historii. Chyba wszystko… 

Chyba, że jest coś jeszcze co chciałby Pan opowiedzieć? Z podróży to ta szafa, dwie etażerki, 

czyli więcej Pan już nic nie ma? 

 

Tutaj to ja w ogóle nic nie mam, to wszystko jest nowe.  A nie, nie… jeszcze jedna rzecz, maszyna 

do szycia… mamy Singer, no… zapomniałem, a mama szyła trochę… 

I co się z nią stało? 

 

Na złom chyba poszła… 

Nie szkoda było szafy Panu? 

 

Jak szafy miało być szkoda? Można szanować jak 5 razy składana, 5 razy rozkładana…. do mebla, 
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to można mieć sentyment tylko w takim wypadku, jeżeli mebel jest funkcjonalny, do czegoś się 

nadaje… dzisiejsze  szafy są bardziej funkcyjne… i narożne… jakie chcesz… 

To dlaczego ludzie kupują starocie, dlaczego antyków tyle jest? 

 

Antyków tyle, bo to jest szpan swego rodzaju. Miałem kolegę, jak pojechałem do Warszawy do 

niego, to się źle w tym pokoju czułem. Telefon retro, dywan perski, gruby taki, krzesła – Ludwik 

XVI, ja do niego mówię, słuchaj , przyszedłem do domu, czy do muzeum? No powiedz sama… ja 

mówię, czemu nie masz tu wersalki, sofa… ale, że on dostawał bony na te kwiaty i w ogóle, to 

mówi słuchaj to robi wrażenie… tak jak moda kiedyś była, taki snobizm, jak mam wóz to muszę 

mieć białego pudla. To już jest pełny szpan. Taka kwestia próżności człowieka.  Moja żona zawsze 

się śmieje: Nadgorliwość jest gorsza od faszyzmu… 

A mieszkaliście sami w domu, tylko pan i rodzice w Wilnie? 

 

Tak trzy pokojowe mieszkanie ojciec wynajmował, wynajmował, bo to prywatna kamienica była, a 

że mieszkaliśmy na drugim piętrze, to mieliśmy nad sobą jeszcze strych, to mogliśmy mieć króliki. 

A co się potem z tymi królikami stało? 

 

No jak, to jeden znajomy, drugi, w piekarni tam koledzy, jeden, drugi… przecież mięsa nie było, 

kotuś wtedy, nie miałeś co marzyć, że szyneczki 3 plasterki kupisz. Na kartkę dostałaś, że pół 

kilograma na miesiąc i voila… to było wszystko, trochę więcej marmolady mogłaś dostać… a tak 

królika się zabiło, to i pieczeń była, to i pasztet można było zrobić, a tam kostki od nóg, to i zupę 

można było zrobić… 

A wzięliście coś jak wyjeżdżaliście? 

 

Nie, myśmy wzięli słoninę soloną. Ojciec wiedział, że będziemy długo jechać, to solone mięso 

może leżeć i wędzone, a królik gdzie to, to 2-3 dni i by było po wszystkim, a zresztą my tego mięsa 

mieliśmy już dość, ileż to można. No, ale zawsze bez mięsa też nie można. Jak nieraz   kolacja była, 

że ciupkę jadłem, woda, 2 tabletki sacharyny, chleb w kosteczkę pokrojony stary,  wrzucone na to, 

lekko odmięknie i łyżką się zjadło. I to była kolacja. I też było dobrze, a dzisiaj by człowiek się 

zapłakał. A tak był szczęśliwy, żołądek pełny. Fakt, że za dwie godziny głodny był. Z tym, że biorąc 

pod uwagę czas okupacji to w Wilnie, to była taka rzecz, że Litwa, jako taka, przeszła na stronę 

Niemiec. To oni formalnie, marionetkowy, ale mieli rząd, mieli swoje wojsko, mieli policję, no fakt, 

że mieli wojsko i niemieckie, ale to nie była okupacja, jako taka. Właściwie taka dwuwładza tam 

była. Jak był komendant policji, załóżmy, to i siedział tam porucznik niemiecki  jeden, ale 

szeregowi, wszystko, to Litwini byli. 

To chyba wszystko… 

 

No proszę, cała książka… No ja w życiu tyle zdjęć nie miałem, bo ja miałem aparat i to zawsze ja 
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robiłem. 

Dziękujemy Panu bardzo. 

 

Nie ma za co.  

 

 

 

    

 


