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-Pani Ireno, zaczynamy, za Pani pozwoleniem. 

Dobrze. 

-Pani imię i nazwisko. 

Moje nazwisko Irena Wałdoch. 

Irena Wałdoch po mężu. 

-Pani Irena Wałdoch po mężu. 

Tak. 

-A panieńskie nazwisko? Jak mogę zapytać. 

Żukowska. 

-Takie polskie-polskie. 

Ładniejsze [śmiech]. 

-Moje pytanie: w którym roku się Pani urodziła i gdzie? 

6 maja 1937 roku w Wilnie. 

-Dobrze. A gdzie Pani mieszkała od urodzenia? 

Ooo, mieszkałam na Zwierzyńcu, bo tam był dom mojego ojca, tak... Mieszkaliśmy jeszcze na 

Mickiewicza, koło sklepu Braci Jabłkowskich... Nie pamięta pani pewnie tego? 

-Nie, nie pamiętam. Teraz już nazwa ulicy się zmieniła. 

No, bo sklep to był taki ten, no to taki, mało powiedzieć ''sklep''. Taki ogromny, tak jak te markety 

w tej chwili. Znany, bardzo znany sklep Braci Jabłkowskich. I tam mieliśmy ogromne na całym 

piętrze mieszkanie. Tam jakiś czas mieszkaliśmy. No i chyba jeszcze jakaś zmiana, ale już nie 

pamiętam, ale w każdym razie na Zwierzyńcu chyba też jeszcze, tam coś tam, z powodu jakichś 

tam rodzinnych, tam się moi rodzice przenosili, czy z powodu remontu.  

 

Tam zawsze były jakieś powody… 

 

-Dobrze. A Pani rodzice jak się nazywali? 

I właśnie po śmierci mojego ojca. Ja urodziłam się w 1937, a mój ojciec zmarł w 1938. 9 września 

1938 roku. Czyli ja miałam jeden rok. A ponieważ mama moja, na szczęście wyszła drugi raz za 

mąż… i wtedy właśnie, w związku z tym ... to mieszkanie było już... na Zwierzyńcu. (…) 

 

-A Pani rodzice jak się nazywali? Imiona. 

Mój ojciec miał na imię Eugeniusz. 

-A mama? 

Mama Maria. 

 

-Bardzo ładnie. A czy mieszkaliście też z babcią, dziadkiem? 

Tak, z babcią. Znaczy z mamy mamą mieszkaliśmy. Ale ja tego nie pamiętam, bo to było... [mama] 

wyszła drugi raz za mąż i mój ojczym... Ja już nie pamiętam dziecięcych tych, a w każdym razie 

mama już nie, może żeby nie psuć takiej harmonii rodzinnej nie chciała... Czy właściwie ja, nie 

mówiło się na ten temat. Zresztą bardzo przebolałam to potem. Mama mówiła mi, znaczy 

powiedziała potem jakoś. Ponieważ wyszła za mąż po raz drugi, a to wojna była, ciężkie czasy to 

właściwie już nie było takiej rozmowy, już mama nie wspominała mi, żebym ja nie paplała już 

może, tak? 

-No wiadomo. 
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Bo było drugie małżeństwo i druga babcia, prawda, bo była matka tego mojego ojczyma. Także 

wiele rzeczy z takiego wczesnego dzieciństwa mi właściwie uleciało. Bo właściwie przy tym 

drugim ojcu ja miałam właściwie rok skończony. W którym roku mama wyszła? W 1940 roku 

mama wyszła za mąż chyba. 

-To dwa latka. 

(…) 

 

-Wiadomo. To moje następne pytanie: w którym roku wyjechaliście z Wilna? Wyruszyliście. 

Z Wilna wyjechaliśmy w 1945 roku. We wrześniu 1945 roku ja byłam tutaj w Gdańsku. 

 

-Aha, czyli wyjechaliście tak mniej więcej w sierpniu, w połowie sierpnia. 

No tak, bo jechaliśmy pewnie miesiąc. Jak nie więcej. 

-Miesiąc czasu. 

Tak. To właśnie nie podróż. Czy panie oglądają właśnie ten film, który wczoraj, ten film... 

-Anna German? 

German właśnie, widzi pani. Z Anną German, ta podróż. To podróż nasza z Wilna nie była taka w 

1945 roku. Ja byłam szczęśliwa, mi się to strasznie podobało. Bo tam dzieci, zapchnęli nas 

wszystkich do takiego wagonu bydlęcego, tak. I kilka rodzin, kilka rodzin, każdy przecież chciał 

coś tam ze sobą zabrać. W takim bydlęcym wagonie  żeśmy...  Nic więc, co tam było do jedzenia? 

Gotowaliśmy, czy jakąś wodę zagotować, czy jakąś zupę, nie wiem, co tam mama gotowała, 

cokolwiek. Na torach, kiedy pociąg się zatrzymał, to nam się bardzo podobało. Rozpalało się 

ognisko i na tych torach garnek, coś tam się ugotowało, czy jakieś ziemniaki, czy coś. Nie 

pamiętam już, ale coś tam ziemniaki, coś tam ciepłego mama chciała mnie i bratu mojemu, jeszcze 

mój brat przyszedł na świat, tak. 

 

-A brat ile miał lat? 

Pięć lat jest ode mnie starszy. Tak? Jest urodzony w czterdziestym... 

-No to młodszy. 

Młodszy! Pięć lat młodszy. 

-To w sumie, Pani się musiała opiekować w trakcie drogi bratem, tak wywnioskowałabym. 

Tak bardzo bratem, to już nie. No bo jeszcze... A, w podróży? 

-Tak. 

Jeszcze jechała moja druga babcia, tak? Mojego ojczyma matka i moja mama, więc ja jeszcze 

byłam za mała, żeby się nim zajmować, może się bawiłam z nim... Ale tak zajmować, to pewnie 

nie. Za mała byłam... To straszne rzeczy. No, mój brat też był zadowolony. To dla dzieci, pociąg 

zagwizdał, trzeba było natychmiast garnki zostawić, bo on ruszał. Nikt się nie patyczkował z nami, 

prawda. To coś strasznego. I garnki albo zostawały tam na ognisku albo zdążyło się zabrać, coś 

jakieś jedzenie. I kilka rodzin w takim bydlęcym wagonie miesiąc, na pewno miesiąc, jak nie 

więcej. Myśmy tu przyjechali we wrześniu. Miesiąc. Najmniej miesiąc, już teraz nie pamiętam 

dokładnie, bo wiedziałam. Ale długa podróż była z tego Wilna.  

 

-A czy w tym wagonie były też inne rodziny? Czy tylko Pani rodzina? 

Nie, skąd! Jeszcze drugie rodziny, wszystkich wepchnęli, żeby było miejsce. Więc prycze takie 

były, słoma. Na tej słomie kładło się jakiś koc, co się z domu wzięło, koce, prawda. No i tam kilka 
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rodzin. 

-A tak mniej więcej, ile? Cztery? 

Najmniej, bo to duży wagon. I możecie sobie wyobrazić, czy się komuś chciało siusiu, czy coś tego. 

No to trzeba było czekać, aż się pociąg zatrzyma. Albo miałby jakieś wiaderko i w takim odorze 

trzeba było jechać. Bo dzieci jak to dzieci, prawda? Tam jeszcze nie tylko ja z bratem, ale tam 

więcej było tych dzieci. Przecież jakie to odległe czasy, 1945 rok, ile to lat temu, tak? 

 

-A czy w trakcie podróży może Pani pamięta, coś się wydarzyło? Coś się jednak zadziało? Bo 

jednak bardzo długo jechaliście. 

Że co? 

-Że może jednak było jakieś wydarzenie, które się Pani jakoś bardzo zapamiętało w trakcie 

podróży. Że może ktoś zatrzymał na przykład pociąg. 

 

No, to wydarzenia tego typu, że ludzie się bardzo denerwowali, bo pociąg natychmiast, nikt nas nie 

informował, że pociąg rusza, prawda? Tylko wyszło się na to powietrze i... O właśnie. Dziecko tam 

się zgubiło i szukało, a pociąg jedzie, prawda? Więc alarmują, krzyczą ludzie. Straszne rzeczy. Bo 

dzieci przecież na tych torach się bawiły. Bawiły się na torach. Bo nieraz stał godzinę, dwie 

godziny, nieraz kilka godzin stał pociąg. Nie jechał. Nie było tak, że on jechał cały czas. Tylko stał, 

to było dobrze, dzieci się bawiły – nagle pociąg rusza, prawda? Więc matki przerażone, bo tu 

musiały pościel, tu jedzenie przygotować i podać. To właściwie, ja teraz mówię, że film ten pani 

oglądała [film o Annie German]. 

 

-Tak, ja obejrzałam wszystkie odcinki. Wszystkie odcinki, bo można było po rosyjsku 

obejrzeć. 

No, to widziała pani, jaki ten transport, w jakich warunkach ci ludzie jechali. A nasze warunki nie 

były wcale, chyba lepsze. No, mnie się podobało, bo jednak tak jechaliśmy, to gotowanie na tych 

torach, to ile ja miałam lat, przecież maleństwo byłam. 

 

-A co Pani zabrała ze sobą? Ze swoich takich... Zabawkę? 

Nic, nic. Nic, żadnych rzeczy. 

[P. Ryszard Fleck (przyjaciel rodziny)] Nie było czasu na to. 

Trzeba było, bo taki był okres, pamiętam, że mama mówiła, że nawet nie zdążyli się spakować, bo 

albo  jeżeli nie wyjadą tym transportem, to muszą zostać i przyjąć tam obywatelstwo, prawda? 

Zostać w Wilnie. Albo trzeba było wyjechać albo nie. No i w związku z tym, był taki okres, trzeba 

było się zastanowić, krótko, na czas, mieliśmy jakiś czas do zastanawiania się. Nie było mowy o 

jakiś zabawkach, było ciężkie, twarde życie. 

-Czyli sporo rzeczy zostało tam w Wilnie. 

Oczywiście, niestety. 

 

-A kto podjął taką decyzję o wyjeździe? 

O wyjeździe? Mój ojczym. Że koniecznie jedziemy i to trzeba było się albo tym transportem, albo 

już nie. 

-Zadam takie bardzo ciężkie pytanie. Jaki to był numer transportu? Może ma pani dokument 

jakiś? 
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Nie mam. To znaczy, może mój brat może mieć. 

-To by się nam bardzo przydało. 

Może mój brat mieć, mieszka w Gdyni. 

-Bo my też zbieramy informacje, kto jechał tym samym transportem, to może się nawet znają. 

Już ci ludzie, którzy razem z nami przyjechali, na tej samej ulicy mieszkali, już nikt nie żyje, proszę 

panią. Nikt nie żyje. Tym transportem, którym jechałam, to w tym naszym, moim domu, który 

miałam, w którym mieszkałam w czasach młodości, niedaleko stąd, to już żadna rodzina nie żyje. 

To mieszkało pięć rodzin, którzy przyjechali. Nikt już nie żyje, proszę panią, nikt. Także żeście tutaj 

przyjechali na czas. 

 

(…) 

-To wracając jeszcze do drogi... 

Ale widzi pani, też mnie pani zaciekawiła. Numer transportu. Może moja mama, czy... No, teraz nie 

ma nikogo, ale może mój... No, ciekawe, czy mój brat. Młodszy ode mnie. 

[P. Ryszard Fleck (przyjaciel rodziny)] No, ale jest młodszy od ciebie o pięć lat. 

Ale te dokumenty mogły być w domu, tylko tam, taka sytuacja była, że właściwie ja z tego domu 

nic nie zabrałam, nic, z domu rodzinnego (…) 

 

-Bo każda rodzina, która wyjeżdżała z Wilna miała taki dokument ze skierowaniem, do 

którego miasta jest kierowana. Do jakiego miasta wy byliście skierowani? 

Myśmy mieli właśnie do Gdańska. 

-Od razu do Gdańska? 

I myśmy przyjechali do Gdańska. 

-Bo to jest bardzo wielka rzadkość. 

 

Bo często ludzie jechali tam i potem wracali, i szukali. A myśmy przyjechali, to właśnie był ten 

plus. A nie wiem, czy ojciec to jakoś załatwiał, czy w jakiś sposób starał się o to, w każdym razie 

myśmy już nigdzie stąd. Dlatego zostaliśmy na Oruni, bo  ten pociąg przyjechał tam, teraz już nie 

ma tych torów. Rozebrane. Pociąg przyjechał tu niedaleko i myśmy tu wysiedli i dlatego, nawet 

tego całkiem przyzwoite mieszkanie, nie, nas na Ramułta. No i od razu tu zostaliśmy. No, przecież 

można było w Sopocie, we Wrzeszczu. Ale myśmy byli mali z bratem, i znaczy mój ojczym, czy 

ojciec już tam, tato mówiłam, także zostaliśmy tutaj, nie chciał. Wtedy jeszcze były puste budynki, 

bo Niemców, Niemców byli. A poza tym, także można było każde mieszkanie wybrać. Dlaczego 

ojciec tutaj? Bo chciał na parterze, no nie wiem. No, jakoś tak, tak nieraz jest. Tak losowo, jak 

zatrzymał się, już nie chciał. We Wrzeszczu  puste mieszkanie, w Sopocie i tak dalej puste 

mieszkania. Ale wszędzie były... No właśnie. Ojciec taki był, że nie chciał, nie mógł tego znieść, że 

my... Bo Niemcy odchodząc zostawiali wszystko.  Pościel, umeblowanie, no wszystko. No i ojciec 

tego właśnie nie mógł znieść, że wprowadza się w czyjeś. I dlaczego? Bo, to jest krzywdzące. I taki 

był mój ojczym.  I tutaj było puste zupełnie mieszkanie. I ojciec wolał właśnie w ten sposób, że to 

nie jest czyjąś krzywdą. I dlatego został. I potem zaczęliśmy chodzić do szkoły i tak zostało.  

 

-Czyli zastaliście puste mieszkanie, ojczym wybrał puste mieszkanie? 

Puste mieszkanie. No, może jakieś tam graty były, ale w każdym razie.. nie było nic. A wszędzie 

były... Niemcy właściwie wszystko zostawiali. I ludzie tak brali całe te mieszkania, koło ciebie 
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przecież też tam całe, no wiesz, jak to w 1945 roku, nie. [do pana Ryszarda Fleck] 

[P. Ryszard Fleck (przyjaciel rodziny)] Wiem, też przyjechałem w 1945. Tylko z Warszawy. 

 

Powiem pani, że bardzo bym chciała mieszkać w Wilnie. 

[P. Ryszard Fleck (przyjaciel rodziny)] To jest bardzo ładne miasto, ładne miasto. 

 

-A czy po przyjeździe, tutaj, Pani wróciła do Wilna? Czy Pani odwiedziła Wilno po 

przyjeździe tutaj? 

No, raz, czy dwukrotnie byłam w Wilnie, ale chciałabym, profesor tutaj Jacka [wnuk p. Ireny] był 

nawet na tyle uprzejmy, że jeżeli będę chciała jechać do Wilna i ewentualnie z Jackiem, to on zrobi 

wszystko, żeby mi pomóc. Tak? No, ale trzymam za słowo, coś pani pokażę.  

 

-A kim Pani ojciec był, bo widzę tutaj..? 

Ojciec skończył uniwersytet, uniwersytet  w Wilnie. 

-A Pani nie ma chyba tutaj na tych zdjęciach [pokazuje zdjęcia]. 

Moja mama jest chyba. O to gdzieś tutaj z przodu. 

-Bo ja widzę tutaj mężczyźni, a tu jakieś kobiety. 

O, to gdzieś tutaj [pokazuje] Takie zdjęcia niewyraźne są. Tu chyba 

[P. Ryszard Fleck (przyjaciel rodziny)] Ciebie mogło nie być.  

O, tu jest chyba mama moja. To bardzo smutne moje chwile.... A jak miałam piętnaście lat, w 

siódmej byłam chyba klasie, to wtedy ojczym mój powiedział, czy chciałabym zmienić nazwisko na 

jego nazwisko. A ja, honorowo odpowiedziałam, że nie. Bo ja miałam tylko jednego ojca. I to był 

mój błąd. I właściwie mama dlatego nic mi nie mówiła. (…) 

[pokazuje] Bank, to chyba Mickiewicza ulica, nie? 

-Ja w ogóle mam wrażenie, że tutaj też... Co to jest za ulica? 

No, nie znam na tyle Wilna, no nie znam. 

-Też mi się wydaje, że to jest idąca do Mickiewicza ulica. Tutaj jest Mickiewicza, a tutaj jest ta 

droga. Tak mi się wydaje, chociaż pewności nie mam. 

[P. Ryszard Fleck (przyjaciel rodziny)] Sześćdziesiąt kilka lat temu. 

 

No tak. 

-A czy Pani pozwoli, żebyśmy sfotografowali te zdjęcia? 

Proszę bardzo, oczywiście. 

-Dziękuję bardzo. To ja za chwilkę, tylko znajdę to zdjęcie. 

Ale Patrzcie, jakie to jest interesujące, że osoby, wiecie co... ja jestem zbudowana, naprawdę. Jeżeli 

bym mogła kiedykolwiek wam kiedyś pomóc, pani Vilijo, coś urządzić, czy przy jakiejś wystawie, 

czy cokolwiek. Chętnie wam pomogę. 

-Zapraszamy serdecznie, bo nasze Towarzystwo organizuje różne rzeczy. Więc naprawdę 

serdecznie zapraszamy, Jacek ma do mnie kontakt. 

(...) 

 

-Pani Ireno, organizujemy spotkania wileńskie raz na dwa tygodnie. Więc serdecznie panią 

zapraszamy, spotka tam pani sporo znajomych, mam nadzieję. 

[pani Irena płacze] 
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No, smutno mi jest. Chodźcie pokażę wam moją mamę […]  

O, widzi pani. To jest moja mama jak ja tu po urodzeniu. Moja mama. 

-Ale ona była śliczna! 

Była piękną kobietą. Bardzo piękna kobietą. A tu moja mama właśnie w Wilnie na Zwierzyńcu 

przed domem.  

(…) 

Mama moja przecież nie urodziła się w Wilnie. Nie była w ogóle z Polski. Bo mama urodziła się we 

Francji, w  Paryżu, tak. To jest właśnie mamy siostra, ona śpiewała w operze w Paryżu. Także 

przyjechali zwiedzić tylko uniwersytet, mama przyjechała z bratem, uniwersytet ten wileński, ojciec 

właśnie oprowadzał po uniwersytecie. Znał francuski język i po prostu zakochał się w mojej mamie 

od pierwszego wejrzenia. No i potem bardzo szybko, jak ja przyszłam na świat, maleństwo takie, a 

ojciec po roku zmarł. To było dla mamy koszmar, moja mama nie była przystosowana do pracy 

fizycznej, służba odeszła, bo to wojna, tak. I mama, no, przeszła strach. Mama nigdy nic nie 

mówiła, no myślała żeby mnie w ten sposób do tej rodziny drugiej. Jednak miałam w sobie coś, że 

ja miałam swojego ojca. No właśnie. A to moje wnuczęta: Jacek i Agata [pokazuje zdjęcia, śmieje 

się] Moje kochane wnuki. A to moja mama i ja na koloniach. To mój mąż. To mój syneczek 

kochany malutki. To spadło mi się, potłukło. Malusieńki taki. 

-A tutaj? Tam też są niemowlęce zdjęcia.  

To właśnie jestem ja z moją mamą [śmiech].... 

-Dobrze, że Pani to wszystko...uwiecznia 

Ja właśnie mniej więcej zrobiłam już trochę. 

[…]  

 

-Ja mam jeszcze pytanie, ważne i istotne: czy pani pamięta bądź może mama opowiadała, 

jaka była trasa z Wilna do Gdańska. Przez jakie miasta jechaliście?  

Ja zapytam mojego brata. Może on będzie tak. Ja wiedziałam przez jakie miasta, ale już teraz nie 

pamiętam.  

-To było tak „na skróty”, czy się jechało przez Białoruś? 

Nie na skróty jednak, bo strasznie długo jechaliśmy. 

(…) 

- Bo różnie też było. Czasami słyszałam nawet takie opinie, opowiadania, że ludzie jechali 

przez Warszawę... 

Tak, tak. Myśmy jechali przez Warszawę, myśmy też jechali. Nie, nie, nie od razu bezpośrednio, 

tylko tam tak. 

-Czyli przez Warszawę, Warszawę mijaliście? 

Była taka okrężna, ja nie wiem, dlaczego właśnie. Także ludzie po drodze wysiadali. A dojechał 

potem do Gdańska i myśmy wysiedli. A wiecie, że nie pamiętam tego momentu, kiedy wysiedliśmy 

z tego pociągu. Nie pamiętam tego momentu.  

[P. Ryszard Fleck (przyjaciel rodziny)] Dzieckiem byłaś. 

Jak wysiedli... Są takie rzeczy, no nie pamiętam tego. 

[P. Ryszard Fleck (przyjaciel rodziny)] Twoja uwaga była zwrócona na co innego. 

Czy ktoś nas przywiózł, czy nas jakiś samochód. Gdzie tam, samochodów, to tam nie było wtedy 

żadnych. Ja nie wiem jak. 
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-A jak Pani pamięta Gdańsk, gdy Pani przyjechała do Gdańska i mniej więcej 

zaaklimatyzowaliście się tutaj. Pani poszła do szkoły, prawda? 

Poszłam do szkoły. Pamiętam.. 

-Co to była za szkoła? 

 

To były gruzy, proszę panią. Z dziećmi bawiliśmy się w chowanego, to mi się bardzo podobało 

bieganie po tych spalonych domach pamiętam. Na Długą, pieszo wszędzie chodziliśmy, bo żaden 

tramwaj wtedy nie jeździł, nie. 

 

-Czyli pieszo tutaj. A gdzie się szkoła znajdowała? 

Moja szkoła podstawowa? A, to ja chodziłam na Oruni. Blisko. 

[p. Ryszard Fleck (przyjaciel rodziny)] Na Oruni, to kawałek jest. 

Ale wie pani, że nie pamiętam momentu wysiadania. No, nie pamiętam tego, wiesz. 

 

- Ale pewnie to było zmęczenie po podróży, tak mi się wydaje. 

Ale przywieźliśmy.... Słuchajcie, Jacek. Przywieźliśmy w ogromnym kufrze wszystko, w jednym 

ogromnym kufrze. I to był kufer  matki mojej babki, babki, to jest kufer ileś tam wieczny, 

słuchajcie. Babki babka, ten kufer stoi w naszym domu letniskowym. No, on jest... Profesor, jak 

właśnie Jacek był tam też, to już tak się zainteresował tym kufrem, żeby zobaczyć, żeby otworzyć, 

musiałam pokazać. To jest stary kufer i w tym kufrze przywieźliśmy, w tym jedynym kufrze 

przewieźliśmy ten majątek cały swój. Dla całej naszej rodziny. W tym kufrze. 

 

- A czy będziemy mogli zrobić zdjęcia temu kufrowi? 

Tak. Ja się zawsze boję, czy by on tam się nie zniszczył, tą wilgocią. Bardzo już jest, wiesz... 

- Bo to, jeżeli przechodziło z pokolenia na pokolenie, to jest bardzo cenna pamiątka.  
Babki baki, to jest długowieczny kufer. Ja sama nie chciałam, żeby go nie zniszczyć jakoś tak, jakoś 

malowidłem, czy czymś malowaniem. Starałam się tylko go odczyścić. No, bardzo ciekawy, bardzo 

[…] 

W tym kufrze to był jedyny nasz, jedyny cały nasz majątek.  

 

-A co było w tym kufrze? Może Pani pamięta ten moment rozpakowywania? 

Nie, nie pamiętam. Nie pamiętam tego. 

-A jeszcze mam pytanie: jeżeli były puste ściany w tym mieszkaniu na Oruni, to skąd ojciec 

wziął meble? Czy może pani pamięta, że od sąsiadów? Znaczy rozmawialiście z innymi 

kresowiakami. 

Nie, ojciec... Kupował gdzieś. Wtedy jeszcze sklepów nie było, tylko od kogoś tam. Nie było 

sklepów. 

[p. Ryszard Fleck (przyjaciel rodziny)] Ci, co wyjeżdżali do Niemiec, przecież tu było dużo rodzin 

niemieckich. 

 

-Czyli od niemieckich rodzin było skupywane? 

Kupował, kupował. Ale to już chyba później. Bo ojciec lubował się w starych rzeczach i bardzo 

dużo z tych starych rzeczy kupił. Ale to już kupował z Desy, był filatelistą, numizmatykiem, no 

więc miał takie kontakty, takie rzeczy tam. No i tak było mieszkanie moje. W takim stylu. 
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-A czy z przedmiotów tutaj znajdujących się coś zostało przywiezione z Wilna? Jakiś obraz? 

Tak, to jest bardzo stary obraz, to jeszcze z Wilna przyjechał. A to właśnie widzisz, w kufrze! 

Widzicie, o tak. To jest ten obraz. 

-Tamta grafika też? 

To jest chyba Mariacki kościół, ale to dostałam od ojca, on to kupił na Długiej w Desie już. 

-Czyli ten obraz był przywieziony z Wilna? [pokazuje] 

Tak. To jest  z Wilna obraz. 

-A czy coś jeszcze poza tym obrazem? 

Ten talerz i był drugi, który ja potłukłam właściwie. To jest stara, bardzo stara, porcelnik, czy... Tak. 

-Ten brązowy? 

Tak. No i oczywiście ten serwis, który myśmy z mężem, byliśmy po studiach. Myśmy go 

sprzedawali i zostały fragmenty, to było bardzo dużo. I z tego właściwie żyliśmy, nie mieliśmy 

pieniędzy. Także myśmy to sprzedali, część została i z tego żeśmy po prostu żyli. No, niektóre, bo 

ojciec, właściwie ojczym, no miał to widocznie zakodowane, on właśnie był zawsze jakimś 

zbieraczem, tak, i on to w tym kufrze poprzewoził. Jemu nieważne były ubranie, tylko właśnie, 

niech pani sobie wyobraża, że coś takiego przewieźć. Mi to do głowy nie przyszło, kiedy tu nic nie 

ma, papu, a on przewoził to z domu. No taki był mój ojczym. 

 

(…) 
[p. Ryszard Fleck (przyjaciel rodziny)] Ten konik, który tam jest. 

A właśnie, jeszcze ten konik. Matka Boska Ostrobramska wileńska, z Ostrej Bramy. Matka Boska 

Ostrobramska, widzi pani. Przywieziona, i ja to później dostałam po wyjściu za mąż, dostałam […] 

Jak przychodzi ksiądz po kolędzie, to ja, ja nie stawiam jakichś tam... Ale on zawsze  się lubuje tym 

starym, bo to bardzo stary obraz Matki Boskiej. Bo ja to chciałam, można to było jakoś odnawiać, 

ale to szkoda. Stare drzewo i w ogóle, wieki. 

[Aleksandra Biłas]Moja babcia miała taki malutki obrazek Matki Boskiej Ostrobramskiej. 

To jest taki stary, bardzo stary. 

 

- Ale mniej więcej ile ma? 

No, mniej więcej to trudno powiedzieć mi, bo jeszcze moja mama, czy tam ojciec, jeszcze babki... 

To ile to musi być. 

 

-A jak się Pani czuła, tutaj w Gdańsku, gdy Pani przyjechała i jako dziecko zaczęła chodzić do 

szkoły, Kto był w tej szkole? Kogo Pani poznała? Czy też to byli Wilniucy? Czy kaszubi? 

Nie, nie. Sporo było wilniuków właśnie, moich kolegów. Jeden właśnie, Słoniewski Czesiu, no 

jeszcze żyje, właśnie teraz go nie widzę. Ale tak wszyscy, dużo miałam kolegów z Wilna. Właśnie 

przyjechali tym transportem, co ja. Właśnie!  Ja, z tym Czesławem Słoniewskim... Ale teraz go nie 

widzę, nie wiem czy on żyje, czy co. (…) O, teraz mi pani przypomniała. Muszę się dowiedzieć. Bo 

on jedynie został, wszyscy poumierali, proszę panią. Wszyscy poumierali. 

Bo wszyscy są już po siedemdziesiątce, około osiemdziesiątego roku życia. Proszę panią, ja już 

skończę, zacznę teraz siedemdziesiąty siódmy rok niedługo. Siedemdziesiąt sześć. Proszę panią, 

niech pani pomyśli. Muszę czym prędzej przyjść do was na spotkanie.  
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-Jak najbardziej, zapraszamy. Dobrze, mnie jeszcze bardzo interesuje jak Pani się odnalazła, 

tutaj w Gdańsku. Jak się Pani czuła, idąc do szkoły, rozmawiając z innymi osobami. Kogo 

Pani poznawała, nie wiem, spacerując po Gdańsku. Jakie miała Pani uczucia, takie: 

przerażenia, zachwytu, ciekawości? 

Wie pani, ja to miałam, ile – siedem lat, tak? Ile miałam, siedem lat. Tak, w 1945- siedem? 

[p. Ryszard Fleck (przyjaciel rodziny)] Tak, tak. 

Właśnie. To wtedy dziecko, w  tym takim czasie to się bardzo szybko... Tak, to właściwie się 

przestaje pamiętać. Miałam tu mnóstwo... Byłam przede wszystkim harcerką, byłam przyboczną, 

potem drużynową. Pracowałam w Hufcu Gdańskim. Także miałam bardzo duże kontakty z 

młodzieżą, tak. I dobrze się czułam, bardzo dobrze. Właśnie babka miała pretensje, że do mnie bez 

przerwy... Irkaa! - bo tak mnie wołała. No i ona nie mogła różańca odmawiać, nie mogła się modlić. 

Ciągle mnie wołano. Więc miałam, chyba mnie lubiano, chyba w gronie młodych ludzi. I ja po 

prostu lubię ludzi. Lubię, jestem otwarta na człowieka.... No i jako zastępowa, czy przyboczna to 

też miałam grupę, którymi się opiekowałam i jakoś wchodziłam w to życie, jakoś tak bardzo... Nie 

miałam tęsknoty za Wilnem, bo ja go nie znałam, ja go nie czułam po prostu. Byłam dzieckiem. 

Właśnie miałam zdjęcie i komunię tam miałam. Ale pomyślcie sobie, co ja nawet nic nie pamiętam 

w ogóle. Bo mama chciała koniecznie, żebym tam Komunię przyjęła, przed wyjazdem do tutaj. Ale 

nie było, było trudno o buty, jakieś sandały, mówiła że w ogóle było trudno o ubranie. 

 

-A Pani nie pamięta w jakim kościele? 

[pani Irena zastanawia się] 

-Albo gdzie mniej więcej się mieścił kościół? 

Pamiętałam, czekaj. Właśnie pamiętałam i mówiłam Agnieszce. Nawet chrzczona byłam w tym 

kościele. 

-Ale jeżeli Pani mieszkała na Zwierzyńcu, to może w tym kościele na Zwierzyńcu? 

Może. 

-Jeżeli tak, to ja tez tam byłam chrzczona. 

Też? To myślę, że tak. 

-Znaczy, ja to tylko sugeruję. Bo jeśli pierwsze miejsce zamieszkania to jest Zwierzyniec... 

I jeszcze mam zdjęcie swoje od Komunii z księdzem, podobno był bardzo sympatyczny i ja właśnie 

zbieram to, bo troszeczkę chciałabym tych zdjęć, to co mam, zrobić sobie z tego pamiątkę, dla 

mojego syna właściwie. Tak już powoli segreguję te zdjęcia. Pracuję, pracuję ciągle. I właśnie, nie 

wiem co chciałam powiedzieć. 

 

-Jeżeli Pani chce, możemy przyjść i pomóc w segregacji, bo tez takie rzeczy robimy. Robimy 

opisy różne, pomagamy też, nie. Więc jakby Pani potrzebowała też jakiejś pomocy, to mamy 

też wolontariuszy swoich. 

[do wnuka] Boże, Jacek! Toż to skarb takie koleżanki, wiesz! To jest skarb, wiesz? 

[głos męski] Jacek wie. Takie dziewczyny.  

No, Jacusiu to naprawdę jest, to jest skarb! To jest coś niesamowitego. Jestem uhonorowana dzisiaj 

waszą wizytą. Naprawdę. 

-Jest Pani. Bo to jest Pani dzień dzisiaj. Wyjątkowy.  

Wspaniałe jesteście, boże.  

-Pani jest wspaniała, Pani jest dzisiaj bohaterem. Nie my. 
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Ach, boże. Ale rzeczywiście, muszę koniecznie ten kościół. Widzi pani, tak właściwie z mamą 

moją, też tak... 

-Ale może nawet ze zdjęć, jeśli Pani posiada. Zdjęcia, to tez można z architektury połączyć. 

Tylko na zdjęciu jest ksiądz i ja. W takich sandałach, w  takich, Boże kochany! Mama mówiła, nic 

nie było wtedy, wtedy nie było i myśmy Komunia, a potem wyjazd we wrześniu. Więc to mogło 

być na pewno na ostatnią chwilę ta Komunia. Której nie pamiętam w ogóle. 

[…] 

 

-Czyli była Komunia tuż przed wyjazdem, a mieszkaliście na Mickiewicza, to Komunia mogła 

być gdzieś w kościele w okolicach Mickiewicza. 

Może tak. Pani dobrze zna Wilno? 

-Tak wyszło. [śmiech] 

Ja bym tak chciała pojechać. (…) 

 

Proszę panią, ja chodziłam do przedszkola litewskiego. Tam mama mnie zapisała, i mówiła, że ja 

bardzo dobrze mówiłam, z dziećmi się bawiłam. Po litewsku właśnie. Bo tam dużo tych Litwinów 

jednak i mówiłam po litewsku. Ale nic nie pamiętam. Laba diena. [śmiech] 

 

-Coś Pani pamięta. Jednak coś pamięta, bo to zawsze pozostaje w pamięci. 

(…) 

 

- Czy w domu się gotowało wileńskie potrawy? 

Czy ja gotowałam? 

-Czy jak przyjechaliście tutaj, do Gdańska, czy były gotowane potrawy wileńskie? 

Oczywiście, że tak. 

-Jakie? 

No, babcia moja robiła wspaniały chłodnik. 

-Z buraczków? 

Oczywiście, że z buraczków, nic sztucznego. Ja jak robię, to też staram się, nie Jacek? Naturalny 

robić. Jacek lubi do mnie nieraz przyjść na pojedzenie. No, co jeszcze takiego, Jacek? Kołduny, o 

właśnie. 

-Ze śmietaną? 

No, niekoniecznie. Albo w barszczu, z barszczem, w barszczu najczęściej. A niektórzy jedzą ze 

śmietaną kołduny, tak? 

-Bliny? 

Śliżyki. No właśnie. Ja osobiście nie robiłam, bo to robiła babka. To jest proste ciasto. I zawsze 

sobie umawiałam, że ja muszę moim wnukom na wigilię zrobić śliżyki z pucytą. Pucyta to jest 

takie właśnie: tam jest woda, mleko, tak czy tak. Ja nigdy nie robiłam, ale to jest typowa wileńska 

potrawa. I moja babka to robiła. Myśmy to strasznie, ale przede wszystkim zalewało się tym, tą 

właśnie tą pucytą te śliżyki. No widzisz, ja nigdy nie zrobiłam tego. 

 

[A. Biłas] Ale to jest coś ze śmietaną? 

 

Nie, nie. Ciasto bardzo takie, właściwe suche ciasto, nie ma tam tłuszczu, tylko woda, mąka i tak 
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dalej. 

 

[męski głos] A ta pucyta, co to jest? 

 

I myśmy z bratem, to zawsze z Wilna pamiętam, jak byliśmy dziećmi. Mama moja pod kierunkiem 

babci, mama moja nie była specjalnie kucharka, nie mogę powiedzieć, żeby lubiała gotować, ale 

nam babka robiła, no to nam te śliżyki, to takie malusieńkie, malusieńkie się robi rulonik, a potem 

kroiło malusieńkie. I zalewało się potem z makiem, bo to na wigilię. To wigilijna potrawa. I to się 

zalewało to słodkie z makiem, to pyszne. Ale ja tego nie robiłam nigdy. W ogóle wschodnia kuchnia 

jest bardzo dobra… 

 

Bliny, bliny, no na przykład. Muszę zrobić takie prawdziwe bliny, bo takie jak ja tutaj, to nie są 

prawdziwe bliny wileńskie, jak tam na pewno jadłeś. Ale takie prawdziwe bliny wileńskie, to 

kunszt. Jak ja wam zazdroszczę, że jesteście młodzi, jak ja mogłabym cofnąć, te dwadzieścia lat, 

czy więcej, tak ze czterdzieści lat [śmiech]. 

 

[...] 

 

-A czy odnalazła Pani może... Pani  była w Wilnie teraz, czy Pani szukała swojego dawnego 

miejsca zamieszkania? 

Tak, szukałam miejsca zamieszkania. Więc na Jasnej ten dom, mojego ojca dom, tak, to właściwie 

nic, żadnych takich tych, gdzie ja wiedziałam, bo mnie też podpowiedzieli ludzie, gdzie to jest. To 

tam zostało wszystko, że tak powiem, tam taki był zmieniony, bo tam PGR, czy coś tam. I tam, 

gdzie był ogromny salon moich rodziców, to tam przerobiono na mieszkania. I tam były takie 

pomieszczenia gospodarcze, gdzie tam konie, tam koń był, mama moja też czasem dosiadała konia, 

właśnie tak. To tam po prostu, też bydło trzymali, PGR taki. To zostało zniweczone. Tam nic nie 

ma, tam już tego nie ma. Już się tam dowiedziałam, bo nawet mi ta Litwinka mówiła. Bo mama 

właśnie tej Litwince wiele opowiadała. Bo mama moja pojechała do Wilna i była u tej Litwinki. 

Tak. Dlatego, że ona tutaj... Nie wiem, skąd ona się wzięła, ta Litwinka. Bo pamiętam, że ona 

przyjechała tu, do mojej mamy. 

-Może się znały z Wilna i po prostu tak zostało. 

Nie wiem, właśnie. Tego nie wiem, bo mama mi nigdy tego nie opowiadała, nigdy nie byłam 

zainteresowana, żeby się dowiedzieć. Miałam swoje sprawy, swoje życie. 

 

Nie wiem. I właśnie ta Litwinka mamie,  z mamą tam jeździła i mama... Właśnie potem, to zostało 

faktycznie, tego już nie ma. Potem mieszkaliśmy, widocznie już potem... To był dom, w którym mój 

ojciec miał, tak. Dom mojego ojca. Mój ojciec był jedynakiem, nie miał tam tych, tylko miał matkę. 

Matka zmarła, moja babcia, tak. No i nie ma nikogo. Mama, potem wojna. Mama wyszła po raz 

drugi za mąż, to wszystko. Mama moja nie umiała tak, nie była przystosowana, powiedziałabym, do 

życia takiego. Była w dobrobycie, w jakimś takim tym i to było też, mamy takim jakby minusem. 

Bo jak, dobrze że była ładną kobietą i ze się ojciec tam zainteresował i że wyszła za mąż, bo w 

sumie co by zrobiła tam, prawda, w Wilnie? Wojna i tak dalej. Służba odeszła. Nie było tej pani, 

która tam sprzątała. A mama moja nic nie umiała zrobić. Nic, kompletnie. Nie umiała. Bo służącej 

nie było, bo wojna, bo wszyscy się rozeszli. Bo wszystko się rozleciało. Brat, siostra w Paryżu, tak. 
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Mama została tutaj, w tej Polsce. I całe szczęście, że wyszła po raz drugi za mąż i dlatego moja 

mama nic mi nie opowiadała o życiu, o ojcu. I dlatego ja mam lukę...Bo właściwie byłam rocznym 

dzieckiem, co by ta moja mama zrobiła? Gdyby nie wyszła za mąż. 

 

-I z drugiej strony, co też miała mówić, tak? 

No i potem urodził się mój brat, prawda mój przyrodni od tego ojca. I dlatego wiele rzeczy mnie po 

prostu... Nie było tak w rodzinie, że... Bo to była mamy już druga ta rodzina, tak... 

-Czyli całkowicie takie nowe życie, tak? 

Właśnie. I dlatego ja wiele rzeczy się od mamy nie... Mama nie chciała przy ojcu pewnych rzeczy 

widocznie mi mówić... 

 

-Czy ja dobrze zrozumiałam, że Pani mama urodziła się we Francji? 

Tak. 

-A jakim cudem trafiła do Wilna? 

Z Wilna przyjechali, dlaczego przyjechali do Wilna? Bo zobaczyć, zwiedzić uniwersytet. Tylko na 

zwiedzenie uniwersytetu. Przyjechał mamy brat i mamy siostra, i moja mama. Mama została, bo 

mój ojciec się zakochał w mojej mamie od pierwszego wejrzenia. Od pierwszego wejrzenia. I 

mama z nim została… No i mamy już siostry w Paryżu nie ma, nie żyje. Mamy brat jeszcze żyje, 

ale to już jest staruszek.  

 

-A teraz zapytam już o Pani życie tutaj w Gdańsku. Po przyjeździe chodziła pani do szkoły, do 

podstawowej. A dalej? 

Dalej kończyłam liceum i potem kończyłam filologię rosyjską. 

-Tak wy govoritie po ruski? 

Tak, tak. No i pracowałam w szkole, dyrektorowałam, no. No i tak. A teraz już jestem na głębokiej 

emeryturze. Odpoczywam niby. 

-Niby, czyli? 

Bo zawsze mam coś do roboty [śmiech]. 

-No, wiadomo. A czym się pani zajmuje w wolnej chwili? 

W wolnym czasie? Ja lubię przede wszystkim dużo czytać. Wie pani, jeżeli mam wolny czas, i 

nocą. Przede wszystkim lubię czytać, to jest taki mój konik, że lubię czytać. Więc czytam. Mam tu 

sporo przyjaciół, więc bardzo miło mi, że się spotykam. To się spotykam z moimi wnukami od 

czasu do czasu, to mogę coś Jackowi pomóc, czy tego. Czy z nim podyskutować. Jest mi to wtedy 

ogromną przyjemnością. 

 

-Czyli się Pani bardzo dobrze odnajdzie na naszych wileńskich spotkaniach. 

[głos żeński] Właśnie chciałam to powiedzieć. W takim razie bardzo serdecznie zapraszamy. 

 

(…) 

I takie macie spotkania do czasu do czasu? 

-Tak, my mamy spotkania, również od czasu do czasu organizujemy taki cały dzień wileński. 

Organizowaliśmy też Kaziuki. 

Kaziuki, Boże! A ja wam też mogłabym coś pomóc. 

-To zapraszamy serdecznie, jak najbardziej. 
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[A. Biłas] Na ostatnim spotkaniu w centrum mieliśmy, no było gdzieś 22 osoby. 

Prezentowaliśmy, rozmawialiśmy na temat książki, która wyszła ''Tożsamość gdańszczan''.  

 

-To są spotkania wileńskie, ale o różnej tematyce. Zapraszamy różnych gości, dyskutujemy, 

rozmawiamy, śpiewamy piosenki, jemy wspólnie ciasto, pijemy herbatę. Rożne rzeczy, 

naprawdę.  Raz też, to był chyba wrzesień, robiliśmy cały dzień poświęcony wileńszczyźnie, 

więc śpiewaliśmy piosenki, zaprosiliśmy dzieciaki ze szkoły, one też nam pomagały. Robiliśmy 

różne potrawy wileńskie. 

 

A kto to przygotowuje? Każdy przyniesie coś? 

-U nas jest taki zwyczaj, że każdy przynosi coś na takie spotkanie, tak, ale oczywiście, każdy 

jak ma ochotę, to coś przynosi, jak nie, to nie ma problemu. 

Ale, to dobrze jest, ze każdy coś. 

-Tak, wtedy mamy do dyspozycji sporo czasu, możemy sobie spokojnie rozmawiać, pić 

herbatkę i się częstować. 

 

(…) 

-Chciałabym bardzo podziękować Pani, ze zgodziła się Pani poświęcić nam swój czas. 

To ja powinnam wam podziękować. 

 

-Pani Ireno, mam jeszcze jedno takie pytanie, bo nam uciekło. Pani ojciec, kim był z zawodu? 

Ojciec skończył Uniwersytet Wileński, ale z tego co ja pamiętam, co mama mi mówiła, to wydział 

chemii. 

 

-Ale pracował w zawodzie? 

 

Nie wiem właśnie. Chyba, nie wiem, czy pracował, bo jak mamę, to mówił że pracował. Jak mi 

mama powiedziała.... W radzie miasta, czy coś takiego wybrany, czy jakoś tak. 

-Czyli był urzędnikiem państwowym. 

Był jakimś tam wybranym do Rady Miasta Wilna. Właśnie, że to tak człowiek nic nie ten. 

 

-Dlaczego pytamy? Bo widzimy, że pogrzeb był z honorami. Były flagi. 

Czyli coś musiało być. Ja nie mam... 

-Sztandary. 

-Więc mi się wydaje, że był bardzo ważną osobą dla Wilna. 

 

(…) 

 

-Pani Ireno, jak Pani przyjechała do Wilna ten pierwszy raz. Pani wysiadła z autokaru i co 

Pani poczuła? Czy Pani poczuła, że to jest Pani miasto? 

Tak, jak najbardziej. Poczułam, że to jest moje miasto. I czułam się szczęśliwa, że tu jestem.  I 

pomyślałam sobie, że nie ma  mego męża. Że bardzo bym chciała mieszkać w Wilnie. 
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-Wracając do uczuć, gdy Pani szła spacerkiem po starówce, czy Pani intuicja podpowiadała, 

gdzie iść? Czy Pani się czuła jakby...? 

Tak, czułam się wzruszona, naprawdę. Do Ostrej Bramy poszłam, pomodlić się, podziękować 

Matce Bożej, że w ogóle tu jestem. Że taka szkoda, że tak późno, zresztą na parę dni tylko, krótko, 

prawda. No właśnie. Tak intuicyjnie czułam, że muszę tu być. Wszystkie kościoły obeszłam, no ale 

prawie że wszystkie. 

 

-Ciężko obejść w kilka dni wszystko. 

Właśnie, bardzo ciężko. Jeszcze nie miałam żadnego przewodnika, tylko miałam ten przewodnik do 

poczytania, jeszcze wtedy nie używałam okularów, to mogłam sobie czytać. I słyszałam, mogłam 

kogoś zapytać, wszystko dobrze było [śmiech]. No i, nie wszystko, trudno, co to jest pięć, czy 

cztery dni, to właściwie trudno powiedzieć, że to Wilno. No nie wiem, może więcej, może tydzień 

może. Może tydzień w sumie razem. 

-Chciałoby się dłużej. 

Chciałabym. Ale chociaż na tyle, mnie by wystarczyło, chciałabym jeszcze na te kilka dni, chociaż 

raz tak spokojnie przejść sobie […] 

 

KONIEC 

 


