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Wywiad z Panią Marią Fac, przeprowadzony 19 października 2013 roku. 

 

-Podpis mam zamaszysty, bierze się to stąd, że podpisuję się wiele razy, ponieważ jestem lekarzem. 

I lekarzem, który pracuje obecnie. Piszę niewyraźnie, jak się pisze na receptach: szybko, 

niewyraźnie! I mam wyrobiony podpis. 

 

Ciast nie piekę, bo to były zwyczaje wileńskie, ale ja pogubiłam te zwyczaje. Wschodnie… 

 

Ja mam dwa nazwiska, bo pierwsze nazwisko Świderska, to właśnie nazwisko mojego ojca i 

mojego pradziadka i dziadka. Właśnie spod Nowej Wilejki, gdzie mieliśmy dużo ziemi. Byliśmy 

tak zwanymi obszarnikami. Nic to wam nie mówi ale posiadaliśmy majątki ziemskie i z tego 

rodzina żyła. To była rodzina ojca, Świderskich.  

Mama o nazwisku Bepko była osobą, którą skończyła już szkoły, była położną, czyli kiedyś 

nazywało się to akuszerką, przyjmowała porody. Ale rodzice mojej mamy mieszkali w Wilnie, mieli 

domek. Natomiast mama po wyjściu za mąż za Świderskiego, czyli mojego ojca przeniosła się do 

majątku, który to majątek zostałam nieodzyskany przez nas. Dlaczego nieodzyskany? Bo niektórzy 

starali się zdobyć po przyjeździe tu, starali się otrzymać tu dom, ziemię… Dlaczego? Ponieważ bali 

się przewozić w tym okresie wojny, bali się o jakiekolwiek znaki, papiery i wszystko zniszczyli. 

Chodziło o to, żeby nie wywieźli nas Rosjanie daleko na wschód. W momencie 39 rok, wrzesień, 

17 września dokładnie. Wtedy kiedy wkroczyli do Wilna Rosjanie, czyli kiedyś to się mówiło 

sowieci, była tragedia w rodzinie, ponieważ mojej cioci mąż popełni samobójstw, żeby tylko się nie 

dostać w ręce okupanta, czyli sowietów. Bo był architektem, czyli bogatym człowiekiem, a co 

oznaczało, no… niechybną wywózkę na Sybir. Ojciec natomiast, mieszkając w majątku, został 

ostrzeżony przez chłopów wokół, żeby uciekał i tak też mama z dwojgiem dzieci, bo jeszcze ja i 

moja siostra, to co mogliśmy zapakowaliśmy na wozy drabiniaste. Bo wtedy samochodów nie było, 

na wsi zwłaszcza, zresztą dróg nie było, tam błota, jak widziałam. Poniszczywszy wszystkie 

papiery własności, ponieważ nie wiem czy młode pokolenie wie, że wkraczając, Rosjanie 

sprawdzali ręce. Jeśli były spracowane i było widać, że ten człowiek pracował na roli to puszczali, 

natomiast ręce, które były niespracowane to znaczy, że nie pracował na roli. Tak się wydawało, że 

tylko praca na roli i łopatą coś znaczył, a praca nie znaczyła nic. A moja mama była położną, czyli 

akuszerką, przyjmowała porody. Wszystko żeśmy zostawili tam, niewiele wzięliśmy i uciekaliśmy 

przed frontem. I uciekliśmy na granicę Łotwy i Litwy na Dźwinę. Do takiej małej miejscowości, 

która jest na mapie, Druja. To byli, tam Polaków mało było. 

 

Kiedy to było?  

 

- W 39 roku, to był wrzesień. Chodziło o to, żeby ujść z zżyciem i nie zostać wywiezionym na 

daleki wschód tylko uciekało się na północny-wschód w kierunku Łotwy, tam gdzie jeszcze nie 

było wojska. I tam żeśmy mieszkali przez 3 lata. W Druji, piękne… Bo ja byłam teraz na Łotwie, 

Litwie i w Wilnie, no kilka razy tam byłam. Nie byłam w tej miejscowości. Ja miałam, bo jestem z 

roku 37, więc ja miałam 3,4 lata. Moja siostra starsza o dwa lata była starszą ale to były wszystko 

dzieci. Chodziłam do szkoły, ucząc się języka polskiego prywatnie. To były tak zwane komplety. 

Ale znałam bardzo dobrze rosyjski. Teraz to mi przychodzi z duża trudnością i… Porozumieć się to 

porozumiem ale…  
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Proszę powiedzieć, koto podjął decyzję o wyjeździe? Pani ojciec? 

 

-U nas, nie wiem czy na wschodzie. Ale w naszej rodzinie zawsze najważniejszą osobą była matka, 

która uważała … kobieta broni ogniska, broni życia, broni dzieci. Myśląc o tym, żeby przetrwać 

wszystko się zostawia i się wyjeżdża. Po prostu. Jak, że miała zawód, bardzo na czasy wojny, 

bardzo, no… Dobry zawód, jeśli tak można określić, bo dzieci zawsze się rodzą, pracowała w 

szpitalu. Ja nigdy nie zaznałam głodu. Bo były zawsze jakieś kartki, zawsze był jakiś chleb, jakaś 

słonina. A nad Dźwiną były ryby, pamiętam, że było dużo ryb. I tam żeśmy przemieszkali 4, 5 lat. 

Natomiast dalsza rodzina, czyli babcia moja, dziadek zostali w Wilnie.  

 

W Nowej Wilejce się Pani urodziła? 

 

- Myśmy mieli tam majątek i tam ja się urodziłam. Pod Nową Wilejką, majątek się nazywał 

Ciekielowo. Ojciec chodził na polowania, był taki typowo, taki… szlachci. Taka szlachta jak to się 

mówi, taka polska, która lubiła bawić się, wypić, pracować nie bardzo. Bo zawodu nie mieli, z roli 

żył. Teraz to jest nie do pomyślenia, że coś takiego może być.  

 

A może mi Pani powiedzieć, w jakiej grupie przyjechaliście? W ile osób? 

 

- Nie! Tylko rodziną. To ciągnęły. Wtedy nie było żadnych grup. Każdy uciekał jak tylko mógł i 

gdzie mógł, byle się tylko schronić. Ale to był rok 39, 40. To była zima.  

 

Ale chodziło mi o to, w jakiej grupie osobowej. 

 

-No ojciec, matka, dwoje dzieci. Ojciec się ukrywał, mieszkaliśmy pamiętam, tam mieszkaliśmy, 

nie wiem, Panie nie wiecie.  Były domy z takimi przypieckami, takie przypiecki i taki dom chyba 

wiejski. Stamtąd zostały mi pamiątki…  

Pamiątek nie mam żadnych, zostały mi w pamięci ogromne zimy, duże zaspy śnieżne i tak zwane 

walonki. Walonki to są takie buty ubite z wełny i ładne lata, bo to jest już nie ten klimat co jest u 

nas, bo tam jest kontynentalny. Albo zima, albo lato. Także, to mi zostało w pamięci. Mieszkaliśmy 

4 lata, cały czas w Wilnie była dalsza rodzina. Mama wysyłała paczki przez Łotwę do Wilna. Do 

babci i reszty rodziny.  

W czasie wojny i dziadek i babcia zmarli i myśmy po podpisaniu gdzieś tak 44 maj, marzec, 

przyjechaliśmy do Wilna do domu dziadków i domek stał jeszcze i stamtąd dopiero, najprędzej jak 

tylko było można, a więc w roku 45 we wrzeniu transportem, pierwszym transportem z Wilna 

przyjechaliśmy do Polski. Bo baliśmy się jednak, że nie jest takie pewne, że…  

I wtedy jechaliśmy naszą rodziną i z ciocią, i z wujkiem, i z drugim wujkiem księdzem. Bo 

mieliśmy taką rodzinę inteligencką, bym powiedziała, bo ciocia miała, skończyła rachunkowość, 

wujek ksiądz skończył seminarium, a drugi wujek skończył konserwatorium, więc grał na pianinie, 

był organistą, bo w żadnej orkiestrze nie grał. I tym pierwszym transportem, jaki jechał do Polski, w 

roku 45 we wrześniu znaleźliśmy się na terenach polskich.  
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Wracając do korzeni rodzinnych to tak jak powiedziałam, jeden z wujków był księdzem. Rodzina 

babci była ogromna, bo 9 dzieci. Tu jest taka bardzo ciekawa sprawa. W roku, pierwszej wojnie 

światowej, tam były takie od kiedy ziemie polskie były Polaków, kto je wziął, to Panie powinnyście 

wiedzieć, w roku 18, 20 Żelichowski był chyba wtedy. Piłsudski ciągnął na Lwów, a ten ciągnął 

tutaj. Chyba tak to było. Musiałybyście sprawdzić. I w tej rodzinie dziadków, jedni mężczyźni byli 

w białym wojsku i carskim, a drudzy byli w czerwonym wojsku i na wojnie jedni byli przeciwko 

drugim. O tym nie wiecie. Tak to było. Dlaczego tak to było? Nawet pytałam babcię, tak się… Tak 

było w jednej rodzinie. Jedni byli w białych bo jeden z wujków był oficerem carskim, a pierwszej 

wojnie. BO starsi byli od mojej mamy. A drugi był w czerwonym wojsku. Jedni przeciwko drugim, 

tak to wygląda woja w ogóle. 

 

Mniej więcej opowiedziała Pani w swojej opowieści, że niewiele zabraliście ze sobą uciekając.  

 

-No niewiele. Tak. A wtedy jeszcze tak. A jeszcze dalej wędrowaliśmy. Dopiero stamtąd wiosną 45 

roku przyjechaliśmy do Wilna. A więc zostawiliśmy tamto znowu, przyjechaliśmy do dziadków do 

Wilna, żeby wrócić do Polski. I następnie z Wilna, bo stamtąd nie szły transporty, tylko z dużych 

miast i stamtąd dopiero w roku 45 zostaliśmy, bardzo chcieliśmy przyjechać. I z dużą trudnością 

pamiętam, że ciocia wyprzedała swoje ostatnie futra, swoje ostatnie świnki, to znaczy ostatnie złote 

ruble, żeby tylko do tego transportu polskiego, móc się zapisać, bo to były ogromne kolejki i wtedy 

z Wilna jechaliśmy na tereny polskie.  

Po przekroczeniu w Braniewie, bo chyba wtedy w Braniewie przekraczaliśmy granicę. My jako ta 

rodzina, część naszej rodziny-mama, ojciec, dwoje dzieci – wysiedliśmy w Lidzbarku Warmińskim, 

tuż przy Braniewie, najbliżej granicy, ponieważ mieliśmy kłopot. To była podróż takimi wagonami 

bydlęcymi, jak widzicie na filmach. Tam część skrzyń, tu ubrania… Myśmy wzięli bardzo mało. W 

sumie, już po raz trzeci uciekaliśmy. Nie uciekaliśmy, chcieliśmy jechać do Polski. Więc po raz 

trzeci, to nam się uszczupliło to co mieliśmy, ale część jeszcze mama przywiozła.  

Właśnie mówiłam o tym samowarze, o tych łyżeczkach jakiś, mam jeszcze tam jakieś dwa talerze z 

porcelany. Co jeszcze? O! Zegarek złoty, dziadka.  

 

Która z Pań była w Wilnie? Te białe, trzy krzyże, to one były później zburzone, teraz są nowe. To te 

pierwsze budował mój dziadek. Bo on był majstrem budowlanym i budował kościoły. W Wilnie jest 

bardzo dużo kościołów, po prostu był murarzem, to się nazywało majster budowlany. Trzy krzyże 

budował.  

 

No cóż mogę powiedzieć… Mieliśmy pożar w tym wagonie, w którym jechaliśmy, bo to było 

zimno no i trzeba było coś jeść. Mieliśmy taką kozę, grzaliśmy się i tam pożar wybuchł. Część 

rzeczy spłonęło i to tak przeraziło mamę, że powiedziała, tylko po przekroczeniu granicy dalej już 

nie jadę i zostaliśmy w Lidzbarku Warmińskim. To jest jakieś 70, 80 kilometrów od granicy z 

Rosją. Także tam.  

 

I tam skończyłam maturę w roku 53 i dostałam się na studia medyczne w Gdańsku, gdzie była 

reszta rodziny. Czyli ciocia, już tylko ciocia. Bo inni poumierali. I do 53 do tej chwili, po założeniu 

rodziny mieszkam i pracuję jako lekarz. 
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Czyli powodem przyjazdu do Gdańska były rozpoczęte studia? 

 

-Do Gdańska tak. Tam zrobiłam maturę, a tu na studia przyjechałam. 

 

 

A przyjechała Pani sama? Czy z resztą rodziny? 

 

-Nie, tam mama została. Tam mama jest pochowana i ojciec jest pochowany już tam. Bo przecież ja 

mam tyle lat, że już… I siostra jest pochowana. Ja przyjechałam tutaj i założyłam nową rodzinę. Ja 

tu nie mam żadnych śladów wileńskich, bo nie mam. Mam kilka takich dziwnych rzeczy. 

Mój mąż był pisarzem, bo nie wiem czy widziałyście takie pokoje… 

 

(Pani Maria zaprasza do zwiedzenia innych pokoi i pokazuje różne pamiątki z Wilna: krzyż, 

świeczniki, ikony).  

 

Ale jak to się stało, że… Bo ja się tak zastanawiałam jak się z wami umówiłam, że ja przebyłam 

ogromną drogę. Z tej wsi, z tego majątku, no jak byśmy to nazwali: majątek. Po tych wszystkich 

latach poznałam ludzi, którzy poznali Nobla. Bo Grass dostał nobla przecież. Tu są jego albumy, tu 

siedział z nami. No, dzięki mężowi, który skończył tylko Conradinum, czyli budowę okrętów to się 

nazywa. Pracował w stoczni, brał udział w strajkach, ale pisał książki. Poezję przede wszystkim, 20 

kilka książek wydał. A ja cały czas pracuję, jako okulistka. I mam taki sentyment do Ukraińców, 

którzy tu pracują na przykład. Bo tam gdzie pracuję, załatwiam po prostu, jako lekarz. I bardzo 

często staram się sobie z nimi nieprawidłowo porozmawiać. Ale twardo.  

 

Ja mam pytanie, bo ten wywiad jest tak skonstruowany, że jakby docelową drogą jest droga 

do Gdańska i pod to są podporządkowane pytania, czyli tak jakby nie ma już sensu żebym ja 

zadawała te pytania, bo Pani celem przyjazdu do Gdańska było rozpoczęcie studiów. Czyli na 

przykład, czy pamięta Pani numer transportu? 

 

-Boże, nie pamiętam! Natomiast byłam na wystawie w Olsztynie, tam była taka wystawa tych, 

którzy przybyli tutaj tym transportem. Między innymi tym transportem, którym ja tu przyjechałam. 

Przyjechali moi profesorowie, później się okazało. Bo cały uniwersytet Stefana Batorego w Wilnie 

/przeniósł się/ do Torunia i do Gdańska. Tym transportem, bo później mnie uczył profesor 

Czarnocki, kto jeszcze mnie uczył? Nawet z takim akcentem jeszcze mówił. Pamiętam jak to było.  

 

A Pani nie ma jakiś dokumentów repatriacyjnych? Zaświadczenia o przesiedleniu, to się 

nazywało. I często wpisywano albo numer tego zaświadczenia albo numer transportu.  

 

To był profesor Wirter, wtedy przyjechał profesor Czarnocki, kto jeszcze? No Akademia medyczna, 

dużo z Akademii medycznej przyjechało. Później się okazało, bo ja przecież mając tyle lat co… Nic 

nie wiedziałam. To nie jest takie ciekawe… 
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To jest historia Pani życia! A ile trwała podróż? 

- No nie wiem, chyba dwa miesiące, może miesiąc. One stały tak… Te wagony. Ja nie pamiętam 

dokładnie. 

 

A poznała Pani kogoś, poznała Pani kogoś w tej podróży czy nikogo? 

-Później w szkole byłam. Ja pamiętam w szkole i wokół ludzie otrzymywali swoje domy jakieś za 

tamte domy, bo mieli papiery. Moja mama miała swój zawód i nie dbała o to. Tak też ja robię. Nie 

dbam o te dobra doczesne. Dlatego nie mam między innymi. 

 

Skoro podróż trwała dwa miesiące… 

-No nie pamiętam, może miesiąc 

 

To można było przyjechać całkowicie wyczerpanym. 

- No wie Pani, tam myśmy pamiętam ten wagon, którym jechaliśmy: to były te drzwi zaciągane, po 

środku koza stała i tam żeśmy grzali coś i tam jedliśmy. Natomiast tu stały nasze kufry jakieś, kufry 

zbite, skrzynie, w których wieźliśmy nasz dobytek. I wiem, że tam chyba były też krowy wożone 

tym transportem. Bo jechali też rolnicy. Bo później w Lidzbarku dużo było takich rodzin… Co 

prawda UNRA nam dawała, pamiętam pierwsze ubrania… Nie wiecie co to UNRA? Pomoc 

amerykańska, której myśmy nie chcieli, bo jakąś część tylko dostaliśmy, nie chcieli, bo Rosjanie 

nam nie pozwolili, nam czyli Polsce. Pomoc na te zniszczone tereny.  

Ale jak chodziłam pamiętam w bluzce uszytej z nylonu. W owych czasach, różowej z takie zakładki 

i ona była ze spadochronu. Wtedy nie było, fabryki przecież stały. I ona była uszyta z nylonowego 

spadochronu. I miałam jakąś taką ładną, szkocką kratę kurtka była, taka ładna. To była taka piękna 

wełna, szkocka widocznie. A to było z tej tak zwanej unry. Bo żywiliśmy się wtedy, bo jak staliśmy 

na tej stacji, to chodziliśmy wtedy po tę zupę takimi garnkami, dwojakami, to się nazywało i 

dostawaliśmy taką zupę. Czyli była jakaś pomoc ze strony rządu.  

 

A warunki higieniczne, jakie? 

-Oj dziecko… Jakie mogły panować warunki higieniczne w wagonie? 

 

Może zatrzymywaliście się na stacjach? 

-No na stacjach się trochę człowiek mył. Przypuszczam. Bo to i małe dzieci jechały. 

 

A warunki sypialne? 

-No na kufrach na podłodze stąd ten pożar, który tam u nas wybuchł i pamiętam, że cos tam nam 

spłonęło. No, zaraz. Ja jestem 37, to był 45. To miałam 8 lat. Powinnam pamiętać ale nie pamiętam, 

nie wiem… Może dlatego, że ten temat… O! I teraz, po przyjeździe nigdy na ten temat jakoś się 

nigdzie nie mówiło, to był ten wieczny strach przed tym, że możemy tam wrócić. Bo ten strach 

przed powrotem na Sybir, tak to się nazywało, tak to się mówiło, był zawsze w nas.  
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- O! A propos Litwinów, najgorsi w tym wszystkim, bo Wilno przechodziło w ręce, raz sowieckie, 

raz niemieckie. Tam były takie ciągłe zmiany. Ale najgorsi w tym wszystkim byli w pojęciu mojej 

rodziny, nie moim, bo ja nie jestem w stanie tego ocenić, byli Litwini. Którzy stanowili taką grupę, 

bardzo nacjonalistyczną. To byli przede wszystkim jako, że to są ludzie północy- wysocy, 

przystojni, o białych cerach, bardzo często błękitnych takich… Bo to są ugrofińskie. Tak to jest. I 

stanowili dla nas, no… Pamiętam, żeby się dostać, żeby móc wyjechać to mama płaciła, no… To 

się nazywa teraz, jak to się nazywa teraz, jak ktoś daje… Łapówka! A nie wiem jak to tam się 

nazywało. Właśnie, bo Litwini zajmowali, bo Wilno zostało litewskie. A Polacy, dla Polaków Wilno 

to jest zawsze polskie. Ale to nie prawda. Przecież historycznie jest litewskie. No, ale nacjonalizm 

jest nacjonalizmem. I jak Litwini, bo Litwini po wojnie doszli do władzy, rzeczywiście sowieci 

trzymali nad tym łapę. Natomiast rzeczywiście… 

 

Czy Pani może pamięta, jakie nastroje towarzyszyły w tym wagonie? Czy… No, bo to długo 

trwało, tak jak Pani mówiła? Czy były śpiewane jakieś piosenki? Czy życie towarzyskie było 

prowadzone? 

 

-Może inaczej. Wschód jest bardzo religijny. Ja nie pamiętam, żeby tam gdzieś był ksiądz. Ale jak 

trwoga to do Boga. I to pamiętam, że się odmawiało. Tak jest. Litanie do Matki Boskiej, teraz to już 

nie jest… No, jaka tam mogła być atmosfera… No bieda z nędzą. Nie wiadomo gdzie jedziemy. Jak 

żeśmy przyjechali do Lidzbarka to… Oglądałyście taki film Róża? 

 

Tak, tak. 

-To jest… Ja oglądałam dwa razy i myślę: - Boże, to mój życiorys. Z tym, że tam jest ten… Oni 

byli dojrzałymi ludźmi, tam jeszcze później to AK weszło. Ale te targi, te wszystko, tak to 

wyglądało. I ta rodzina wileńska, która tam przyjechała z tą krową, którą później Rosjanie zabrali, 

bo to napisał… To jest scenariusz według książki napisanej przez takiego… Nawet go kiedyś 

poznałam z Olsztyna takiego pana. No oparty scenariusz został na tych wspomnieniach. To jest 

właśnie… Jakie tam może być.  

 

Ale jak Pani przyjechała do Polski, to czy się Pani nie czułą taka odosobniona, że coś jest 

nie… Taka aklimatyzacja, bym powiedziała. 

 

-Aklimatyzacja. Tam wszyscy byliśmy skądś. W Lidzbarku zostało niewielu autochtonów, czyli 

mazurów, których uważaliśmy za Niemców. Oni nie chcieli tak opuszczać swoich ziem, jak myśmy 

opuszczali i niektórzy zostali dwa lata, bo chodziłam z taką niby Niemką, która przez to, że 

myśmy… Ona była Mazurką. Mazurzy, bo tam mieszkali Mazurzy. Dobrze mówię? I później 

musiała wyjechać. Skąd się to wzięło, że ona musiała wyjechać? Ponieważ mieszkała w ładnym 

domku i ten domek się podobał pierwszemu sekretarzowi partii. Czyli władzy się podobał, bo czy 

to jest pierwszy sekretarz czy drugi to jest partia PIS, czy partia PO, czy parta Unii Pracy, władza.. 

Władzy się domek podobał., I tak uprzykrzyli im życie, że musieli wyjechać do Niemiec, Tak się 

robiło.  
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Może Pani pamięta, po kim zajęła Pani rodzina mieszkanie, tam w Lidzbarku? 

- Nie, nie znam ich. Już ich nie było. Wiem na pewno żeśmy zajęli to mieszkanie po jakimś takim 

miejscu, bo to ładny dom był. W samym centrum miasta. Tam opatrywali rannych. Bo jak żeśmy 

byli to tam bandaże, lizol, tam takie… No widać, że tam… Wojna! Bo to takie czasy.  

 

A na jakiej zasadzie się zajmowało mieszkania? 

-Na zasadzie przydziałów. Przychodziło się, ile was jest? Kto pani jest? Ci ze wsi dostawali domki 

dalej i nawet dostawali krowę. Dużo Ukraińców tam mieszkało i nadal mieszka. No już teraz, oni 

nie przestali być Ukraińcami naturalnie, zostali Polakami.  

 

A jak wyglądało mieszkanie? Jakieś ślady, pamiątki po mieszkańcach? 

- O Jezu! Słyszałam, że bardzo dużo. Ale Pani zadaje takie pytania, nie pomyśląc, że bardzo często 

wchodzono do tych ludzi, kazano im w ciągu, tak jak sowieci wchodzili do nas i kazali. To nasi 

przedstawiciele władzy, powiedzieli: -Chcecie wyjeżdżać? Macie jutro podstawiony wagon! I te 

stacje graniczne były takie, jak teraz to jest dziko, tam nie ma w ogóle stacji teraz. Przestały tam 

jeździć pociągi. A tam było tak, tu byli Niemcy, to znaczy Mazurzy i Niemcy. Czyli autochtoni, 

czyli ci którzy tu żyli, musieli wsiadać w wagony i jechać na zachód, a my ze wschodu tutaj 

przyjeżdżaliśmy. To była wędrówka ludów. Przemieszczaliśmy się. Także, jak teraz widzę panią 

Sztajbak ona się nazywa, ta od tych Niemców tam, która z Gdańska tu pochodzi, z Gdyni dokładnie 

z Redy. I ona mówi, że zostali wyrzuceni. Tak! A my nie zostaliśmy wyrzuceni? Z tym, że oni tu 

jednak chcieli zostać, a my wiedzieliśmy co to są Rosjanie… Uciekaliśmy stamtąd. Przynajmniej 

moja rodzina. Uciekała stamtąd jak najszybciej.  

 

(...) 

 

A jak radziliście sobie jako rodzina w nowym miejscu? 

- Bardzo dobrze! Myśmy zawsze wszędzie dobrze. Bo zawód lekarza, zawód pielęgniarki, zawód 

położnej jest zawsze potrzebny. Dlatego chyba zostałam lekarzem.  

 

Chciałabym mniej więcej znać lokalizację tej trasy, którą Pani przebyła z Wilna do Polski. 

- Nowa Wilejka-Wilno. Z Wilna transport szedł.  

 

A gdzie dokładnie w Wilnie mieszkaliście? 

-Wróbla 5. O wiem dokładnie co tam było, obok było getto żydowskie. Bo ja pamiętam. Przy 

getcie. I kościół Serca jezusowego. To jest Mała pohulanka. Bo ja pamiętam jak wywozili z getta.  

 

Czyli Pani też o tym wiedziała? 

-Tak. To blisko było. Dziadek postawiał ten domek, ale tutaj nie mamy nic.  

 

A wspomnienia z Wilna i w ogóle tego okresu przebywania na Litwie… 

-To są fragmenty… 
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Z kim się zaprzyjaźniliście na Warmii? Mieliście pewnie dużo sąsiadów. 

Bo Pani wspominała, że też kresowiacy… Ale z kresowiakami się trzymaliście. 

-Tam wyłącznie, tam prawie nikogo innego nie było. Tam całe miasto, bo to niewielkie miasta i dwa 

bataliony mężczyzn, czyli wojska bo tam było wojsko. To było miasto przygraniczne, wojskowe. 

Zaraz po wojnie, a młodzież tam tylko się słyszało ten wschodni akcent. Ja go zgubiłam dopiero 

tutaj. Tutaj zgubiłam ten akcent, jak przyjechałam. Ale tez próbowałam zatrzeć w pamięci to 

wszystko.  

 

Ale to trzeba mieć chęć pozbycia się akcentu. 

- No chęć… To trzeba wcześnie zaczynać. Ja wiem… U nas chyba, mama do końca śpiewała, bo to 

jest jak to mówię. Natomiast są aktorzy, już ich nie ma ale których znałam jak Leszek Ostrowski, 

który grał takie role cudowne. Moje nazwisko jest Świderska i był taki Świderski, aktor, który grał 

w Warszawie w teatrze Hanuszkiewicza, nie wiem czy Wam cos mówi to nazwisko… To też miał 

taki akcent! I to był akcent potrzebny. Ja byłam teraz na filmie Wałęsa i Więckiewicz grał tak tego 

Wałęsę z takim akcentem, że jakbym usłyszała Wałęsę.  

 

Ale ten akcent o pewnej tożsamości świadczy. 

- No tak. To ja już nie mam tożsamości… Mam gdańską tożsamość.  

 

No jest to jeden z elementów tożsamości. 

-Język jest… Język o nas świadczy. To co czytamy, to co jemy. Jesteśmy wszystkim co mówimy.  

 

A jeszcze wracając, była Pani świadkiem wywózki Żydów? 

-Ale jako dziecko. Nasz dom był blisko getta. No to nie wolno było na to patrzeć. 

 

A dlaczego Pani mówi, że nie można było tego oglądać? 

-No bo nie pozwalano. Niemcy nie pozwalali.  

 

„Siedźcie w domu, pozmykajcie wszystkie okna”? 

-No tak. Chodzili i kazali zamykać okiennice, bo ja pamiętam, że ja mieszkałam w domku z 

okiennicami. 

 

Jak długo trwałą taka wywózka? 

-To po niemiecku, że porządek musi być!  

 

Akurat o wywózce tych Żydów z Wilna bardzo mało się słyszało. 

-Bo to nie było duże. Tamten budynek. To nie był duży. Nasz domeczek był taki malutki. Taki 

parter. 

 

A proszę mi jeszcze przypomnieć Pani datę urodzenia. 

-37 rok, 3 lutego. Dlatego Maria Teresa. Pamiętam stamtąd właśnie śniegi. I zawsze śniegi mi się 

kojarzą właśnie z dzieciństwem, z tym tam. Jak ja te walonki w zaspach śnieżnych mi zostały 

kiedyś. O Jezus, bo takie zaspy śnieżne tam. Lato jest upalne, się kapie w rzece człowiek, cieplutko. 

A zimą, śnieg jak cholera. I mróz. 
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W jaki sposób Pani te walonki? 

-W zaspę pamiętam weszłam. I nie zapomnę, lanie dostałam za te walonki. Że nie mogłam ich 

wyciągnąć, tam coś tam. Pamiętam takie. Pamiętam Dźwinę zamarzniętą. Bo Dźwina była 

graniczną rzeką i z Łotwy można było wysyłać paczki do Wilna, gdzie był głód. A u nas tam, no… 

Jak to, bo to małe miasteczko, mama miała kartki. Bo pracowała w szpitalu, to zawsze była ta 

słonina. Bo to słoninę się je na wschodzie. Bo to nadal jest taki obyczaj. Kroi się słoninę, samogon. 

Ryby to tam nie bardzo. I myśmy przez tę Dźwinę zamarznięta na sankach woziłyśmy paczki do 

Wilna. To pamiętam, żeby przez Łotwę, bo stamtąd nie można był wysyłać, nie wiem dlaczego. 

 

Czyli przekraczałyście granicę? 

-Tak, ja nie wiem czemu wolno było ale pamiętam ten zamarznięty lód na Dźwinie i saneczki takie 

ciągnie. I tam widziałam te ryby. Teraz jak byłam, to usiadłam nad Dźwiną, myślę: -Boże, gdzie 

mnie przeniosło?  

 

Ale to przecież nie jest, aż tak daleko od Gdańska, a taka była różnica klimatyczna? 

-No nie, Gdańsk jest takim… Kiedyś w ogóle były takie, jak to mówią starzy ludzie był inny 

klimat. Zmienia się to wszystko. A dlaczego? Wiemy, wiemy to wszystko. 

 

Nawet w latach 80 jak ja byłam małą dziewczynką, to ja pamiętam jak mi usta zamarzały, jak 

mi nos zamarzał i tutaj się zbierał taki mróz, np. na futerku czy na czymś. I pamiętam, że 

śniegu miałam po kolana.  

-Pamiętam zamarznięta Dźwinę. 

 

A nie było takiego czasu przejściowego? Że tak jak teraz deszcz pada przez dwa miesiące? 

-To jest typowe na wybrzeżu. 


