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-Kiedy został Pan przesiedlony i z kim? 

 

Cała rodzina w '45-tym roku, koniec wojny nas zastał już w Polsce, konkretnie w Gnieźnie. Jeszcze 

nie było końca wojny, to była Wielkanoc. A jak wiemy, koniec wojny był w maju. A na Wielkanoc 

byliśmy w Gnieźnie w Polsce całą rodziną, z tymże nie było brata. Brat, będąc w AK szedł na 

pomoc Warszawie i jego aresztowali Niemcy i siedział w Berlinie w twierdzy berlińskiej. Dopiero 

stamtąd uciekł, potem wrócił do Polski. A  my: mama i nas czworo, bo ojca rozstrzelano w 

Bresławiu. 

 

-I z jakiego miasta był Pan przesiedlony? 

 

Z Wilna. Rodzina nasza pochodzi i od strony ojca i od strony mamy, od strony ojca taka rodzina 

szlachecka, zaściankowa, mieszkali na Wiłkomirskiej, a rodzina mamy to była rodzina kupiecka, 

jedni z bogatszych kupców na terenie Wilna mieli swój sklep kolonialny przed katedrą. Nie wiem, 

czy byliście w Wilnie, chyba nie. 

 

-Nie, jeszcze nie. 

 

Na ulicy Mickiewicza nr 7 był sklep kolonialny,  na rogu przed pocztą właśnie Wencewicza. To był 

sklep kolonialny i rozlewnia win  piwnicach. W piwnicach tego sklepu była rozlewnia win. 

 

-A co zabrali państwo ze sobą? Jakieś bagaże, dużo tych bagaży, czy nie? Takie szczegółowe 

pytania, ale też muszę je zadać. 

 

[śmieją się] Olbrzymi kosz. Kosz wiklinowy, ile on ważył, ale pamiętam, że na plecach 

przenosiłem z jednego wagonu do drugiego. 

 

-I co w  tym koszu? 

 

W tym koszu maszyna do szycia, zegar między innymi, ubrania, rzeczy, samowar. Bez samowara u 

nas się nigdzie nie ruszało. Ten ścienny zegar to się zbił nam, samowar, ubrania, no jakieś 

drobiazgi, maszyna do ubrania Singera. 

 

-I jeszcze następne: kto podjął decyzję o wyjeździe? 

 

Mama. No bo ja byłem najstarszy, ja miałem 11 lat. Mama podjęła decyzję, ojca już nie było. 

 

-A dlaczego? 

 

Ojciec został aresztowany przez Rosjan i rozstrzelany w Bresławiu. 

 

-Nie, nie to Pan mówił, ale dlaczego zdecydowaliście się na wyjazd z Wilna? 

 

A ja nie wiem. Każdy dążył do Polski, tam nie było możliwości. Nas czekała też wywózka, te 
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stosunki panujące wtedy w Wilnie były makabryczne. I Rosjanie, i Niemcy, i Litwini jeszcze do 

tego. No i mama pracowała jako fizyczny pracownik, ja pracowałem mając 11 lat, pracowałem 

najpierw na Sułpaniszkach w szkole ogrodniczej. Później pracowałem jako rozwoziciel gazet, 

gazeciarz w Wilnie, a następnie w zakładach “Ruta” takie jak u nas spółdzielnie Społem. Były 

zakłady “Ruta” litewskie i tam pracowałem jako pomocnik szklarza. 

 

-Jako jedenastoletni... 

 

Pracowałem parę lat. W ogóle jedne z bogatszych rodzin w Wilnie, jedne z bogatszych kupieckich. 

Bo były dwa sklepy, dwie rodziny: Bedryńskiego na Wileńskiej i Wencewicza na Mickiewicza, to 

były sklepy kolonialne znane w Wilnie. Wencewicz i Bedryński. Bedryński mieszka w Łodzi, ten 

chłopak, mój rówieśnik, mój wujek, młodszy ode mnie, ale był moim wujkiem. 

 

-Właśnie, co zostawili państwo w Wilnie? 

 

Wszystko. Dwa domy na Zwierzyńcu. Wyjechaliśmy prawie tak jak staliśmy. Dwa domy 

czynszowe dość duże na Zwierzyńcu, przy ulicy Starej były, nr 24 i 26. 

 

-A z kim się Pan żegnał pamięta Pan moment pożegnania? 

 

Nie pamiętam. My pierwsi wyjechaliśmy z rodziny. No, powiem tak: wiem, że nas wysadzili w 

Bydgoszczy, bo mama zachorowała, nawet łóżko nam dano. Mamę położono na łóżku i myśmy na 

dworcu w Bydgoszczy dwie noce  przesiedzieliśmy, bo myśleli, że to jest dyfteryt. I bali się 

współlokatorzy tego wagonu, że zachorują i wystawili mamę z łóżkiem. Pamiętam, cała grupka 

tych, najmłodsza siostra miała dwa lata, ja byłem najstarszy. 

 

-A czy pan pamięta właśnie tą podróż z Wilna do Gniezna? Jak długo trwała podróż, z kim 

pan jechał w pociągu? 

 

Parę tygodni, nie pamiętam z kim jechaliśmy, ale parę tygodni i jechaliśmy chyba dwa tygodnie. 

Czasami dwa dni stało się na stacji, i przed stacją, później dalej ruszano. Wiem, że koło Poznania 

staliśmy dość długo. W Gnieźnie, w Bydgoszczy i w Bydgoszczy nas wysadzono już. W 

Bydgoszczy skończyliśmy podróż. 

 

-I w jaki sposób później do Gdańska? Czyli do Gdańska później, tak? 

 

Nie, mama pracowała jako nauczycielka, kierowniczka szkoły. Chciała w mieście być, na wsi 

pracowała w Dobromierzu. Pracowała jako kierowniczka szkoły. 

 

-I to jest gdzieś w Bydgoskiem? 

 

Tak. Nowa Wieś Wielka. Koło Janikowa. Później pracowała w szkole w Janikowie, tam jest bardzo 

dobra opinia o mamie. Mamę wyrzucono z pracy, znaczy przenoszono do innej szkoły, ponieważ 

nie chciała zrzec się nauki religii. Powiedziała, że będzie uczyła religii, a ten był tak pretekst, że nie 
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ma nauki religii, bo nie ma nauczycieli do nauczania religii. No i tak przenoszono mamę z jednej 

szkoły do drugiej, w końcu trafiła do Janikowa i z Janikowa poszła już na emeryturę. A ja 

pracowałem w Janikowie jako robotnik w cukrowni Janikowo, najniższego szczebla płacowy. 

 

-Ale już w takim wieku 12 lat, czy nie? 

 

Nie, to później. Kochana, ja nie miałem szesnastu. To było, nie jestem taki biegły w matematyce. 

Skończyłem matematykę. Później awansowałem na pomocnika wagowego, no i chodziłem do 

szkoły. Nie tak jak teraz, że macie tylko naukę, a tak do południa praca, a po południu szkoła. 

Ogólnie skończyłem szkołę. 

 

-I wtedy do Gdańska jak Pan trafił? 

 

W Inowrocławiu skończyłem, zrobiłem maturę. Po maturze poszedłem na studia, chciałem iść na 

leśnictwo, nie przyjęli ponieważ nie miałem świadectwa moralności. Dawniej wymagano 

świadectwa moralności, tam są w tych dokumentach właśnie te odmowy wydania świadectwa 

moralności. Nie przyjęto mnie także na politechnikę, bo nie miałem świadectwa moralności, a 

przyjęto na matematykę, bo tam nie było chętnych. Jak zwykle na matematyce [śmieją się]. I 

skończyłem wyższe studia, właśnie dzięki wilniukom. Może dlatego mam taki dobry kontakt ze 

studentami, że mnie dużo pomogli ci wilniucy. Jak nie miałem świadectwa moralności, a nie 

miałem zdanych egzaminów, to było przed końcem roku. Profesor Jesmanowicz, Jabłoński 

poprosili mnie do siebie i: ma pan kłopoty? Mam kłopoty, brak mi zaliczenia z algebry i z fizyki. 

Niech Pan da indeks. Zaliczyli mi przedmiot [śmieją się]. Nie zdawałem nigdy algebry ani fizyki. 

Już zaliczonym tym semestrem mogłem przejść ich znajomościom. 

Przedzwonili do Poznania, tam do Poznania pojechałem. To było bardzo mnie ciężko, bo nie 

miałem ani stypendium ani lokum, w akademiku spałem w jednym łóżku z takim Grzybowskim, 

moim kolegą ze szkoły średniej. Potężny facet, ja też nie ułomek. I spaliśmy razem w jednym 

łóżku, a jadło się, zupa darmowa. Teraz tego nie ma, dawniej były jakieś zupy w akademikach. 

Najadłem się wtedy, kiedy była ta zmiana pieniędzy. Poznaniacy łapali studentów, zapraszali do 

knajp końskich, no i dopiero wtedy się najadłem. I stamtąd przeniosłem się do Torunia, jako student 

poznański nie wymagali już ode mnie świadectwa moralności. Tak mi się udało w Toruniu 

skończyć te studia. A jak skończyłem studia, to była ciekawa rzecz: miałem piątą chyba lokatę na 

studiach, szedłem na drugi stopień studiów do Warszawy, a później ja byłem drugi, drugi 

wchodziłem do pokoju. Bo był taki pokój, masę dyrektorów z różnych szkół przy stolikach i 

podchodziło się do każdego: chcę być zatrudniony.  

 

-Casting dzisiejszy. 

 

Tak, tak. Jeden odmówił, drugi odmówił, trzeci odmówił, idę do czwartego. Tam był taki dyrektor 

Jasinkowski, właśnie z GTS-agu. A ja pytam; dlaczego oni mnie odmówili, a pan się zgadza mnie 

przyjąć? A dlatego, że Pan nie ma świadectwa moralności. No i przyjęto mnie właśnie do GTS-agu: 

gdańskich Technicznych zakładów naukowych. Najpierw tam byłem nauczycielem matematyki, 

później zastępcą dyrektora ds. pedagogicznych, tam pracowałem 10 lat. W końcu poszedłem na 

Uniwersytet. Więc tak trafiłem do Gdańska w '52 roku. 
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-Teraz następne mam pytanie: po kim zajęli państwo mieszkanie, jaki adres? To już tutaj w 

Gdańsku? 

-Nie, nie, to chyba chodzi o to przesiedlenie, czyli jak państwo przyjechaliście tam z mamą, to 

wnioskuję że  to było mieszkanie nauczycielskie jakieś. 

 

Nie, otrzymaliśmy mieszkanie z miast, z PUR-u. Tam był urząd ten PUR – Państwowy Urząd 

Repatriacyjny. I dano nam mieszkanie, nawet nie wiem jakie. Na piętrze, czy na poddaszu w 

Bydgoszczy. Pierwsze mieszkanie to było w  Bydgoszczy. Pamiętam, z takim oknem na suficie. 

Spałem w takim pokój z kuchnią. 

 

-I czy ten Urząd repatriacyjny brał pod uwagę to, co Państwo mieliście W Wilnie? Czy po 

prostu przydzielali mieszkania tak jak... 

 

Nic, nic. Żadnych odszkodowań. Myśmy nie otrzymali nic, ponieważ wszystkie dokumenty wzięła 

ze sobą babcia. Babcia jechała trzecim, czy czwartym transportem za nami i była już z siostrą mojej 

mamy, do Wrocławia się przenieśli i tam oni dostali tą rekompensatę. Ale między nami były takie ‘z 

ruki’, są między nami nadal niezbyt. No więc myśmy nic nie otrzymali. To, co mam, to co mama 

miała to wszystko z pracy kupiła normalnie. 

 

-Rozumiem, czyli żadnej rekompensaty. No bo byliście państwo jedną z najbogatszych rodzin, 

jak Pan mówi, tych kupieckich. To jest też strata taka. 

 

A mama pracowała jako robotnica, to była ciekawa rzecz. Dziadek mój, ten właśnie Wencewicz 

masę rzeczy  z tego ostatniego sklepu przewiózł  przed likwidacją tego sklepu, przed zajęciem przez 

Litwinów tego sklepu. Przewiózł do domu i umieścił to wszystko w lodówce. Ja nie wiem, czy 

państwo wiecie, jak te lodówki przed wojną wyglądały. To był taki dół wykopany w ziemi w 

piwnicy, w  tym dole był lód przykryty matami. Matami, jakimiś tam dziurami to była lodówka. I 

umieścił te wszystkie alkohole, konserwy, umieścił w tej lodówce. Z tymże subiekt nasz dziadka, 

zdradził go, doniósł do Gestapo, przyjechało gestapo, wszystko nam zabrali. I właśnie w 

odróżnieniu od rodziny Zwierzyńskich [im] nic nie zabrali i ja pamiętam do dnia dzisiejszego to 

mleko skondensowane szwedzkie, czekolady, koniaki. Pierwszy koniak piłem, mając chyba, ile tam 

lat. Właśnie koło dziewięciu, ośmiu. Nawet teraz otrzymałem kartkę od tego Tadka Birzyńskiego, 

żona gdzieś pochowała. I właśnie mówi, ze wspomina te „nasze picia” i „jedzenia”. To jest Tadek 

Birzyński, to jest syn tego, który miał sklep na ulicy Wileńskiej. 

 

- [czyta]”Benedyktyn. Wspólnie słuchali muzyki z patefonu i wspólnie pity benedyktyn”. 

 

Oni byli o wiele bogatsi, mieli na Zwierzyńcu całe osiedle domów. To tak jak mniej więcej nasze 

osiedle, tylko domki trzypiętrowe wszystkie i całe osiedle domków to była własność Wileńskich. I 

on też się teraz ubiega o zwrot, część przynajmniej tych rzeczy. 
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-Tak, bo w zasadzie teraz rząd litewski powinien zrekompensować. 

 

No, bo ja też mam ziemię, dom, mam wszystkie dokumenty. Nie dają. Dają tylko wtedy, gdy będę 

obywatelem Litwy. I będę dwa lata mieszkał. 

 

-Tak, właśnie pan Kamiński mówił, że z jego rodziny ktoś dostał, dlatego, że mieszka tam na 

miejscu. 

 

I będę mieszkał dwa lata. Gdybym był zameldowany w Wilnie... 

 

[pokazuje zdjęcia] 

To jest śmierć Piłsudskiego i tutaj  prowadzi rola rzemiest [?] Nie wiem, czy pani kojarzy to 

nazwisko. Jako pułkownik. Wszystkie uroczystości dotyczące śmierci Piłsudskiego. 

 

To są dzieje rodziny, zerknij [pokazuje]. Tam będziecie miały różnego rodzaju wypowiedzi na mój 

temat: studentów jakichś i pracowników naukowych. Zerkaj wszędzie, wiesz. Otwieraj sobie. To 

jest mój ojciec. A tu Gdańsk w starej pocztówce. A tu mój ojciec przy kopaniu kopca Piłsudskiego 

w Krakowie […] 

Wy nie mówicie po litewsku? 

 

-Nie. 

 

-Wypis metryki [oglądają] to jest raczej rosyjski. 

 

Zobacz: w jednym słowie cztery „i” [literują].  

 

-To ja mam pytanie, co do tych przedmiotów, które pan z Wilna, jaka jest związana z nimi 

historia. Z tym zegarem.... Historie rodzinne. 

 

Nie ma takiej specjalnej historii. Wiem, że to jest dziadków dziadka zegar. Starszym jest zegar ten, 

który jest  w przedpokoju. On jest drewniany, drewniane ma części. Ale to i tak antyki są. Straszy 

jest. Ale żadnej historii nie ma. Mi się zawsze przypomina mile ten samowar. Samowar i żelazko na 

węgiel, dawniej były żelazka na węgiel dawniej była taka pani Andźka, pomoc domowa na 

Zwierzyńcu, która właśnie dmuchała zawsze w ten samowar. Pamiętam do dnia dzisiejszego, że ona 

dmuchała, żeby ten węgiel rozżarzyć. Bo jak się nie rozżarzy tego węgla, to nie ma ciepła, nie 

grzeje się woda. 

 

-Mam pytanie: jakie ślady, pamiątki pozostały po tych mieszkańcach, do którego państwo 

trafili po tej podróży? 

 

Żadne, nic. Puste mieszkanie dostaliśmy z Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Bydgoszczy, 

pierwsze mieszkanie nasze na terenie Polski. 
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-A jak radzili sobie państwo w nowym miejscu: czy był jakieś trudności, co było ciekawe? 

 

Żadnych nie było trudności, mama pracowała jako nauczycielka w szkole podstawowej, a ja 

pracowałem już, od samego początku pracowałem, mając te 11-12 lat. 

 

-Z kim się państwo zaprzyjaźnili już w Bydgoszczy, jakich państwo mieli sąsiadów? 

 

Nie pamiętam nic z tego okresu. 

 

-A jakieś wrażenia z przyjazdu? 

 

No, było bardzo ciężko. Obcy teren, nikogo znajomego, było bardzo ciężko. To były chyba 

najgorsze dni jakie mieliśmy, szczególnie że mama chorowała. Kontaktów nie było żadnych, praca, 

praca i praca. 

 

-Co zapamiętał pan z przekroczenia granicy w Polsce? 

 

Też nic. 

 

[…] Przesiedlony w 1945 roku. Na Wielkanoc byliśmy w Gnieźnie. Dzwony, pamiętam to jak 

dzisiaj, wesoły nastrój. Przesiedlani byliśmy w czwórkę: ja, mama i siostry. Przed wojną 

mieszkaliśmy koło ul. Mickiewicz w Wilnie – Świętojański Zaułek. A w czasie wojny w domach 

naszych na Zwierzyńcu. 

Zabraliśmy ze sobą: kosz wiklinowy, a w nim: pościel, ubrania, zegar który tutaj wisi, samowar, 

moździerz, schowany stoi w korytarzu. 

 

-Jakieś wydarzenia w czasie podróży? 

 

Cały czas były kłopoty z dotarciem, trzeba było kupować od czasu do czasu, schodził kolejarz, czy 

tamten ten, żądał wódki, trzeba było zbierać pieniądze na wódkę dla tego maszynisty i stawaliśmy 

co parę dni. 

 

-Czyli podróż była bardzo męcząca? 

 

Tak jest. Kłopot z myciem się, z jedzeniem. Ludzi byli bardzo uczynni na trasie. Na trasie 

przynoszono nam: chleb, wodę, mleko. Mleko pamiętam właśnie, zsiadłe mleko. 

 

-A jak wyglądał pociąg? Był to taki w miarę wygodny, czy też... 

 

Nie, to były bydlęce wagony, wagony towarowe. Owszem, przykryte były. Kupki się robiło w taki 

dół wycięty w podłodze. 

 

 

 



 

 

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

8 

 

 

W czasie studiów pracowałem też w prywatnej fabryce grzebieni na bydgoskim przedmieściu w 

Toruniu. 

 

Wyrzucono nas z wagonu w Bydgoszczy. Praca była od razu. Mama nie chciała pracować w 

Bydgoszczy, dostała pracę w Ślesinie koło Bydgoszczy, taka mała miejscowość. Tam dostała pracę 

nauczycielki. Stamtąd przenieśliśmy się do Nowej Wsi Wielkiej, była tam mama też nauczycielką. 

Mamę bardzo często przenoszono, ponieważ uczyła m.in. religii. Była nauczycielką matematyki, 

ale uczyła też religii. Tam jest taka ciekawa wypowiedź z kroniki szkoły w Janikowie, dotyczącej 

mojej mamy. Może za chwilę pokażę. A tu są ciekawe dokumenty dotyczące poręczeń, nie wiem 

czy wiecie państwo o tym... O właśnie, dzisiaj jest rocznica stanu wojennego, masę studentów było 

aresztowanych z naszego uniwersytetu, z naszego wydziału. No i trzeba było pisać poręczenia: że ja 

ręczę, ze on nie będzie brał udziału w żadnych strajkach, w żadnych obchodach. I wzywano nas, 

między innymi mnie często do sądu, bo tu jest taki protokół: protokół poręczenia za jakiegoś, nie 

będę może wymieniał nazwiska tego studenta, poręczenia, przyjmował je prokurator, i wtedy po 

tym poręczeniu go wypuszczano. Takich parę poręczeń mam […] I tutaj macie wyraźnie: odmowa 

wydania świadectwa moralności. „Gdyby obywatelowi takie pomimo dwukrotnej odmowy, uważał 

za słuszne takowe odwołanie, uprzejmie prosimy wnieść, opłacić najpierw, a następnie wnieść 

odwołanie do prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej. Odmowa wydania świadectwa 

moralności”. Jestem człowiekiem niemoralnym. A mimo tego otrzymałem parędziesiąt lat później 

„zasłużonego nauczyciela PRL”. A tu jest: pierwsza odmowa, druga odmowa i takie pisemko 

właśnie dotyczące odmowy. A tu jest z Torunia, skreślają mnie z listy studentów, ponieważ nie 

dostarczyłem świadectwa moralności. 

 

-Jak się panu mieszka w Gdańsku? 

 

Fantastycznie. Nie w Gdańsku, tylko w Sopocie. Bo w Gdańsku też fajnie, bo w Gdańsku 

mieszkaliśmy na Placu Wałowym, ja byłem wychowawcą w internacie. Tam poznałem swoją żonę, 

ona też była absolwentką tego technikum, no jak się pobraliśmy, to dyrektor szkoły pan Oborski 

Bronisław dał nam mieszkanie na I piętrze w internacie. No i tam fantastycznie się mieszkało. 

Później się likwidował internat, no i przenieśli nas, otrzymaliśmy mieszkanie w tej spółdzielni w 

Sopocie. 

 

-A zwiedzał pan Wilno? 

 

Byłem parę razy. Do Druskiennik, mam kłopoty z kolanami, słabo chodzę. Odwiedzam 

Druskienniki, jak jestem w Druskiennikach, to jadę do Wilna, no i tam mam swoich absolwentów, 

takich absolwentów, którzy mnie zapraszają, jak przyjeżdżam, podstawiają samochód i jadę do 

jednego domu, do drugiego domu, do trzeciego domu. Oni się dzielą, co w którym mieszkaniu mi 

dadzą: w jednym kołduny, w innym cepeliny, w trzecim jakieś placki, czy babka ziemniaczana, 

kiszka. I tak do domu do domu cały dzień. Zmęczony wracam do Druskiennik i muszę się kurować 

po tym obżarstwie [śmieją się]. Więc tak ten mój pobyt w Wilnie.  

Ja Wilno bardzo dobrze znam, bo byłem gazeciarzem. Tam w czasie okupacji sprzedawałem gazety 

w Wilnie, właśnie z panią Wydryńską, to właśnie bogatą babką i jej synem Tadziem 

sprzedawaliśmy gazety. Kurier Wileński. „Dodatek nadzwyczajny”, biegłem przez środek ulicy 
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Mickiewicza,  „Dodatek nadzwyczajny”, Kurier Wileński! I tak sprzedawałem te gazety. 

 

-A czy odwiedza pan też te miejsca właśnie, czy ten dom stoi? 

 

Stoi. Tak, jeden jest sprzedany, kupił jakiś bogaty Litwin ze Stanów. To był taki bardzo ładny 

domek drewniany. Tam jest masę wspomnień: z Wilnem, z ulica tą starą. Ja należałem do takiej 

grupy chuliganów wileńskich, to nie był chuligan, to się nazywał „żulik”, żulik wileński. Myśmy 

takie kawały robili niedobre, wy takich nie róbcie. Właśnie na Wielkanoc łapało się psy, tam było 

masę tych psów, swoje własne też, podwiązywało się te psy do dzwonków, dzwonki były, przy 

każdym domu były takie dzwonki. To były domy zamknięte bramą, furtką i taki dzwonek na rączkę. 

Do tego dzwonu, do tej rączki przywiązywało się psy, i na głos alarmu puszczało się psy, psy się 

wyrywały i cała ulica dzwoniła. To były jedne takie rzeczy, a drugie rzeczy to były takie, że Litwini, 

policjanci litewscy, myśmy ich nazywali „kałakutasy”, kałakutas to jest po litewsku indyk. 

Olbrzymie mieli takie czapki z  takimi pomponami. No i oni zawsze po trzech, grupka trzyosobowa 

Litwinów. Ta ulica Stara to była końcowa, przy samej willi, nie było chodników, nie było bruku na 

ulicy, tylko piasek, no i myśmy linkę przywiązywali przez cała ulicę Stalową. Szli oni, świecili do 

góry takimi latarkami, potykali się o tą linkę, przewracali się. A jak wracali, to my tą linkę na górze, 

na wysokości oczu. Oni pod nogi i ten. Takie kawały wtedy […]  

 

Tam były różnego rodzaju takie grupy żulików. Myśmy mieli taką swoją własną, naszym szefem 

był Błażej, później występował w radio londyńskim, no i kiedyś dokuczaliśmy takiemu 

pracownikowi NKWD. Mieszkał tam na Starej, trochę wyżej. No i on się zdenerwował, wybiegł z 

tego swojego samochodu, taką korbą do zapuszczania samochodu, rzucił tą korbą, korba się odbiła 

o ziemię o bruk, i kawałek lodu, to było zimę mnie uderzył – tutaj mam taką szramę pod okiem 

[pokazuje]. No więc teraz: jak z  tym gościem się rozprawić? Trzeba jakąś karę ponieść za 

skaleczenie członka bandy [śmieją się]. Członka żulików. To myśmy wybili wszystkie okna w 

mieszkaniu. A z ciekawych rzeczy: nikt nie mógł przyjść do dziewczynki z naszej parafii, z naszej 

dzielnicy ze Zwierzyńca. Z innej parafii nie mógł przyjść. To była chyba znana rzecz na Oruni. 

Bezpośrednio po wojnie były chyba też tam takie stosunki jak w tych dzielnicach. I zawsze się 

obijało tych chłopaków, którzy przychodzili do naszych dziewczynek z naszej parafii. To też takie 

charakterystyczne było. No i masę różnego rodzaju piosenek. Ja miałem kłopoty z żołądkiem 

bardzo duże, teraz też parę miesięcy temu wycięto mi kawałek okrężnicy, bo zaatakował rak 

okrężnicę, wycięto, miałem kłopoty zawsze. A tam się jadło, bardzo dziwnie się jadło. Pracowałem 

w szkole ogrodniczej, to się jadło masę zieleniny. Mając ileś tam lat, pracowałem w szkole 

ogrodniczej, no i przynosiłem masę zieleniny i robiło się taką jajecznicę na tej zieleninę. I ja 

otrzymałem rozwolnienie. I to rozwolnienie dostałem będąc w mieście. Wracałem już, już byłem na 

rogu Witoldowej i Starej i chwyciło mnie. I nie mogłem dobiec do domu. A dawniej się chodziło w 

takich krótkich spodenkach, no i biegłem szybko do domu, żeby wypróżnić się w domu, a nie na 

ulicy. I puściło to wszystko. I taka powstała piosenka: Leciał Jurka srając, i nóżkami przebierając 

[śmieją się]. To była znana piosenka, już jak gdzieś się pokazywałem, to zawsze:  Leciał Jurka 

srając, i nóżkami przebierając. To były różnego rodzaju, nie będę gorszył dziewczynki. Więc tak to 

się działo w  tym Wilnie. Ciekawe też były starcia z policją. Sprawdzali dokumenty bardzo często. 

Idzie grupa młodzieży, grupa: 3, 4 osoby. Dokumenty- nie mam. A co wy chcecie? Nie suprantu – 

nie rozumiem. Nie suprantu. Ten jeden z naszej bandy: daj mu w  mordę, to zrozumie. A ten: nu, nu, 
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tylko nie w mordę. Zrozumiał.  

Masę było ciekawych rzeczy, w czasie okupacji niemieckiej, owszem ja pracowałem w tych 

zakładach Ruta i miałem zaświadczenie. Idę ulica, a spotyka mnie taka babcia: proszę pana, a czy 

pan ma dokumenty? Ona mieszka na moście Zwierzynieckim, sprawdzają dokumenty. Ja mówię – 

mam. Macam się, nie mam dokumentów. Więc musiałem przejść kawałek Viliją do Zakretu, 

rozebrałem się do kalesonów, ubranie na głowie i przyjść, przepłynąć przez Viliję do domu, no bo 

bałem się, ze mnie zamkną. Więc rożnego rodzaju były. Ja na przykład mam sztywny palec. 

Pracowałem kilka miesięcy w fabryce kulpi. Wiecie, co to są kulpie, czy nie? To są takie drewniaki. 

Robiło się dla dziewcząt, na takim koturnie wysokim, wybiło się to koturnem, to było bardzo 

wygodne to te kulpie. A ja miałem ciągotkę do kobiet i mam nadal, mimo tej osiemdziesiątki 

przekroczonej. Ciągotki mam do tych kobiet i zamiast patrzeć na tą górę roboty, to zerkałem na tą 

dziewczynkę, która mierzyła te klumpie i palce mi się omsknął i właśnie na tej tarczy, na tej pile 

tarczowej. To było w fabryce kulpi. 

 

-A niech pan wspomni, dlaczego kłopoty już wtedy z policjantami litewskimi? 

 

A to były przez cały czas. Konflikt między Polakami a Litwinami był bardzo wyraźny. Mniejszy 

konflikt był między polakami a Rosjanami, między Polakami a Niemcami. Większy między 

Litwinami, tam się po prostu nabijano z nich zawsze. Wiem, że jak była pierwsza defilada litewska, 

bo oni mieli tam dwa czołgi, czy dwie te patankietki i na ulicy w takim obwodzie zamkniętym cały 

czas te same jednostki chodziły, żeby pokazać swoja siłę. To było takie małe państewko, a mieli 

bardzo wielkie aspiracje. Pretensje do Wilna to mieli cały czas, do Piłsudskiego, do Żeligowskiego. 

Mieli te pretensje, dlaczego Wilno jest polskie a nie litewskie. Te konflikty był przez cały czas. 

 

-Kiedy po wojnie pojechał pan pierwszy raz do Wilna? 

 

Oj, parę lat po wojnie. Przeżyłem bardzo. Bo ja uważałem, że Wilno, to jest Wilno stare. W ogóle 

mnie te dzielnice nowe, które powstały, ja tam teraz w ogóle nie chodzę, bo się bardzo źle czuję. 

Chodzę tylko po starówce. I widząc te gmachy olbrzymie, które szpecą niezmiernie panoramę 

Wilna, no szlak mnie trafia. Podobno mają im wstrzymać dotacje za stawianie tego typu domów na 

terenie starego miasta. Przeżyłem bardzo i długi czas potem nie jeździłem. Zacząłem jeździć, kiedy 

zacząłem jeździć do Druskiennik. Bo tam maiłem ciotkę, jeszcze kiedy żyła, to niektóre rzeczy od 

ciotki, te stare dokumenty, od niej przywiozłem.  

Był taki dom, to jest dziwne z kloców drewnianych takich belek. Belki takie zapychane mchem. Na 

przedmieściach Wilna, to było koło kuźni na Wiłkomirskiej. No i tam od czasu do czasu do tej 

ciotki starej jeździłem. Ona zmarła, siedząc przy fotelu. Jak wszedłem do tego mieszkania, 

dowiedziałem się że ona zmarła, ze ją pochowano, to było tak zaniedbanie, że jak wszedłem to 

miałem całe nogi w pchłach. Można było zbierać te pchły, bo zostały w tym mieszkaniu koty, 

szwendały się, to było makabryczne. Ona była już pochowana. No właśnie, tam stryjek był, tam 

cała rodzina mieszkała, który dostał to odznaczenie – Medal Niepodległości. Stryjek, który razem z 

Piłsudskim był wywieziony na Syberię. Piłsudski wrócił, a on został. Tam w tym ruchu 

rewolucyjnym on jest umieszczony. Zróbcie koniecznie zdjęcie Mościckiego, bo to jest cholernie 

wzruszająca rzecz. Mnie to aż ciarki przechodzą, jak czytam po któryś raz z rzędu. No a ciekawe, te 

dokumenty  jak przywiozłem, zrobiłem sobie tą historię rodziny Kozubskich, to są bardzo ciekawe 
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rzeczy. Pierwsze wzmianki jak pani widziała – pamiętniki Paska 1658, jakiś tam podpułkownik 

jakiś brał udział w obronie Częstochowy. Masę dokumentów cara mikołaja i Aleksandra I, 

dotyczące rodziny Kozubskich. Więc to wszystko zebrałem i zrobiłem takie opracowanie długie. 

Ciekawe są te stare albumy. Album sztuki wileńskiej. Pani ta prosiła, żeby to wyjąć, wyjąłem to, co 

miałem […] A w Gdańsku zacząłem jako nauczyciel w technikum, później byłem zastępcą 

dyrektora. Przyszedłem do uniwersytetu, no i  w tym uniwersytecie też od nauczyciela do dyrektora 

instytutu, do prodziekana – przez trzy kadencje byłem prodziekanem, no i później prorektorem 

byłem przez jedną kadencję. Więc ta kariera też jest jakaś bogata. Tam jest mój wypis, sobie 

zerknijcie, ten cały przebieg mój. 

 

No i ta książka w 1912 rok „Algebra” Pokulicza. 

 

-Fajne są te rzeczy, wspomnienia wileńskie. 

-Niesamowite, ciekawe. 

-A niech pan powie jeszcze, ja chciałam zapytać o coś takiego: bo pan teraz nie ma akcentu 

wschodniego, raczej tylko to „ł” słychać, natomiast gdy pan tu przyjechał tutaj, nie było tak 

że słychać, nie wiem... Czy jakieś kłopoty pan miał, że miał inny akcent, czy coś? 

 

Nie, nie, obracałem się w takim towarzystwie, że... 

 

-Nie było problemu. 

-Zresztą pan jest przyjazny, to ludzie też są przyjaźni. 

 

[pokazuje] I masz, tak to jest podbite. Każdy list powinien być tak podpieczętowany, zamknięty. 

Albo nawet, jeśli dokładnie się coś pisało komuś, to też taka pieczątka lakowa. 

 

-Dlatego wtedy tyle mówiono o łamaniu pieczęci. 

 

No właśnie. A to jest cholernie stara rzecz. I stara, i co ciekawe, że ona z tym stryjkiem, bo ja 

dostałem z Anglii to, z tym stryjkiem przeszła cały szlak: jego aresztowali w Głębokim, bo 

mieszkał w Bresławie, a później w Głębokim, był naczelnikiem urzędu skarbowego. Aresztowali 

jego, wywieźli do Kałumy, czy Kołymy. Tam były kopalnie jakieś takie bardzo ciężkie i tam on 

pracował i to było razem, i te jego odznaczenia, to było to [pokazuje]. 

 

-To niesamowite, że to się zachowało w ogóle w tych warunkach obozowych. 

 

Oni piekielnie wielcy byli patrioci. I ojciec, i stryjek i ten stryjek drugi. Bo jeden z braci to był 

burmistrzem miasta Wołkowyjsk. Też aresztowany, też zginął gdzieś tam. Był na liście katyńskiej, 

tej pierwszej liście, później zweryfikowano że jego tam nie ma gdzieś indziej i zamordowano tego 

burmistrza miasta Wołkowyjsk, to był stryjek. I ta rodzina cholernie patriotyczna, tak piekielnie 

patriotyczna. Tyle tych książek, widzi pani. W żadnej rodzinie na pewno by to nie ostało, bo co tam 

takiego, Piłsudski? A to przechowane pieczołowicie dokumenty. Wy jeszcze nie zobaczyliście, jak 

to wygląda w rzeczywistości. Co to jest, album. To jest , no właśnie, może ja pokażę najpierw. To 

jest ten stryjek, podobne zdjęcie jest na tym. 
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-A to jakaś karta? 

 

Zaraz zobaczysz więcej tych kart. To jest moje zdjęcie, to jest Kręglicka [śmieją się]. Człowiek 

chodzi, zresztą widzieliście, władze wyższych uczelni w takich chałatach z łańcuchami, w 

zależności od tego kto jaką funkcję pełnił, to miał taki, czy inny łańcuch. 

 

-A ciężkie te łańcuchy? 

 

Ciężkie, niewygodne. Tu jest Kręglicka, a tu jest moja rodzina […] Ten najstarszy blondas to ja 

jestem. Tu jest mój brat, siostra jedna, siostra druga. Były dwie siostry już tam? 

 

-Zaraz zobaczymy, wydaje mi się, że jedna. 

 

Dwóch braci, dwie siostry. 

 

-A to? Może to jest siostra starsza? 

 

Nie, ja byłem najstarszy. 

 

-To was tu jest tylko troje dzieci. 

 

Nie ma jeszcze [siostry]. Tu jest moja mama, tu jest mój tato. To jest siostra mamy, a to jest stryjek i 

żona stryjka, cholernie ładna babka. A on, w takiej miejscowości naczelnik urzędu skarbowego to 

była piekielnie ważna szyszka. Starosta i później on. A to były kolonie. A tu masz przy tym.... 

właśnie bardzo dużo osób myli: to jest w Wilnie na Rosie, tu jest mój ojciec, grupa urzędników, a tu 

jest płyta, pod tą płytą jest grób matki Piłsudskiego i serce Piłsudskiego. Bardzo często ludzie 

mówią, ze tam pochowany jest Piłsudski. A tu jest na cmentarzu bernardyńskich chowany mój 

dziadek ze strony mamy, [poprawia się] ojca. To jest właśnie kondukt pogrzebowy ten, a to jest 

piąta osoba z rodzeństwa: moja siostra, umarła na dyfteryt. I też wina chirurga. Ona była bardzo 

ładną dziewczynką, po operacji wszystko się udało i  miała sączek tutaj [pokazuje]. Przyszedł na 

dyżur jakiś nowy lekarz, kazał to zamknąć, bo ładna dziewczynka, szrama będzie i ona się udusiła. I 

dawniej było to, że ciało leżało w domu. 

 

-Był kiedyś dawniej taki zwyczaj, że ciało leżało przed pogrzebem i przychodzili ludzie 

pożegnać się. 

 

Tak, tak. A tu jest grupa urzędników, a tu jest mój tato. A tu jestem ja właśnie, ja, brat i siostra. 

 

-Fajny konik. 

 

Czy pani sobie wyobraża, jak zmarł Piłsudski, ja do dnia dzisiejszego pamiętam: myśmy stali cały 

dzień na wadzie przed portretem, cały dzień. Nogi wrastały w pupę, tak to bolało. Do dnia 

dzisiejszego pamiętam. Nie! Trzeba było stać. Nogi wrastały w pupę. To jest dzisiaj nie do  
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pomyślenia, żeby postawić... 

 

-No wie pan, ale kogo by dzisiaj uczcić tak naprawdę [śmieje się]. 

 

A tu pierwsza komunia nasza, brata i moja. A tu macie stare zdjęcia, jeszcze wszystko porządkuję, 

wszystko jest w innym pokoju. A tu patrz, tu cholernie stare są zdjęcia. O, to jest mój dziadek 

babcia, i to jest chyba nawet ten, co zginął na Syberii. 

 

-Te zdjęcia są na takich podkładkach, to są jakieś specjalne? 

 

Nie, to tak się dawniej robiło, takie były zdjęcia. To jest ten właśnie, co zginął na Syberii. Takie 

były zdjęcia. A to jest mój, właśnie te dziadek, to jest on. A to jest Wencewicz, jedyne zdjęcie tego 

kupca wileńskiego, Klemens Wencewicz. Kupiec wileńskie. 

 

-Ze strony mamy. 

 

To jest ojciec mamy, tak. 

 

-Piękne te zdjęcia. 

-Jeszcze te takie. 

 

To jest babcia. 

 

-Zwróćcie uwagę, ze zakład fotograficzny z każdej strony podpisany. 

 

Dziwni ludzie tutaj byli, ale tu jest jedna ciekawa rzecz, właśnie to jest to. Mojej babci siostra 

wyszła za mąż za generała rosyjskiego i mieszkali w Tbilisi. Tam chyba cała ta ich rodzina jest, a tu 

już ja żadnego kontaktu nie mam. Ale mojej babci siostra wyszła za tego generała rosyjskiego. 

Mieszkali w Tbilisi. 

 

-A tu jakieś ślubne zdjęcie, można zrobić? 

-A kto to jest na tym zdjęciu, pamięta pan? 

 

Ja nawet nie wiem, ktoś z rodziny, bo to przywiozłem z rodziny. 

 

-Piękne te zdjęcia, mają taki klimat niesamowity. 

 

A to jest ta babcia. Maria Kozubska. Zupełnie inne, wiesz zdjęcia. Nie wiem, czy wy wynieśliście 

coś z tego spotkania, bo to.... 

 

 

 

 

 



 

 

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

14 

 

 

[ekscytują się] 

-Ale włosy! 

 

Ciekaw jestem, kto tu jest, tu nawet nie jest podpisane. Nie ma. Rembrandt jest podpisane, 

warszawa. Z tego wynika, że część naszej rodziny była w Warszawie. Bo ten, co pochowany na 

Powązkach, to jest właśnie warszawski. Nawet zrobiłem wyciąg z tych dokumentów i tam, gdzie 

byli Kozubscy, ale nie miałem żadnego odezwy. 

 

 

 


