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dzonych na potrzeby projektu �Nasze tutaj�.

Przewodnik �Elbl�g oswojony� to pi�� propozycji nietypowych w�drówek po Elbl�gu. Na ka�d� z nich sk�ada si� mapa, 
osobiste relacje, do tego archiwalne i wspó�czesne zdj�cia Elbl�ga. Obok oczywistych w tym kontek�cie ulic jak Pionierska 
czy Osiedle Marynarzy, znajdziemy tu nieistniej�c� ju� ulic� Tytusa Cha�ubi�skiego, ale te� wiele innych. Mo�e przewodnik 
�Elbl�g oswojony� zainspiruje Pa�stwa do uwa�niejszego spojrzenia na miejsca, które s� �nasze�? Nasze prywatne, rodzinne, 
osobiste. Nasze elbl�skie. Nasze tutaj.  

Antoni Czy�yk
Dyrektor Centrum Spotka� Europejskich ��wiatowid� w Elbl�gu

To wiemy: po II wojnie �wiatowej nast�pi�a niemal ca�kowita wymiana 
mieszka�ców Elbl�ga. Miasto, dotychczas niemieckie, zamieszkali przybysze 
z ró�nych stron kraju i �wiata. Ci przyjechali tu w poszukiwaniu lepszego �ycia. 
Zastali miasto wygrzebuj�ce si� w wojny. Miejsce, gdzie wszystko trzeba by�o 
zorganizowa� od nowa. Ka�dy radzi� sobie, jak umia�. Je��, spa� i w co� ubra� si� 
trzeba by�o. To by�y pierwsze wyzwania przed jakimi stawali nowi mieszka�cy. 

Po kilkudziesi�ciu latach od tamtych prze�y�, w Roku Pionierów Elbl�ga, oddajemy 
w Pa�stwa r�ce przewodnik, który jest prób� spojrzenia na nasze miasto oczami 
nowych elbl��an. Nosi tytu� �Elbl�g oswojony� i tworz� go opowie�ci 
o do�wiadczaniu powojennego Elbl�ga, o organizowaniu �ycia w nim i o oswajaniu 
miasta. W rol� przewodników wcielili�my samych pionierów lub ich potomków. 
Wypowiedzi pochodz� z odnalezionych wspomnie� lub rozmów przeprowa-
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Helena Stachnowicz: 

Witold Grodziewicz:

Pawe� Sikorski:

Irena ��cka:

Pawe� Sikorski:

plac Dworcowy 

Do Elbl�ga zajechali�my noc�. Na dworcu k��bi� si� t�um przyjezdnych, pali�o si� ognisko, przy którym wszyscy si� ogrzewali. 
To by� pa�dziernik 1946 roku. Mia�am wtedy pi�tna�cie lat. Kiedy wyszli�my na dworzec, podszed� do nas pracownik 
Pa�stwowego Urz�du Repatriacyjnego¹ i zapyta�, czy mamy ju� tu upatrzone mieszkanie. Powiedzieli�my, �e nie.

Zaraz po zako�czeniu wojny w gazetach pisali o Ziemiach Odzyskanych, o tym, �e s� wolne domy i du�o miejsc pracy.
Nie by�o co szuka�, trzeba by�o jecha� tam. 

Przyjecha�em na Ziemie Odzyskane, bo w�adze nawo�ywa�y, aby przyje�d�a� i je zaludnia�, bo one s� ju� nasze. �eby 
odbudowywa� te ziemie z ruin, tworzy� administracj� polsk�. Mia�em te� interes w�asny: zdoby� mieszkanie i za�o�y� tu 
rodzin�. ²

Do Elbl�ga przyjecha�am drugim po wojnie transportem z Warszawy, gdzie si� urodzi�am i mieszka�am. Przywie�li nas 
bydl�cym poci�giem i rozwozili po ziemiach, które nazywali odzyskanymi. My tra�li�my do Elbl�ga. Wysadzali i mówili: rób, 
co chcesz. Przyjechali�my z go�ymi r�kami. Nikt nic nie mia�, chyba �e kto� jakie� ko�dry ze sob� przywióz�. Byli�my razem 
z s�siadami, którzy potem stali si� jak rodzina.

21 lipca 1945 roku o godz. 19:00 wysiad�em w Elbl�gu. Zobaczy�em ca�y dworzec zastawiony pianinami i maszynami do 
szycia. Zrozumia�em, �e miasto zosta�o ogo�ocone z tych dóbr, a dobra przygotowano do wywozu na wschód.

¹ Pa�stwowy Urz�d Repatriacyjny (PUR) � Powiatowy Oddzia� PUR w Elbl�gu zosta� utworzony 28 czerwca 1945 roku. Jego organizacj� zaj�li si� 
dwaj wys�annicy Oddzia�u Wojewódzkiego PUR w Sopocie: Ignacy Franciszek Widota - naczelnik elbl�skiej placówki oraz Tadeusz �ak - lekarz 
powiatowy PUR-u. PUR w Elbl�gu kilkakrotnie zmienia� lokalizacj�. Do sierpnia 1945 roku mie�ci� si� przy ulicy Ogrodowej 16, nast�pnie zosta� 
przeniesiony na ulic� Wojska Polskiego, a po kilku miesi�cach na ulic� Saperów. W szczycie dzia�alno�ci liczba pracowników PUR-u w Elbl�gu 
wynosi�a 400 osób.

² Na szarym tle umieszczone zosta�y wspomnienia zebrane przez Stowarzyszenie �Ko�o Pionierów" im. in�. Mieczys�awa Filipowicza i archiwizowane 
przez Stowarzyszenie Elbl�g Europa.
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1. Widok na tory przy Dworcu G�ównym w Elbl�gu, rok 2019. Fot. Micha� Kalbarczyk

11



plac Dworcowy 

Krystyna Duda:
W lipcu 1945 roku wsiad�am do poci�gu osobowego jad�cego w kierunku Elbl�ga. Poci�g by� bardzo zat�oczony, nie tylko 
wewn�trz wagonów, ale te� z zewn�trz. Utrudnia�o to sam� jazd�, transport jecha� do�� wolno i cz�sto stawa� poza stacjami 
w polu. Powodem stawania poci�gu poza stacjami by� brak odpowiednich urz�dze� do zaopatrywania parowozu 
w dostateczn� ilo�� wody i paliwa. M��czy�ni pomagali w dostarczaniu potrzebnego drzewa z lasów po�o�onych wzd�u� 
torów kolejowych. Mimo tych trudno�ci, nast�pnego dnia po wyje�dzie z Warszawy oko�o po�udnia dojechali�my do stacji 
w Elbl�gu. Zatrzymali�my si�, jak pami�tam, na dworcu towarowym, poniewa� dworzec, a w�a�ciwie sam budynek dworca, 
by� nieczynny. 

Witold Grodziewicz:
Jechali�my z Warszawy. Poci�g zatrzyma� si� w Olsztynie i dalej nie chcia� ruszy�. Na peronie sta� drugi. Zapytali�my 
maszynist�, czy móg�by nas podwie�� do Elbl�ga. Odpowiedzia�, �e tak, ale nie za darmo. Dali�my mu butelk� bimbru. 
Po drodze poci�g si� zepsu� i ostatecznie wieczorem uda�o nam si� dojecha� do Pas��ka. Raniutko wstali�my i poszli�my do 
Elbl�ga. Sz�a z nami pewna rodzina z Warszawy. W Pas��ku wyszabrowali wózek, wrzucili�my na niego nasze rzeczy 
i troch� jedzenia, które mieli�my ze sob�. Po drodze zbierali�my owoce. Pchali�my ten wózek przez dwadzie�cia par� 
kilometrów. Oko�o po�udnia doszli�my do Elbl�ga. Zachodzimy, patrzymy, stoi otwarty szlaban, a przy nim Rusek. 
Nie zatrzyma� nas. Szli�my przez pola z bia�o-czerwon� opask�, �eby by�o wida�, �e jeste�my Polakami. 

Helena Stachnowicz: 
Podró� do Elbl�ga trwa�a siedem dni. Jechali�my poci�giem towarowym. Nasz wagon zajmowa�o kilka rodzin. Na �rodku 
wagonu sta�a �koza�, na której mama gotowa�a zup� dla ca�ej rodziny. Czasami starcza�o i dla s�siadów. W�giel zdobywali�my 
na kolejnych stacjach, gdzie poci�g si� zatrzymywa�, bywa�o, �e na do�� d�ugo. Kasz�, ziemniaki, buraki, marchew mieli�my 
jeszcze ze Stoczka �ukowskiego. Okras� stanowi�y kawa�ki w�dzonego boczku. Jechali�my w nieznane. 

Helena Stachnowicz: 
Mój ojciec nazywa� si� Aleksander Pszkit i pracowa� jako fotograf. By�a nas czwórka dzieci. Tadeusz � brat � poszed� na 
lotnika do Poznania, potem ja - Helena, Janina i najm�odsza Teresa. W 1939 roku Niemcy spalili mój dom w Stoczku 
�ukowskim (przyp. red. województwo lubelskie). Nie mieli�my gdzie mieszka� i z czego �y�. Po spaleniu mieszkali�my 
najpierw w lesie, potem w szkole, a� wreszcie w miejscu spalonego domu ojciec zbudowa� lepiank�. By�a ona tak ciasna, �e 
nasza sze�cioosobowa rodzina z trudno�ci� si� w niej mie�ci�a, szczególnie noc�. Rozk�adali�my wtedy sienniki na pod�odze 
i tak spali�my. Mieszkali�my tak do chwili, kiedy znajomi rodziców, pa�stwo Drozdowiczowie, zaproponowali wyjazd do 
Elbl�ga. 
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2. Plac Dworcowy w latach 70. XX wieku. Fot. Czes�aw Misiuk
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Dok�adnie na drugi dzie� po przyje�dzie w Urz�dzie Repatriacyjnym zaproponowano mi prac� w handlu. Mia�am szko�y 
w tym kierunku i pracowa�am w handlu podczas okupacji, dlatego proponowan� prac� przyj��am. Dlaczego zdecydowa�am 
si� na wyjazd? Nasz dom rodzinny uleg� zniszczeniu w trakcie powstania warszawskiego. Nie by�o �adnych mo�liwo�ci, �eby 
dalej mieszka� w Warszawie i tam pracowa�. Punkty PUR-u informowa�y warszawiaków o mo�liwo�ci uzyskania miejsc 
pracy i mieszka� w Olsztynie i Elbl�gu. Wybra�am Elbl�g. 

Helena Stachnowicz: 

Krystyna Duda:

Wojska Polskiego

Rankiem po przyje�dzie do Elbl�ga ojciec zaszed� do PUR-u przy ulicy Wojska Polskiego, gdzie otrzyma� wskazówki 
dotycz�ce skupisk Polaków i wolnych mieszka�. Dosta� te� kawa�ek w�dzonej s�oniny, chleba i kartk�, która uprawnia�a nas 
do tego, �e mogli�my i�� do sklepu i si� w nim zaopatrzy�. 
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3. Ulica Wojska Polskiego. Autor nieznany.
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Waldemar Krzyszto�k:

Irena ��cka:

Adama Mickiewicza

Do Elbl�ga przyjecha�em z matk� 6 listopada 1945 roku. Najwa�niejszym problemem by�o wówczas znalezienie lokalu do 
zamieszkania i zorganizowanie warunków do �ycia. Nie znaj�c miasta, ba�em si� chodzi� po ruinach Elbl�ga. Pierwsz� 
kwater� znalaz�em przy ulicy Mickiewicza 13. W mieszkaniu nie by�o ani drzwi, ani ram okiennych. Po kilku dniach w innych 
zburzonych domach znalaz�em brakuj�ce elementy i tak zabezpieczy�em izb� do zamieszkania. Przyjechali�my z Ró�ana nad 
Narwi� (przyp. red. województwo mazowieckie). Tam uko�czy�em sze�� klas szko�y podstawowej.

Od sierpnia 1942 do stycznia 1943 roku przebywa�em w obozie karnym w Makowie Mazowieckim. To by�a kara za ucieczk� 
z robót przymusowych. Nast�pnie ponownie wywieziono mnie na roboty przymusowe. Po wyzwoleniu wróci�em do kraju 
i odszuka�em swoj� matk�, zamieszka�� wówczas w le�nej ziemiance. Z uwagi na brak podstawowych warunków �ycia 
zdecydowali�my si� wyjecha� w �wiat za chlebem.

W pocz�tkowym okresie �ycia w Elbl�gu by�o bardzo trudno pod ka�dym wzgl�dem. Doskwiera� brak zak�adów pracy. 
Pracowa�em tylko dorywczo przy odgruzowaniu fragmentów miasta. Wynagrodzenie zaledwie wystarcza�o na jedzenie. 

Osiedlali�my si� blisko dworca, w okolicy Mickiewicza. Ludzie bali si� Ruskich, pe�no ich by�o. Oni gwa�cili i kradli. Domy 
po Niemcach to przecie� przez nich by�y ogo�ocone. Z Zamechu brali maszyny, �rubki, wszystko, co si� da�o i wywozili
poci�gami. 

Jak przyjecha�am, to nic mi si� tutaj nie podoba�o. Nie spodziewali�my si�, �e nas przywioz� do miasta pe�nego gruzów. By�o 
pusto, pe�no cmentarzy, gruzy w�a�nie i �adnej pracy. Nie by�o nawet gdzie chleba kupi�. Dopiero po d�u�szym czasie zacz�li 
uruchamia� fabryki, zak�ady pracy i wszystko troch� ruszy�o. Na rogu Mickiewicza i Ogrodowej otworzy� si� rze�nik pana 
Rybickiego. Potem ko�o niego jaka� pani otworzy�a sklep spo�ywczy. 

Mia�am jeszcze brata o pi�� lat m�odszego i z nim by�a historia taka, �e on nam si� zgubi�. To by�o tak, �e jak wybuch�o 
powstanie w Warszawie, to Niemcy z okolic Pragi wyganiali wszystkich ludzi i wtedy to si� sta�o. Zaopiekowa�o si� nim 
sowieckie wojsko, karmili go. Po wojnie odnale�li�my si� i on przyjecha� do Elbl�ga. 

W Elbl�gu urodzi�y si� moje dzieci, ale ja czuj� si� warszawiank�. Zawsze czu�am, �e Elbl�g to nie moje miejsce. �e to jest 
cudze miasto, prawie niemieckie. 
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4. Ulica Adama Mickiewicza, rok 2008. Fot. Krzysztof Prochera
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Witold Grodziewicz:

Helena Stachnowicz:

Tadeusza Ko�ciuszki

Dosta�em klucze do mieszkania przy ulicy Ko�ciuszki. W mieszkaniu, które mi przyznali, by�y meble i prawie wszystko, co 
potrzebne. Nie by�o tylko czym si� przykry� do spania. Kto� wyszabrowa� st�d ko�dry, zanim przyszli�my. Wzi�li�my dwa 
chodniki z pobliskich opuszczonych niemieckich mieszka�. Jednym chodnikiem po�cielili�my, drugim przykryli�my si� i tak 
spali�my we trójk�.

Nie by�o �adnego sklepu ani nic, �eby w ogóle co� mo�na by�o kupi�. Tylko trzeba by�o chodzi� i szuka� jedzenia po piwnicach 
niemieckich albo i�� do Ruskich. Ruskie mieli swoje bazy i magazynowali w nich wszystko, co najlepsze. Jak si� mia�o bimber, 
to mo�na by�o od nich co� dosta� - taka wymiana by�a. Jako� trzeba by�o prze�y�.

Na ulicy Ko�ciuszki mieszkali�my pod numerem 67/5. Zamieszkali�my na trzecim pi�trze, ale tam by�o ciasno: trzy pokoje, 
kuchnia, �azienka. Mieszkanie mia�o meble. W kuchni sta�a nawet maszyna do szycia, na której mama poszy�a nam sukienki. 
Obok domu by� ogród. Mama posia�a w nim warzywa i kwiaty. Mieli�my wi�c swoje ziemniaki, kapust�, buraki, rzodkiewki, 
koperek, szczaw. S�siedzi byli mili. Pi�tro ni�ej mieszkali pa�stwo Drozdowiczowie z moj� ukochan� kole�ank� Celin�. 
Obok � pa�stwo Zielonkowie. �yczliwi, zawsze u�miechni�ci. Pomagali mamie w zakupach, doradzali, co i gdzie mo�na 
kupi�. 

Troszk� dalej, od ulicy Wspólnej by�y wolne pola. Ojciec z mam� skopali t� ziemi� i posadzili karto�e, buraki, marchew, 
kapust�. Kapusta wyros�a tak wielka, jakiej w Elbl�gu nikt nie widzia�. Ludzie przychodzili, patrzyli, podziwiali t� kapust�. 
Tak by�o, dopóki mama si� nie rozchorowa�a, le�a�a, a ojciec sam harowa� na tej ziemi. Ostatecznie ojciec w pojedynk� nie 
podo�a� obowi�zkom. Pola zaorano, powsta�y tam nowe domy.

W pierwszym domu za sklepem mieszkali pa�stwo Boguszowie. Zdziwi�am si�, �e wzi�li lokal, w którym wilgo� by�a taka, �e 
po �cianach ciek�o. Mówili, �e wybrali mieszkanie tutaj, bo w s�siednich domach s� znajomi. Ludzie bali si� by� sami. Skupiali 
si� Polacy przy Polakach.

Jedzenia brakowa�o dot�d, dopóki ojciec nie zacz�� pracowa� w Zamechu. W pracy dostawa� wy�ywienie i przynosi� dla nas 
to, czego tam nie zjad�. 

Kiedy nie by�o co je��, chodzili�my po domach, po ogródkach i szukali�my owoców czy warzyw. Rodzice nie wiedzieli o tym 
naszym szwendaniu si�. Mama le�a�a chora, ojciec pracowa�, a my�my w�óczyli si� po mie�cie.
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5. Zygmunt Tydrych (m�� Heleny Stachnowicz) z córk� 
Gra�yn� przy ul. Ko�ciuszki - lata 50. XX wieku.
Fot. Archiwum prywatne Gra�yny Jasku�y

6. Helena Stachnowicz z córk� Gra�yn� przy ul. Ko�ciuszki - 
lata 50. XX wieku. Fot. Archiwum prywatne Gra�yny Jasku�y
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Tadeusza Ko�ciuszki

Którego� dnia wróci�am ze szko�y i by�am potwornie g�odna. Rzuci�am teczk� w przedpokoju i zajrza�am do kuchni. Niestety, 
garnki by�y puste. Ojciec nie wróci� jeszcze z Zamechu, mama sparali�owana czeka�a cierpliwie na jego powrót i na jak�� zup� 
ugotowan� przez niego napr�dce. Rozejrza�am si� po kuchni, ale nie znalaz�am nic, co mog�oby pos�u�y� za podstaw� 
zalewajki. I wtedy kto� zapuka�. To s�siadka z do�u, kole�anka Cela, widz�c, �e nie ma jeszcze obiadu, zaprosi�a mnie do siebie 
na zup� pomidorow�. Zawaha�am si�. Ja si� najem, a mama i rodze�stwo? Ojciec sto�owa� si� w Zamechu, wi�c nie musia�am 
si� o niego martwi�, ale siostry? Wtedy przypomnia�am sobie opuszczony, poniemiecki ogród, który znajdowa� si� naprzeciw 
cmentarza.

Od czasu do czasu kto� tam buszowa�. Wyszuka�am p�ócienn� torb� i nieco zniszczony koszyk i pop�dzi�y�my. Sta� 
jednopi�trowy dom, nawet niezniszczony i chyba - jak wtedy my�la�y�my - niezamieszkany, otoczony sporym ogrodem. Pod 
drzewami le�a�y opad�e jab�ka i gruszki. W g��bi w�ród zielska dostrzeg�y�my marchew i buraki. Ziemniaków nie by�o - 
dobre i tyle. Szybko nape�ni�y�my torby i kosz i ju� mia�y�my zatrzasn�� furtk�, gdy w domu zauwa�y�y�my jaki� ruch. Kto� 
mign�� w oknie, potem trzasn��y drzwi i wysz�a jaka� kobieta. Na nasz widok cofn��a si� i znikn��a w domku. Postawi�y�my 
torby i kosz na �cie�ce i postanowi�y�my nieco poszpera� wokó� domu. Podesz�y�my do drzwi, poruszy�y�my klamk�. Ani 
drgn��a. Drzwi by�y zamkni�te od wewn�trz! Podesz�y�my do okien. W kuchni na stole sta� talerz, obok le�a�a �y�ka, ale nie 
by�o nikogo wida�. Postanowi�y�my zajrze� do pokoju. Okno nie mia�o �ranek, ale wewn�trz by�o ciemno. Cela podsadzi�a 
mnie, opar�am r�ce o parapet i ciekawie zerkn��am do wn�trza. To, co ujrza�am, zszokowa�o mnie do tego stopnia, �e 
cofn��am si� gwa�townie i spad�am na ziemi�. Na stole sta�a ma�a trumienka! 

Gdy ojciec wróci� z pracy i z PUR-u, sk�d przyniós� troch� kaszy, s�onin�, p�to kie�basy, opowiedzia�y�my mu, co 
zobaczy�y�my. Ojciec postanowi� sprawdzi�, czy to, co mówimy, jest prawd�. Wyszed� z domu i wróci� wstrz��ni�ty. 
Potwierdzi�, �e w tym domu mieszka jaka� kobieta i nie wpuszcza nikogo do wewn�trz. Nazajutrz zaszed� do niej milicjant. 
Zagrozi� wywa�eniem drzwi, wtedy kobieta go wpu�ci�a. Rzeczywi�cie, na stole w jednym z pokoi sta�a trumienka. Tata 
powiedzia�, �e le�a�a w niej ma�a dziewczynka. Mia�a �adne ubranie i r�ce z�o�one do modlitwy. Kobieta � okaza�o si�, �e to 
by�a Niemka � t�umaczy�a, �e nie sta� jej na pogrzeb. Jest sama. Obecno�� trumienki z dzieckiem pomaga jej prze�y�. 
Kilkakrotnie próbowano j� zmusi�, �eby pochowa�a dziecko na cmentarzu, ale ona zawsze odkopa�a truch�o. W ko�cu 
pochowano ma�� gdzie�, gdzie jej nie znalaz�a. I wtedy kobieta spakowa�a si� i posz�a na dworzec. To musia�o by� w 1947 roku. 
Jeszcze Niemcy w Elbl�gu byli. 

Ten dom d�ugo sta� pusty, potem zamieszkali w nim jacy� ludzie z Warszawy. 

Helena Stachnowicz:
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7. Ulica Tadeusza Ko�ciuszki, rok 2019. Fot. Micha� Kalbarczyk
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Witold Grodziewicz:

Romualda Traugutta

Przy ulicy Traugutta by� jedyny czynny m�yn wodny. Jeden z kolegów, z którym mieszka�em, by� agrotechnikiem. Zajmowa� 
si� polem, je�dzi� razem z Niemcami furmank� i do naszego mieszkania przywozi� zbo�e. Potem to si� wioz�o do m�yna. 
Cz��� zbo�a zostawia� do dyspozycji magistratu, a cz��� dla siebie. Mia� prawo zmieli� dla siebie pi��dziesi�t kilogramów. 

Ja te� wozi�em wózkiem to zbo�e. To, co mog�em, przynosi�em kolegom, z którymi mieszka�em. I jak ju� mia�em m�k�, to 
zaraz Niemcy zacz�li ujawnia�, �e maj� pochowane jakie� rzeczy i �e mog� je wymieni� za jedzenie. Tak wymieni�em si� na 
pi�kny garnitur. Niemcy bardzo cieszyli si�, kiedy dostali par� kilo tej m�ki i piekli z niej chleb.
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8. Ulica Romualda Traugutta. Fot. Czes�aw Misiuk.
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Helena Stachnowicz: 

S�oneczna

S�oneczna to by� nasz drugi adres w Elbl�gu. Zamieszkali�my na pierwszym pi�trze w dwupi�trowej murowance z czerwonej 
ceg�y. Wielopokojowe mieszkanie na pi�trze by�o puste, nieumeblowane i zimne. Wprawdzie nietrudno by�oby je umeblowa� 
� wokó� sta�o wiele wolnych mieszka� � ale ojciec nie godzi� si� na szaber. W innych mieszkaniach byli jeszcze Niemcy. 
Czekali na transport do Gda�ska. Niestety i na S�onecznej mamie si� nie podoba�o. Wtedy pa�stwo Drozdowiczowie, którzy 
zdobyli ju� mieszkanie na ulicy Ko�ciuszki, zaprosili nas tam.
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9. Ulica S�oneczna, rok 2019. Fot. Micha� Kalbarczyk
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Helena Grabowska:

1 Maja

W Elbl�gu zameldowali�my si� 28 pa�dziernika 1945 roku. Przyjechali�my z rodzicami z Bydgoszczy. Pierwszy przyjecha� 
mój ojciec i zaraz �ci�gn�� mam�. Potem rodzice mnie wzi�li od babci. Mia�am wtedy mo�e dwa lata.

Po wojnie ka�dy szuka� swojego miejsca, nikt nie wiedzia�, jak to b�dzie. Rodzice otworzyli zak�ad, w którym tata produkowa� 
mi�so, i sklep, gdzie sprzedawa�a mama. Nie zawsze czuli si� bezpiecznie. Grasowa�y ró�ne bandy. Wieczorem ka�dy chowa� 
si�, �eby nosa nie wy�ciubia�.

Taty sklep mie�ci� si� przy ulicy 1 Maja pomi�dzy optykiem a sklepem z materia�ami pana Berli�skiego. Ze sklepu taty sz�y 
schodki � trzy albo cztery � prowadz�ce do du�ego salonu, w którym najcz��ciej sp�dza�am czas. Najbardziej pami�tam, �e 
by�o tam du�o miejsca i �e by� ogród. Na ulic� mog�am wychodzi� tylko z rodzicami. Dlatego samej ulicy mo�e tak nie 
pami�tam, ale ta by�a jak wszystkie ulice wtedy: zniszczona, obskurna, biedna po prostu.

Dzieci by�o ma�o. Je�eli ju�, to bawi�y si� w swoich domach, na podwórku, bo rodzice bali si� je wypuszcza� gdzie� dalej.
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10. Ulica 1 Maja. Fot. Archiwum prywatne Tomasza Misiuka
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Helena Grabowska:

12 Lutego

Ulica 12 Lutego nazywa�a si� wtedy Halicka. By�a wysypana drobno mielon�, czerwon� ceg��. Kilka metrów dalej mieszka�a 
nasza rodzina i znajomi, dlatego w�a�nie t� ulic� cz�sto chodzili�my. 
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11. Ulica Halicka, obecna 12 Lutego. Fot. Archiwum Pa�stwowe w Malborku. 
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Eugeniusz Wo�niak: 

plac S�owia�ski

Do Elbl�ga przyby�em 15 czerwca 1945 roku z grup� pracowników poczty z Inowroc�awia. 

Urodzi�em si� w Gnie�nie, ale wychowa�em w Inowroc�awiu. Po �mierci mamy zajmowa� si� mn� starszy brat. W domu, 
w którym mieszka�em, mieszka� pan, który pracowa� na poczcie. W rodzinie tego pocztowca by� ch�opak w moim wieku i to 
on zacz�� opowiada� mi o Elbl�gu. Kiedy poczta inowroc�awska dosta�a za zadanie zorganizowa� i uruchomi� poczt� 
w tym mie�cie, pomy�la�em, �e co mi szkodzi pojecha�, najwy�ej wróc�. 

Wyobra�a�em sobie, �e b�dzie weso�o, bo b�d� tam moi koledzy. By�em w takim wieku, �e w�a�nie takie, a nie inne mia�em 
wyobra�enie. Jak przyszli�my do Elbl�ga, udali�my si� w stron� poczty. Pierwsze noce spali�my na strychu, okna by�y 
powybijane, komary nas ci��y. Mimo �e przyjecha�em z pocztowcami, nie by�em pracownikiem poczty. No i nie mia�em co 
je��. Ten mój kolega zawsze co� gdzie� za�atwi� i t� ma��, ale zawsze, porcj� obiadu mi przyniós�. 

Z czasem postara�em si�, �eby wpisali mnie na list� jako pracownika i dali jakie� zadanie. Jak ju� pracowa�em, to dostawa�em 
obiad. 

Pierwsze zadanie dosta�em proste. Bra�em udzia� w porz�dkowaniu dawnej poczty nr 1 przy placu S�owia�skim. Na parterze 
wody po kolana, szu�ady przez Rosjan powywalane, wsz�dzie dokumenty. Ch�opaki pracuj�cy na poczcie okazali si� solidni. 
Wynie�li�my kilkana�cie worków ró�nych druków.

Kiedy t� poczt� uruchamiali, nie by�o nikogo, kto by si� na tym troch� zna�. Pracowa�em tam przez trzy dni w tygodniu jako 
pracownik biurowy. Jednak wtedy wi�cej by�o gapiów, którzy przyszli zobaczy�, jak ta poczta wygl�da, ni� takich, którzy 
chcieli wys�a� list. 

Roznosi�em te� listy, a by�o ich �rednio pi�� dziennie. Bra�o si� te listy w gar�� i sz�o pod wskazany adres.

Musz� si� przyzna� do jednej sprawy. Kiedy nosi�em te listy, w jednym z mieszka� zobaczy�em pianino. Bardzo mi si� ono 
spodoba�o. Nie z tak� my�l�, �eby je spieni��y� czy co�, ale z tak�, �e warto by takie mie�. Na drugi dzie� jak tam poszed�em, to 
ju� go nie by�o. Na samym pocz�tku to by� taki wy�cig, kto pierwszy zd��y wzi�� co� dla siebie. I jeden drugiemu robi� na z�o��. 

A jaka by�a frajda, jak mo�na by�o si� ju� umy�. Jak ju� pracowa�em, to trzeba by�o si� zapisa�, �eby móc si� wyk�pa�. Panie 
dostawa�y numery parzyste, panowie nieparzyste. I na zmiany tam si� chodzi�o. Trzeba by�o z czasem dwie-trzy godziny 
poczeka�, �eby móc si� wyk�pa� w �a�ni. 
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12. Plac S�owia�ski. Fot. Czes�aw Misiuk. 
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Eugeniusz Wo�niak: 

plac S�owia�ski

Do Elbl�ga przyje�d�a�o bardzo du�o ludzi ze Wschodu. Pami�tam sytuacj�, jak na poczt� przysz�y dwie panie, siostry, 
i pyta�y, czy nie ma dla nich jakiej� pracy. Bo te� przyjecha�y bez pieni�dzy, bez niczego. T� starsz� pani� poczta przyj��a. 

Z czasem zrobi�em kurs z telekomunikacji, po którym mia�em kilka prac. I co jedna, to by�a lepsza. Gdzie mia�em szuka� 
czego� innego, jak tu si� dobrze zarabia�o i mia�o si� jeszcze prywatne roboty? W 1956 roku sko�czy�em Technikum 
��czno�ci w Gda�sku. W latach siedemdziesi�tych wi�kszo�� lat by�em kierownikiem centrali automatycznej Elbl�g, 
a ostatnie osiem lat przed emerytur� pracowa�em jako inspektor teletechniczny na województwo elbl�skie.

Teraz ju� czuj� si� elbl��aninem.
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13. Plac S�owia�ski, rok 2019. Fot. Micha� Kalbarczyk
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Szymon Gieryga:

Cypriana Kamila Norwida 

Dziadek nazywa� si� Jan Gieryga i przyjecha� do Elbl�ga 13 kwietnia 1945 roku z Bydgoszczy z Morsk� Grup� Operacyjn�. 
Od tego czasu pracowa� w Zarz�dzie Miejskim w Elbl�gu, jednocze�nie organizuj�c Milicj� Obywatelsk�. 
Od dnia przyjazdu mieszka� w domu przy ulicy Norwida 3. 

20 wrze�nia 1945 roku z nieznanych powodów zatrzymali go funkcjonariusze UB. 17 pa�dziernika zosta� osadzony 
w wi�zieniu karno-�ledczym w Gda�sku. Zatrzymali go, bo � tak opowiada�a babcia � rzekomo by� podobny do jakiego� 
zbrodniarza hitlerowskiego. Z wi�zienia zosta� zwolniony 16 marca 1946 roku. Wróci� do Elbl�ga, chc�c na nowo rozpocz�� 
prac� i zamieszka� w posiadanym przed osadzeniem lokalu przy Norwida. Ku jego najwy�szemu zdziwieniu zasta� w nim 
tych funkcjonariuszy, przez których zosta� zatrzymany. 
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14. Ulica Cypriana Kamila Norwida. Widok w kierunku Parku Dolinka, 
rok 2019. Fot. Micha� Kalbarczyk

15. Ulica Cypriana Kamila Norwida. Widok w kierunku ulicy Chopina,
rok 2019. Fot. Micha� Kalbarczyk
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Janusz Salmonowicz: 

Fryderyka Chopina

Moja rodzina od setek lat mieszka�a na terenach obecnej Litwy. To oczywi�cie by�a Polska, ale jak wybuch�a wojna, to relacje 
mi�dzy Litwinami a Polakami sta�y si�, delikatnie mówi�c, ch�odne. 

W mi�dzyczasie zmar� mój dziadek, Stanis�aw Salmonowicz. Zosta� pochowany w Poniewie�u. Sytuacja rodziny by�a coraz 
trudniejsza, zacz��a dojrzewa� decyzja o powrocie do Polski i w ko�cu, na pocz�tku 1946, rodzina opu�ci�a Litw�. Wiele 
zaprzyja�nionych z nami rodzin, decyduj�c si� na opuszczenie Litwy, kierowa�o si� do Elbl�ga. Babcia, mama i ciocia 
podró�owa�y przez wiele dni wagonami bydl�cymi, w op�akanych warunkach. By�o tak �le, �e jeszcze przed polsk� granic� 
babcia, Joanna Salmonowicz z Woroniczów, zmar�a. Mama z cioci�, by przewie�� cia�o babci do Polski, zostawi�y ca�y 
maj�tek w formie �apówki Sowietom - srebra, porcelana, unikatowa trzynastotomowa �Historia Polski w malarstwie�. Siostry 
wjecha�y do Polski biedne jak myszy ko�cielne. Babcia ostatecznie zosta�a pochowana na cmentarzu w Bartoszycach. 

Dotar�y do Elbl�ga w lutym 1946 roku. Ciocia przed wojn� studiowa�a w Konserwatorium Muzycznym w Wilnie, od razu 
dosta�a wi�c prac� w szkole muzycznej, która mie�ci�a si� przy ulicy Chopina 26 w kamienicy, na poddaszu której ciocia 
dosta�a s�u�bowe mieszkanie. Mo�na powiedzie�, �e to mieszkanie jest w naszej rodzinie do dzisiaj. 

Na prze�omie 1946 i 1947 roku mama pozna�a mojego ojca, Stefana Janusza Skrzyszowskiego vel Janusza Pater�. Pochodzi� 
z terenów dzisiejszej Ukrainy. Z zawodu by� mechanikiem, a podczas wojny �o�nierzem Armii Krajowej. Dlatego w�a�nie 
po wojnie u�ywa� nazwiska, które wcze�niej by�o jego pseudonimem - �Patera�. Na pocz�tku lat 50. ojciec zaanga�owa� si� 
w dzia�alno�� organizacji podziemnej Wolno�� i Niezawis�o��. Ówczesne w�adze (Urz�d Bezpiecze�stwa Pa�stwowego) 
kontrolowa�y tzw. V Komend� WiN-u. O�ar� tej prowokacji pad� mi�dzy innymi mój ojciec. Jesieni� 1951 roku, razem 
z Dionizym Sosnowskim, zostali przerzuceni do Niemiec, gdzie uko�czyli kurs radiotelegra�stów z elementami dywersji. 
Na pocz�tku listopada 1952 roku wrócili do Polski i prawie natychmiast zostali aresztowani. Wkrótce po tym zatrzymano 
równie� moj� matk�, Wand� Salmonowicz, która by�a ju� wówczas w ci��y. Siedzia�a w wi�zieniu przy Okopowej 
w Gda�sku, pó�niej w Grudzi�dzu, a na ko�cu w Fordonie. Jej stan nie przeszkadza� w�adzom, by si� nad ni� zn�ca� 
psychicznie i �zycznie. Mama zosta�a skazana na dziewi�� lat wi�zienia. 

Ojciec ju� nigdy wi�cej z matk� si� nie zobaczy�. Dla niej to by� trudny okres. Wiedzia�a, �e z ojcem co� si� dzieje, wozili j� do 
Warszawy na widzenia, do których nie dochodzi�o. Wozili j� nawet po jego rozstrzelaniu.
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16. Ulica Fryderyka Chopina, rok 2011. Fot. Micha� Kalbarczyk
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Janusz Salmonowicz: 

Fryderyka Chopina

12 sierpnia 1953 roku w Gda�sku w wi�zieniu na Okopowej, urodzi�em si� ja.  Po roku z wi�zienia w Fordonie odebra�a mnie 
ciocia i to ona zaj��a si� moim wychowaniem. W 1956 roku mamie skrócono wyrok w wyniku amnestii. Mama w pewien 
sposób �wiadomie uczestniczy�a w ówczesnym �yciu spo�ecznym i by�a uleg�a wobec w�adzy, aby oszcz�dzi� mi upokorze� 
i perturbacji �yciowych. Mimo tych wszystkich przykrych sytuacji nasza rodzina zawsze by�a silnie zwi�zana z Elbl�giem i ja 
czuj� si� elbl��aninem.

Ojciec i Sosnowski s� uznawani za ostatnich polskich cichociemnych. Obaj otrzymali kar� �mierci, obaj nie wyst�pili o prawo 
�aski. Kilka lat temu Instytut Pami�ci Narodowej zawiadomi� mnie, �e znaleziono szcz�tki ojca na s�ynnej ���czce� 
w Warszawie na Pow�zkach. W Pa�acu Prezydenckim z r�k szefa IPN-u odebra�em akt identy�kacyjny. 22 wrze�nia 2019 
roku odby� si� uroczysty pa�stwowy pogrzeb zidenty�kowanych o�ar re�imu komunistycznego, których szcz�tki zosta�y 
odnalezione podczas prac archeologicznych Instytutu Pami�ci Narodowej w kwaterze � i �II Cmentarza Wojskowego na 
Pow�zkach w Warszawie. Miejscem z�o�enia szcz�tków jest Panteon � Mauzoleum �o�nierzy Wykl�tych � Niez�omnych na 
��czce. W�ród chowanych tego dnia by� tak�e mój Ojciec � Stefan Skrzyszowski vel Janusz Patera.
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17. Ulica Fryderyka Chopina, rok 2019. Fot. Micha� Kalbarczyk
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Witold Grodziewicz: 

Stanis�awa Mazurkiewicz:

Bogdan Medy�ski:

Helena Stachnowicz:

Królewiecka 

Jak przyszli�my do Elbl�ga, by� tu kto�, kto informowa� przyjezdnych, gdzie maj� i��. Powiedzia� nam, �eby�my szli wzd�u� 
torów. I my�my tak szli torami, ulic� Królewieck�, a� doszli�my do obecnej szko�y gastronomicznej (przyp. red. Zespó� Szkó� 
Gospodarczych). Tam mie�ci� si� magistrat. Trzeba by�o si� zameldowa� i dosta� przydzia� mieszkania. Mogliby�my sami 
które� zaj��, bo wolne by�y prawie wszystkie. No, ale trzeba by�o o�cjalnie. 

Królewiecka to by�o centrum handlowe Elbl�ga. Po jednej i drugiej stronie tej�e ulicy na sto�kach, taboretach i ziemi le�a�y 
ró�ne przedmioty, które szabrownicy wynosili z opuszczonych poniemieckich domów i mieszka�. Sprzedawali je b�d� 
wywozili do centralnej Polski. Rozrywk� by� patefon z du�� tub�, z którego dochodzi�y ró�ne melodie i piosenki 
przedwojennej Polski. Ulic� t� codziennie sz�am do pracy. Cieszy� mnie widok ludzi i melodie znanych mi piosenek. Innych 
przyjemno�ci dla duszy w tym czasie nie by�o. Dom, praca, a po pracy �opata do r�ki i sz�o si� odgruzowywa� zniszczone wojn� 
miasto. Towarzyszy�a nam niepewno�� dnia codziennego. Zdarza�o si�, �e �o�nierze radzieccy zaczepiali polskie dziewczyny 
na ulicy. Ba�am si� tych zaczepek.

Z rodzicami wst�powali�my do restauracji pana Olszewskiego, która mie�ci�a si� przy ulicy Królewieckiej. Jad�em tam 
jajecznic� z podsma�on� i podan� na osobnej patelni kie�bas�. To by� taki McDonald`s moich czasów. 

W liceum ogólnokszta�c�cym przy Królewieckiej geogra�i uczy� nas pan Sywula. Poprosi� nas, �eby�my pochodzili po 
poniemieckich mieszkaniach i poprzynosili z nich atlasy. Albo cokolwiek, co przyda si� na geogra��. Znalaz�am globus 
i przynios�am go do szko�y. Pan Sywula bardzo si� cieszy�, chocia� napisy na globusie by�y po niemiecku. 
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18. Ulica Królewiecka, rok 2019. Fot. Krzysztof Prochera
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Krystyna Trudnowska: 

Pionierska

Jestem córk� Ryszarda Mittaga, pioniera Elbl�ga. Mój tato przyjecha� do naszego miasta ju� w marcu 1945 roku na polecenie 
pe�nomocnika rz�du RP. Razem z majorem Mieczys�awem Borowieckim mieli za zadanie zorganizowanie pierwszych w�adz 
miejskich. Major Borowiecki by� Inspektorem Okr�gu Zachodniego Prus Wschodnich. Ojciec mia� wieloletnie, 
przedwojenne do�wiadczenie jako urz�dnik pa�stwowy. Pracowa� mi�dzy innymi w Ministerstwie Skarbu w Warszawie, 
gdzie by� referendarzem. Po wojnie jako podo�cer wojska polskiego zosta� skierowany na Prusy Wschodnie. Do pa�dziernika 
1945 roku pe�ni� w Elbl�gu funkcj� wiceprezydenta. Potem pracowa� w PSS Spo�em, a od 1954 roku do swojej �mierci 
pracowa� jako kierownik zespo�u adwokackiego w Elbl�gu.  

Przy ulicy Pionierskiej wypatrzy� mieszkanie, które wyda�o mu si� pi�kne i gustownie umeblowane. Do dzisiaj mam w tym 
mieszkaniu rzeczy, które tata w nim zasta�. Szafa, przedwojenna biblioteczka, obraz i biurko, przy którym pracowa�. 
To zawsze by�a dusza naszego domu. Jak tylko si� zagospodarowa�, zaprosi� do niego moj� mam�, która pracowa�a wówczas 
w Olsztynie � byli narzecze�stwem. W listach tata pisa� do mamy, �e ma tu �liczne mieszkanko, �e mogliby rodzin� za�o�y�. 
Kiedy wojna si� sko�czy�a, moi rodzice byli ju� po czterdziestce. Bardzo pragn�li normalnego, rodzinnego �ycia, dlatego 
szybko si� pobrali. Na pocz�tku 1947 roku wzi�li �lub, w 1948 roku urodzi�a si� moja siostra, potem ja. Mama mia�a 46 lat, 
kiedy mnie urodzi�a. Los pokaza�, �e mieli niewiele czasu, �eby nacieszy� si� spokojem i pokojem. Tata po ró�nych 
powojennych przej�ciach du�o chorowa�. �ycie rodzinne przebiega�o w rytmie jego pobytów w szpitalu. Nie mieli�my 
�wiadomo�ci, �e to wszystko tak szybko si� sko�czy. Mia�am tylko dziewi�� lat, kiedy umar�.

Niemniej pierwsze lata mojego dzieci�stwa uwa�am za szcz��liwe. Na ulicy Pionierskiej, tak jak w ca�ym kraju, królowa� wy� 
demogra�czny. Podwórka t�tni�y �yciem. Puszki, kije, kó�ka od rowerów to by�y nasze zabawki. Ca�y czas bawili�my si� 
w wojn�. 

Marzeniem mojego dzieci�stwa, które nigdy nie zosta�o spe�nione, by�o mie� ��pi�c�� lalk�. Tak� z mrugaj�cymi oczami. 
Chyba nie by�o na ni� sta� rodziców. Wszyscy wtedy �yli�my skromnie. 
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19. Ulica Pionierska, widok w kierunku ulicy P�k. Stanis�awa D�bka. Fot. Archiwum prywatne Tomasza Misiuka

45



Krystyna Trudnowska: 

Pionierska

Prawie wszyscy nasi s�siedzi to byli pionierzy. Cho� trzeba przyzna�, �e nie zawsze wiedzia�o si�, kto mieszka obok. Nieraz 
dopiero po latach potra�li�my rozmawia� o swojej przedwojennej przesz�o�ci czy wojennych do�wiadczeniach. Do dzisiaj 
pami�tam rozmowy z moj� s�siadk�, pani� Ani� Medy�sk�, która opowiada�a o swoich bardzo ci��kich prze�yciach w czasie 
powstania warszawskiego, gdy z ma�ym dzieckiem na r�kach ukrywa�a si� w piwnicach bombardowanej stolicy. Zawsze tym 
opowie�ciom towarzyszy�y �zy. Takich warszawiaków w Elbl�gu jest wielu. Tak jak moja mama, która przed wojn� mieszka�a 
w kamienicy przy placu Zamkowym w Warszawie. Na przedwojennych pocztówkach zawsze pokazywa�a okno swojego 
mieszkania przy kolumnie Zygmunta. Po wojnie nie chcia�a jecha� do Warszawy. Uwa�a�a, �e stolica nigdy nie b�dzie tak 
pi�kna, tak odbudowana, jak na to zas�ugiwa�a. To ju� by�o inne miasto. Wyrós� w nim Pa�ac Kultury i Nauki, na który nie 
mog�a patrze�. Teraz Warszawa jest pi�kna, ja do niej ch�tnie je�d��. Zastanawiam si� czasami, czy dzisiejsza stolica 
podoba�aby si� mojej mamie. 

Przy naszej ulicy mieszkali równie� autochtoni, czyli niemieccy mieszka�cy przedwojennego Elbl�ga. Z rodzin� pa�stwa 
Limpergów moi rodzice zaprzyja�nili si� na tyle, �e pani Klara Limperg by�a chrzestn� matk� mojej siostry. Bardzo 
wdzi�cznie ich wspominam. Ich dobro�, ich serdeczno��. I tacy byli�my w wi�kszo�ci. 

Nasza ulica przez wiele lat by�a zaniedbana. Jeszcze w latach sze��dziesi�tych mury mia�y �lady po kulach. Jako dzieci 
celowali�my w nie. To by�a fajna zabawa. Dopiero gdy w 2000 roku jako lokatorzy mogli�my wykupi� te mieszkania, zacz��y 
si� remonty. W tej chwili ka�dy dom jest ju� nawet nie remontowany, tylko restaurowany.

Urodzi�am si� przy ulicy Pionierskiej i mieszkam tu do dzi�. Tu jest mój dom, mój ogródek. Pionierska to moje miejsce na 
ziemi. 
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20. Ulica Pionierska z widokiem na jedyne w swoim rodzaju balkony. Rok 2019. Fot. Micha� Kalbarczyk
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Witold Grodziewicz: 

Osiedle Marynarzy

Kiedy przyjecha�em do Elbl�ga, mia�em dziewi�tna�cie lat. Jeszcze du�o Niemców wtedy by�o. Oni nie mieli �adnych praw, 
ka�dy nimi gardzi�, poniewiera�. Co� okropnego. Ci, co przyje�d�ali tutaj, byli z Warszawy, Wilna, Wo�ynia, zewsz�d. 

Prac� zaproponowa� mi Micha� Grzesiak, który by� dla mnie jak dziadek. Powiedzia�, �e jest taka organizacja, jak stra� 
portowa. I �e tam nawet raz dziennie wydaj� obiady, wi�c nie b�dziemy g�odni. Poszli�my tam, zarejestrowali nas, wydali 
za�wiadczenie, �e mo�emy nosi� bro�. 

Naszym zadaniem by�o pilnowanie tego, czego nie zd��yli wyszabrowa� Ruscy i nasi � warszawiacy, którzy szabrowali na 
handel. Stra� portowa mie�ci�a si� najpierw na Osiedlu Marynarzy. Tam osiedlali si� pionierzy, którzy pracowali w tej stra�y. 
Tam te� by�a nasza sto�ówka, gdzie raz dziennie wydawali posi�ek. Gotowa�a nam pewna starsza pani, by�a wspania�� 
kuchark�. Obiad by� z jednego dania, ale z mi�sem. A ta nazwa Osiedle Marynarzy powsta�a z tego, �e my�my � stra� portowa 
� tam byli. 

Raz zdarzy�a si� historia taka, �e w której� piwnicy po knajpie na Starym Mie�cie wyszabrowali�my beczk� pieprzu.  A pieprz 
by� bardzo drogi i Ruscy go potrzebowali. I my�my od nich za ten pieprz mieli mi�dzy innymi mi�so i m�k�. 

Potem nasz� komend� przenie�li nad kana� (przyp. red. potocznie, ale b��dnie o rzece Elbl�g). Ruscy barkami wywozili, co 
tylko si� da�o: pianina, maszyny z Zamechu. Dopiero my - jako stra� portowa - nie pozwolili�my tego wywozi�. Mogli zabra� 
tylko to, co zgromadzili w swojej jednostce wojskowej. Jak pó�niej si� dowiedzieli�my, nie zabezpieczyli dobrze tych rzeczy, 
wi�c ka�dy deszcz na to pada�. Wszystko przerdzewia�o. 

Jesieni� 1945 roku uruchomiona zosta�a elektrownia i kino �Ba�tyk�. Zaczyna�y dzia�a� sklepy. Mo�na by�o co� w nich kupi�. 
Zacz��o robi� si� normalnie. Jak ju� tak dotrwa�em do stycznia 1946 roku, przesta�o mi si� podoba� w stra�y portowej. 
Zamech nie by� jeszcze czynny. Dzia�a�o przedsi�biorstwo rozbiórkowe, które odgruzowywa�o Stare Miasto na odbudow� 
Warszawy. Rozbierane by�y te� pi�kne zabytki, takie, które wystarczy�o wyremontowa�. Pracowa�em tam za deputat 
w postaci �ywno�ciowej � chleb, co� do chleba, np. kawa�ek s�oniny. Kiedy pokaza�a si� z�otówka, zacz�li p�aci� z�otówkami. 
Pracowa�em tam do czasu, a� w 1947 roku zabrali mnie do Bydgoszczy do wojska. Wzi�li mnie tam, bo potrzebowali obs�ugi, 
zw�aszcza takiej, która zna j�zyk rosyjski. 

Elbl�g mi si� podoba�. Ba�antarnia blisko, bardzo mi si� podoba�a Muszla Koncertowa. Blisko Ba�tyk. Po co jecha� gdzie� 
indziej? 
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21. Morska Grupa Operacyjna na Osiedlu Marynarzy. W�ród cz�onków grupy stoi Witold Grodziewicz 
(drugi od prawej). Fot. Autor nieznany
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Witold Grodziewicz: 

Pawe�  Sikorski:

Osiedle Marynarzy

Rzadko wspominam tamte czasy. I tych Ruskich, i to, co oni z tymi Niemcami wyprawiali. By�o bardzo ci��ko. Trzeba by�o 
szuka� jedzenia. Poszabrowa�o si� ziemniaki po piwnicach i co dzie� by�a karto�anka. 

Wszystko pouk�ada�o si� dlatego, �e by�o wspó��ycie mi�dzy lud�mi. Jeden cz�owiek pomaga� drugiemu. 

Obserwowa�em przekrój ludzi, którzy tu si� osiedlili. Podzieli�bym ich na kilka grup. Pierwsza ze Wschodu i innych stron. 
Przyjechali na sta�e, osiedlili si� i wielu tu mieszka. Druga to uciekinierzy przed aresztowaniem ze strony Urz�du 
Bezpiecze�stwa (siebie zaliczam do takich - by�em w Armii Krajowej). Kolejna to ci, którzy porzucili swoje rodziny - �ony 
lub m��ów i tu potworzyli nowe zwi�zki oraz ci, którzy przyjechali tu ze zmienionymi nazwiskami, uciekaj�c przed 
sprawiedliwo�ci�. Z czasem wielu odp�yn��o, a ci przyzwoici zostali.

Pierwsz� noc po przyje�dzie do Elbl�ga sp�dzi�em przy ulicy Hetma�skiej, w siedzibie przychodni, która mia�a wybite okna. 
Rano ze skierowaniem do pracy zg�osi�em si� do Starostwa Powiatowego w Elbl�gu przy ul. Pionierskiej nr 8. Przyj�to mnie 
na stanowisko kierownika rachuby wydzia�u na powiat Elbl�g. W nowej placówce pracy by�o niewiele. Zespó� ludzi, który tu 
zasta�em, bardzo m�ody, mi�y, przewa�nie kobiety, wolne lub rozwiedzione, zbieranina z ca�ej Polski. Zarobki: 500 z�otych 
miesi�cznie, co dawa�o 2 kg s�oniny na wolnym rynku. W�adze dba�y o nas. Czynna by�a sto�ówka, co dzie� kasza, czarna 
kawa, konina i ryba.

Przez pierwsze miesi�ce w Elbl�gu mieszka�em przy ulicy Brzeskiej, u syna so�tysa gminy, w której pracowa�em do listopada 
1939. W wolnych chwilach w�drowali�my po Elbl�gu, ogl�dali�my opuszczone domy i �adowali�my do teczki, co znalaz�o si� 
u�ytecznego. By�em ciekawy miasta. Stare Miasto by�o spalone. By�y �lady wywozu maszyn ze stoczni Schichaua. D�ugo by�o 
wida� �lady zamurowanej �ciany, przez któr� wywo�ono maszyny. Elbl�g by� bardzo bogatym miastem. Nic dziwnego, �e od 
pocz�tku co dzie� poci�gi przywozi�y szabrowników, którzy wywozili z tego miasta masy dobra. Niebezpieczne by�y 
w�drówki na ulicach wieczorami. Co ranek znajdowa�o si� na ulicach trupy zamordowanych ludzi. Rabunki i gwa�ty by�y na 
porz�dku dziennym.

Ogl�da�em ró�ne dzielnice miasta. Z miejsca poszed�em na s�siedni� ulic� - Osiedle Marynarzy. Upodoba�em sobie 
to osiedle i otrzyma�em od Urz�du Miasta przydzia� na domek nr 14. Przygotowa�em go i tu mieszkam od pa�dziernika 1945. 
W 1960 roku kupili�my go z �on�. Tu by�o moje wesele, tu doczeka�em si� dzieci.
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22. Osiedle Marynarzy tu� przed wybuchem II wojny �wiatowej. Fot. Autor nieznany.
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Pawe�  Sikorski:

Osiedle Marynarzy

Wydarzeniem by�o uruchomienie poczty. Mo�na by�o ju� wys�a� listy i otrzymywa� je. Na terenie miasta co raz otwierano 
nowe knajpki i pi�o si� tylko samogony. 

Pokocha�em Elbl�g. Nigdy nie �a�owa�em, �e tu si� osiedli�em. Dzie� przyjazdu - 21 lipca - obchodz� jako szcz��liw� dat� 
dla mnie. Staram si� ten dzie� odpowiednio uczci� w gronie znajomych i przyjació�. Sta�em si� wielkim patriot� Elbl�ga. 
Zawsze powtarzam - jak dobrze, �e tu jestem. Zawsze mia�em prac� i dobre relacje w rodzinie i w pracy, a pracowa�em 
w Miejskim Przedsi�biorstwie Oczyszczania w Elbl�gu jako g�ówny ksi�gowy.
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23 Osiedle Marynarzy, rok 2019. Fot. Micha� Kalbarczyk
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Hubert Grabowski: 

Micha�a Kajki

Do II wojny �wiatowej rodzice mieszkali w Gdyni - Or�owie. Po zaj�ciu Gdyni przez Niemców ojciec przyjecha� do Elbl�ga. 
Po jakim� czasie do��czy�a do niego mama z nami, tj. ze mn� i z dwójk� moich braci. Mieszkali�my przy obecnej ulicy 
Pu�kownika Stanis�awa D�bka. Ojciec pracowa� jako furman w przedsi�biorstwie przewozowym konnym, a mama jako 
gospodyni. Potem ojciec wyjecha� na wojn�, wys�ali go do Austrii. W tym czasie mama by�a sama z nami. 

Po wojnie przeprowadzili�my si� na dzia�ki za ulic� Pawi�, tam by�y takie ma�e domki. Mama ba�a si�, bo Rosjanie gwa�cili 
m�ode kobiety.  To by�o bardzo daleko od miasta, nie by�o sklepów. Nas ju� wtedy czwórka w domu, a mama sama, bo ojciec 
jeszcze nie wróci� z wojny. Jak ju� wszystko tu ucich�o, to przeprowadzili�my si� do willi przy ulicy Kajki, ale jak ju� zaczyna�o 
powstawa� miasto, to nas z tej willi wysiedlili i zamieszkali�my przy ulicy Robotniczej 14. My�my byli, jak to si� mówi, za 
niscy, �eby mieszka� w willach. 

Ojciec z wojny wraca� dwa miesi�ce. To by� chyba lipiec, jak przyjecha�. Szed� z Austrii przez Czechos�owacj� do Polski. 
Do Elbl�ga przyjecha� poci�giem towarowym. Mówi�, �e wi�cej stali tym poci�giem, jak jechali. 

Na pocz�tku po wojnie ojciec pracowa� na kolei jako palacz. Jak ju� by�o mo�na, za�apa� si� do pracy w rybo�ówstwie 
i pracowa� jako rybak na Zalewie Wi�lanym. Ojciec t�skni� do Gdyni, bo pami�tam, �e bardzo cz�sto tam je�dzili�my.
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24. Ulica Micha�a Kajki, rok 2019. Fot. Micha� Kalbarczyk
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Jerzy Kania: 

Szczeci�ska

Do Elbl�ga przyjecha�em 13 lipca 1945 roku, pierwszym transportem z Warszawy. Podj��em prac� w Zarz�dzie Dróg 
Wodnych w Elbl�gu. Pracowa�em przy organizacji zak�adu oraz wydobywaniu i remontowaniu zatopionych wraków. 

Moja historia jest taka, �e do szesnastego roku �ycia mieszka�em z rodzicami. W 1941 roku zosta�em z�apany przez gestapo 
i wywieziony do Niemiec, gdzie sp�dzi�em cztery lata. 

Po uko�czeniu wojny wróci�em do Polski i rozpocz��em poszukiwanie rodziców, którzy z powodu zniszczenia Warszawy 
zamieszkali u rodziny na wsi. Nie mia�em w�asnego mieszkania, dlatego uda�em si� do Mi�ska Mazowieckiego w celu 
uzyskania pracy i mieszkania na ziemiach zachodnich. Powiadomiono mnie, �e s� transporty. O tym fakcie poinformowa�em 
ca�� rodzin� i wsiedli�my do transportu, który w czerwcu wyruszy� do Olsztyna. Podró� trwa�a ponad dwa tygodnie. Zamiast 
jecha� do Olsztyna transport zosta� skierowany do Elbl�ga. 

Zamieszkali�my przy ulicy Królewieckiej w obecnej szkole gastronomicznej (przyp.  red. Zespó� Szkó� Gospodarczych).

Pocz�tkowo by�o bardzo �le. Bieda, brak jakiegokolwiek sklepu czy �ywno�ci. W Elbl�gu by�o jeszcze du�o Niemców
i ruskiego wojska, tak �e strach by�o samotnie gdzie� zamieszka�. 

Po jakim� czasie dostali�my domek przy ulicy Szczeci�skiej. Miasto zasiedlali ca�ymi ulicami, �eby by�o wi�ksze skupienie 
Polaków. 
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25. Ulica Szczeci�ska, rok 2019. Fot. Micha� Kalbarczyk
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Tytusa  Cha�ubi�skiego

Helena Stachnowicz: 
Kiedy weszli�my do mieszkania przy Cha�ubi�skiego, na kuchni sta�a jeszcze ciep�a zupa. Smakowa�a jak grochówka. 
Spróbowa�am jej troch�, wtedy mama na mnie krzycza�a, �e si� otruj�. Ale spróbowa�am i by�a dobra. 

W ogóle ca�e mieszkanie by�o takie, jakby kto� niedawno z niego wyszed�. Przy maszynie w kuchni le�a�a niesko�czona 
sukienka i mnóstwo krawieckich pism. Podejrzewam, �e poprzedni mieszka�cy krótko przed naszym przyj�ciem poszli na 
transport. 

Ludzie, którzy mieszkali w tym mieszkaniu przed nami, te� byli biedni. W piwnicy zosta� hebel, strug i ró�ne narz�dzia. 
Widocznie mieszkaj�cy tu m��czyzna by� stolarzem, kobieta krawcow�. Chyba to byli dobrzy ludzie, bo zostawili t� sukienk� 
w kuchni i �adnie u�o�one ig�y. Mogli zniszczy�, wyrzuci�, a zostawili.

Szkoda mi by�o tych Niemców, którzy wyje�d�ali. Jedna z s�siadek � Niemka � polubi�a mnie tak bardzo, �e chcia�a mi 
dawa� ró�ne rzeczy ze swojego mieszkania, ale ja nie bra�am. Uwa�a�am, �e to jest jej. Tylko jak wyje�d�a�a, na po�egnanie 
da�a mi sukienk�. Pami�tam, tak� czerwon� w kwiatki.

Ten, który nas sprowadzi� do Elbl�ga, opowiada� o pi�knych domach jednorodzinnych, które nie s� zniszczone. Nas zach�ci�o 
to, �e znowu b�dziemy mieli swój domek z ogrodem. 

Kiedy przyjechali�my do Elbl�ga, pracownik PUR-u pokaza� nam kilka mieszka�. Rodzice uwielbiali ogródek, wi�c 
urz�dnik zaprowadzi� nas na dzisiejsz� Zawad� i tam dostali�my domek jednorodzinny z ogrodem przy ulicy 
Cha�ubi�skiego. Ojcu ten domek przypomina� nasz dom ze Stoczka �ukowskiego, sk�d przyjechali�my. Niepokoi�a tylko 
blisko�� lasu i niezamieszka�e s�siednie domy, ale �udzili�my si�, �e ta sytuacja wkrótce si� zmieni, bo codziennie przybywa�y 
t�umy ludzi. Mama bardzo cieszy�a si� z tego miejsca, ale do czasu, bo szybko zacz��y si� koszmary.

Niektórzy nie szukali mieszka�, interesowa�y ich rzeczy, które mogli wyszabrowa� i wywie�� do swoich domów w g��bi 
Polski. Trzeba by�o pilnowa�, bo potra�li ukra�� co� naszego. Cha�ubi�skiego okaza�a si� niebezpieczna i z innego powodu: 
noc� wychodzili z lasu uzbrojeni niemieccy �o�nierze, podchodzili pod dom i ��dali cywilnych ubra�. Ojciec ich mundury 
i bro� zakopywa� w ogródku.
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26. Ulica Tytusa Cha�ubi�skiego ju� nie istnieje. Obecnie jest to �lepa uliczka od ulicy Podgórnej w kierunku Kasprzaka, wzd�u� parkanu 
cmentarza przy ko�ciele �wi�tego Wojciecha. Fot. Archiwum prywatne Violety Maischyk
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Tytusa  Cha�ubi�skiego

Helena Stachnowicz: 
W dzie� by�o jeszcze gorzej, bo przychodzili umundurowani Rosjanie. Chcieli je�� i pytali, czy gdzie� tu s� �dziewoczki�. 
Którego� razu jak przyszli do nas, jeden z nich klepn�� mam� w ty�ek. Ojciec si� zdenerwowa�, powiedzia�, �e tak nie wolno, �e 
w Polsce nie ma takiego zwyczaju. Mama wysz�a do drugiego pokoju i upchn��a nas pod �ó�kiem. By�am ja i siostry: Janeczka 
oraz Terenia. Wszystkie trzy schowa�y�my si� pod �ó�kiem i ze strachem patrzy�y�my, co b�dzie dalej. Na szcz��cie oni 
uwierzyli, �e nie ma dziewczyn i poszli. Z tym �e matka od tej chwili nie chcia�a tam mieszka�. 

Dom przy Cha�ubi�skiego by� �adny. Ogród, sad, a w sadzie mnóstwo owocowych drzew. Polacy organizowali si� w grupy, 
pomagali sobie wzajemnie, ale mama ba�a si� o siebie i o nas i wymog�a na ojcu zmian� mieszkania. Potem ju� nigdy nie by�am 
w tym domu.
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27. T�dy przebiega�a ulica Tytusa Cha�ubi�skiego, rok 2019. Fot. Micha� Kalbarczyk
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Browarna

Helena Stachnowicz: 

Witold Grodziewicz: 

Eugenia Paul: 

Jak przyjechali�my do Elbl�ga, to po mie�cie oprowadza�a nas milicja z bia�o-czerwonymi opaskami. Mówili, gdzie nie 
chodzi�, na przyk�ad na dworzec ko�o browaru, bo tam zbiera�o si� podejrzane towarzystwo. 

Jesieni� 1945 roku zosta� uruchomiony browar. Po Niemcach zosta�y zapasy i z tego ruszy�a pierwsza powojenna produkcja. 

Do Elbl�ga przyjecha�am w czerwcu 1946 roku ze swoim ojcem z miejscowo�ci Sierpowo pod Poznaniem. Mia�am wtedy 
nieca�e dziewi�tna�cie lat. Dlaczego Elbl�g? Dlatego, �e tutaj przeprowadzi�a si� nasza dalsza rodzina. Wujek i ojciec byli 
nauczycielami, a zarobki nauczycielskie w naszych rodzinnych stronach zaraz po wojnie by�y marne. Poprzez listy, które ojciec 
wymienia� z wujostwem, dowiedzieli�my si�, �e tu jest lepszy zarobek, �e mo�na wyszuka� mieszkanie, �e rodzina mo�e 
funkcjonowa� lepiej. Tu zarobki by�y wy�sze, dlatego �e chciano, �eby te poniemieckie ziemie zosta�y od razu 
zagospodarowane. 

Po przyje�dzie razem z ojcem rozpocz�li�my prac� w browarze. Ojciec, nauczyciel, pracowa� jako ksi�gowy, a ja jako m�oda 
dziewczyna niemaj�ca �adnego wykszta�cenia, zosta�am przyj�ta na maszynistk� w dziale handlowym. Po roku zosta�am 
sekretark� u dyrektora naczelnego. W browarze pracowa�am cztery lata. Do czasu, kiedy wysz�am za m�� i zasz�am w ci���. 

Nasza rodzina by�a do�� du�a � rodzice i czwórka dzieci. Kiedy ojciec znalaz� mieszkanie i wyremontowa� je na tyle, �e da�o si� 
mieszka�, wtedy przyjecha�a mama z rodze�stwem. 

Elbl�g to by� dla nas inny �wiat. Trudno te� by�o nam zintegrowa� si� z nap�ywaj�cymi tutaj przybyszami ze Wschodu. 
Oni mieli inny sposób patrzenia na �ycie, inne obyczaje. Najbardziej mi si� nie podoba� senny klimat tego miasta. Zawsze mi 
si� wydawa�o, �e chodz� tutaj jak we �nie. Lecz nie ma co si� dziwi�, �e cz�owiekowi Elbl�g si� nie podoba� i to, �e si� tutaj 
przyby�o. Przecie� tu wszystko by�o zrujnowane. Do tego ró�ne napady, jeszcze zarywaj�ce si� domy. Nic nie funkcjonowa�o 
tak, jak by�my sobie wyobra�ali. Mówi� to z perspektywy m�odej wówczas dziewczyny, bo ogólnie ludzie mieli inne podej�cie. 
Polacy byli zadowoleni, �e bomby na g�ow� nie lec�, �e to ju� jest koniec wojny i �e �ycie poma�u wraca do normy.
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28. Ulica Browarna vis-à-vis niefunkcjonuj�cego ju� dworca Elbl�g-Zdrój. Fot. Archiwum prywatne Juliusza Marka

65



Browarna

Eugenia Paul: 
Kolejno otwiera�y si� ró�ne sklepy. Na samym pocz�tku nie by�o jeszcze dostaw, jedynie przesy�ki paczek z USA. Nie wiem do 
ko�ca, jak to funkcjonowa�o, ale w sklepie wydzielali, komu ile sprzeda� z tych paczek. Do zak�adów pracy te� przychodzi�y 
paczki z zagranicy. To by�y bardzo du�e przesy�ki z po�ciel� czy z ubraniami. Pami�tam taki moment, jak do browaru przysz�a 
wielka paczka i rozdzielali j� mi�dzy pracowników. Mo�na by�o przyj�� i wybra�, komu co bardzo potrzeba. W tej paczce by� 
kawa�eczek kolorowego materia�u w krat�. Bardzo mi si� on spodoba� i pomy�la�am o tym, �e jak nikt tego nie we�mie, to ja 
powiem, �e go chc�. Mia�am szcz��cie. Ten kawa�ek materia�u zosta� i uszy�am sobie z niego sukienk�. Nawet �adna wysz�a. 

Niemniej to �ycie powojenne by�o takie ograniczone we wszystkim. Nigdy wcze�niej, nawet podczas okupacji, nie odczu�am 
takiego g�odu, jak zaraz po wojnie. Na Ziemiach Odzyskanych ten czas po wojnie by� bardzo trudny. Wszystko trzeba by�o 
tworzy� od podstaw.
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29. Ulica Browarna, rok 2019. Fot. Micha� Kalbarczyk

67



Brzeska

Eugenia Paul: 

Helena Stachnowicz: 

Kiedy przyszli�my, mieszkania przy Brzeskiej w naszym ci�gu by�y ca�e. Niektóre jedynie nie mia�y szyb czy �yrandoli. 
W Elbl�gu sta�y wprawdzie mieszkania w pe�ni umeblowane, ale rodzicom to nie odpowiada�o, �eby wchodzi� do miejsca, 
które jest wyposa�one. Wydawa�o si�, �e to �nie nasze�. Ojciec wyszuka� mieszkanie, które nie mia�o okien ani niczego. By�y 
w nim cztery pokoje. Wybrali�my Brzesk�, bo by�a blisko browaru, gdzie z ojcem pracowali�my. Zamieszkali�my przy 
Brzeskiej 23 mieszkania 6.

W mojej klatce mieszkali s�siedzi z ró�nych stron: Orlikowscy z Pomorza, Odyowie. Najwi�cej by�o przesiedle�ców ze 
Wschodu. Byli i tacy, którzy w mieszkaniach trzymali zwierz�ta, na przyk�ad �winie czy kury.

Byli�my zadowoleni z tego mieszkania przy Brzeskiej o tyle, �e by�o ono czteropokojowe i nie musieli�my si� gnie��. 
Przyjechali�my wtedy nie tylko z tobo�kami, ale te� z cz��ci� w�asnych mebli. Przed wojn� mieli�my pi�� pokoi i z tamtego 
domu wzi�li�my cz��� mebli. Z rodzinnych stron przywie�li�my pianino. Moja mama udziela�a lekcji gry na nim. Tak�e nasi 
s�siedzi przysy�ali do mamy swoje dzieci na nauk�. 

Na pocz�tku, jak tu przyjechali�my, to cz�owiek ba� si� rusza�, szczególnie wieczorem. D�ugo funkcjonowa�y opowie�ci 
o rozróbach, jakie dzia�y si� za kana�em (przyp. red. potocznie, ale b��dnie o rzece Elbl�g). Park Kajki te� by� okupowany i nie 
chodzi�o si� do niego na pocz�tku. Najgorzej, �e napadali te� Polacy. 

Du�o mieszka� sta�o pustych, korzystali z tego szabrownicy. Ludzie te� chodzili po tych mieszkaniach i spo�ród tego, 
co zostawili Niemcy, brali to, co im by�o potrzebne. Pó�niej by�o tak, �e miasto zbiera�o rzeczy, które pozosta�y po Niemcach, 
i mo�na by�o je od miasta za jakie� symboliczne pieni�dze kupi�. 

Przy ulicy Brzeskiej zamieszka�am oko�o 1953 roku, jak ju� by�am m��atk� i mia�am dwójk� dzieci. Wtedy niektóre 
mieszkania by�y ju� uszykowane, a inne jeszcze dziurawe. Nasze mieszkanie przy Brzeskiej 11 dostali�my �wie�o 
odbudowane. S�siedzi opowiadali, �e wcze�niej jeden z pokoi w tym mieszkaniu mia� zawalony su�t. �e do �rodka wpad�a 
bomba i znale�li tam bro� i zabitego Niemca.
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30. Ulica Brzeska w latach 50. XX wieku. Rodze�stwo Tydrychów 
(od lewej): Ireneusz, Gra�yna i Romuald. Fot. Archiwum prywatne 
Gra�yny Jasku�y

31. Ulica Brzeska w latach 50. XX wieku. Od lewej: Aleksandra 
Kasi�ska i Helena Stachnowicz. Fot. Archiwum prywatne 
Gra�yny Jasku�y

69



32. Ulica Brzeska w ko�cówce lat 50. XX wieku. Od lewej: Aleksandra 
Kasi�ska i Gra�yna Jasku�a. Fot. Archiwum prywatne Gra�yny 
Jasku�y

33. Ulica Brzeska w latach 50. XX wieku. Od góry: Helena 
Stachnowicz z dzie�mi: Gra�yna (z prawej), Jadwiga (w wózku), 
Ireneusz (z lewej), Romuald (na kolanach). Fot. Archiwum prywatne 
Gra�yny Jasku�y
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Brzeska

Helena Stachnowicz: 
Naprzeciw nas mieszka�o ma��e�stwo. On by� marynarzem, ona zwyk�� kobiet�. Pami�tam dziwne wydarzenie. Mieli 
jednego synka, bardzo dobrze �yli, ale pewnego razu on przyprowadzi� kobiet�. Mówi�, �e to jego �ona i �e przyjecha�a 
z Rosji. Znalaz�a ich i przysz�a do niego tutaj, �eby zamieszka�. I te dwie kobiety-�ony zamieszka�y razem i o dziwo zgodzi�y 
si� ze sob�. Dwie �ony razem i chodzi�y razem na zakupy, na rynek i dobrze �y�y. 

Obok mieszka� pan Pieprzyk. Jego córka w ogólniaku uczy�a niemieckiego, a on uczy� moj� córk� gry na skrzypcach. Poza 
tym tutaj by�a �wietlica, do której chodzi�y dzieci. Obok te� mieszkali pa�stwo Niewczasowie. On pracowa� w browarze 
i przynosi� piwo, s�odkie, dobre, w wielkich butelkach kablem zapinanych. Pani Niewczasowa zaprasza�a nas na ciasto, 
a piek�a pyszne. Mieli kilkoro dzieci.
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34. Ulica Brzeska, rok 2019. Widok w kierunku ulicy Browarnej. Fot. Micha� Kalbarczyk
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Tadeusza Rechniewskiego

Stanis�awa Mazurkiewicz: 
Lipiec 1945 roku. Do Elbl�ga jecha�am z moj� kuzynk� poci�giem towarowym. Siedzia�y�my na baga�ach umieszczonych na 
pod�odze, bo nie by�o siedze�. W Olsztynie czeka�y�my ca�� noc na po��czenie do Elbl�ga. O pi�tej rano podstawiono poci�g 
towarowy, którym dojecha�y�my na miejsce.

Kiedy wysiad�y�my, naszym oczom ukaza� si� smutny widok. Budynek dworca PKP to by� barak. W�a�ciwy budynek dworca 
zosta� zniszczony podczas dzia�a� wojennych. Z dworca posz�y�my do domu przy ulicy Tadeusza Rechniewskiego, w którym 
mieszka�a moja dalsza rodzina. Podczas drogi spotka�y�my tylko dwie osoby. Dooko�a panowa�a pustka i cisza. 
Gdzieniegdzie w ruinach domów pokazywa�y si� bezdomne koty. Mija�y�my domy le��ce w gruzach. Widok ten wprowadza� 
mnie w wielki smutek i l�k.

Dobrze, �e mieli�my gdzie si� zatrzyma�, a to dlatego, �e mój kuzyn ju� wcze�niej przyby� do Elbl�ga. Podj�� prac� i otrzyma� 
mieszkanie. Tadeusza Rechniewskiego to ulica po�o�ona równolegle do ulicy Browarnej, przy której znajdowa�y si� koszary 
wojska radzieckiego. S�siedztwo to by�o okropne. Nocami s�yszeli�my strza�y z karabinów, bójki i k�ótnie �o�nierzy 
radzieckich. Kule �wista�y do�� cz�sto. Cz�sto sp�dzali�my bezsenne noce w l�ku o �ycie. Owijali�my si� w pierzyny, �eby 
czu� si� bezpieczniej. 
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36. Ulica Tadeusza Rechniewskiego, rok 2019. Fot. Micha� Kalbarczyk

35. Ulica Tadeusza Rechniewskiego. Fot. Archiwum Juliusz Marek
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Ignacego Daszy�skiego 

Bogdan Medy�ski: 
To musia� by� sam pocz�tek, pewnie 1946 rok. Na ulicy Daszy�skiego sta�y poniemieckie bloki. Na drug� stron�, w miejscu, 
gdzie dzisiaj jest Szko�a Podstawowa nr 1, przyje�d�a�y furmanki i wyrzuca�y �mieci. Kiedy przysz�a zima i te �mieci 
zamarz�y, to z górki, która z nich powsta�a zje�d�ali�my na sankach. Latem strzelali�my tam z wiatrówek. Je�eli s� �mieci, 
s� i szczury. Tak wi�c polowali�my na szczury. 

Bawili�my si� w wojn�. Nie bardzo umieli�my w co innego si� bawi�. Chocia� zabawek by�o du�o w domach opuszczonych 
przez Niemców. To by�y zabawki po dzieciach niemieckich. Kwit�a wymiana mi�dzy nami. 

W kierunku Barona i Rechniewskiego by�y glinianki. I Niemcy, i Polacy musieli pozyskiwa� t� glin�. Zosta� po tym �lad 
w postaci do�ów, czyli doskona�y teren na �wojn� partyzanck��. By�em uczestnikiem tych zabaw. 

Bardzo podoba� mi si� pan z tak� w�sk� drabin�. Chodzi� i zapala� gazowe latarnie. Przepraszam, nie chodzi�, mia� rower. 
On mia� rower! To by�o co� niesamowitego. Zachodzi�em w g�ow�, jak on to robi? Zapa�ek nie ma, a zapala lamp�! I potra� 
wej�� po takiej w�skiej drabince. 
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37. Ulica Ignacego Daszy�skiego, rok 1979. Zdj�cie pochodzi z kroniki Szko�y Podstawowej nr 1 w Elbl�gu
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Adama Próchnika

Bogdan Medy�ski: 
Nie potra�� odpowiedzie� na pytanie, dlaczego akurat przyjechali�my do Elbl�ga. Mieszkali�my na Starym Mie�cie 
w Warszawie, przy ulicy Freta 23. W pierwszym dniu powstania przenie�li�my si� na ulic� Nowomiejsk�. Którego� razu nas 
zasypa�o, by�a ewakuacja. Szereg ludzi, dooko�a Niemcy, i tak szli�my do poci�gu. Potem by� obóz w Pruszkowie.

Pami�tam jak dzisiaj, �e w poci�gu dosta�em jab�ko od Niemca. Mia�em wtedy siedem lat. Nie wiem, ile czasu byli�my 
w Pruszkowie. Wiem tylko, na czym spali�my. To by�y takie p�yty wiórowo-cementowe, których u�ywano do ocieple� 
budynku. Potem przenie�li nas do S�omczyna. Mam� wzi�li na roboty, ja nosi�em kamienie z rówie�nikami na budowanym 
przez Niemców lotnisku. Robili�my to, co nam kazali. Tam zasta�o nas wyzwolenie, jak to si� wtedy mówi�o. Do dzisiaj widz� 
tych trzech Rosjan spalonych w czo�gu. Mnóstwo takich dziwnych wspomnie� zosta�o. Chocia� jeszcze gorzej to wygl�da�o, 
jak latem 1945 roku przyjechali�my do Warszawy. Niemcy przeszli, wojna trwa�a nadal. To by�o co�, czego nie da si� 
porówna� z niczym, bo w czasie po powstaniu warszawskim groby by�y wsz�dzie: na skwerku, na trawniku, tam gdzie da�o 
si� wykopa� dó�. Lato 1945 roku by�o bardzo gor�ce. Prosz� sobie wyobrazi� ten smród masowo ekshumowanych cia�. Przez 
d�ugi czas czu�em w gardle t� dziwnie s�odk� ga��.

Do Elbl�ga na pewno przyjechali�my jak�� wi�ksz� grup�, przypuszczam, znajomych ludzi. Tak to si� zazwyczaj odbywa�o. 
Najcz��ciej jedna osoba bra�a zapas jedzenia i wódk�, dzi�ki której mo�na by�o du�o za�atwi�. Kto� jecha� pierwszy, wraca� 
i mówi�: jedziemy, nie ma na co czeka�. 

Nasz pierwszy adres w Elbl�gu to by�o Próchnika 5 mieszkania 1. Mieszka� by�o du�o tutaj, ale my w pierwszym momencie 
zamieszkali�my we dwie rodziny, bo tak by�o bezpieczniej. Mieszkali�my tak przez kilka tygodni. Zakrz�tn�li�my si�, 
poznali�my, co tu mo�na, a czego nie wolno i przenie�li�my si� kilka klatek dalej. 
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38. Ulica Adama Próchnika, rok 2019. Fot. Micha� Kalbarczyk
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Robotnicza

Eugenia Paul: 

Hubert Grabowski: 

Mój te��, Józef Paul po II wojnie �wiatowej za�o�y� piekarni� przy ulicy Robotniczej 10. Piekarnia mie�ci�a si� na dole. 
Pozosta�e pi�tra tak�e zajmowa�a rodzina Paulów. Te�ciowie mieszkali na jednym pi�trze, na drugim my z m��em, na 
kolejnym szwagierka. Zrobi� si� taki dom rodzinny. Te�� zmar� w 1948. Po �mierci te�cia mój m�� ze swoim bratem zabrali si� 
za t� piekarni�. To by� przypadek, bo mój m�� w�a�ciwie wola�by robi� co� innego. Lepiej czu�by si� w sprawach technicznych, 
ale piekarnia dobrze funkcjonowa�a, a rodzina by�a do utrzymania. Dlatego m�� z bratem jako dwaj m��czy�ni podj�li si�, 
�eby kontynuowa� prac� mojego te�cia. Piekarnia dzia�a�a do 1951 roku. Do czasu, kiedy wszystkich prywatnych 
przedsi�biorców niszczono domiarami w podatkach. Do tego dosz�a bardzo du�a dewaluacja pieni�dza. Prosz� sobie 
wyobrazi�, �e za wszystkie pieni�dze, które mieli�my wtedy od�o�one, kupili�my�wózek dla dziecka. Tak bardzo spada�a 
warto�� pieni�dzy. Przy ulicy Robotniczej mieszka�am mniej wi�cej w latach 1949-1956. Stamt�d przeprowadzi�am si� na 
ulic� Nitschmanna.

Kiedy zamieszkali�my przy ulicy Robotniczej 14, mieszkanie to by�o w pe�ni wyposa�one. W piwnicach by� w�giel, s�oiki 
z przetworami. Mo�na by�o wej�� i mieszka�. 

Przy Robotniczej mieli�my du�e podwórko, gdzie grali�my w palanta, w klasy czy inne tego typu gry. Czasem kto� mia� pi�k� 
albo jojo. Na ulicy nie by�o samochodów, tylko furmanki. Kto mia� �y�wy, ten je�dzi� na �y�wach. To by�y takie �y�wy 
przykr�cane do butów. Je�dzi�o si� po ulicach i chodnikach, bo by�y tak za�nie�one. 

Pami�tam ludzi, z którymi mieszka�em. W latach pi��dziesi�tych wi�kszo�� moich s�siadów wyjecha�a do Niemiec. Nas 
w domu by�a czwórka dzieciaków. Mama nie pracowa�a. Jak ju� ojciec zacz�� pracowa� w rybo�ówstwie, to latem by�y 
przychody. Zim�, kiedy zalew zamarza�, ojciec �apa� dorywcze prace. Tak �e po wojnie do 1954 roku by�o bardzo ci��ko. �eby 
nie powiedzie�, �e n�dznie. A� na Zalewie Wi�lanym  powsta�a spó�dzielnia i wtedy rybakom si� polepszy�o. 
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39. Ulica Robotnicza. Fot. Archiwum prywatne Juliusza Marka

80



Bogdan Medy�ski: 
W czerwcu 1947 roku zamieszkali�my przy ulicy Robotniczej 139. W tych mieszkaniach kuchnie mia�y spi�arki, które 
pe�ni�y funkcj� dzisiejszej lodówki. Ze spi�arek wychodzi�y otwory na zewn�trz, �eby cyrkulowa�o powietrze. W niektórych 
kuchniach by�a te� wanna. 

W pewnym okresie przyby�o wielu mieszka�ców przesiedlonych z terenów Wile�szczyzny. Przyjechali z ró�nym baga�em, 
��cznie ze zwierz�tami hodowlanymi. Momentalnie w przydomowych ogródkach powsta�y chlewiki. Cz��� wanien, które 
by�y w mieszkaniach, postawiono przy tych chlewikach. 

Na parterze mieszka�o trzech albo czterech milicjantów. W ich mieszkaniu nie by�o pod�ogi. Nie kryli si� z tym. By�a zima, 
musieli czym� pali� w piecu. A pod�oga by�a zrobiona z grubych, solidnych i suchych dech.

Pami�tam metalowe kosze na �mieci, które sta�y przed budynkami. �mieci by�y wywo�one przez miasto, 
co �wiadczy o tym, �e ju� zacz��a si� jaka� organizacja administracyjna. 

Przez ten ca�y czas - od 1939 roku - by�em sam z mam�. Ojciec zosta� - podoba mi si� okre�lenie - �gwa�townie wyzwolony� 
przez Armi� Czerwon� w 1939 roku, wywieziono go na Syberi�. W latach czterdziestych na podstawie umów 
mi�dzynarodowych (Polska, Rosja, Wielka Brytania) personel lotnictwa wojskowego - ojciec s�u�y� w lotnictwie - zosta� 
ewakuowany z Rosji do Wielkiej Brytanii.  Potem do 1947 roku s�u�y� w RAF-ie (przyp. red: si�y lotnicze Wielkiej Brytanii). 

Przez ten czas ojciec szuka� nas na ró�ne sposoby. Kto� przekaza� mu, gdzie ja i mama jeste�my. Kiedy kolega ojca dotar� do 
tego miejsca, nas ju� tam nie by�o. W przeciwnym razie ju� w 1945 roku byliby�my na Zachodzie, bo ojciec by nas zabra�. 
W ko�cu w 1947 roku uda�o si� przez Czerwony Krzy�. Zacz��y przychodzi� listy, przysz�o kilka paczek. W czerwcu wróci�. 
To by� powrót zorganizowany przez w�adze. Pojechali�my z mam� do Gdyni, dok�d ojciec przyp�yn�� statkiem. 
Nie widzieli�my si� od 1939 roku. Kiedy wyszed�, zobaczy�em obcego pana. 

Robotnicza
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40. Ulica Robotnicza 80, rok 1950. Fot. Archiwum prywatne Krzysztofa Komorowskiego
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Gwiezdna

Bogdan Medy�ski: 
Bardzo szybko przy ulicy Gwiezdnej zacz��o dzia�a� targowisko. Na pocz�tku by�a to gospodarka naturalna, czyli wymiana 
bez pieni�dzy. Zreszt� co komu by�oby z pieni�dzy, skoro i tak nie mo�na by�o za nie nic kupi�. 

Poza tym ludzie zawsze co� gdzie� potra�� znale��, poradzi� sobie, wymieni�. Ludzie znajdowali jedzenie w ró�nych 
miejscach. To, co cz�owiek potra� zdoby�, kiedy wydaje mu si�, �e nic nie ma, to jest niewyobra�alne. Przekona�em si� o tym 
wielokrotnie. 

Miasto by�o puste, ludzie nie chodzili po ulicach. A jak wychodzili, to blisko miejsca zamieszkania, tam, gdzie czuli si� 
bezpiecznie. 
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41. Targowisko przy ulicy Gwiezdnej. Fot. Archiwum Pa�stwowe w Malborku
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Czerniakowska 

Krystyna Olszewska:
To by� 1942 rok, a ja mia�am trzy lata, kiedy przyjechali�my do Elbl�ga. Urodzi�am si� na Starej Pradze przy ulicy 
�ochowskiej. Mieszkali�my najpierw w Warszawie, potem w Radomiu. Tam by�y bardzo du�e walki. Nie zbiorowe, tylko 
takie ciche � napadano na ludzi, którzy szli ulic�. 

By�am sama z mam�. Ojca szybko zabrano jako czynn� osob� wojskow�. By� jednym z nielicznych, który mia� lepsze 
wykszta�cenie. Najpierw z Warszawy wyjechali dziadkowie. Wyszli z za�o�enia, �e w Elbl�gu b�dzie ju� spokój, 
bo to niemieckie miasto. To znaczy w tamtym czasie by�o niemieckie. W Warszawie w ka�d� noc by�y zabójstwa, wybuchy 
i naloty. 

W Elbl�gu spokój by� do 1945 roku, kiedy zacz��o si� wyzwalanie Polski od Niemców i dzia�alno�� Rosjan. Ludzie o tych 
Rosjanach mówili bardzo �le, lecz u nas by�a moja ciocia, taka w wieku panienki. Wysoka, elegancka, mia�a wzi�cie u tych 
Rosjan i oni nam podrzucali troch� jedzenia. 

Mieszkali�my na drugim pi�trze w kamienicy przy Czerniakowskiej 39 mieszkania 8. Nasz budynek by� prawie nienaruszony, 
nie licz�c od�amków, wybitych szyb czy reperowanych drzwi. Mieli�my kuchni� na fajerki, to znaczy taki piec, na którym 
rozpala�o si� ogie�. Fajerki to kr��ki, które si� k�ad�o po kolei w zale�no�ci od wielko�ci garnka. 

Rosjanie w tym czasie zajmowali szko�� (przyp. red. obecnie Instytut Pedagogiczno � J�zykowy Pa�stwowej Wy�szej Szko�y 
Zawodowej w Elbl�gu). Ta szko�a jedn� furtk� mia�a od ulicy Malborskiej, drug� od Czerniakowskiej.
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42. Ulica Czerniakowska, rok 2019. Fot. Micha� Kalbarczyk
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Malborska

Krystyna Olszewska:
Malborska by�a naszym pierwszym adresem, jak przyjechali�my do Elbl�ga. Nie ma ju� tego domu, trudno powiedzie�,  jaki 
to by� numer. Zaraz obok naszej klatki by� fryzjer Burakowski, a w podwórzu stolarnia. To by�a szeroka ulica, mia�a du�e domy 
z du�ymi oknami. 

Mieszka�am z dziadkami. Mama sz�a do pracy, a ja zostawa�am z babci�. Dziadek pracowa� w tej stolarni, która by�a na 
podwórku. To mieszkanie na Malborskiej by�o przej�ciowe, z jednego pomieszczenia przechodzi�o si� w drugie. Kuchnia, 
potem du�y pokój i sypialnia. Ubikacja znajdowa�a si� na korytarzu.

W barakach za torami przebywali wi��niowie. Codziennie byli prowadzeni Malborsk� do prac przy odgruzowywaniu. 

Na Malborskiej mieszkali te� Cyganie, ale ja o nich z�ego s�owa nie mog� powiedzie�. Oni mieli swoj� hierarchi�. Zarz�dza�a 
nimi jedna pani. Zawsze siedzia�a w oknie, wszystko wiedzia�a, ale mia�a czu�e serce. Pomaga�a nam, Polakom. Dawa�a 
ludziom konkretn� pomoc rzeczow�, na przyk�ad rzuca�a jedzenie przez okno. 

W dzie� by� wzgl�dny spokój, ale zdarza�o si�, �e Rosjanie chodzili z broni� wystawion� w kierunku cz�owieka, który szed� 
naprzeciwko. Widzia�am, jak zabili kogo� na Malborskiej. Mia�am wtedy jakie� pi�� albo sze�� lat. 

Wielu ludzi nie potra��o sobie poradzi� w nowej rzeczywisto�ci. Tak�e z tym, �e cz�onkowie ich rodziny ju� nie wróc�. 
Popularny by� bimber, czasami na podwórku znajdowa�o si� wisielca. 
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43. Ulica Malborska, rok 2019. Fot. Micha� Kalbarczyk
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Lotnicza

Wies�aw Wi�ckiewicz:
W 1946 roku moi rodzice podj�li decyzj�, �eby � na mocy dekretu Stalina � wyjecha� z Wilna. W�adze da�y im kilka dni na 
spakowanie dobytku i sprzeda� tego, co mo�na by�o zby�. Rodzice potrzebowali pieni�dzy, �eby op�aci� poci�g � zwyk�y 
wagon bydl�cy. Krewni w Wilnie sprzedali, co mogli, a mojej babci uda�o si� zabra� kredens. Za�adowali wszystko do po�ówki 
wagonu. Drugie pó� tego wagonu zaj��a rodzina Sienkiewiczów, z któr� potem zwi�za�a si� i moja rodzina - wujek o�eni� si�
z ich córk�. Kto nie zd��y� lub nie mia� wystarczaj�cych �rodków, ten po prostu musia� zosta� na miejscu.

Poci�g stawa� regularnie, by nabra� wody do parowozu. Wujek kolejarz, korzystaj�c z tych okazji, rozmawia� z pracownikami 
kolei, zbieraj�c ró�ne informacje. Kiedy poci�g zatrzyma� si� Elbl�gu, wujek dowiedzia� si� od swoich kolegów po fachu, �e 
postój potrwa przynajmniej sze�� godzin. Elbl�g by� zrujnowany, a jedn� z dzielnic, w której sta�y domy, by�o Zatorze � akurat 
blisko dworca. Wujek poszed� tam na zwiady. By� �wiadkiem szabru w opuszczonych domach po Niemcach. Ca�e maj�tki
w tym czasie by�y rozkradane. Jechali�my ju� d�ugo. Wszyscy byli�my zm�czeni, wi�c kiedy okaza�o si�, �e mo�emy zaj�� 
wolne mieszkanie, zostali�my. Zamieszkali�my w jednym z opuszczonych domów, które si� uchowa�y przy ulicy Lotniczej.

�ycie w mie�cie by�o siermi��ne. Po wojnie do Elbl�ga przyjecha�o du�o ludzi. Poci�g mojej rodziny nie by� przecie� 
jedynym, który przywozi� repatriantów na tereny odzyskane. Okres powojenny to ci�g�a walka o wy�ywienie, prac�, o któr� 
w tamtych czasach nie by�o �atwo. Ojciec cz�sto wspomina�, �e jak ju� dosta� na przyk�ad zaj�cie przy ci�gniku, to na dzie� 
dobry zwyczajowo trzeba by�o wypi� pó� litra wódki. Z alkoholizmem spotykano si� na co dzie�.

Moja babcia ca�e �ycie chcia�a wróci� do Wilna, bo ono jej si� jawi�o jako raj, jako miejsce, w którym �ycie p�yn��o zupe�nie 
inaczej. Mój ojciec z mam� poznali si� w Elbl�gu.

Tata przyjecha� tu te� jako repatriant, ale zupe�nie inn� drog� - z kolegami. Mieszka� na terenach obecnej Bia�orusi, we wsi 
Tomaszówka. To by�a taka oaza na pustyni pól. Z Wilna by�o �atwiej wyjecha� ni� z takiej wsi. A je�li si� uda�o, to tylko 
m�odym - tak jak mojemu ojcu. Tata by� szeregowcem, w 1939 roku poszed� na front walczy� w polskim wojsku. Zosta� ranny 
pod Lublinem, dosta� si� do niewoli niemieckiej. 17 wrze�nia po konsolidacji sowiecko-niemieckiej nast�pi�a wymiana 
wi��niów. Rosjanom przekazano rannych, a oni nie chcieli sobie robi� k�opotu, wi�c puszczali ich do domu. Ojciec dzi�ki 
swoim ranom uchowa� si�, w przeciwie�stwie do jego dowódców, którzy prawdopodobnie tra�li do Katynia czy Ostaszkowa. 
Po uwolnieniu wróci� do domu. Potem wiadomo - przyszed� drugi front. Niemcy w ogóle nie zajrzeli do Tomaszówki, wi�c 
ojciec prze�y� wojn�, cho� z nabytej wcze�niej rany leczy� si� przez kilka lat. Wyjecha� z Tomaszówki, poniewa� chcia� 
zobaczy� �wiat, a do Elbl�ga tra�� tak jak wielu innych, przypadkowo.
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44. Ulica Lotnicza, rok 2019. Fot. Micha� Kalbarczyk

45. Ulica Lotnicza, rok 2019. Fot. Micha� Kalbarczyk
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Zagonowa

Irena Rybka:
Ma�o znana jest historia reemigrantów z Chin, którzy po wojnie mieszkali w Elbl�gu. Mój tata, Henryk Kaczan,  by� jednym 
z nich. Ale zaczn� od pocz�tku, czyli od dziadka, który mieszka� w lubelskim i by� Polakiem z �krwi i ko�ci�. W dziadka 
rodzinie by�o kilku braci, dostali do wyboru: albo ka�dy z braci pójdzie do wojska na pi�� lat, albo jeden na dwadzie�cia pi�� lat. 
Rodzina dosz�a do wniosku, �e z dziadka �aden rolnik, wi�c to on poszed� do tego wojska. Dziadek zrobi� karier� na dworze 
carskim i do�� szybko doszed� do rangi o�cerskiej, ale do maj�tku ju� nie wróci�. W czasie rewolucji uciek� z dworem do 
W�adywostoku, a potem to ju� mogli robi�, co chcieli. Przez granic� wyjecha� do Mand�urii, znalaz� si� w Harbinie, wynaj�� 
z rodzin� kucharzy carskich mieszkanie, o�eni� si� z ich córk� i w Chinach urodzi� si� mój tato.

Od 1946 roku konsulaty polskie zacz��y zabiera� Polaków do kraju. M�odych wywozili wagonami do Polski. Sze��dziesi�t 
rodzin, jeden poci�g, trzy miesi�ce w podró�y. 

Wiedzieli, �e jad� do Polski. Mówiono im: Do ojczyzny wracacie, ale jak mówi� m�odym o ojczy�nie, o której poj�cia nie mieli 
� tyle �e si� uczyli w szkole i znali j�zyk.To by�a parodia, ale nikt si� nie móg� postawi�, bo zabierali dokumenty. Dobrze mieli 
ci, którym dano tydzie� na pakowanie, ale wi�kszo�ci tylko dwa, trzy dni.

Jak w ko�cu rodzice przyjechali do Polski, chcieli wróci� do maj�tku dziadka - do Jab�onia. Dotarli tam jakim� cudem zim� 
i us�yszeli, �e nie mog� tam zosta�, �e nie maj� prawa ��czy� si� z rodzin�. Decyzja o wyborze Elbl�ga by�a podyktowana 
faktem, i� du�o harbi�czyków przyjecha�o w�a�nie do tego miasta. Tworzyli oni zgran� spo�eczno�� i wzajemnie sobie 
pomagali, ale trudno by�o �y� w Elbl�gu, poniewa� byli wytykani palcami i prze�ladowani zarówno przez s�siadów, jak i przez 
w�adze.

Przez pierwszy rok mieszkali�my w ma�ym pokoiku przy Zagonowej, a i tak wszyscy nam tego zazdro�cili. Nawet jeszcze 
w 1952 roku wiele mieszka� i domków by�o do wzi�cia. Gorzej by�o z innymi dobrami. Ludzie nie mogli patrze�, �e bardzo 
d�ugo mieli�my deputat mleczny, bo ojcu jako kinooperatorowi (przyp.red. Henryk Kaczan pracowa� w kinie �Syrena� 
w latach 1950-2000) si� nale�a�. Litr mleka za godzin� pracy przy urz�dzeniach. By� na placu przed kinem �Syrena� pawilon 
handlowy i tam mie�ci� si� dosy� du�y sklep nabia�owy. Chodzili�my wybiera� miesi�czny przydzia� i zamieniali�my mleko na 
m�k� lub cukier.³

³ Fragment wypowiedzi pochodz�cy z ksi��ki: Projekcje. Znane i nieznane historie o kinach w Elbl�gu, K. �luz (red.), Centrum Spotka� Europejskich 
��wiatowid� w Elbl�gu, Elbl�g 2018, s. 34.
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46. Ulica Zagonowa, rok 2019. Fot. Micha� Kalbarczyk
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Spacer W�odzimierza Mengela

W�odzimierz Mengel:
Kiedy zacz��a si� wojna, mia�em pi�� lat. Rodziców wywie�li do Austrii na roboty przymusowe. Ojciec pracowa� w fabryce 
samochodów. Tam przyuczyli go do zawodu spawacza. Mam� wzi�li do fabryki �o�ysk kulkowych jako sprz�taczk�. Mnie 
zabrano do domu dziecka, gdzie sp�dzi�em oko�o tygodnia, do czasu kiedy przygarn��a mnie do siebie pewna austriacka, 
bezdzietna rodzina. Traktowali mnie ca�kowicie jak w�asne dziecko. Mia�em sze�� lat, gdy zosta�em pos�any do szko�y.

Moi prawdziwi rodzice nie mieszkali w obozie, dlatego �e w miasteczku Steyr, gdzie byli�my, by�o bardzo ma�o 
obcokrajowców. Raczej traktowano ich jak normalnych pracowników-robotników. Pod koniec wojny, gdy do Steyr zbli�yli si� 
Rosjanie, rodzice wzi�li mnie do siebie. Którego� dnia do naszego mieszkania przysz�o dwóch o�cerów radzieckich, zapytali, 
sk�d jeste�my. Rodzice powiedzieli, �e jeste�my Polakami i przyjechali�my z Warszawy. �o�nierze odpowiedzieli, �e za trzy 
dni jedzie transport i mamy si� nim zabra�. Kiedy rodzice zaprotestowali, mówi�c, �e nie s� przygotowani, us�yszeli, �e albo 
zabior� si� transportem, albo wyjad� na Syberi�. Spakowali�my si�. Ka�dy � mama, tata i ja � wzi�� po walizce, po plecaczku 
i poszli�my na transport. Jechali�my co najmniej dwa tygodnie � przez Bu�gari�, W�gry, a� dojechali�my do Warszawy.

Przyjechali�my do Warszawy, a tam sama ruina. Blok, w którym mieszkali�my przed wojn� � zniszczony. Ojciec poszed� do 
PUR-u (przyp. red. Pa�stwowy Urz�d Repatriacyjny). Tam przed nim roz�o�yli map� i zapytali, dok�d chcemy pojecha� na 
Ziemie Odzyskane. Mówili, �e mo�e wybra�: �l�sk, morze: Szczecin, Gda�sk albo Mazury. Ojciec nie zna� tych terenów. 
Pokaza� palcem na map�: tu jest du�o wody, a ja lubi� ryby. � Dobrze, za dwa dni macie transport do Elbl�ga � odpowiedzia� 
urz�dnik. To by� lipiec 1945 roku.

W Elbl�gu kto� ju� na nas czeka� i zaprowadzi� na obecn� ulic� Wojska Polskiego, gdzie wtedy mie�ci� si� PUR. Tam nas 
zarejestrowali i powiedzieli, �e mo�emy i�� i poszuka� sobie mieszkania. Ojca skierowali do Urz�du Miejskiego i pokazali mu, 
jak tam tra��. W urz�dzie ojciec powiedzia�, sk�d jeste�my, o tym, �e sko�czy� gimnazjum. To znaczy, �e umie pisa�, czyta� 
i liczy�. �e pracowa� w tartaku i lubi zajmowa� si� drzewem. Powiedzieli mu, �e mo�e by� le�niczym. Wskazali, gdzie mieszka 
nadle�niczy Józef Bochdan. Ojciec poszed� do niego. Kiedy wróci�, powiedzia�, �e zosta� le�niczym w Vogelsangu (przyp. red. 
Ba�antarnia). 
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47. Ulica Wojska Polskiego, rok 2019. Fot. Micha� Kalbarczyk
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Spacer W�odzimierza Mengela

W�odzimierz Mengel:
Pami�tam, gdy po wyj�ciu z PUR-u szli�my ulic� Mickiewicza. Sta� tam niedu�y wózek. Drabiniasty,
z dyszelkiem, na ma�ych ko�ach. Szcz��liwi w�o�yli�my do niego swoje rzeczy i poszli�my w kierunku Ko�ciuszki. 
Z Ko�ciuszki doszli�my do Górno�l�skiej, przeszli�my ulic� Traugutta. Zrobi�o si� szaro i rodzice postanowili, �e wejdziemy 
do którego� domu przy ulicy Moniuszki.

Dom, w którym si� zatrzymali�my, mia� wszystko jak trzeba: zas�ane �ó�ka, w szafach ubrania, lampy na su�cie, obrazy na 
�cianach, talerze na stole. Jak Niemcy wyskoczyli do ucieczki, tak wszystko zosta�o. Przespali�my si� w tym domu, ale 
wydawa�o nam si� w nim jako� ciemno. Rodzice stwierdzili, �e tutaj nie zostaniemy.

Kiedy szli�my, mamie spodoba�y si� wille przy ulicy Ko�ciuszki, lecz ojciec nie chcia� tu zosta�. Ba� si�, �e jak tu zamieszkamy, 
to pó�niej ten dom nam zabior�. Doszli�my do obecnej Marymonckiej. Na torach sta� tramwaj, a po prawej stronie dwa rz�dy 
samochodów: troch� poniemieckich, troch� radzieckich. Czo�gi, samochody osobowe i motocykle. Wszystkie rozbite, 
niektóre spalone. Po prawej stronie sta�y domki. Weszli�my, a w g��bi by� stawik. Ojciec mówi: tu. Tu b�d� ryby hodowa�. Na 
co z kolei nie chcia�a zgodzi� si� mama, mówi�c, �e tu zjedz� nas komary. Zostali�my w tym domu tylko na jedn� na noc. Rano 
znowu zapakowali�my wszystko na wózek i przejechali�my mo�e ze sto metrów ulic� Marymonck�. Zajrzeli�my do 
ostatniego domu po prawej stronie. Na dole by�a du�a kuchnia i trzy pokoje. Na gór� prowadzi�y schodki, bardzo zakr�cone, 
a tam ma�e pokoiki. Rodzice stwierdzili, �e tutaj nie zostaniemy. Wyszli�my z tym wózkiem i zastanawiali�my si�, dok�d dalej 
i��. Mama zauwa�y�a kolejne domki. Tu, gdzie obecnie jest ostatni przystanek tramwajowy, sz�a �cie�ka pod gór�.  Weszli�my 
do pierwszego domku po prawej stronie. By� przy samym lesie. Ten dom na dole mia� du�y pokój, wielki kominek, du�y taras 
wy�o�ony marmurem i niedu�� kuchni�. Na górze znajdowa�o si� pi�� malute�kich pokoików. W salonie na dole 
zobaczyli�my rozsypane zdj�cia, a na nich Adolfa Hitlera w domku, w którym byli�my.  Jak si� pó�niej dowiedzieli�my, to 
osiedle cz��ciowo by�o przeznaczone dla pracowników Schichaua, a cz��ciowo dla partyjnych. Zamiast pozbiera� chocia� 
troch� tych zdj��, poszli�my dalej. Rodzice zauwa�yli, �e w tym domu nie ma pieców. Obawiali si� o to, jak b�d� go ogrzewa� 
zim�. Nie wiedzieli, �e ten dom by� wyposa�ony w centralne ogrzewanie. 
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48. Park przy ulicy Adama Mickiewicza, od 2017 roku nosz�cy nazw� Genera�a Boles�awa Nieczuja-Ostrowskiego. 
Fot. Archiwum Pa�stwowe w Malborku
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Spacer W�odzimierza Mengela

W�odzimierz Mengel:
Pokr�cili�my si� i poszli�my dalej. Doszli�my do obecnego Osiedla Metalowców. Idziemy, patrzymy, 
a tam same domki dwurodzinne. Przy ulicy Le�nej ojciec wypatrzy� dom jednorodzinny. Wygl�da� tak jak dzi�, tylko 
dachówka by�a inna. W tym domu by�o wszystko to, co trzeba. Z wyj�tkiem szyb w oknach w dwóch pokojach. 

Jak tu przyszli�my, na ca�ym osiedlu by�o mo�e maksymalnie dwadzie�cia-trzydzie�ci niemieckich rodzin, które zosta�y. 
A tak pustka. W ka�dym domu wszystko, bo Niemcy uciekali, jak kto sta�. Chodzili�my po tych domach i szukali�my tego, co 
nam by�o potrzebne: naczy�, talerzy. Czego brakowa�o? Jedzenia. W Urz�dzie Miejskim rodzice dostali kartki, ale to 
jedzenie raz by�o, a raz nie. Trzeba by�o samemu si� organizowa�. Na samym pocz�tku, jak przyjechali�my, znale�li�my 
drewnian� beczk� z topionym serem. Jedli�my ten serek przez dwa miesi�ce, dobry by�. Którego� razu rodzice zauwa�yli 
dziko biegaj�ce kury. Mama zaproponowa�a, �eby je z�apa� do hodowania. Przy domu sta�a szopka, chcieli j� sprawdzi�, czy 
nadawa�aby si� do trzymania kur. Otwieraj� drzwi, a tam motocykl BMW z koszem, a na koszu karabin maszynowy i ta�ma 
nabojowa. Rodzice wyprowadzili motor i urz�dzili w tej szopie kurnik.

W sierpniu ojciec dowiedzia� si�, �e otwieraj� szko��. By�a to jedna szko�a na ca�y Elbl�g. Mie�ci�a si� przy ulicy Pocztowej. 
Poszed�em do pi�tej klasy. Wydaje mi si�, �e chodzi�em tam do 1946 roku. Pó�niej otworzyli szko�� nr 3 przy ulicy Agrykola. 
Chodzi�em tam do uko�czenia szóstej klasy. W klasie by�o nas mo�e pi�tnastu. Z tym �e dzieci by�y ró�ne wiekowo. 
Ja mia�em dziesi�� lat, ale byli tacy, którzy mieli i osiemna�cie. Z tamtej szko�y poszed�em do obecnej szko�y gastronomicznej 
(przyp. red. Zespó� Szkó� Gospodarczych). Wtedy to by�a ogólnokszta�c�ca jedenastoklasówka.

Na naszym osiedlu stopniowo zacz�li pojawia� si� Polacy. By�y dzieci, niemieckie te�. Bawili�my si� ze sob�. W co si� 
bawili�my? Przede wszystkim w berka, w strzelanie � zbiera�o si� du�e pociski, wali�o si� �usk� o kamie�, �eby wypad� czubek 
od �uski, bo tam by�o du�o prochu. Ten proch �adowa�o si� do kanistra na benzyn�, robi�o si� po�rodku dziurk� i wsadza�o si� 
kijek z prochu, bo w niektórych pociskach by� proch nie sypany, tylko by�y takie laski. Tak� lask� zapala�o si� i ucieka�o daleko. 
Jak ogie� doszed�, jak strzeli�o, to rozerwany kanister lecia� na pi��dziesi�t metrów w gór�. Drugie strzelanie to by�o 
strzelanie z naboi do rakiet. Tak� rakiet� k�ad�o si� na deseczce, zaczepia�o o gwó�d�, �eby rakieta stercza�a do góry i z ty�u te� 
podpala�o si� proch, wtedy ta rakieta lecia�a w gór� albo na bok. 

W ka�dym domu by�o po kilka par nart. Bo ka�dy Niemiec mia� narty � dzieci�ce, dla doros�ych. By�y te� sanki. Bawili�my si� 
pi�k�, w z�odziei i w policjantów. W lesie przywi�zywali�my do ga��zi liny - wsz�dzie mo�na by�o je znale�� - i bujali�my 
si� na nich. Mi�dzy domami by� rów uliczny. Tam si� siedzia�o. Je�dzili�my na rowerach. Nikt si� nie nudzi�.
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49. Ulica Marymoncka, rok 2019. Fot. Micha� Kalbarczyk
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50. Rodzina Mengelów przy ulicy Le�nej, rok 1946. Fot. Archiwum prywatne W�odzimierza Mengela
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Wspomnieniami podzielili si�: 

Szymon Gieryga  wnuk Jana Gierygi, cz�onka Morskiej Grupy Operacyjnej.�

Helena Grabowska  urodzona w listopadzie 1944 roku w Bydgoszczy. Do Elbl�ga przyjecha�a w 1946 roku. Pracowa�a jako ksi�gowa.�

Hubert Grabowski  syn Leopolda Grabowskiego, wys�anego w 1939 roku do Elbl�ga na roboty przymusowe. Urodzony w 1942 roku �
w Elbl�gu . Pracowa� w rybo�ówstwie.

  do Elbl�ga przyjecha� w marcu 1945 roku jako jeden z osiemnastu cz�onków Morskiej Grupy Operacyjnej.Witold Grodziewicz �

Bogdan Medy�ski � urodzony w 1937 roku w Warszawie. Do Elbl�ga przyjecha� latem 1945 roku w wieku o�miu lat. Wieloletni cz�onek 
zarz�du Spó�dzielni Mieszkaniowej �Zakrzewo". Wspó�autor (razem ze Zbigniewem Zajchowskim) ksi��ki pt. �Elbl�g i okolice na starych 
pocztówkach".

W�odzimierz Mengel � urodzony w pa�dzierniku 1934 roku w Warszawie. Do Elbl�ga przyjecha� z rodzicami w lipcu 1945 roku. 
W wybranym wówczas domu przy ulicy Le�nej mieszka do dzisiaj. Zawodowo pracowa� jako t�umacz j�zyka niemieckiego.

 urodzona w sierpniu 1927 roku w Warszawie. Do Elbl�ga przyjecha�a drugim transportem, w 1945 roku. Pracowa�a jako Irena ��cka �
salowa w szpitalu miejskim przy ulicy �eromskiego.

  urodzi�a si� w lipcu 1939 roku w Warszawie. Do Elbl�ga przyjecha�a w 1942 roku. Pracowa�a na kolei oraz w Urz�dzie Krystyna Olszewska �
Wojewódzkim (dawne województwo elbl�skie).

Eugenia Paul  urodzona w 1927 roku. Do Elbl�ga przyjecha�a w czerwcu 1946 z miejscowo�ci Sierpowo pod Poznaniem. Pracowa�a �
w ksi�gowo�ci i �nansach, mi�dzy innymi jako zast�pca g�ównej ksi�gowej w Banku Inwestycyjnym w Elbl�gu.

Irena Rybka � córka Henryka Kaczana, reemigranta z Mand�urii.

Janusz Salmonowicz � syn Stefana Skrzyszowskiego, uznawanego za jednego z ostatnich polskich cichociemnych, skazanego na �mier� 
przez stalinowskie w�adze Polski Ludowej.
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Wspomnieniami podzielili si�: 

Helena Stachnowicz � urodzona w maju 1930 roku w Stoczku �ukowskim (woj. lubelskie). Przyjecha�a do Elbl�ga w 1946 roku. 
Nauczycielka j�zyka polskiego, autorka wierszy i bajek dla dzieci oraz opowiada� o rodzinnych stronach. Przez lata pracowa�a w Radiu EL, 
gdzie wciela�a si� w posta� Babci Agatki.

Krystyna Trudnowska � córka Ryszarda Mittaga, wspó�organizatora pierwszych powojennych w�adz miasta Elbl�ga (pe�ni� m.in. funkcje 
sekretarza i wiceprezydenta Elbl�ga).

Eugeniusz Wo�niak � urodzony w grudniu 1927 roku w Gnie�nie. Do Elbl�ga przyjecha� w wieku osiemnastu lat w czerwcu 1945 roku wraz 
z poczt� inowroc�awsk�. Ca�e �ycie zawodowe by� zwi�zany z poczt�.

W przewodniku wykorzystane zosta�y wspomnienia zebrane przez Stowarzyszenie �Ko�o Pionierów" im. in�. Mieczys�awa Filipowicza 
i archiwizowane przez Stowarzyszenie Elbl�g Europa: Krystyny Dudy, Jerzego Kani, Waldemara Krzyszto�ka, Stanis�awa 
Mazurkiewicza, Paw�a Sikorskiego oraz Wies�awa Wi�ckiewicza.
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