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WF (opisuje obrazy wiszące na ścianie pokoju) 

- Doskonale, to są moi przodkowie wiszą na ścianie. To jest mój dziadek, artysta malarz Konstanty 

Gorski, Ma dwie strony w encyklopedii malarzy polskich, a to są ze strony jeszcze mojej babci, 

Oskierkowie. Tu jest portret ciotki Narutowskiej który mój dziadek malował, dostał srebrny medal 

na wystawie w „Zachęcie”. A tam moi pradziadkowie, tutaj dziadkowie, a tam moje dzieci i ja 

- To faktycznie pan ma cały zbiór…(VT) 

-A to jest domek, taki dworek w Wilnie, gdzie mieszkaliśmy do 1945 roku… 

-A gdzie on się znajduje …ten dworek? (VT) 

-Na ulicy Podgórnej…już on jest zniszczony, rozwalony, bo on od wojny był już przeznaczony do 

tego, żeby go rozebrać.  

 

Byłem w latach 90-tych, w 1990 roku, pojechałem do Wilna. 

Chciałem w 1970 roku pojechać, ponieważ już tam nie mamy żadnych krewnych, ale 

znajomi znajomych załatwili, że dostałem takie zaproszenie. No i oni poszli na milicję, żeby to 

zaproszenie przygotować, ale jak tam się dowiedzieli, że z Gdańska, to 70-ty rok. „Niee z Gdańska 

to my nikogo tutaj nie przyjmiemy, obcego…”.Bo to był nie ten czas i dopiero, w 1990, kiedy Litwa 

się stała wolna, miałem okazję pojechać po 45 latach do Wilna. Z sentymentem wielkim, bo 

chciałem tego zobaczyć dom, w którym mieszkałem. Chciałem zobaczyć Matkę Boską 

Ostrobramską, no i chciałem pojechać na Rosę, bo tam jest grób mojej babci i jej rodziny. Dziadka 

Forkiewicza też jest tam grób, ale ponieważ to było w czasie wojny, więc to był tylko krzyż 

drewniany, więc dawno szlag trafił to i śladu nie ma. Mojej babci to był murowany taki grobowiec 

rodzinny, jedyna tablica, która ocalała, której nie ukradli, to właśnie akurat mojej babci. Więc jak 

pojechałem na Rosę, a już niestety rodzice nie żyli…nie bardzo mogłem, także wiedziałem, że koło 

góry Gubałowej…koło Górki Literackiej jest w pobliżu ten grób. 

No, ale poszedłem do biura tego, cmentarnego, pytam czy mają takie dane? Oni mówią, że:”Mamy 

tutaj taką szafę pancerną, mamy te akta dawne…tylko, że trzy tygodnie temu klucz się złamał i do 

tej pory ślusarz nie przyszedł, więc nie mogą otworzyć”. No, ale poszedłem na cmentarz, tego 

pomodliłem się do tej osoby, której szukałem, no i znalazłem. Potem w dalszych latach to i moje 

dzieci tam pojechały, już narysowały mi wszystko dokładnie, wiedziały gdzie. Także ta pierwsza 

podróż to była sentymentalna, a teraz w tym roku byłem…to już mój syn,…bo ja mam brata 

bliźniaka i akurat mięliśmy 70-tą rocznicę urodzin, no, więc zafundował nam podróż do Wilna. 

Samochodem pojechaliśmy na parę dni, brat nigdy w Wilnie od wojny nie był, ja byłem cztery razy. 

Dla niego Wilno to było też coś absolutnie nowego, nie mógł się nadziwić, że tyle tam kościołów 

jest, kościół przy kościele, dotyka się często…no, ale to była frajda…A teraz niech panie pytają … 

 

-To może ja zacznę, Jaka jest data i miejsce pana urodzenia ? (Kamila) 

- 27.02 1940. Wilno, parafia Jakuba i Filipa 

 

- A czyli tam przy placu, tam gdzie Lenin stał…?(VT) 

- Tak, tak, tak, i byłem w tym kościele teraz, teraz Dominikanie tam mają ten kościół.  

Kościół ogołocony absolutnie. NKWD tam wszystko wywiozło, wszystkie obrazy, wszystkie 

naczynia liturgiczne, szafy…nawet tą chrzcielnicę, w której byłem chrzczony. Także kościół jest 

puściusieńki, ale taki miły braciszek tam obsługiwał to dałem jakąś ofiarę na mszę, żeby odprawili 

w intencji rodziny. On mówi, to my zaraz odprawimy(śmiech), ale my już wyjeżdżamy i nie 
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zdążymy. I ten kościół mieli zburzyć, bo on Leniowi przeszkadzał. Co to Lenin patrzy na kościół 

czy kościół patrzy na Lenina no, ale Lenina już nie ma dawno a kościół został? Piętro mieli tam na 

jakąś salę koncertową przeznaczyć, ale zrezygnowali, no i powoli się odbudowuje, daj Boże żeby 

się odbudował, To takie sentymentalne miejsce, jeszcze jedno, które mogłem zobaczyć, bo jak 

byłem pierwszy raz to był zamknięty i nie było możliwości wejścia do środka. 

 

-To ojciec mojej mamy Konstanty Gorski, malarz, bardzo dużo i we Francji malował i dostał Legię 

Honorową, za swoje rysunki, a to jest obrazek haftowany przez moją pra prababcię  

 

- Wow, a to z którego roku ? (VT)  

- To mniej więcej koniec XIX wieku 

-Niesamowite (VT)  
 

- Także takie rzeczy się zachowały…a to moja prababcia Elwira Gorska z domu Nartowska. Tych 

Oskierków tam u góry to nie bardzo już wiadomo, kto to był, ale to był cały cykl, tych obrazów jest 

bardzo dużo, w domach moich braci też są 

 

Z kim był pan tutaj przesiedlony do Gdańska ?(Kamila) 

 

- Z rodzicami i z dwojgiem moich braci w marcu 1945 roku. Dostaliśmy taką „Lorę”, odkryty 

wagon, pół tej lory było dla jednej rodziny, pół lory dla drugiej rodziny. Podróż z Wilna, nie bardzo 

było wiadomo gdzie nas wysadzą, a wysadzili w Inowrocławiu – to trwało 3 tygodnie. 

Jechaliśmy…ojciec architekt miał taką dużą teczkę kreślarską, więc zrobił nam taki daszek…potem 

śnieg padał… deszcz padał, pod tym się chowaliśmy 

No i tak przyjechaliśmy, w Inowrocławiu się zatrzymaliśmy, ojciec tutaj przyjechał do Gdańska 

załatwiać pracę w biurze odbudowy portu…no i przenieśliśmy się do Wrzeszcza. Zamieszkaliśmy 

na ulicy Brzozowej. Potem człowiek się ożenił…przeniósł się,… zmienił miejsce zamieszkania, a 

od 1979 roku tutaj mieszkam na Zaspie. 

 

- A proszę powiedzieć na tej ulicy Brzozowej, kto wcześniej mieszkał? (Kamila) 

 

-Tam Niemcy mieszkali, to poniemieckie mieszkanie(WF) 

 

-Proszę powiedzieć mniej więcej jak wyglądało to mieszkanie?  

- Jak zastaliście, go, to mieszkanie? (VT) 

-Czy były jakieś pamiątki po dawnych mieszkańcach, czy było puste? (Kamila) 

 

 –Nie…absolutnie. Było puste…Ci właściciele wszystko, co mieli, łącznie z meblami ze sobą 

zabrali, także to było puste mieszkanie. Przez pewien czas jeden pokój zajmował taki jakiś oficer 

NKWD…przez dwa miesiące, ale on się wyniósł, więc potem się całe mieszkanie zwolniło. To były 

4 pokoje, ojciec miał prawo do swojego gabinetu, pracowni, ale to były czasy, kiedy kwaterunek 

działał i w jeden pokój nam wsadzili taką rodzinę bardzo proletariacką, z którą się męczyliśmy 

przez 10 lat. 

-A to był chyba obowiązek, z tego, co pamiętam, że jeżeli ktoś w mieszkaniu miał wolny pokój, 
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to musiał obowiązkowo jakiegoś lokatora wziąć? (VT) 

 

-Nie…po prostu „docieśniali” te mieszkania…i stwierdzili, że na 4 pokojach, żeby mieszkało 5 

osób to jest skandal, że wystarczą 3 pokoje. No a problem z takimi ludźmi, bo to i wspólna kuchnia 

i wspólna łazienka…było ciężko…no, ale przeżyliśmy. 

 

Jeśli chodzi o samą rodzinę, to bardzo taki ciekawy epizod, bo w 1945 roku te kościoły gdańskie, 

wszystkie były ewangelickie. Jeden kościół powiedzmy był polski, mały w Gdańsku, tutaj pod 

Stanisława, no i był problem w przekazaniu ich kościołowi katolickiemu. 

Administratorem apostolskim w Gdańsku był ksiądz Wronka, to taki powiedzmy…miejscowy 

ksiądz, no ale władze Gdańska nie chciały jemu przekazać tych kościołów, tylko powiedzieli że 

mogą kardynałowi prymasowi przekazać. Prymas Chląd poprosił mojego stryja, brata mojego ojca, 

który był kapłanem na Lubelszczyźnie, żeby w jego imieniu przejął gdańskie kościoły. Z 

upoważnienia prymasa mój stryj, Władysław Forkiewicz przejął kościół Najświętszej Marii Panny, 

Jana, wszystkie inne gdańskie kościoły dla Kościoła katolickiego. Tutaj przez pewien czas był, ale 

jakoś się nie układało… Zdobył pierwsze 7 mln złotych od Eugeniusza Kwiatkowskiego, który tutaj 

był z ramienia rządu polskiego głównym budowniczym, czy zarządzającym sprawami odbudowy 

Gdańska i Gdyni, na odbudowę Kościoła Mariackiego. Żeby przykryć dachem przynajmniej, przed 

zimą, zdobywał te pierwsze pieniądze i prace. Potem musiał wrócić do Lublina. Potem było 

wydarzenie…nie wiem czy słyszałyście o „cudzie lubelskim”? W 1950 roku Matka Boska tam na 

obrazie łza pociekła z oka i to był taki cud. W tym czasie mój stryj, który był administratorem 

katedry lubelskiej pojechał z pielgrzymką do Częstochowy, bo dostał od biskupa Wyszyńskiego, 

polecenie odbudowy katedry. Pojechał pomodlić się na Jasną Górę, żeby Matka Boska jakoś 

pomogła znaleźć fundusze i jak wracał dowiedział się, że Matka Boska w Katedrze zapłakała. 

Wtedy zaczęły się tłumy…tysiące…setki tysięcy…ludzi z całej Polski, blokowali koleje, milicja nie 

dopuszczała tych ludzi. Wtedy pieniądze to rzeczywiście zbierali workami…i dzięki temu Katedra 

mogła zostać odbudowana, a mój stryj poszedł na rok do więzienia, jako odpowiedzialny. Potem 

miał…(wahanie) przez tą Ubecję (przechlapane) całe życie. Nigdy nie mógł dostać porządnej 

parafii, bo dawniej proboszczowie musieli być zatwierdzani przez Urząd Bezpieczeństwa. On był 

wielce zasłużony. W czasie Wojny w Zamościu ratował księży z obozów, ludność…dzieci ratował 

od wywózki. Potem pierwsze transporty żywności dla Warszawy, przekazywał. Zresztą ostatni 

transport jak przesłał to od Prezydenta Warszawy, Spychalskiego, dostał takie 

podziękowanie…takie różne notatki mam (przegląda dokumenty)  

 

Właściwie ja mam to szczęście, że mam w rodzinie…wszystkich przyzwoitych ludzi. Czasem się 

zdarzają w niektórych rodzinach takie jakieś zakały, ale myśmy jakoś przeszli bez Partii…bez 

żadnych zobowiązań politycznych. Żyliśmy tak jak chcieliśmy ze swoją filozofią…nie było 

pomocy, ale człowiek przynajmniej miał twardą drogę. 

-Dobrze niech panie dalej pytają, …bo ja lubię dużo gadać 

-(zbiorowy chichot żeński) 

 

 

 

Czy mógłby nam pan powiedzieć, kto i dlaczego podjął decyzję o przyjeździe do Gdańska?  
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-W ogóle problem ewakuacji z Wilna to było to, że byliśmy na takiej liście, która mogła nas 

zaprowadzić w drugą stronę, albo pojechać na zachód, albo na wschód… Ojciec bywał w Gdańsku 

przed wojną. Interesowały go Gdańsk, Gdynia i stąd powiedzmy była decyzja, że na wybrzeże. 

Przed wojną z mamą też bywali w Sopocie, a ponieważ ojciec był dobrze sytuowany, więc to nie 

było problemem. Jak był jakiś bal wsiąść w samolot z Wilna podjechać do Warszawy…normalka 

była. No, ale po wojnie wszystko się zmieniło…minęło… 

 

-Czy jechali państwo tak jak pan wcześniej wspomniał z rodzicami i z rodzeństwem, czy może 

jakaś większa grupa osób ? (Kamila) 

 

- No to był cały transport, tylko że tam naszych krewnych nie było, także…Bo my w ogóle 

jesteśmy taką rodziną, gdzie w najlepszym okresie, jak wszyscy żyli to tych Forkiewiczów było 

dwudziestu trzech, noszących to nazwisko w Polsce i na świecie. Pokolenie mojego dziadka to był 

zawsze jeden syn, jeżeli nawet była córka to nie wychodziła za mąż. Dopiero mój dziadek miał 

trzech synów i córkę, z czego jeden został księdzem, jedna została panienką, a dwóch się ożeniło. 

Mój ojciec miał trzech synów, mój stryj miał jednego syna, a teraz w tym pokoleniu, jeden brat mój 

ma dwie córki, brat stryjeczny ma dwie córki, ja mam dwie córki i jednego syna. Jeżeli ten mój syn 

się nie „hajtnie”(śmiech) to nazwisko się skończy. 

-No niech pani pyta 

 

To może w czasie podróży poznali państwo kogoś, z kim utrzymują kontakt do dzisiaj 

(Kamila) 

 

- Nie, a czasie podróży nie , ale ponieważ rodzice mieli dużo znajomych w Wilnie, a bardzo dużo 

Wilnian, z kresów, jakieś 30% też osiedliło się tutaj. Także te znajomości były kontynuowane w 

Gdańsku  

 

A proszę powiedzieć co Państwo ze sobą przywieźli z Wilna?  

-Coś cennego, pamiątki jakieś  

-Cokolwiek, czy może była to taka podróż bez niczego…?(Kamila) 

 

- Nie to znaczy mebli nie mieliśmy możliwości technicznych przywieźć, powiedzmy jakieś 

tapczany, czy lóżka, bo na czymś trzeba było spać. A tak wszystko się nie mieściło w pociągu, pól 

wagonu mięliśmy do dyspozycji, więc tam dużo nie można było załadować. 

Obrazy, zdjęcia, albumy…takie rzeczy…(wahanie) 

-Bliskie i rodzinne(VT) 

 

-Bliskie rodzinie, a takich większych rzeczy nie było możliwości, pod koniec wojny to już była 

duża bieda w Wilnie, także takich pamiątek jakiś większych, nie, ale się zachowało mnóstwo zdjęć.  

Ja dopiero właściwie się zainteresowałem tymi wszystkimi zdjęciami, to już głównie po śmierci 

mojej mamy, bo ojciec wcześniej umarł, ale zacząłem je kompletować wszystkie i jeździć po 

różnych ciotkach, żeby je opisać. 
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- A czy istnieje możliwość, żebyśmy miały wgląd do tych zdjęć ? (VT) 

- Tak ja przygotowałem (wstaje), to znaczy ja część tych albumów w takich segregatorach…(szuka 

dokumentów) 

 

- Co by nam chciał pokazać znaczy takiego najbliższego, dla pana, najcenniejsze ? (VT) 

- Jakby panie na przykład zainteresowały wspomnienia rodzinne, całej rodziny. To mój 

stryj…kapitan Marynarki spisał, z rozmów ze swoim ojcem w latach 1929-30 i 31. 

 

- Czy istnieje możliwość żeby pan nam to udostępnił jako do archiwum(VT) 

- Ja to podaruję…bo ja mam kopię 

-Ma pan kopię ?(VT) 

-Taak , taak tak bym nie oddałbym nie oddał 

 -Chciałam zapytać czy może skserowały byśmy 

(przeglądają dokumenty) 

 

-Tutaj zacząłem…Ten przodek Stefan Forkiewicz herbu Sas, zawołanie drak właściciel Kornina nad 

rzeką Irpień ziemia Kijowska 

I był taki wiesz o Irpieniu (czyta) 

 

Ponad drogą Irpień płynie 

Za Irpieniem wał wzniesiony 

A za wałem oko ginie 

I kijowskie słychać dzwony 

...A kto wszystko za kraj stracił 

Kto Ojczyźnie służył szczérze 

Ten spokojny na Sybirze 

Bo część długu już odpłacił 

 

A tu taka myśl Jana Pawła II 

„Pragnę was jeszcze zachęcić, abyście nadal strzegli swojej tożsamości, pielęgnując więzi rodzinne, 

pogłębiając znajomość swojego języka i starając się przekazywać swoją bogata tradycję młodemu 

pokoleniu 

- No właśnie tu jesteśmy (VT) (śmiech) 

 

-Tutaj znalazłem, było takie czasopismo „Mówią Wieki” swego czasu w 1969 roku, że występował 

jakiś proboszcz Maciej Forkiewicz, 

W 1921 roku, to sobie poczytacie w tych rodzinnych historiach, ponieważ już skończyła się wojna 

polsko- bolszewicka, mój dziadek razem z żoną i siostrą postanowili przyjechać do Polski. Dziadek 

był inżynierem kolejnictwa, pracował na kolei i wynajął wagon. To był taki wagon razem z 

łazienką, ubikacją, załadował go wszystkimi rzeczami żeby przez granicę przejechać. Ukraińcy na 

granicy zatrzymali ten pociąg i odczepili wagon. Dziadek razem z rodziną przeszedł, przez ich 

straże, umiał po ukraińsku i rosyjsku, powiedział że on tutaj mieszka… w tej wsi. Jego siostra 

została w wagonie ze wszystkimi rzeczami. Za parę dni dziadek wynajął sanie, żeby przyjechać po 

te rzeczy, dokumenty i pamiątki…Przyjechał…wagon pusty…wszystko ukradzione, w lesie z 
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poderżniętym gardłem jego siostrę znaleźli, a wszystkie rzeczy popalone, albo ukradzione i nic się 

nie zachowało… 

 No a ponieważ ja byłem jednym z założycieli Związku Szlachty Polskiej i te sprawy mnie 

interesowały, nawiązałem kontakt z takim przedstawicielem archiwum w Żytomierzu Okazało się 

że w Żytomierzu jest cała teczka rodziny Forkiewiczów, tam są różne dokumenty Dosyć kosztowne 

to wszystko było, te przedruki, ale uzyskałem dokumenty 

-Niesamowite. Po tylu latach…(VT) 

 

…Wydawała takie pisemko, które tam po dworach z rożnymi wiadomościami… jak chcecie 

zobaczyć z 1890 roku...oryginał 

-Niesamowite (Kamila)  

 

 -Ona to sama kilka razy przepisywała, żeby to może rozesłać i potem jeszcze znalazłem taki 

pamiętnik…w Wilnie tam na Podgórnej, gdzie mieszkaliśmy…gdzie babcia mieszkała i dziadek 

też…co się działo  

Od 25 sierpnia 1939 roku przez dwa lata pisała jaka sytuacja, co tam w rodzinie…itd. 

-Taki pamiętnik prowadziła… (VT) 

-Taki pamiętnik…. Co się dzieje, jakie tam informacje…itd. 

(czyta fragment) 

Styczeń ’40 roku, mrozy mamy niebywałe, do nowego roku cisną jak nigdy, dochodzi do 40 stopni 

prawie…W każdym razie -38 było dzisiaj u nas przy oknie. W pokojach też zimno, zagrzać się nie 

można…co prawda i opału brak… 

-A my tu narzekamy na nasze mrozy…(VT) 

A 27 stycznia… co prawda ja tam podałem 27 luty, ale dlatego że tak mam w metryce zapisane, bo 

ten co pisał tam to w świadectwie urodzenia się pomylił i tak zostało. (śmiech) 

(znów czyta) 

Ale 27 stycznia Inka, czyli moja mama, urodziła bliźnięta, dwóch chłopców, po dziesięciu dniach 

kliniki wróciła z maleństwami do domu. Ciężko jej bo nie mogła pozwolić sobie na 

nianię…Janeczek u nas…i tak dalej.. 

-A na czym się skończyły zapiski, widzę że to jest chyba ołówkiem pisane?   

- To jest ołówkiem….tutaj…także…widocznie już nie miała możliwości, czy czasu i w 1940 roku 

skończyła…ale ciekawska rzecz i oni to przepisali…mieli kaligrafię, także te pismo czytelne… 

 

- Staram się na przykład kartki pocztowe, które były wysyłane przez moją babcię, przez mojego 

dziadka, do mojej ciotki…po jej śmierci to wszystko znalazłem, jeszcze kartka z Hitlerem  

(dziewczyny oglądają) 

- Nie można było listów wysyłać tylko na kartkach, żeby cenzura mogła ewentualnie, więc trzeba 

było pisać bardzo drobno, żeby jak najwięcej wiadomości przekazać… 

 -Jeszcze takim maczkiem (VT) 

-Tak…ale wszystko jest doskonale czytelne i tego. Dziadek i babcia pisali do swojej córki, także 

starali się wszystkie informacje , jakie można było umieścić na tych kartkach. Także mnóstwo 

takich pamiątek najrozmaitszych…(przegląda dokumenty) 
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-A ja mam takie pytanie. Co Pan osobiście może pamięta z tych podróży do Gdańska, czy 

jakieś przygody może ? 

 

-To bardzo mało…ja miałem 5 lat, więc.. 

 

-Żadnych fragmentów ? (VT) 

 

- Żadnych fragmentów…fragmentów jak…to wam też może się przydać genealogie właśnie 

wyciągnięte z archiwum w Żytomierzu. Mój dziadek…ale każde zdjęcie jest opisane… 

To jest zdjęcie z 1879 roku w Teresdworze, kiedy moja babcia miała 2 lata, a to są jej rodzice, to 

jest rodzeństwo. Identyfikowałem u ciotek kto, jest kto…Kijakowski, Skierczyna, Buszówka, 

Piłsudski, Oskierka, Kijakowska, hrabia Moll, Jan Oskierka z Bucławia, Kajetan Kierkowski, Jan 

Maciej Forkiewicz(mój dziadek), Żwiński Adam(nauczyciel z zesłania), Adam Busz…i tak dalej… 

Wszystkie zdjęcia są opisane, żeby było wiadomo… 

 

Zorganizowałem, gdy moja ciotka 95 lat skończyła wtedy i zrobiłem taki zjazd rodzinny, 

wszystkich Forkiewiczów jacy istnieją na świecie(śmiech), a ich dużo nie było… I ich rodziny 

powiedzmy, jak ona z domu Forkiewiczowna to z mężem i dzieckiem itd. I też opisałem wszystko, 

żeby to zostało na wieczną rzeczy pamiątkę. 

 

-Przepraszam , a tam był pana ojciec ? 

-Tak, a to jest jego ojciec  

-Moje świadectwo urodzenia…  

- Z błędną datą?  

 

-Tak…Vytautas 

-Vytautas urodził się…i słownie(VT) 

-Tak czterdziesty, drugi, dwudziesty siódmy 

- Antanas Forkiavicius, Irgirena , Dominika… (VT) 

-Gorskaitis    

-Gorskaite (VT) Santokinei tevai… 

 

(zdjęcie) 

1920 roku mój ojciec, który miał 15 lat, ze swoim kuzynem Skibińskim uciekli z domu i zaciągnęli 

się do Legionów. Tam nakłamał mój ojciec że ma 16 lat, wtedy mogli go przyjąć. Tata chyba ze 3 

miesiące był w tych Legionach, ale przyjechał w mundurze i paniom tam potem imponował bardzo 

(śmiech pań) 

(zdjęcia) 

-To w Wilnie na Podgórnej – ojciec i mój starszy brat…To jakieś budynki, które ojciec 

projektował…To jego dyplom z Politechniki Warszawskiej, gdzie robił dyplom, tutaj jeden z 

projektów. Budowa ubezpieczalni społecznej w Wilnie, ta ubezpieczalnia właściwie jest, tylko już 

przebudowana absolutnie… 

-A w którym to miejscu było ? (VT) 

-Ja nie mogłem znaleźć tego…ni cholery 
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-Jasińskiego…Trzeba na starej mapie Wilna (VT) 

- Tak, ale on mieszkał przy Jasińskiego, a to było przy Mickiewicza, tak teraz ta ubezpieczalnia  

-Prospektu Giedymina…(VT)  

 

-To ojciec rysował wnętrze domu na Podgórnej 

- To jest wnętrze państwa domu w Wilnie ? 

- A tam moja mama ze starszym bratem  

-Piękna kobieta (VT) 

 

- I to są właśnie Bucianie…urodzili się wszyscy…znaczy mój ojciec i jego rodzeństwo 

-A tu jest ten dom na Podgórnej, gdzie mieszkaliśmy, prowadziły do niego takie duże schody, 

właścicielem był brat mojej babci. Dzisiaj te schody tak wyglądają…a tutaj nic nie ma. 

Także mnóstwo wileńskich zdjęć, wspomnień…a tutaj  z papieżem…wybrałem się kiedyś. 

Odtworzyłem dom Bucianie gdzie mój ojciec i jego rodzeństwo się urodziło…była taka karteczka, 

taka na bibułce narysowana…i tam taki opis…ale ponieważ ciotka lubiła rozwiązywać krzyżówki i 

czasem na tej bibułce jakieś hasła zapisane…ja z lupą do tego…(śmiech) 

Ale wszystkie pokoje udało mi się mniej więcej odtworzyć…i tak szukałem 

 

-Nie wiem czy drzewa genealogiczne interesują panie 

-Nas wszystko interesuje… 

(rozwijane drzewo) 

-Starałem się robić wszystko…uwieczniać…to co zdobywałem na karteczkach od różnych ciotek 

 

-Wszystko pan sam stworzył? 

 

-Tak, to jest rodzina mojej mamy i jej stryjecznej siostry. Ta jej stryjeczna siostra opracowała 

znakomitą rzecz, księgę rodziny…tu są wszyscy dziadkowie, pradziadkowie, rodzice, itd.… cała 

historia, różne wspomnienia, także to wielkie opracowanie zrobiła. Także od niej zdobyłem wiele 

materiałów…już po śmierci mamy nie miałem od kogo się dowiedzieć, ale od niej dowiedziałem 

się całej historii rodziny, jak to było powiązane….        

   

 

 

 

 


