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W którym roku przyjechał Pan do Gdańska? W 46, tak w 46 w maju. Ja pamiętam moje 

pierwsze wrażenia, wyobraź sobie, że myśmy zamieszkali na Małomiejskiej za Radunią, trzeba 

było rzekę przekroczyć tą, która leci aż tam do Gdańska. Pierwsze moje wyjście z Małomiejskiej na 

dół na Orunię, na Jedności Robotniczej, musiałem przejść przez most, to się bałem tak tego mostu i 

wody, że pamiętam do dzisiaj, że brałem tak sobie, tak ręce (zasłania oczy dłońmi) i biegłem przez 

most, dopiero za mostem przestawałem biec. Takie wrażenia dziecięce.  

Z Wilna dużo Pan pamięta? Z Wilna pamiętam miejsce w którym mieszkaliśmy, parterowy dom, 

właścicielem był Kisiel. Psa pamiętam rudego mieliśmy, nie pamiętam rasy, ale chyba, wygląda mi, 

że to jamnik. No i to miejsce zamieszkania, komórkę tą naszą pamiętam też. Teraz tak, tu trzeba 

wziąć poprawkę, bo ja Ci mogę opowiadać coś, co mi ojciec do snu opowiadał dziesięć lub sto razy 

lub tysiąc pięćset razy i mi na twardym dysku się to zapisało i ja teraz może niektóre opowiadam, 

że ja to widziałem. Musielibyśmy tak dojść do tego, co 3 latek, 4 latek może pamiętać. Tyle, 

żadnego lania w pupę nie pamiętam, nie pamiętam... miałem... jak były naloty, Ci chwilę opowiem. 

Na początku ludzie wszystkiego się bali, każdego samolotu, wszyściutko, potem, Ojciec mi 

opowiadał, po iluś miesiącach, po roku, po dwóch, jak leciał samolot to ludzie oceniali w jakiej 

odległości on jest. Po tym... na słuch, nie, i umieli się chować. I myśmy uciekli do stodoły, ja, 

matka i ojciec, i odłamkiem, wybuchła bomba w pobliżu i odłamkiem dostałem tutaj, to miałem 

gdzieś cztery czy pięć lat, takie małą rysę taką, które potem, wiesz naskórków jest dużo u nas, nie, 

tam dziesiątki, to potem po jakimś tam krociu blizny nie było ta blizna tak, zanikła. Ale byłem 

trafiony, także tu się śmiałem potem, że czynny udział w wojnie brałem, nawet byłem ranny! Ale 

widzisz też to pamiętam, mi się wydaje tak, że pamiętam tą stodołę, że z takich desek już 

przyniszczonych takich, niejasne, nieheblowane, i tą niby słomę. A potem jak ojcu opowiadałem, to 

mówi: „słuchaj, nie, nie, tu dużo się tu nie zgadza co ty mówisz, ty teraz dopowiadasz, do tego co ja 

ci opowiadałem, ty teraz już zaczynasz dopowiadać tak trochę”, nie, ale mówi, to tak nie było, 

byliśmy w stodole, nie taka stodoła, i zaczynał mnie wyprowadzać. Tak samo jak ja teraz Tobie 

mówię, musisz wziąć poprawkę, co ja mogę pamiętać, a co ja mogę Ci opowiadać z opowiadań 

mojego ojca, jak ja synowi dużo rzeczy opowiadałem też.  

A pamięta Pan adres w Wilnie, pod jakim mieszkaliście? Nie, tylko pamiętam ulicę, ulica 

Majowa, jej już nie ma, nie ma bo ja już mówiłem u Pani profesor jak byliśmy, ja któregoś razu, nie 

pamiętam, to ósmy czy dziesiąty, bo pierwsze wyjazdy z torbami na handel, tu żeby zahandlować, 

bo ja mówię o okresie komuny, nie, trzydzieści parę lat temu, czterdzieści lat, te wyjazdy to było 

przemycanie peruk, nawet prezerwatyw, raz na życzenie zawiozłem tam ludziom pięćset 

prezerwatyw Tam pewnie po wojnie już zmienili tą nazwę ulicy Nie, nie ma, zburzone Zburzona 

całkowicie Tak, ja ósmy czy dziesiąty raz, nie pamiętam, pierwsze wyjazdy wiadomo przyjęcia w 

domu tutaj wóda, od przyjazdu do wyjazdu pijany jeszcze w pociągu, jeszcze nawet na dworcu jak 

nas żegnali to jeszcze albo szampan wypity i prawie nieprzytomni, czasem to nawet celnicy byli 

wkurzeni bo niektórych nie mogli doprosić się o dokumenty, bo pijany nie wiedział czy pod silnik 

go schował czy gdzie go schował żeby podczas picia ktoś nie ukradł nie dokumentów. To któregoś 

razu już powiedziałem nie bo ja tam się urodziłem to co to za wrażenia przychodzę i mówię 

opowiadam o jakiś restauracjach rodzicom, czy siostrom nie, nie jednego razu przyjechałem o 

siódmej na spotkanie na dworcu, w pół do ósmej byliśmy na miejscu u znajomych, więc stół 

http://www.capk.pl/


 

 

Transkrypcja jest własnością Cyfrowego Archiwum Pomorskich Kresowiaków © 2015 Wszelkie prawa zastrzeżone www.capk.pl 

3 

 

 

zastawiony, wiadomo nie  

W którym roku Pan pierwszy raz przyjechał do Wilna? Pierwszy raz pojechałem w ’75 roku 

latem i któregoś, ósmy tam raz mówię czy któryś nie, ja opowiadałem u Pani profesor, zjadłem 

śniadanie, wyszedłem na miasto, idę na postój do taryfiarza i pierwsze to było tak, zaglądanie mu 

przez szybę bo oni mieli te swoje identyfikatory przy tym zdjęcie i nazwisko, patrzę Jurkiewicz, o 

to po polsku się dogadamy Dużo Polaków podróżowało turystycznie Tak nawet i miejscowi już 

po polsku rozmawiają bo w sklepach wszędzie w restauracjach mogłeś po polsku. Mówię mam taki 

y taką prośbę do Pana, takie życzenie, ja bym chciał Pana na cały dzień wynająć, płacę dobrze, Pan 

powie ile, ja zapłacę nie będziemy się targować, potrzebuję pojechać do św. Piotra i Pawła do św. 

Anny do cerkwi, te takie miejsca mówię, żebym wiedział co tam się dzieje jak to wygląda, żebym 

po przyjeździe mógł poopowiadać bo mnie ciągle pytają, Pan mówi nie ma sprawy tylko 

pojedziemy do domu ja uprzedzę małżonkę że nie zjadę na obiad, ja mówię tak bo stawiam 

śniadanie obiad i kolację no problem dobra ile to kosztuje, 15 rubli on mówi, dla mnie 15 rubli jak 

ja 120 rubli za jeansy brałem Na cały dzień cały dzień od rana do wieczora po tym odwiózł mnie 

jeszcze na kwaterę, przyjechałem mówię no! Teraz proszę tu jakąś wódkę otworzyć dobrą czy 

szampana bo już jestem wolny, ale byłem widziałem, i jeszcze on mi opowiedział, i powiedziałem 

gdzie się urodziłem i on mnie zawiózł na tą ulicę Na tą majową tak, tylko mówi tam już nie ma 

majowej ja Pana zawiozę w te miejsce o którym pan mi mówi ono jest zaorane, zaorane bo to już 

była taka końcówka ulicy za tym był taki spad, ja tylko widziałem zawsze dym lokomotywy tam 

już tory szły, i one szły od dworca wileńskiego nie, Było to gdzieś blisko dworca w takim razie 

blisko dworca, tak jest to było blisko dworca, tam już pokazał nowe bloki, mówi to tutaj była ta 

ulica majowa, ja mu mówię tu były takie bardzo wysokie drzewa takie okropne, mówi tak to były 

takiej wysokości, że Pan już takich w mieście nie spotka, bo my mówimy o okresie przedwojennym 

i wojennym nie, ale mówi tu już wszystko zaorane bo już było... no i tyle z tego, a teraz po wojnie, 

no ty byłeś to tobie trudno opowiadać <pokazując zdjęcia> to są moje zdjęcia łebka jak byłem o, to 

jestem też ja, to mógł być rok 42 bo w 41 tu widzę że pewnie ledwo chodziłem albo nie chodziłem 

to gdzieś 42, tu już gdzieś 3 letni, mógłby być 42, 43, tutaj z wesel, a tu matki, mojej matki, bardzo 

stare zdjęcie, to są mojej matki rodzice a mógłby Pan jeszcze podać imiona i nazwiska rodziców 

swoich tak oczywiście nawet mogę dziadków tych podać, to jest dziadek mój to jest babcia czyli 

rodzice mojej mamy, i teraz tak, dziadek starzej inaczej ubrani nie wygląda był nauczycielem, w 

związku z powyższym że był nauczycielem to niektórzy w genach mieli te zdolności i ten obywatel 

to ci pokaże i ciekawostkę ci powiem, ten, był jednym z kierowników budowy pałacu kultury w 

Warszawie i on wtedy poprzez czerwony krzyż odnalazł nas bo nie wiedział w ogóle o istnieniu i 

gdzie mieszkamy i spotkał się z rodzicami ale nie mógł zaprosić swojej siostry mojej matki do 

siebie do Moskwy bo był wysoko postawionym i partyjnym i nie wolno mu było nawiązywać 

kontaktów z Polakami także matka była u siostry i się z nim spotkała ale nie u niego w Moskwie w 

mieszkaniu on przyjechał do Mińska na spotkanie takie rodzinne do siebie nie mógł mówi bo być 

może, tak matce powiedział, być może że, nie jestem pewien, że moje mieszkanie jest pod 

obserwacją bo był jakimś tam inżynierem w ministerstwie w Moskwie mówi tacy jak mi jesteśmy 

prześwietlani jesteśmy obserwowani z kim obcujemy z kim chodzimy na wódkę z kim chodzimy do 

kościoła on o tym wie i to powiedział o tym mojej matce, bo matka chciała go tutaj do Polski 

zaprosić, a on mówi nie ma takiej możliwości absolutnie  

To Pan tu przyjechał razem z rodzicami tak Rodzeństwa Pan nie miał? Siostra miała roczek, 
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Irena, już nie żyje, umarła 3 lata temu, i potem druga siostra to już się tutaj w Gdańsku, mama była 

w ciąży bo w 46 roku urodziła się ta moja druga siostra ta jest na przymorzu mieszka i żyje, nie 

czują takiego pociągu jak ja, jeszcze ani razu nie mówiła ze chciała by być w Wilnie, moja żona 

pochodzi z białystockiego a była w Wilnie 5 chyba razy, 2 razy ze mną samochodem potem by raz 

na wycieczce, coś pięknego A Pana dziadkowie zostali tam w Wilnie? Moi od strony ojca jak 

ojciec miał 12 lat to umarli mu ojciec i matka, było ich 6 i starsza siostra 16 letnia ich 

wychowywała, pierwszą pracę jaką podjął jako 14 latek to u jakiegoś chłopa, ciężką fizyczną 

robotę, mój ojciec przeszedł gehennę, potem się do Wilna ściągnął, on taki kumaty był facet, nie 

chciał robić u tego bambra za jakiegoś parobka to spierdzielił do Wilna, pracował przy ubijaniu 

dróg, chodził do szkoły, skończył szkołę podstawową.  

Pamięta Pan kto był przesiedlany z Wilna? To byli sami Polacy? Myśmy uciekali, bo ojca 

poszukiwała policja, policja rosyjska poszukiwała, polski, przyjechał polski policjant na rowerze i 

powiedział, żeby szybko niech Pan się zbiera powiedział który transport jest, stoi podstawiony do 

Polski na dworcu niech Pan szybko zabiera to co Pan tylko w rękę złapie w związku z tym koc taki 

za cztery rogi, nie wiem co, to co się zmieściło w taki duży koc na ten, na plecy i na dworzec 

spontaniczna decyzja spontaniczna decyzja, nie planowana nic, w ogóle. Matka w ciąży z tą 

siostrą, która się urodziła w ’46 roku  

A datę dokładną Pan pamięta? Tego transportu? Transportu? Maj ’46 a dzień Ci nie powiem, 

dlaczego? Też nie pamiętam wyjazdu, ale w maju zamieszkaliśmy tutaj, podróż mogła trwać parę 

dni  

A z podróży właśnie, coś Pan pamięta? Tylko wagon, wagon ten taki bydlęcy, w środku bez 

siedzeń bez niczego tam się na podłodze siedziało, no i kupa ludzi, bardzo dużo, i tak 

niespodziewanie, że w wagonie zaczęli rozmawiać Polacy gdzie wysiąść, i pierwsze ojciec miał 

takie myśli, żeby wysiąść w Poznaniu, bo coś tam słyszał o Poznaniu, jakąś tam miał wiedzę, ale 

jeden z tych, którzy jechali namówił go, „ale proszę Pana, jedźmy do Gdańska bo to co wiem 

Gdańsk jest rozbity zbombardowany maksymalnie, i w związku z powyższym... aha i miejscowi 

autochtoni ci Niemcy pouciekali, będą wolne mieszkania, wyposażone mogą nawet być w meble, w 

różne rzeczy, i pracy dużo”, żeby utrzymać teraz tutaj jak ojciec, dwójka dzieci, trzecie w ciąży, i 

ojciec po tej namowie, wylądowali w Gdańsku, nie znając w ogóle miasta, nic kompletnie,  

Pamięta Pan albo może właśnie Panu tata opowiadał w jakiej grupie wyjechali? Przypadkowi 

całkiem ludzie, ale prości, nie żeby tam, tu się dogadywał, namawiali się to chodźmy do technikum 

może budowlanego bo będzie odbudowlanie. Ojciec nie poszedł bo dzieci na utrzymaniu, pracy 

szukał znalazł pracę to potem jeszcze wziął pół etatu, po sklepach jeździł yyy samochodem 

bankowym pieniądze odbierał, teczka z łańcuszkiem z kłódeczką pół etatu takiego dorabiał żeby 

utrzymać, już się urodziła siostra, czyli jeden pracował na pięć osób, weź teraz nawet w tej dobie ty 

zapracuj na 5 osób, to jest prawie niemożliwe, także nie podjął żadnej wieczorówki, ani zaocznego 

kształcenia się, średniego chociażby, to mógłby być dyrektorem, bo ojciec mówił, że bywało nawet 

po 7 klasach to kierownikami poważnych tych zakładów byli, bo poginęła, część wymordowana 

część zginęła w czasie wojny  

A wie Pan co zabrali ze sobą? Jakie rzeczy w ten koc spakowali? Tylko podstawowe, to co 

żeby, jakąś miseczkę, jakiś kubek, jakiś czajnik, ubranka trochę dla nas, to co na siebie i to 

wszystko A co zostawili? Wszystko inne? Nie wiele mieli ponieważ mieszkali w mieszkaniu 
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wynajmowanym, oczywiście meble tam to wszystko zostało, komórka, w komórce co było, rower 

w komórce, bo z sobą nie można było tego zabrać jeszcze nie byłoby i miejsca, wyrzuciliby razem z 

rowerem ojca z wagonu A co z tym psem? A to wcześniej nie wiem, co się stało, albo zostawili go 

u gospodarza albo u kogoś innego albo komuś innemu przekazali, albo jak nie mieli czasu nie 

wiem, może go zostawili wiesz na pastwę losu, wiesz jak ucieka się nie, to zwiewasz nie patrzysz, 

bierzesz dokumenty żeby  tożsamość swoją komuś tam okazać będąc zatrzymanym, a resztę liczysz 

na to no resztę zdobędziesz od ludzi dostajesz, albo zaczniesz zdobywać, a jak nie, będzie głodówa 

gorzej śmierć to kraść tak i tak robili, ojciec mówił tutaj gdzie zamieszkali normalnie wchodzili 

włamywali się do mieszkań tych poniemieckich targali po schodach fortepiany kuźwa mówi 

Ryszard no fortepianów to pełno wywieźli do Rosji tak no  głównie fortepiany,  

a z kim mieszkali wcześniej, z kim państwo  mieszkali wcześniej tam w Wilnie? Tego nie wiem, 

nie pamiętam w jakiej okolicy, nie wie Pan nie, to było blisko centrum, wiem, że majowa, to było 

niedaleko do centrum, zresztą to nie było takie miasto jak teraz rozległe, tutaj jeszcze kilkadziesiąt 

lat temu to przecież nie było Żabianki, Przymorza, tu Chełmu, to przecież nie  było, co to znaczy 

duże miasto było, no w centrum, coś się mieściło za miastem jakiś byle jaki przemysł tu był 

stoczniowy, kokoszki, fabryka domów ale to już za Gdańskiem i koniec przemysłu, tu jakieś 

futrzarskie zakłady jakaś rzeźnia, finisz.  

A co Pana tata robił właśnie przed wyjazdem do Gdańska? Czym się zajmował? Tam? Tam 

właśnie przy układaniu, brukowaniu, fachowo, przy brukowaniu ulic, w trokach dużo robił, to było 

dużo było  takich wyjazdów za miasto, jak daleko nie wiem, ale pewnie nie daleko skoro codziennie 

wracał do domu, to musiało być niedaleko Pewnie sami Polacy tam byli w Wilnie w tamtym 

czasie tak, tak no Polacy i Litwini, te dwie nacje, ale głównie Polacy bo to Wilno było polskie, 

chociaż dziwne jest ze ja mam metrykę w języku litewskim, jak na metryce mojej jestem  Ryszard 

Undro to na metryce mam Ryszardas Undras, to ciekawe czyli musiały być już władze yy a ma 

pan te wszystkie dokumenty żebym mógł zrobić zdjęcia? Tak, tak, tylko teraz metrykę znajdę 

zaraz, żółta już taka będzie, wiesz, <szuka metryki> ja mam podzielone wiesz na tematy, 

świadectwa szkolne, pewnie zaraz znajdziemy, tu wszystko znajdziemy tylko odpowiedni skoroszyt 

(…)To chyba metryka, metricum isaras, hmm a czemu tak po litewsku no widzisz to jest ciekawe 

nie, Polak no właśnie wtedy Wilno było polskie to już wydało no a to popatrz jakiś dokument w 

Kownie, a tu już Ryszard, a nie też Undruj, Ryszardnik Undruj, a w Kaunasie wydane, zobacz, w 

Kownie, nie wiem, nie mieszkałem w Kownie nigdy, tu akt urodzenia ojca to nie potrzeba, same 

nas historyczne interesują nie no znaczy akt urodzenia ojca też byłby fajny tak? Wyciąg z aktu 

urodzenia, a może znajdę i metrykę, (…) 

A jeszcze mógłby Pan powiedzieć teraz kto powiedział państwu o wyjeździe? Polski policjant, 

na rowerze przyjechał, pierwszą spotkał, to matka opowiadała, „czy jest mąż w domu” matka mówi 

„jest” to co pamięta mówi tak „jest w komórce” nie wiem czy drzewo rąbał czy coś tam, „Pani 

zawoła męża” matka poszła zawołała a on mówi „Panie Michale, policja rosyjska się panem 

zainteresowała, niech Pan jak najszybciej zwiewa”, bo wiadomo jak zabiorą to i rodzinę i dzieci, 

teraz to ja byłbym skośnooki nie, gdzieś tam na Kazachstanie czy gdzieś, tam bym w ogóle nie żył, 

bo tam już dawno od wódy, od tego już dawno bym się zapił, już bym nie żył, kto tam żyje do 80 

lat, ale po mnie potomkowie by zostali tam jacyś, no i co to by się… ale ojciec był dosyć kumaty 

taki facet, zresztą widać zwykły chłop, zobacz chodzi elegancko ubrany, w kapeluszu, garniturek, tu 
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krawatka, elegancki ten.. no i mówi mu, powiedział mu jest transport do Polski, stoi na dworcu 

podstawione już wagony stoją, niech pan się szybko pakuje on się zapełniał no i ci ludzie jechali nie 

tam.. bez siedzenia bez tego normalnie jak bydło nie, bo to nie był jakiś pasażerski tylko normalny 

towarowy i na tej zasadzie nie mając tutaj nikogo nie znając nic nie wiedząc na ten temat, nic 

kompletnie, pierwsze mówię myśli były takie ze yy w poznaniu wysiądzie, a przekonał go tez jeden 

z uciekinierów, czy tam wyjeżdżał dobrowolnie może, przekonał go ze Gdańsk jest rozbity, 

zbombardowany, tam będzie pełno roboty dla nas, tam będą prosić czy żebyśmy poszli do roboty, a 

o to chodzi żeby mieć robotę, mieć pieniążki na utrzymanie się bo trzeba rozpocząć od łyżki, od 

widelca od tego, no i słuszne argumenty nie? No oczywiście, a wcześniej podróżowali do Polski?  

nie nie, nie było mowy o tym, ani to pieniądze ani to, ja tutaj ja ci powiem zawsze mnie to… 

ciekawostki w temacie, nade mną mieszkają niby oświeceni ludzie a zagranicą nigdy nie byli, 

zagranicą a już  nie mowie o zachodzie, w Czechach, na Węgrach w NRD, nie byli, a chłopak po 

średniej szkole po tej naszej gdzie ja uczyłem kierownikiem jest w PRSie Polskim Rejestrze 

Statków, mama na poczcie pracuje, niby nie głąby, a Polska Polską to nigdzie nie byli, to zobacz 

jak można byłoby 70 lat temu żeby prosty niewykształcony, no ojciec się kształcił, był 

wykształcony to może mógłby gdzieś na jakimś seminarium czy gdzieś to, w Warszawie to tu, 

przecież ta inteligencja jeździła nie, Paryż Londyn Warszawa,  

Mówili Panu rodzice czego było najbardziej żal jak wyjeżdżali z Wilna? Nie bo uciekali, nie 

było niczego, nie żałowali, nie było żadnego majątku, zostawili , podstawowe takie rzeczy które 

trzeba żeby zjeść, żeby się wyspać, to wyro,  i żeby w cos się ubrać, matka dorabiała, jak ojciec się 

ukrywał był okres, to matka dorabiała na rynku, sprzedawała słodkie bułeczki na takiej desce, 

uwiązane tutaj na szyi takie wiesz ten i sprzedawała bułki to co mi mówiła, bo ojciec mógł tylko 

sporadycznie wpaść w nocy i to od czasu do czasu mnie tam pocałować, nawet nie budził mnie, z 

matką porozmawiał, porozmawiał, cos wziął do jedzenia, jakiś ser biały czy cos tam, kawałek 

chleba i spierdzielał, a matka musiała teraz siebie i mnie utrzymać to na rynku handlowała i to 

handlowała tym co było, no bułeczki najlepiej bo to kupi i ten co sprzedaje jak chodzi po rynku, i 

ten co przyszedł kupić, jak długo chodzi po rynku, a to weźmie bułeczkę, a to to przyjdzie, zanim 

pójdzie do domu na jakiś posiłek, ciężkie czasy, okropne, jak tu przyjechali to jak ojciec opowiadał 

niczego nie żałował, kompletnie niczego nie żałował nie a zostawili tam kogoś nie wiem, ze 

znajomych, rodziny? Yy zostawili ojciec…matka to zostawiła bo matka pochodziła… moja matka 

w ogóle pochodzi z Mińska, z Białorusi, wychodząc za mąż, wychodząc za mąż, biorąc ślub 

kościelny musiała zmienić wiarę, zmieniła z prawosławnej na naszą katolicką, bo była prawosławna 

i oni już się poznali w Wilnie poznali się w Wilnie, tak, poznali się w Wilnie, matka była służącą u 

żydów, dobrze miała, wiesz, bo u żydów nie brakowało jedzenia, tam higieny osobistej, nie trzeba 

było się o mydło martwić, to tam takie te, co było wszystko bardzo ważne, jak mi opowiadali to tam 

każdy grosz się liczył, każdy kawałek mydła, każdy kawałek chleba, bo to były takie ciężkie czasy, 

także jak tam to opuścili, a tutaj przyjechali to ojciec mówił to jakby Pana Boga za nogi złapali, 

pracę od razu miał ojciec, pracę i mieszkanie bo mieszkanie wybrał nieduże, bo bo jak wiesz taki 

zahukany, prosty człowiek nie, bał się coś większego że może mu coś zabiorą, może go pobiją, 

może coś mu zrobią, to wziął takie skromniutkie na parterze bo małe dziecko ja byłem nie i siostra 

roczna, jednopokojowe z kuchnią, ja koło tego mieszkania przejeżdżam często, mnie korci zajść 

zapytać tego, powiedzieć temu panu, że ja tu byłem pierwszym mieszkańcem po wojnie, jak 

Niemcy uciekali, to ja tu pierwszy… tylko że ja za… ja jadę do syna wolno tym, i przed tym 

http://www.capk.pl/


 

 

Transkrypcja jest własnością Cyfrowego Archiwum Pomorskich Kresowiaków © 2015 Wszelkie prawa zastrzeżone www.capk.pl 

7 

 

 

mieszkaniem stoi lump taki widzę go z papierosem taki jakiś nie, co ja będę z nim gadał jak on… 

 ale co to była, kamienica? to jest budynek, na małomiejskiej te budynki już są, to są piętrowe, 

cztero- ośmio- mieszkaniowe, cztery na parterze, od podwórka dwa, od ulicy dwa i dwa od ulicy na 

pierwszym piętrze i dwa od tamtej strony, i za tym są komórki, teraz tam jak ktoś umiera lub się 

wyprowadza nie rejestrują, nie meldują nikogo, już teraz coraz więcej widzę zamurowanych okien, 

pustakami, czyli nikogo nie meldują. Jakbyś jechał kiedyś na Kaszuby czy gdzieś, Małomiejską 

ulicą, Małomiejską, to po prawej stronie, jak miniesz taką krzyżówkę, tam Ptasia, Nakielska, to po 

lewej zobaczysz już u góry nowe budownictwo, ale to brzydkie tam to dziesięciopiętrowe, takie 

dwuklatkowe nie, i wszystkie ulice mają… Klonowa… związane z kwiatami, z przyrodą, a po 

prawej zobaczysz właśnie te budynki co ja mówię, ich tam będzie stało teraz chyba sześć albo 

osiem, po prawej stronie, dwupiętrowe, przed nimi nie ma nic, i za nimi też nie ma nic, bardzo 

łatwo te…gdybyś aha i byś poznał co Pan Ryszard mówił, to byś widział bo niektóre już mają 

zamurowane okna, a to jest to co ten facet mi mówił ale wcześniej ta ulica musiała się inaczej 

nazywać jak tu przyjechaliście? Małomiejska Małomiejska cały czas? Cały czas małomiejska, aż 

do dzisiaj 

 Pan mówił, że podróż trwała tak gdzieś z parę dni tak, parę dni trwała bo gdzieś długo stała, to 

były te stare lokomotywy, to musiała wody nabrać, z tego wiesz takiego żurawia nie, a myślę że 

musieli się nawet zatrzymywać żeby ludzie wyszli się załatwili, bo przecież w tych towarowych nie 

było toalet, tylko teraz pasażerskie mają, towarowym jakbyś jechał teraz to musisz w biegu sikać 

musiał byś, albo kupę robić nie wiem, na papier, zwijać i wyrzucać gdzieś w pole, musieli sobie 

radzić na to nie ma….  

A jaka była trasa podróży? nie wie pan? Wilno przez Poznań, a z Poznania Wilno, Poznań i 

Gdańsk, czy jeszcze jakieś były stacje? Może były po drodze, to tego ci nie powiem, bo nie 

pytałem, ty teraz zbierasz materiały to o szczegóły pytasz, a ja o szczegóły nie pytałem, tylko takie 

wiesz podstawowe rzeczy nie, jakbyś był 20 lat temu tutaj to z ojcem byś moim rozmawiał, tylko 

byś nie rozmawiał bo ty jeszcze malutki byłeś roczek to byś powiedział proszę pana a ja chcę siusiu 

niech mnie pan wysadzi A podczas podróży nie wiem, poznaliście kogoś nowego? Tak, ojciec 

poznał bo miał tu z nimi kontakty, ten co namawiał ojca do technikum, poszedł do technikum, 

skończył technikum budowlane, były skrócone, to były 2 letnie, nie 4 letnie, kierownikiem… 

poważnym kierownikiem budowy został, szycha. Ojciec też, w związku z tym że miał siedem klas, 

bo większość co przyjeżdżała to miała 3,4,5, ojca znajomy z Wilna, został na ulicy Podmiejskiej 

kierownikiem sklepu spożywczego, kierownik, miał ekspedientki dwie, i w pewnym momencie 

zażądali od niego papierów, jakie posiada wykształcenie, to napisał oświadczenie że sk… bo wiesz 

ci co nie mieli wykształcenia a gdzieś tam coś dostał fuchę to się tłumaczyli że w czasie wojny im 

papiery zginęły albo się spaliło, on napisał oświadczenie, że w takiej i takiej miejscowości, w takim 

i w takim roku skończył szkołę podstawową, siedmioklasową i mego ojca powołał na świadka, 

ojciec się podpisał, a do mnie potem opowiada, mówi, wiesz co? On w 4 klasie przestał, z tego co 

pamiętam poszedł krowy paść i to nie tylko swoje, tylko jeszcze z innych za pensję taką, to 4 klasy, 

no ale ojciec mówi, ja niczym nie ryzykuję przecież, i podpisał, że był tak, razem z ojcem skończył 

szkołę podstawową i wymienili numer i tak dalej nie, także jak ojciec miał 7 poszedł go gazowni 

pracować, został przewodniczącym rady zakładowej, nie pracował fizycznie, tutaj w Polsce już nie 

pracował ani jednego dnia fizycznie, tacie mówiłem, że był dosyć kumaty facet, przewodniczącym 
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rady zakładowej, ja mam, oddałem synowi książkę „Pana Tadeusza” Mickiewicza, ojciec dostał w 

’54 roku, tych egzemplarzy jest bardzo mało, to jest książka formatu, większy jak A4, ja uczyłem 

rysunku technicznego to A4 jest jeszcze raz jak ten <pokazuje na kartkę> to jest większa, ale nie 

A3, A3 to byłby gdzieś taki, takiego formatu „Pan Tadeusz”, każda księga rozpoczyna się ryciną 

kolorową składaną, rozpoczynają się, od wiersza rozpoczyna się na przykład litera N, to kurde taki 

ala kwiatkami takimi, takie bajeranckie Ale to z Wilna? Nie tutaj dostał tutaj tutaj dostał, tych 

egzemplarzy na ostatniej stronie jest, bardzo mało wyszło tych egzemplarzy, w ’54 roku ojciec 

dostał, to jest 46… 61 lat temu, ojciec ją dostał, ja oddałem to synowi w pamiątkę, a na okładce tej 

książki głowa Mickiewicza jest wytłoczona, wytłoczona jest głowa Mickiewicza no to 

rzeczywiście mało takich Potem, potem dostał się i te pół etatu co mówiłem nie, potem przeniósł 

się, nie wiem w jakim roku po papierach może bym doszedł, do akademii medycznej, na 

kierownika działu gospodarczego, patrz 7 klas, teraz po studiach trudno jest złapać taką robotę, i był 

46 czy 48 lat kierownikiem działu gospodarczego, miał tak dobrą opinię, że jak odchodził na 

emeryturę, wezwał go dyrektor i zaproponował, żeby będąc na emeryturze, tutaj pół etatu, „my na 

Pana miejsce Panie Michale mamy już przygotowanego magistra, młodego”, on był gdzieś w twoim 

wieku, „Pan będzie mu pomagał Panie Michale, jeszcze tak, Pan będzie przychodził do pracy jak 

Pan będzie chciał, jak Pan się gorzej poczuje, to Pan nie przychodzi Pan nie dzwoni nawet do 

nikogo, Pan przychodzi..” ojciec mówi „no dobra” to przyjął te pół etatu, wiesz, ale jak to uczciwy, 

to chodził na ósmą normalnie i 8 godzin pękał, nie cztery, aż przerwał kiedy  zaczął tracić pamięć 

trochę, mi to powiedział pierwszemu synowi, córkom nie i żonie też nie, czyli mojej matce, mówi 

„wiesz co mam problemy, byłem, wyszedłem z pracy z akademii medycznej, poszedłem na tramwaj 

i na przystanku zapomniałem w którą stronę mam jechać” ja mówię to rzucasz robotę to jutro nie 

idziesz, ale mówi no tak nie mogę rzucić, ja mówię ojciec, od jutra dzwonisz, że już te pół etatu 

żeby rozwiązali, nie możesz bo możesz trafić, pojedziesz w inną stronę, wylądujesz gdzieś na 

dzielnicy łobuzów, pobiją cię, okradną, nie mają cię z czego okraść to cię za to że nie mają z czego 

okraść to cię skopią, połamią ci nogi, no on tylko ze mną rozmawiał, mówił no dobra, jeszcze 

chodził parę miesięcy, kuźwa, ja mówię przestań bo naprawdę może być tragedia rodzinna i po co 

nam to, masz emeryturę i finisz no to w którym roku było? Pamięta pan? Na emeryturę poszedł? 

Jak miał 76 lat, aha na emeryturę to 60, tak jak należało, ale pracował jeszcze do 76 roku na te pół 

etatu, bo dyrektor mówi, chciał go tak wynagrodzić bo był taki uczciwy pracownik to tak mówi, 

„nie potrzebne panu pieniądze? Panie Michale, się przydadzą do emerytury”, no na tej zasadzie.  

A jeszcze o tej podróży, jak ludzie znosili tą podróż różnie to zależy czy jechali samo 

małżeństwo czy jechali z małym dzieckiem czy z dużym tym, jak z małym dzieckiem to największe 

problemy bo to trzeba karmić, niektórzy jeszcze karmili jak matka mówiła piersią kobiety nie, coraz 

mniej pokarmu bo słabe odżywianie się no była to, no gehenny były no, przebywali różnie, to 

wszystko zależało od siły charakteru, wiesz zahartowany w boju, jakiś ten to lepiej sobie dawali, a 

mniej zahartowani w boju gorzej sobie radzili, ale radzili wiesz na jakiej zasadzie? Bo mówili, 

pomagali jeden drugiemu, nie było że to jest moje to odsuń się, a temu nie pomogę, takiego czegoś 

nie było, to było tak jakby była jedna wspólnota wiesz, także nic po drodze się tragicznego nie 

stało, wszyscy przeżyli wszyscy dali sobie radę z racji tego że jeden drugiemu sobie pomagał  nikt 

nie chorował drobne, przeziębienia, to i ja byłem nawet to było parę dni w sumie to tak to co 

robili ludzie w tym pociągu? Nic, nic kompletnie, nic, martwili się, myśleli co tu zrobić jak 

wylądują na terenie im w ogóle nieznanym całkowicie, co robić no i czego się spodziewali w ogóle 
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nie mieli zielonego pojęcia, bo teraz Ukraińcy jak tu wracają nie, to mają ogląd, wiedzą do jakieś 

miejscowości wiedzą że sześć miesięcy mają lekarza, wikt, wyżywienie, po 200 dolarów na osobę, 

to niewiele bo to 600 złotych ale, ale wiedzą że… tak, i mają zalecenia, mają szukać pracy, od razu 

na siłę, dzieci dostaną szkołę, to jest obowiązkowo a ci dorośli, tu jechali no tak jak ty byś z 

płonącego statku uciekał, nie wiesz, skoczysz do wody nie wiesz, dopłynę nie dopłynę, co się ze 

mną stanie, jak dopłynę wyląduję no to muszę szukać gdzieś kwatery, gdzieś przenocować, gdzieś 

to a potem środków do życia nie, byle jaką pracę komuś pozamiatam może podwórko, może to, 

zanim się załapię gdzieś nie  

a to w Poznaniu się gdzieś Państwo przesiadali czy to był po prostu ten jeden pociąg  nie, to ten 

jeden szedł  cały czas, no część ludzi na pewno wysiadła tam w Poznaniu tak, po drodze 

wysiadali, tutaj to już mówił ileś tam rodzin niedobitki zostali no, tu się bo dużo bało, obawiało się 

że tutaj dużo autochtonów Niemców pozostało, tego też się obawiali, nie wiadomo co spotka z ich 

strony, a tu już wszystkie powysiadali, i to nie tam, teraz mówią o jakiś wysiedleńcach, to oni sami 

powyjeżdżali i teraz tam bogato sobie żyli i bogato żyją i emerytury wysokie mają, a jeszcze ta 

jeszcze z Rumii, Stenbach jeszcze jakieś pretensje tu miała, dopiero teraz ją odsunęli ale z nią rząd 

rozmawiał niemiecki cały czas w kontakcie, i ona się uważała za wypędzoną, to niech wraca, niech 

wraca i najlepiej na polską emeryturę 1200 złotych albo 800  

a ma pan jakieś jeszcze przedmioty z Wilna? Yy przedmioty, nie, nie  <do żony>Grażyna na 

żaden przedmiot z Wilna się nie natknęłaś? <nie> żona jak porządki robi to może by nie takie coś 

co jeszcze rodzice przywieźli, nic takiego nie było? Nic prawie nie przywieźli, mówiłem ci takie 

no właśnie w tym kocu tylko  w koc i to jeszcze nie koc rozciągnięty że niosło czterech nie o 

żadnych pamiątkach rodzinnych nie było mowy cztery żeby się załapały rogi, żeby można było 

na plecy zarzucić i to wszystko  

a wiadomo po kim zajęli mieszkanie? Na pewno po Niemcach, ponieważ jeszcze było parę na 

półce takich z ceramiki pojemników z przykrywką, niebieskie napisy po niemiecku na sól, cukier, 

pieprz takie te, po niemiecku, czyli prawdopodobnie po Niemcach, nie po Polakach  

a jak wyglądał Gdańsk jak przyjechali tutaj? Zbombardowany, myśmy dzieciaki po murach tych 

biegali, tylko nie po trzy- cztero- piętrowych, tylko jak taki był murek taki tam metrowy, 

dwumetrowy to myśmy po nich biegali, po na Małomiejskiej gdzie taki jeden  wieżowiec teraz stoi 

potężny, to jest klonowa chyba ulica, był taki potężny lej po bombach, potężny, o brzegach 

nieregularnych nie, to jak ja miałem pięć lat sześć, to ci co mieli po 20, 25, 30, z łopatami takie 

zrobili regularne te brzegi, zejścia, boisko do piłki nożnej zrobili, własnymi rękami, tam już grałem 

w piłkę jak miałem 14, 15, 16, 17 lat, tam grałem w piłkę a może Pan powiedzieć jak wyglądało 

to mieszkanie w którym państwo zamieszkali tak co zostało po Niemcach tak, jeden pokój z 

kuchnią to był, mała nieduża taka weranda, gdzieś o wymiarze, o wymiarze będę strzelał metr na 

półtora, przed wejściem do mieszkanie to była taka, a przed tym, a to takie zdjęcie mam, a przed 

tym był ogródek, malutki też metr na cztery chyba i pełen w kwiatach bo moja matka była 

miłośniczką kwiatów nad balkonem, na parapecie okiennym tutej, tylko kwiaty, żadna pietruszka, 

żaden tam yy jakiś truskawka, nic, same kwiaty, takie zdjęcie mam na tle tego ja stoję, są moje 

siostry ale to raczej niepotrzebne bo to nie jest przedwojenne a może być, bo to też właśnie o to 

chodzi co tutaj w Gdańsku państwo zastali a to to mieszkanie tak, to ci zaraz pokażę <kawę 

wypijesz czy herbatę?> 
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 a jaka to była dzielnica Gdańska? bo ja tak nie bardzo Orunia Orunia Gdańsk Orunia ulica 

Małomiejska 18 mieszkania 1 i daleko było z tej stacji, wie pan w ogóle na jakiej stacji ten 

pociąg dojechał? Gdańsk Główny Gdańsk Główny Tak to wiem, zaraz to zdjęcia tego mieszk… 

tego domu, tego mieszkania z zewnątrz będzie <może być owocowa, tak owocowa bez cukru, a ty 

chcesz kawę  kawę bez cukru z mlekiem> Żabiankę mam gdzie mieszkałem, ja robię zdjęcia, tutaj 

mam zrobione cale fragmentami i sklejone, jak żeśmy  zamieszkali, tu nic nie było potem ja 

zrobiłem boisko do piłki nożnej do koszykówki, bramki i kosze uczniowie zrobili mi jako prace 

dyplomowa, a kosze były tak według encyklopedii wszystkie wymiary tak jak potrzeba, znajdę 

znajdę tylko… ja dzisiaj je przeglądałem dlatego pamiętam  

a jakie rzeczy jeszcze zostały po Niemcach w tym mieszkaniu? Wie pan może? Nie, poza tym 

nic nie kojarzę tylko taki zlew ohydny emaliowany i kran dziwny, o to są moje siostry przed tym 

mieszkaniem<pokazuje zdjęcie> na małomiejskiej będzie jeszcze, o i tam jest tez wejście do tego 

mieszkania, dwie siostry i ciotka i wejście do tego mieszkania, nie musisz potrzebna, nie musisz 

fotografować to samo możesz do tych dołączyć wziąć o to super tu dobrze widać, bo widać ta 

altankę ta przy altankę i te dwa okna to są od pokoi i trzecie te to jest ten ogródek o i lepiej od 

tamtych dwóch bo całość a ten plotek już tam stal jak państwo przyjechali czy już był 

zbudowany? Yy był ten płotek, był był, ojciec tylko tam co wiem to go poprawiał ,bo tam akurat to 

co były te leje po bombach nie myśmy boisko zrobili, ale na tej ulicy nie spadła także te budynki 

były nie były zrujnowane  nie nie one były w bardzo dobrym stanie, dobra to by było chyba 

wszystko z tego mieszkania co widać tam  

Jak sobie radzili w nowym miejscu pana rodzice no i pan, co było ciekawe a co trudne? Hmm 

wszystko było ciekawe w pierwszych tych dniach co przybyli dla mnie było wszystko ciekawe bo 

tam na majowej to bardzo mało budynków było, to była krótka ulica, tutaj trafiłem na dużą ulice bo 

przedłużeniem jej od góry biorąc to jest podmiejska aż do jedności robotniczej, w tej chwili yy no 

św. Wojciecha do tej co leci na szczet na Pruszcz nie, no i za rok rozpocząłem szkole czyli kupa 

znajomych, kolegów  no i wtedy to czasy takie że buszowało się od rana do nocy prawie, rodzice po 

ciemku wołali po imieniu, lekcje się robiło sporadycznie ponieważ bardzo często prąd wyłączali, 

jak był prąd to było święto a tego czasem nawet to się wykorzystywało nieuczciwie ta sytuacje bo 

zamiast w dzień odrabiać lekcje to myśmy nie odrabiali a w szkole zadanie domowe, a u nas prądu 

wczoraj nie było ale można było w dzień odrabiać, to były kombinacje alpejskie, się kombinowało 

no bo nikomu  się nie chciało uczyć nauka nie była modna, teraz mamy w Polsce więcej studentów 

chyba, nie znam tych statystyk, a niżeli po wojnie było wszystkich uczniów w podstawówce, w 

średniej i na studiach, na studia jak szli tylko z niektórych rodzin nie, gdzie tam z robotniczej 

jakiejś rodziny szedł ktoś na studia  

a jeszcze tutaj zostali Niemcy jak państwo przyjechali? Nie, tutaj już myśmy nie zastali, 

niektórzy pozostali, niektórzy pozostali żyli doscy w stresie nie pytałem dlaczego nie wyjechali bo 

się z nimi myśmy dzieciaki zaprzyjaźnili, to znaczy piłka, rowery, takie ten nam to dzieciom nie 

przeszkadzało ze to jest niemieckiego pochodzenia, ale, ale pamiętam do dzisiaj jak z kolega takim 

Niemcem starszym ode mnie o 2 lata, ja miałem lat wtedy 8 chyba a on 10 i leciał samolot, nasz 

leciał samolot tutaj gdzieś skądś z Malborka czy skądś, pamiętam jak dziś jak on popatrzał w górę 

„Undzy undzy” krzyczał, „undzy”<unsere> to jest po polsku „nasi” to ja nie wiedziałem ze to jest 

„nasi” tylko poszedłem do domu i mowie ten ten Osiorkowski krzyczał „Undzy, undzy”, mówi 
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„Undzy, undzy”? to „nasi, nasi” on krzyczał, czyli powinni ich jeszcze ten duch taki pozostał nie 

ale jak miał na nazwisko, Osiorkowski? Kosiorkowski, potem kumpla miałem yy Jerzy na niego 

mówili, a on miał Jurgend Thiele, ale został Jerzy czyli oni po prostu tak jakby stali się Polakami 

ale mieli takie skłonności, ja się z tym Thiele biłem pamiętam, bo skakał, skakał i doszło do 

pojedynku, kibiców było około 20, my we dwójkę w środku nie i mu wpierni… wpierniczyłem mu 

tam bez problemu, bo dobrze w piłkę grałem, trochę boksowałem tam na rękawice w tym, także 

myśmy się tak sztur… to było takie że myśmy się tolerowali, ja bym tak to nazwał, nie było, 

przyjaźni nie było, nie miałem wśród ich przyjaciela i oni wśród nas nie mieli, razem myśmy 

chodzili do szkoły, w piłkę grali, na rowerach jeździli, ale po domach, ale żeśmy się już do domów 

nie zapraszali o, bo przyjaciela to wiesz, często gęsto do domu zaprosisz nie, tak, tak,  

a co pomagało odnaleźć się w nowym miejscu? Dla mnie dzieciaka nie było problemu a rodzice 

tez nie bo ojciec mowie tam robił fizycznie tutaj podjął prace umysłową nieźle płatną i jeszcze 

podjął pół etatu te zbieranie pieniędzy nie, ze sklepów, czyli zaczęło powodzić się nam nieźle, 

stosunkowo, mieliśmy na ubranie, nawet do tego stopnia ze inne ubranie mieliśmy na niedziele, do 

kościoła i na co dzień, i do szkoły, nie przelewało się ze mieliśmy szafy pełne, jedna szafa nie, na 

cala rodzinę, ale nie narzekaliśmy, jedzenie tez było dobre, dobre ale proste, bo to było nie 

wykwintne tu myśmy się uczyli dopiero jeść, sztućcami się posługiwać, przecież to przyjechali 

prosty naród, prości ludzie, ja już jak byłem miałem 16 czy 18, 16 czy 17, pamiętam jak 

podejrzewałem niektórych właśnie jak się sztućcami posługiwać żeby się nie po… nie 

rozpoczynałem często gęsto nie rozpoczynałem pierwszy jedzenia, bo miałem wątpliwości widelec 

nóż jak to nie,  dopiero popatrzyłem tam, ktoś tam ruszył nie, a niby ja się zagapiłem  tan ten no, 

żeby się nie kompromitować, ale myśmy się uczyli od podstaw, których do dzisiaj jeszcze w Wilnie 

niektórzy nie potrafią jeść, bywałeś w takich domach? Nie, nie że w restauracjach ktoś nie umie 

jeść? A ja bywałem, jeszcze dwadzieścia parę lat temu, problemy były, także myśmy się od 

podstaw uczyli, jak się nauczyłeś to byleś cały zadowolony, jak sobie złożyłem rower z części to 

byłem w siódmym niebie, wniebowzięty, wszystko… powiem tak bo to ważny materiał, wszystko 

cieszyło, bo jak nie masz nic to najdrobniejsza rzecz cię cieszy, byle co, naprawdę, jakaś czapka 

ciekawa, jakieś rękawiczki, jakiś sweterek yy byłeś w siódmym niebie  

a jak państwo tutaj przyjechali, to już na tej ulicy ktoś mieszkał? Tak, tak mieszkali, lepsze 

miejsca, lepsze mieszkania pozajmowali, dwu- trzy- pokojowe, myśmy przyjechali to tam już były 

pozajmowane, jeszcze parę takich było co ten, tylko mowie, ojciec był nieśmiały, nie poszedł bo 

traktował by to może jako włam, bo trzeba było czasem drzwi sobie, Niemcy jak uciekali to jednak 

pozamykali, no trzeba było wyłamać zamek nie, wstawić swój zamek, tego nikt nie kontrolował, 

mogłeś to zrobić, nie było Adeemu nie było nikogo, bo to było opuszczone, ale trzeba było 

wywalić, ojcu brak odwagi było żeby z nogi walnąć, zobaczyć co tam w tym domu, jak się nie 

wprowadzić to chociaż wziąć coś z tego mieszkania nie, no był o taki oso.. obywatel, dlatego dostał 

propozycje żeby jeszcze pół etatu w akademii ciągnąć nie  

a ktoś ich nakierował na tą ulicę gdzie  były puste mieszkania? Czy tak sami z siebie tam 

poszli? nie, nie, wiem że yyy wiem jakąś furmanką jechaliśmy, jeszcze z nami ktoś jechał na tej 

furmance, i na tej ulicy były wolne mieszkania, zatrzymaliśmy się i ojciec zaczął się rozglądać, i 

wziął na parterze ze względu na to że ja miałem 5 lat, siostra miała roczek i trzecia w ciąży, to żeby 

nie chodzić po piętrach, a jeszcze schody były, wiesz jakie schody były, nie jak teraz przejrzysto 
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szerokie, o takie<pokazuje> i dosyć strome, małe stopnie można było spaść proszę ciebie to ojciec 

mówi o tutaj dobrze jest na… o jest kawałek ogródka, to można z dzieciakiem wyjść jak słoneczko 

jak to nie, no tak patrzył racjonalnie, o luksusach żadnych nie myślał bo nie wyszedł z luksusu, jak 

z zera startujesz nie, to byle co na pocz.. na początku pierwsza praca tez jak dostaniesz tam 1200 

złotych a jesteś sam bez rodziny no to mówisz a dobra na razie jest jakiś pieniądz nie, to samo było 

to, zadowolenie z tego że w ogóle z tego piekła się wydostali, dwa ze jest robota, do szkoły miałem 

około kilometra bo na rogu, Raduńska, Zamiejska, Podmiejska, Małomiejska do dziś jest ta szkoła, 

siódemka to była, z czerwonej cegły, stoi duży gmach,  

a jakich mieli sąsiadów na tamtej ulicy? Myśmy? Hmm o przekroju społecznym? Znaczy czy 

część była z Wilna, czy z jakich części po prostu Polski nie nie wszyscy byli z Wilna, część była 

z innego rejonu, z innego rejonu Polski, gdzie przeszła albo Niemcy albo armia rosyjska, stracili 

mieszkania, albo uciekali przed bombardowaniem, byli, nad nami mieszkali tacy że… bo widzisz 

gdzie się dalej parę bloków mieszkali ci z Wilna to nastąpiły takie przyjaźnie no właśnie 

odwiedzanie się na imieniny na urodziny, wspólna wódeczka jakaś, a nad nami mieszkali miejscowi 

Polacy tylko ze z innego rejonu, była taka koleżeńska rozmowa, ale nie było takiej tej przyjaźni, jak 

trzeba było pożyczyć cebule czy tam trochę cukru zabrakło to się szło do tamtego, parę bloków 

dalej, a nie do tej co było tam 2 metry czyli głównie przyjaźnili się z tymi co już nie powiem ci, 

nie mieli zaufania nawet do siebie, nikt nie wiedział kto to jest, a co to znaczy ze z Wilna 

przyjechali z kresów, także taki dystans był, przyjaźnie takie na ten to dzieci, dziecko tam nie 

rozpatruje, kto on jest jakiej narodowości czy z jakiej rodziny pochodzi czyli ludzie byli nieufni do 

siebie absolutnie tak tylko ci się przyjaźnili co byli z tego samego miejsca tak, znali się, no 

znaczy znali się, znali swoją narodowość, swoje zwyczaje, obyczaje i wiedzieli co można po nim 

się spodziewać 

 a kim się czuli w Gdańsku? Bo to jednak, na pewno się czuli Polakami rodzice? Tak, tak, 

Polakami nigdy się nie mówiło, nigdy się nie mówiło, że to jakaś Litwa czy coś, bo Wilno było 

polskie po prostu, myśmy się szczycili, ja do tej pory mówię jak rozmawiam z kimś, „o tam ktoś 

tego ktoś tego” jak żartuje to mówię słuchajcie, a ja pochodzę z centrum kultury polskiej, bo Wilno 

centrum kultury polskiej, bardzo wysoki poziom uniwersytetów, Lelewel, ci wszyscy filomani i 

filomaci, ja mówię, jeszcze mogę kupę wybitnych osobistości wymienić, Kieturaki, najwybitniejszy 

chirurg w Gdańsku tutaj to był Kieturaki z Wilna. Litwin co prawda ale w Wilnie urodzony, „no 

dobra dobra, już się nie chwal nie chwal tak” ja mówię, ale ty masz tam… taka była rozmowa, 

także ja o tym Wilnie często mówię, mimo że mało znałem, ale tym się szczyciłem, bo wiedziałem 

na temat właśnie tych z Wilna zamieszkałych ludzi, natomiast o Litwinach nie mam najlepszego 

zdania bo jak bywałem w Wilnie tu często gęsto to mi opowiadało tu dużo polek, które wyszły za 

Litwinów za mąż, dużo bardzo rozwodów, bardzo dużo, mówią z Litwinami ciężkie pożycie, 

widziałem dużo bitew w restauracjach, bili się, jak potem dużo tam pytali co niektórzy z boku, to o 

tam Litwini bija się tam z Polakami, no i … ja tam tego nie doświadczyłem, bo ja jechałem to albo 

byłem przyjęty przez kogoś na zaproszenie albo na wycieczkę, nie interesowały mnie takie sprawy, 

waśnie żadne, chodziło o to by sprzedać trochę, zarobić pieniędzy, oczywiście byłem młodszy 

dużo, pobawić się i wracać do kraju i jak przekraczałem granicę w tą stronę, tam się fajnie bawiłem 

te 7 dni czy 5 nie, fajnie jak nie wiem, ale jak wracałem, jak przekroczyłem granicę, mówię o 

kurde, no wreszcie po prostu, byłem tu żonaty z tą żoną , mówię wreszcie, wiedziała kiedy wrócę, 

mówię wreszcie te placki ziemniaczane, no i nasz chleb, nie tam jakiś szostkowany, jakiś nie ten, 
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tylko mówię wreszcie naszego i tak to było no 

 a pana matka gotowała tutaj litewskie potrawy już w Gdańsku? Tak, kołduny, te takie rzeczy 

tak, babka kartoflana, placki ziemniaczane, ale żona nie pochodzi z Wilna i to wszystko też potrafi 

robić i robi, a nie pochodzi z Wilna, ale blisko bo była z granicy z Białegostoku, i te same, pierogi, 

pyzy, placki, babka kartoflana to jest pychota, znasz to? Znam, znam tylko nas tu kiedyś zaprosili 

do góry na babkę kartoflaną ale nie z Wilna, całą brytfannę postawili na stół, imieniny chyba nawet 

były, pomimo dobrego żarcia i to, ja patrzę co to jest, na górze są plastry kiełbasy, takie cienkie 

położone, na początku nie wiedziałem co to jest nie, bo u nas się daje boczek chudy ten do środka 

nie, do tego całego zacieru tak zwanego, no i też nie kiełbasę tylko boczek, tam jest cebulka takie 

te, jajka, a tu patrzę to, potem spróbowałem no to tez nie to ponieważ podano to na zimno, babkę 

się je na ciepło lub na gorąco, lub następne dni można odgrzewać, cienkie plasterki na patelnie, 

jedna strona, potem na druga stronę przewrócić i to a tutaj podano na zimno, a to jest baka to 

kartofel, a kartofel na zimno gdzie podają no Kaszubi chyba tylko no, bo ani w restauracji nigdzie 

nie spotkasz ziemniaków na zimno,  

a co wiedzieli wcześniej o Gdańsku pana rodzice? Nic nic nie wiedzieli  nic tylko to co w 

pociągu się dowiedzieli, że będzie tutaj praca tak ten jaki facet nam mówił, tam zburzone, to 

wiem że zburzone jest, rozbity cały Gdańsk, panie Michale będzie roboty potąd, a jak robota to 

jakiś pieniądz, jakiś pieniądz to i jedzenie jakieś, i to o to chodziło o utrzymanie, nikt nie myślał o 

żadnych dobrach, dóbr materialnych, nic kompletnie, o meblach tego tej rozmowy w ogóle nie było 

bo wiadomo że można i pościelić i na podłodze się przespać nie, a potem cos sobie kupić albo 

zorganizować, zorganizować, stały puste mieszkanie, tylko mówię były pozamykane zaczęło się z 

nogi walnąć wejść i zobaczyć co tam jest ale ojciec mówi żuliki byli to i robili to, wyłamywali 

drzwi, ale wiesz oni starali się wziąć co opuszczone nie ma właściciela, a ojciec ich mój nazywał 

żulikami widzisz jakie usposobienie miał, ze to co nie moje, co nie moje to nie wolno brać, a jeżeli 

to było, teraz moje zdanie, ze to jest pozostawione, nie ma właściciela, on uciekł, wyjechał, to jak ja 

nie wezmę to inny przyjdzie weźmie, ale wiesz jak nauczony wiesz, to nie moje to nie biorę, ale 

cały czas się musiał dorabiać to tam się guzik dorobił bo tam przecież nie było jeszcze telewizji, 

niczego nie było, głośnik w kuchni Kołchoźnik tak zwany, na gwoździu, w sieć tylko jedna stacja 

warszawa, nie było skali, tylko głośnik taki nadawali co chcieli, potem mieliśmy radio Pioniera bo 

kupił ojciec Pioniera, potem było Aga z okiem magicznym takim zielonym, długo to radio 

mieliśmy, ja nie pamiętam komu ja oddałem, ktoś ode mnie wziął, już traktował to jako antyk, 

mówi ja mam takie rzeczy mówi, nie pamiętam, ktoś ze znajomych, ja mu tą oddałem tą Age  

A ci Niemcy co państwo już tutaj spotkali, oni zostali w Gdańsku do końca czy ich po prostu 

później wywieźli nie, nie nie potem w różnych tych okresach oni wyjeżdżali, wyjeżdżali, nie 

wszyscy, niektórzy zostali, ten co mówię Thiele taki był, potem został tu największym bandytą i 

cinkciarzem w Gdańsku, ee i został zasztyletowany, zabity w Szwecji, zabili go, bo to był taki ban.. 

on nie okradał swoich i innych ale cinkciarz taki był  

a jak inni ludzie z Gdańska mieli do was nastawienie? Jako do ludzi z Wilna? I tutaj, i tutaj 

mogę cię w błąd wprowadzić a powiem prawdę a to może być… ale ty sam wyciągnij wnioski, otóż 

tak, mój ojciec i jeszcze jeden Trejgisz się nazywał, też z Wilna, podobne roczniki, jedynych dwóch 

którzy się nie zataczali, pijani nie chodzili i byliśmy najporządniejszą rodziną i tamta, i ja dlatego 

musiałem być ministrantem, czy chce czy nie, bo jeżeli mamy taką opinię, porządnych, to syn musi 
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być ministrantem i ja byłem parę lat ministrantem bo mój ojciec nie tankował, nie że nie mógł, 

mógł silny był wiesz jak w Trokach robił nie, bruk ubijał, łapa taka jak ja miałem dwadzieścia parę 

lat, ojciec pięćdziesiąt parę to to jak na rękę czasem w żartach to on mnie tak kładł, Rysiek mówi, 

jeszcze dużo musisz zjeść soli, chleba, no to choć jak tam byłem może po piwie czy coś, za rękę 

ojciec, a taka tutej, nic tłuszczu, sama żyła, mięśnie takie nie, i nie pił bo tak to wszyscy pili 

normalnie jak bywało, idzie z rowerem się zatacza a myśmy byli tak nauczeni, nie nauczeni tylko 

jakieś takie mentalność nasza była, podskoczyło dwóch, jeden wziął za rower a drugi go pod pachę 

i sąsiada odprowadzało się aż do domu, teraz jakby tu szedł pijany to by się wszyscy przez okna 

patrzyli i zoba, zoba zoba jaki nachlany kurna sąsiad idzie, zoba zoba, jakby się przewrócił to by się 

cieszyli, że się przewrócił, kiedyś tak nie było, i dlatego jak mam mówić jacy do nas byli to poprzez 

to ze ojciec był nie pijący, to znaczy tak na imieninach tak wypił, czy gdzieś tam imieniny w pracy 

były po kielichu, przychodził i mówił, ale nikt go nie prowadził, nikt go pijanego nie widział 

pijanego, no to taka rodzina to byliśmy mieliśmy właśnie taki szacunek wielki, a między innymi 

były waśnie, kobiety się strasznie kłóciły, wyzywały się, nie patrzyły na opinie jakąś tą, że ktoś 

słyszy, że to nie ładnie, że przekleństwa, nie, była taka prostota, to wynikało z wychowania no i z 

czasów takich no nie było wtedy ten, inteligencje wymordowano, ile tych inteligentów zostało, jak 

wymordowali kuźwa całą prawie inteligencje, a jak zostali inteligenci, jak ja się śmieje z pani 

Tyszkiewisz hrabianki, jaka to hrabianka, pali, przeklina, córkę jak wychowała, przecież u niej 

został zamordowany  u córki Karoliny w willi został zamordowany ten Frykowski, co to za 

hrabianka, a ja z hrabianka, panią Żywucką pracowałem w szkole, ona historii uczyła, to jakby 

porównać jedną z drugą to jakbym porównał dzień z nocą, bo jaka…moje zdanie… co hrabianka 

jeżeli jesteś w domu tym wychowana, a jeżeli ciebie ktoś inny wychowuje to tylko geny masz, geny 

tak, zdolna możesz być, ona też dobrą aktorką była, ale przecież jak ona się prowadzi przecież to… 

przeklina, chleje… przecież to… no hrabianka 

 Czego wam brakowało w Gdańsku? Czego brakowało? Nie pamiętam żeby tęsknili rodzice za 

tym miejscem co mieszkali, mówię w pociąg od razu skoczył nie, w inny wir, w pracownika 

umysłowego, nie musiał ciężko pracować, w domu zawsze z dziećmi był, mógł ze mną lekcje robić, 

czego brakowało? Na takie skromne warunki jakie panowały, w ogóle w sklepach, wszędzie, to 

powiem krótko niczego, niczego, niczego, jeszcze jaka była przewaga nad obecnymi rodzinami, 

żony nie pracowały, matka była cala dobę w domu, to co wyszła tylko do sklepu, teraz inna 

sytuacja, teraz mój syn jest w pracy, żona jego w pracy, jedna wnuczka jest w przedszkolu, druga 

jest w szkole, a po szkole siedzi na świetlicy bo synowa dopiero ja samochodem zabierze po tej 15 

czy 16, a kiedyś jak przychodziłeś to było wszystko… matka w domu, potrzebowałeś cos ciepłego 

to poprosiłeś, a jak wiedziała nawet o której przyjdziesz to i gorące mleko czekało na ciebie z tam z 

łyżeczką miodu i tym, inne warunki życia i nie było teraz tak, teraz jak wchodzimy do kogoś do 

mieszkania to co pierwsze patrzymy telewizor jaki on ma, o 50 cali a ja 28 i się rozglądamy, kiedyś 

się nikt nie rozglądał po mieszkaniu co on posiada ten,  

kiedyś właśnie byli bardziej ludzi szczęśliwi chociaż mieli mniej tak bo to, że miał mówię co 

zjeść w co się ubrać i gdzie się położyć przespać to był max, był to był szczęśliwy, inne warunki, 

twoje dzieci będą tez już w innych czasach, nawet jak ja się chowałem to całkiem inne, mój syn już 

tez inne a tu jeszcze na zdjęciu pokazywał pan swoich dziadków, już nie pamiętam na którym, 

to byli dziadkowie od strony ojca? Matki od strony matki, ci z Mińska ojciec mój jak miał 12 lat 

już nie miał ani rodziców ani matki, umarli, na gruźlicę, nie wiem na co i najstarsza… była szóstka 
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ich dzieci, najstarsza siostra 16 letnia, pełniła warunki matki I oni byli spod Wilna, czy oni 

mieszkali już w Wilnie? Spod Wilna, pod Wilnem jak się nie mylę to było to gdzieś w Trokach 

chyba, Troki, bo ojciec tam pierwszą pracę też podjął Czyli z Trok byli tak a właśnie rodzice 

matki tutaj przybyli z Mińska od razu też do Wilna, czy też do jakiejś innej miejscowości nie, 

w ogóle nie przybyli w ogóle, tylko pana matka w ogóle w Wilnie rodzice matki mieszkali i 

mówmy już teraz tak, ojca czy matki ojca ja mam zdjęcie tutaj jak leży w trumnie, nie 

pokazywałem tobie po takie nieboszczyka to cię nie będzie interesowało, to nie będziesz powielał, 

em zostali w Mińsku, w miejscowości rodzice Radoszkowicze, byłem w Mińsku, tylko byłem na 

wycieczce, nie miałem czym wyskoczyć do tych Radoszkowicz, przedstawić się zapytać 

napotkanego, gdzie tu mieszka jakiś Derwiński nie, ale to musisz być u kogoś na zaproszenie, który 

ma samochód i z tobą pojedzie, bo ja nie znając białoruskiego języka, no czym ja pojadę tam, ale 

tez miałem zamiar skoczyć, zapytać, zobaczyć, się przedstawić, że jestem synem Derwińskiej 

obecnie pani Undro, ale oboje w Mińsku w miejscowości Radoszkowicze a czemu pana matka 

przeniosła się do Wilna? Męża poznała yy a czemu się przeniosła? Pracę złapała u żydów jako 

pomoc domowa to było przed wojną czy już w trakcie? Przed wojną, przed wojną, ojciec jak  

matkę poznał to właśnie u żydów pracowała. 
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