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Franciszka Dowmont

Z domu D awidowicz, urodzona 
w sierpniu 1881 r. w Likana k. Witeb
ska. M ieszkała z mężem Leonem 
w Wilnie przy ul. Wileńskiej 37. W cza
sie wojny okazali oni bardzo dużo od
w agi, ponieważ ukrywali u siebie 
byłych wojskowych. Znali ich wielu, 
gdyż p. Leon pracował w okresie 20- 
lecia jako kuchmistrz w Kasynie Ofice
rskim IV Pułku Ułanów Zaniemeńskich 
w Wilnie przy ul. Kalwaryjskiej.

Pod troskliwą opieką p. Franciszki
niejednem u z nich udało się zebrać siły, odlcarmić, zdobyć potrzeb
ne dokumenty by powędrować dalej.

Przed oficerem WP Witkowskim p. Franciszka z dorastającą 
wnuczką Tereską złożyła przysięgę akow ską co było wielkim prze
życiem, zwłaszcza dla młodej wtedy dziewczynki, wspominającej 
to po dzień dzisiejszy.

W mieszkaniu państwa Dowmontów odbywały się konspiracyjne 
zebrania i to właśnie przyczyniło się do aresztowania jego właś
cicielki. Na skutek denuncjacji więźnia przywiezionego z Łukiszek, 
który wskazał lokal, gdzie miały miejsce tajne spotkania.

Od 17 września 1942 r. ta przeszło 60-letnia kobieta siedziała aż 
5 miesięcy. Krótko przed zabraniem jej na śmierć była wezwana do 
spowiedzi u kapelana więziennego Litwina Bałtromajtisa, który 
wypytywał ją  o przyczyny znalezienia się za kratami, zastrzegając, 
iż przy konfesjonale nie wolno kłamać (chodziła fama, iż był on 
konfidentem). Mówiła o tym  rodzinie jedna ze współwięźniarek.

/Inf. od wnuczki Teresy Surwiło zam. w Świdnicy 
i Haliny Chmielewskiej, zam. w Poznaniu./
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