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MK Mogę jeszcze raz poprosić pana, aby pan się przedstawił i powiedział datę urodzenia 

swoją 
WD - Witold Drabowicz 25 listopad ‘38 

MK –  ’38 – czyli kiedy państwo wyjeżdżali miał pan ile lat? 

WD - 20, no to w 1959 -1960 roku, może 20 z kawałeczkiem małym  

MK – 22 jakoś tak 

WD – Nie ’38 końcówka, czyli prawie ’39, a wyjeżdżaliśmy 1959, także 21 można powiedzieć 

VT – Czyli w 1959 roku wyruszyliście z Wilna? 

WD - Pod koniec… 

VT - Pod koniec, tak. 

WD - Sylwestra z mamą spędzaliśmy na granicy… 

VT – Aaa, no to zupełnie pod koniec (śmiech). W którym miejscu przekraczaliście granicę? 

Pan pamięta? 

WD - Brześć chyba to był… 

VT – Ale nie jechaliście przez Białoruś…normalnie jechaliście? 

WD – Przez Mińsk, albo koło Mińska, już nie pamiętam 

MK –  Rozumiem, że te rzeczy, które państwo wzięli…ciężarówki…one już jakoś zaginęły  

WD – To znaczy jako taki mebel sentymentalny na przykład ta szafa jeszcze jest 

VT – A to też w ciężarówce?  

WD – To wieźliśmy stamtąd, także jechała, było tam trochę tych gratów takich. Także trzeba było 

wziąć to 

 

MK –  Mówił pan, że jechali państwo przez Brześć. W takim razie, czy pamięta pan, przez 

jakie dokładnie miejscowości? 

 

WD – W nocy jechaliśmy, także nie było widać. 

 

MK – A ile trwała ta podróż? 

 

WD –  No z wieczora wyjechaliśmy…późnym popołudniem. Nie pamiętam już kiedy 

byliśmy…chyba już widno było jak dojechaliśmy do granicy. Jakoś w południe, czy koło południa 

 

MK –  A potem od granicy? 

 

WD – Od granicy, to zdaliśmy bagaże i kierowali wtedy wszystkich do Czerwieńska, to gdzieś tam 

na zachód jest. Jakoś od Szczecina idzie na zachód. Tam wielkie takie hangary były, takie hale 

wehrmachtu, poniemieckie. Tam mieliśmy wyżywienie i grupkami, rzeczy i rodzina jedna… 

koczowanie takie. Potem mamę kierowali na Wrocław, ale nie chciała jechać. Uważała, że 

niezdrowy klimat tam jest, zrezygnowaliśmy i tutaj na własną rękę przyjechaliśmy do Gdańska. To 

trochę komplikowało później sprawy z zakwaterowaniem, ale tak mama zdecydowała. Tutaj 

znajomych mieliśmy, którzy na początek nas przyjęli.  

 

To był pamiętam styczeń, początek, w Sopocie zatrzymaliśmy się na początku i  mieliśmy takie 

wózki i na tych wózkach wieziemy. Przechodnie się patrzą i mówią: „Ojej już wczasowicze tak 
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wcześnie w tym roku”. (śmiech) Tam gdzie zatrzymaliśmy się to było duże mieszkanie, ci państwo 

od lat mieli już swoich stałych klientów, którzy przyjeżdżali. Znaczy nie oni się dziwili tylko 

przechodnie tak żartowali. 

 

VT – A ci znajomi, to też ktoś kto przyjechał z Kresów? 

 

WD – Nie, tutejsi. To znaczy spokrewnieni z Kresami, mąż. Tam była starsza pani, teściowa, było 

małżeństwo z dwojgiem dzieci. No i ten mąż był chyba z Wilna, a ta żona jego i matka żony – to 

tutaj, stąd pochodziły. Stąd tam ich znaliśmy trochę. 

 

MK – A później trudno było zostawić /dostać/ mieszkanie w Gdańsku? 

 

WD – Trudno, dlatego że nie chcieli dać mieszkanie, ponieważ mamie mówili, że przyjechała na 

własną rękę i nie są zobowiązani. Tamci znowuż wprowadzali nas w błąd, mówili: „No wam się 

należy kwaterunek” i tak dalej. A wtedy, w latach 60-tych mogliśmy wpłacić do spółdzielni i 

czekało się tylko rok, najwyżej półtora, byłoby porządne mieszkanie. A tak myśmy się męczyli –  to 

znaczy mama, ja w akademiku mieszkałem dwa lata. Mama tak zmieniała mieszkania, no gehennę 

przeszła, aż wreszcie zostaliśmy na Stogach. 

Mama nie miała rozeznana, bo to świeży teren, nieznany, ci z kolei w dobrej wierze namawiali: 

„Starajcie się, wam się należy, nie musicie”. To trzeba było inaczej zrobić, tak teraz widzę. 

Mieliśmy pieniądze na mieszkanie można było, przynajmniej dwupokojowe takie gdzieś w dobrej 

dzielnicy, jeszcze bliziutko budowali. Niestety tak wypadło. Po dwóch latach mama dostała na 

Stogach mieszkanie, ja już się przeniosłem z akademika i tam mieszkaliśmy przez szereg lat 

 

Jeszcze wracając do podróży to kogo państwo poznali w tym czasie? Mówił pan, że jak już 

przyjechaliście do Polski to były kolejne rodziny, które również czekały na dalszą drogą? 

 

WD – A no to na tym przejściowym punkcie w Czerwieńsku. Każda rodzina dostawała gdzieś jakiś 

kierunek dokąd mogli jechać. Stamtąd znajomości żeśmy nie zawarli, żadnych nie pamiętam. To 

długo nie trwało – 10 dni, do dwóch tygodni chyba, potem rozjechaliśmy się. 

Dużo było rodzin, została w pamięci taka olbrzymia hala, długa, szeroka, wysoka, nie wiem to 

hangary jakieś były i tak grupkami mieszkało się specyficznie 

 

MK –  Czyli ta droga była…raczej nie obfitowała w nowe znajomości? 

 

WD – Nie, no tam nie o to chodziło, każdy myślał jakby tutaj dojechać do celu, nie pogubić się, 

rzeczy żeby ktoś tam…kradzieży nie było żadnych. To takie przeżycie 

Myśmy mieli jeszcze, nas na granicy zawrócili jeszcze raz powrotem do Wilna 

 

MK –  A dlaczego? 

 

WD – Dopatrzyli się w dokumentach jakiś nieścisłości i kazali jeszcze wrócić/do Wilna/. Mama 

bardzo to przeżywała, bała się, że mogą zatrzymać nas i (możemy) w ogóle nie wyjechać. Ja jakoś 

byłem spokojny. Tylko stamtąd skąd żeśmy wyjeżdżali to był szok prawie niespodziewany. 
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Wyjechali, już dwa dni nie ma i nagle dzwonią i wyrastają w drzwiach (śmiech). Szczęśliwie to co 

było uściśliliśmy i z powrotem znowuż, a rzeczy nasze już pojechały tam na Czerwieńsk. My z 

powrotem do Wilna na uściślenie. 

 

VT – A długo trzeba było to załatwiać w Wilnie? 

 

WD – Nie, chyba dzień, dwa, trzy może. Jakiś drobiazg, ale lubili się przyczepić do czegoś.  

 

Potem to już poszło i znaleźliśmy się w Sopocie. Mama pracowała, ja w akademiku na 

Wyspiańskiego byłem przez dwa lata. W 1962 roku dostała mama mieszkanie i potem już. Ja 

elektronikę studiowałem na Politechnice, Politechnice w ’65 skończyłem, potem w Gdyni 

odbywałem…to jest do rzeczy, co mówię? 

VT – Oczywiście 

 

WD – W Gdyni odbywałem staż w obsłudze radiowej statków morskich, taka była instytucja. 17 

miesięcy tam pracowałem, a potem przeniosłem się do Instytutu Maszyn Przepływowych w PAN. 

To była placówka, obok Politechniki się mieści. Tam dostałem temat na pracę doktorską i przez 4,5 

-5 lat robiłem pracę doktorską. W 1973 roku miałem obronę tej pracy w Warszawie, potem 

pracowałem naukowo. Odbywałem staże w Niemczech Zachodnich, potem po kilku latach 

piętnastomiesięczny w Filadelfii, w Stanach Zjednoczonych…i tak leciało 

VT – Super… 

 

MK – A więc pan jest światowym człowiekiem (śmiech) 

WD – Eeee tam…nie za bardzo. Kiedy wyjechałem do Stanów, to był ’83 rok – marzec. Mama 

miała wtedy 81 lat i została sama, bo ja jestem jedynakiem, tak jak mówiłem, żona moja 

opiekowała się tak trochę. Ale mieszkała na Stogach jeszcze i podziwiam jej odwagę, że ani razu mi 

nie wspomniała jak ona zostanie sama w tym wieku…ja pojechałem prawda.  

Potem gdzieś w 1990 nawiązałem kontakt z Oxfordem w Anglii, tym uniwersytetem. Tam żeśmy 

tak dopracowywali tematykę na współpracę trzyletnią.  W ten sposób, że powiedzmy pół roku w 

Polsce, pół roku w Anglii, albo przesuwając te okresy 4-6 miesięcy, ale tu powstał problem. Chętnie 

to załatwiałem, ale mama już była wtedy naprawdę…87 lat miała, to już sama by nie została. Tak 

potem dostaję w ’91 roku, gdzieś po nowym roku zaraz list stamtąd, z taką tragiczną wiadomością, 

że doktor Heterington Marek, z którym te sprawy załatwialiśmy zginął w wypadku 

samochodowym. Był młody jeszcze trzydzieści kilka lat miał, nie więcej. Szef jego porządkując 

dokumentację natrafił na te listy nasze, pytał, czy podtrzymuję chęć przyjazdu do nich. Mówię, że 

chyba nie, bo to sprawy rodzinne i tak dalej. Ten też zginął, tak już mieliśmy wszystko przez parę 

lat dopracowywane, co i jak mamy robić, jakie badania. Do Oxfordu nie pojechałem, ale była 

ciekawa propozycja. 

 

VT – Ja mam takie pytanie, czy to mama podjęła decyzję o wyjeździe do Trójmiasta? 

 

WD – Do Polski? W ogóle, że wyjeżdżamy? 

VT – No tak, że wyjeżdżacie 

WD – Tak, mama była bardzo pro polska i bardzo tęskniła za krajem. Szczęśliwa była i mówiła: „O 
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już teraz nie muszę po rosyjsku rozmawiać i nie słyszę rosyjskiej mowy. Polacy dookoła, wszędzie 

polski jest”. A nas repatriantów zwolnili na Politechnice z rosyjskiego, piątkę wstawiali z mety 

(śmiech). Myśmy tak jak polski, na bieżąco. 

VT –  Tak, znaliście. 

WD – Teraz jeszcze mogę lekko rozmówić się po rosyjsku. Mama była…pod tym względem 

bardzo dużo jej zawdzięczam. Muszę powiedzieć, że w zasadzie byłem półsierotą, tato zginął jak 

miałem 6-6,5 lat. Mało pamiętam  

 

VT – A w jaki sposób zginął, jeśli możemy wiedzieć? 

 

WD – Wybrał się do znajomych, prawdopodobnie tam było spotkanie AK i prawdopodobnie ktoś 

musiał zadenuncjować, bo NKWD czekało tam i wszyscy, którzy przychodzili tam już nie 

wychodzili. 

VT – A to gdzieś na terenach Wilna? 

WD – Tak, tak, przewieziony był na Łukiszki, jest taka miejscowość. 

VT – Znaczy więzienie jest na Łukiszkach 

WD – Tak, więzienie. Tam tata był przez dwa miesiące chyba jakieś, musiał być gdzieś w styczniu 

zatrzymany. Wiem że na wiosnę – marzec, początek kwietnia, wywieziony został do Donieckiego 

Basenu Węglowego - DONBAS tak zwany. Tam do obozu filtracyjnego, tam niedługo był, bo w 

kwietniu zmarł na dyzenterię, 

VT – No tak… 

WD – Brudne, szkodliwe warunki były 

VT – No to nic dziwnego… 

MK –  To faktycznie 

WD – Mamie w dokumentach napisali, że zmarł w Wilnie na gruźlicę. 

VT – W tamtych czasach, to raczej…ciężko było o prawdę 

WD – Nie można było tak nawet oskarżać kogoś, i tak całe życie…. 

 

Nawiązuję do tego, że mamie bardzo dużo zawdzięczam i pracę jej, jak studiowałem, i po studiach, 

i życzliwość, opiekę w chorobach, chorobach, i tak dalej. No i finansowe świadczenie, religijność 

też, bo mama była bardzo religijna, zawdzięczała to babci. Teraz jak jadę do Wilna to zawsze z 

wdzięczności dla babci, za jej religijność, za jej postawę odwiedzam taki duży kościół na Dobrej 

Radzie. Nie wiem czy ktoś Wilno zna z pań? 

VT – Ja znam 

WD – W kierunku jak na Troki się jedzie, tam jest Dobra Rada, tam babcia ma… 

opowiadała…ochronkę to nazywała, więc przypuszczalnie tam był może jakiś sierociniec, czy coś 

takiego. Na takim wzgórzu stoi nieduży kościół z taką galerią. Odwiedzam zawsze i myślę o tu 

babcia chodziła. 

 

MK – A jeśli można wiedzieć, jak nazywała się pana mama? 

 

WD – to znaczy  nazwisko? 

MK – Imię… 

WD – Janina 
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MK – I pana mama wprowadził się później na Stogi, tak? 
 

WD – No tak, na Stogach dostaliśmy nieduże mieszkanie….na plaże miałem blisko 

MK –  (śmiech) Najważniejsze 

WD – Jak robiłem doktorat, to nasz instytut masz budował się. Teraz jest piękny budynek, ale 

wtedy budował się, także ja pracowałem w domu. Jeździłem bardzo rzadko do biblioteki i po 

pieniądze (śmiech). Takie dwa wyjazdy były. Mogłem brać materiały, takie do przestudiowania, do 

zapoznania się i na plażę szedłem.  

Wtedy były lata 60-te i 70-te były bardzo takie gorące upalne lata. Ja pamiętam dziennie kąpałem 

się 3-4 razy, a teraz to w sezonie tylko (śmiech) I to na jeziorze czasami, tam cieplejsza woda. 

Także to było bardzo pozytywne, tam bardzo blisko było na plażę, a poza tym to daleko to 

mieszkanie było, zimne dosyć. Tam były piece, piec bardzo przyjemny jak można się przytulić do 

niego, jak zimno. Materiałem budowlanym stosowanym tam były pustaki, także piece i pustaki to 

była wilgotność dobra powietrza. Nie było wysuszona tak jak na przykład betonowe są bloki i 

kaloryfery, to bardzo suche powietrze. Tam była wilgotność dobra także dobrze się spało. Jakieś 

tam plusy były…, bo ja wiem…no takie dzieje  (śmiech) 

 

MK – Czy to było mieszkanie po kimś? 

 

WD – Gdzie, na Stogach? 

MK – Tak 

WD – Nie nowo oddane 

 

VT – A pan pamięta w ogóle miejsce w Wilnie, gdzie pan mieszkał z mamą? Czy to był dom, 

mieszkanie? 

 

WD – Mama dokładnie pracowała koło Wilna – 24 kilometry, tam jest miejscowość Pikieliszki. Jest 

piękne jezioro, pałacyk tam był, Marszałek Piłsudski przyjeżdżał przez szereg lat przed wojną i tam 

spędzał miesiąc, czy coś koło tego. Tam była budowana już w latach 30-tych szkoła. Mama jeszcze 

opowiadała jak chodziła do pani marszałkowej z delegacją dzieci, o wsparcie finansowe. Dostali 

radio, bardzo piękne radio lampowe, na owe czasy to było coś takiego nadzwyczajnego. W klasie, 

szczególnie w czasie wakacji to nastawialiśmy audycje takie, przychodzili dorośli posłuchać, dzieci 

słuchały też. Ładna szkoła jak na owe czasy była, murowana i porządnie wykonana. Blisko przy 

szosie, także dojazd był dobry. Z tym że po wojnie pierwsze lata to się jeździło ciężarówkami, 

okazjami.  

MK – Aha 

WD – Potem już w latach 50-tych autobusy zaczęły jeździć, asfaltowali te drobi, bo to był bruk. Ja 

tam spędzałem wakacje. Siedem klas tam skończyłem, a jak byłem już w Wilnie w średniej szkole 

to przyjeżdżałem na wakacje 

 

VT – A średnia szkoła w Wilnie jak się nazywała? 

WD – To była V średnia szkoła na Antokolu. Ona ma jeszcze swoją nazwę, ja nie wiem teraz gdzie 

ja to mam… zdjęcia szkoły pikieliskiej, tam wzmianka o nauczycielach, o mamie jest. Też zrobiłem 
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zdjęcie o szkole na Antokolu…teraz nie mam przygotowane 

(…) 
WD –  Tam 4 lata się uczyłem, a potem jeszcze nie zdecydowaliśmy się w ’56 jechać i po maturze 

w dwuletnim instytucie nauczycielskim byłem, na wydziale fizyczno – matematycznym. Po 

ukończeniu tego już byliśmy przygotowani, że jedziemy dalej tutaj. Repatriantów przyjmowali na 

uczelnie bez egzaminów wstępnych, to była duża ulga i oszczędność stresów 

MK – Na pewno 
WD – Ale potem to już zależy, …elektronika była najtrudniejszym wydziałem na Politechnice. Na 

pierwszym roku było 305 studentów, a po pierwszym roku zostało tylko 150. Z powodu 

matematyki. Mieliśmy bardzo dużo matematyki, mieliśmy 2 lata (4 semestry) i przez te 2 lata 

zapisałem 12, 100-kartkowych zeszytów wykładów i ćwiczeń. 

MK – Ojej, ale teraz też chyba tak na Politechnice jest, że wszyscy matematykę mają 
WD – No nie, na innych wydziałach mniej, ale na tych takich jak informatyka, czy elektronika, one 

są teraz połączone – to jest. Przypuszczam, że jest nie rozmawiałem dokładnie, ale sądzę że tak. 

Potem jak ja już naukowo pracowałem to już matematyka to …bo ja z elektroniki się przełączyłem 

na fizykę –fizykę ciała stałego. No i trzeba było bardzo dużo nadrobić. Nie to że zaległości, ale z 

powodu przekierunkowania się. Trzeba było bardzo dużo materiałów samej matematyki, no i fizyki, 

ale mnie to interesowało z chęcią to robiłem 

MK –  Z pasją 

WD – Jak coś co się robi interesuje…ta fizyka to rzeczywiście jest taka pasjonująca dziedzina 

(…) 

VT – Czyli ze stogów, to przeprowadziliście się państwo tutaj od razu, czy jeszcze jakieś 

mieszkania po drodze były? 

WD – Nie rozumiem 

VT – Czy mieliście jakieś jeszcze mieszkania poza Stogami, czy już od razu tutaj na Rajską 

WD – Ze Stogów zamieniliśmy tutaj… 

VT – Aha. Od razu tak? 

WD – Nie, nie od razu, po 25 latach. Tam by może jeszcze zostało tamto, bo ja już na własną rękę 

rejestrowałem się, miałem dostać własne mieszkanie, ale żona tam nie chciała iść, także 

na(mieszkaniu) teściów zostaliśmy i tak tam…Ale tamten budynek milicja zajmowała i oni dali 

możliwość wyboru mieszkania, różne adresy, no i w końcu tutaj żeśmy przyszli, zobaczyli. Punkt 

dobry, blisko… 

MK – …centrum 

 

 

 

MK –  A pana mama miała dużo sąsiadów, dużo przyjaciół na Stogach? 

WD – Sąsiedzi byli tak…najbliżsi sąsiedzi…tak, dobre znajomości mieliśmy, w porządku 

wszystko. Nie było żadnych jakiś zatargów, czy scysji, czy cokolwiek. Pod tym względem dobrze 

było. 

MK – A trudno się było tutaj zaaklimatyzować? 

WD – Komu? 

MK – Panu 

WD – Nie…nie, nie było, nie przypominam sobie, żeby…No bo my nie mieliśmy jakiegoś 
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takiego…byliśmy pro polscy i pro zachodni. Nie dało się wyczuć takiego, jak to mówią „o 

repatrianci zza Buga”, „rusacy zza Buga”, jest takie pojęcie, nie? 

VT –  Jest, jest…do dziś dnia nawet zostało, niestety 

WD – Jest takie pojęcie, pewnie niesłuszne, ale ludzie coś tam upatrzą i kojarzą z tym. Jakiś taki 

stereotyp powstaje 

MK – Niestety 

 

VT – A sporo pan miał znajomych tutaj znajomych z Kresów, czyli z Wilna? 

 

WD – Tutaj, tutaj tak…chyba dwóch znajomych, ale nie podtrzymywaliśmy znajomości, okazyjnie 

spotykaliśmy się czasami 

VT – A poznaliście się tutaj w Gdańsku? 

WD – Nie no mówię stamtąd oni przyjechali tutaj też.  

 

WD – Takie dzieje w ogólnym zarysie. Jak mawiają w Wilnie takie rzeczy na Zarzeczy (śmiech) 

MK – To znaczy? 

WD – No do rymu, bo Zarzecze to jest dzielnica taka (śmiech) 

VT – Za Wilenką 

WD – Żeby się rymowało, to tak wzięli Zarzecze 

 

VT – A pan w Wilnie gdzie dokładnie mieszkał, bo nie usłyszałam? 

WD – Mieszkałem u mamy koleżanki, to była dzielnica… kiedyś ulica za sowietów nazywała się 

Dzierżyńskiego, przedtem Kalwaryjska, a teraz znowuż Kalwaryjska jest. Vis-a-vis rynku 

VT – Aha, to ja wiem nawet gdzie 

WD – Ten budynek mile wspominam bardzo, te lata u pani Emilii jak mieszkałem, taka była jak 

matka, albo jeszcze lepiej. Bardzo na poziomie osoba… już nie żyje dawno. 

Dawno, znaczy w ’85 roku, tak trochę porządkuję jej grób jak jeżdżę, bo co roku jeżdżę do 

Wilna…, także przez wdzięczność. 

A my mieliśmy na Antokolu – znany pani jest? 

VT – Tak, ja znam 

WD – Tam były dwa cmentarze, no i na tym bliżej od kościoła tato tuż przed wojną wybudował 

grobowiec na 6 miejsc. I nie skończył, został tylko beton w stanie surowym, nie było wygładzone, 

wyłożone i tak dalej. I tam były dwie babcie moje i dziadek położeni.  

Jakieś 10-15 lat temu pojechałem ze starszym synem z myślą, że może coś tam trzeba zrobić, jakiś 

remont. Okazało się, że nie ma nic, nie ma śladu. Rozbite i ktoś inny zupełnie na tym, a w 

książkach cmentarnych to wyrwane kartki dotyczące tych miejsc 

VT – No bo ten cmentarz to taki ciasny dość jest. A w których latach dziadkowie byli 

pochowani? 
WD – O dziadek to dawno, w czasie wojny, a babcia – taty mama, nie pamiętam, nie wiem jak było 

z nią. Natomiast moja babcia w ’54, końcówka ’54-ego 

VT – No to niestety, tak to bywa… 

WD – Zmarła 18 grudnia, pochowana była chyba w styczniu… nie w grudniu jeszcze… zaraz po 

świętach jeszcze pewnie.  
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MK - A jeśli można jeszcze spytać, co było dla pana najtrudniejsze po przyjeździe? 

WD – Po przyjeździe…matematyka (śmiech) 

MK – Tak jak dla mnie 

WD – Na początku bałem się jak ja będę w tym akademiku mieszkał? Kto tam będzie, z kim, co i 

jak? Potem tak się zżyłem, że niechętnie opuszczałem już po dwóch latach, no ale już mieszkanie 

było, już powinienem był opuścić akademik. 

To wymagało pewnej dozy samodzielności i roztropności, żeby dysponować czasem, jakimś 

funduszem, który był wypoczynkiem i tak dalej…studiami, wykładami…także to jakoś szło. 

 

VT – A pan nie wyczuwał  takich różnic między Polakami tutejszymi, a tymi co przyjechali? 

Nie czuł się pan wyalienowany w jakiś sposób? 

 

WD – Ja nie akurat…było tam trochę repatriantów, ale oni się wykruszyli. Potem już na starszych 

latach nie pamiętam ich. Może byli niektórzy ale….ale kilka osób… to tak.  

Niee, dobrze było wszystko, bardzo dobrze żeśmy przyjechali. 

VT – Ale tęsknota pozostała? 
WD – Teraz, ostatnie lata… znaczy nie ostatnie, już kilkanaście. Przedtem to pojechaliśmy z mamą 

w ’69 roku – po 9 latach, a potem, to odwiedziłem Wilno, który pomógł być….’95.’96, nawet ’97… 

VT – Czyli już po odzyskaniu niepodległości 

WD – Czyli bardzo długi okres dwudziestokilkuletni nie byłem w Wilnie i teraz jeżdżę. Dwa lata 

temu dwa razy byłem nawet. Tam mam rodzinę taką – znajomi ze szkoły średniej, z instytutu. Oni 

pozostali tam, byli nauczycielami przez cały czas, no i tak utrzymuję z nimi kontakt żywy dosyć. 

Jadę tam, jedziemy zbierać jagody, na jeziora jeździmy 

VT –  Fajnie, na długo zawsze pan przyjeżdżał? 

WD – Nie, tydzień. Taka miejscowość, w stronę Polski jest – Pietczupio, tam są takie lasy – jagód 

jest i czarnice. Na Wileńszczyźnie nazywają czarnice, tu inaczej, no i borówki też. Teraz jak we 

wrześniu pewnie grzybów dużo, wtedy jeszcze nie było. 

Bo jest w Wilnie, niedaleko dworca taka ulica – Pietczupio… 

VT – Nie kojarzę… 

WD  - A tamta miejscowość pochodzi od nazwy wioski, która nazywała się Pieczupię i która tam 

przez Niemców została dotkliwie, nie wiem czy spalona, czy wymordowana. To daleko dosyć – 45 

kilometrów od Wilna 

VT – W stronę Polski tak? 

WD – Tak, na tej trasie. Na jeziora też oni chętnie zawsze, aż mi się czasami nie chce jeździć, bo 

już jak przyjadę – te kilkaset kilometrów się zrobi i nazajutrz w trasę. 

VT – No tak, tak, męcząca trasa 
WD – Jak taksówka (śmiech) 

 

 


