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Pamięć i tożsamość - Niemcy na Warmii i Mazurach 

 

Niniejszy szkic jest prezentacją wyników wstępnej analizy badań Niemców na Warmii 

i Mazurach. Centrum Badan Mniejszości Niemieckiej podjęło się realizacji projektu, który 

objął te miejsca w Polsce, gdzie zamieszkuje społeczność niemiecka. Drugim co do liczby 

Niemców województwem w Polsce jest województwo warmińsko-mazurskie. W projekcie 

CBMN zaplanowano pięć wywiadów w tym województwie z najstarszymi reprezentantami 

tej społeczności narodowej. Jak z tego wynika w sposób oczywisty, badania jakościowe w 

tym wypadku na pierwszym miejscu stawiają uratowanie tego, co jeszcze w pamięci 

przechowali mieszkańcy dawnych południowych Prus Wschodnich w Rzeszy Niemieckiej a 

obecnie, będący obywatelami Rzeczypospolitej Polskiej. Zakres tematyczny 

przeprowadzonych wywiadów obejmował zatem najwcześniejsze doświadczenia życia 

respondentów, czyli okres bezpośrednio po zakończeniu drugiej wojny światowej po czas 

obecny. Wywiady zostały przeprowadzone tego roku, czyli 2016 latem i jesienią, z osobami 

liczącymi w wypadku najstarszej osoby 92 lata i najmłodszej 35 lat. Wywiady 

przeprowadzono z czternastoma osobami. Głównie dlatego, że nie wszyscy mogli udzielić 

wywiadu trzygodzinnego, jak zaplanowano w projekcie. Nie wszystkie też można było 

utrwalić na nagraniach. Najliczniejsze grono to Mazurzy, dwie kobiety i pięciu mężczyzn. 

Wywiady z mężczyznami w Szczytnie przeprowadził mgr Piotr Biliński, doktorant w 

Instytucie Nauk Politycznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, z kobietami autor tego 

artykułu. Wśród Warmiaków wywiady przeprowadził również autor tegoż artykułu, wśród 

nich są trzy kobiety i dwóch mężczyzn. Wywiady z mężczyznami ze Szczytna są bardzo 

dobrym źródłem wywołanym do analiz procesów tożsamościowych okresu powojennego na 

Mazurach. Kobiety natomiast dostarczyły informacje odnośnie okresu bezpośrednio 

powojennego i odnośnie funkcji i znaczenia dla towarzyszeń mniejszości niemieckiej dla 

życia społeczności niemieckiej na Mazurach. Wywiady z Warmiakami przyniosły informacje 

o doświadczeniach okresu wojennego i powojennego, w tym znaczenia Olsztyńskiego 

Stowarzyszenia Mniejszości Niemieckiej oraz Związku Stowarzyszeń Niemieckich na 

Warmii i Mazurach. 

Od strony teoretyczno metodologicznej warto zwrócić uwagę, że dyscyplina, którą 

reprezentuje autor tego opracowania, etnologia, częściej dziś zwana antropologią kulturową 
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od zarania swego istnienia stosuje metody jakościowe, niezbędne w badaniach podjętych 

przez CBMN, które mają utrwalić przekazy ustne Niemców mieszkających w Polsce. 

Etnologia tradycyjnie była lokowana instytucjonalnie na wydziałach humanistycznych 

uniwersytetów w Polsce między historią a archeologią. Etnologia była dla swych sąsiednich 

nauk – nauką pomocniczą, nie tylko z resztą dla archeologii czy historii, bowiem pełnymi 

garściami korzystała z wyników badań etnologii głównie socjologia od swego zarania, 

wystarczy wspomnieć Emile Durkheima. Nie mniej wyniki badań etnologicznych zwracały 

uwagę filozofów i literaturoznawców, a z czasem reprezentanci niemal wszystkich nauk 

zainteresowali się osiągnięciami etnologii (czy antropologii kulturowej i antropologii 

społecznej). Zwrot kulturowy obserwujemy dzisiaj niemal w każdej gałęzi wiedzy. Dzieje się 

tak za sprawą metody etnograficznej. Jest ona najstarszym narzędziem badań antropologii 

kulturowej, jeszcze z pierwszej fazy jej rozwoju, gdy przede wszystkim dla ratowania ginącej 

kultury ludowej, dziewiętnastowieczni ludoznawcy udawali się na wieś, by tam spisywać 

wszystko, co im mówiono, a co ginęło pod wpływem modernizacji: pieśni, bajki, legendy, 

przysłowia itd. Przy okazji też rejestrowano też obrzędy, zwyczaje a także to, co 

zarejestrowała pamięć ludzka odnośnie przeszłości. Etnograf miał swoje źródła, swój 

przedmiot badań w terenie, tam musiał prowadzić badania we wsi i wśród ludzi. Etnograf 

odtwarzał historię na podstawie tradycji przekazywanej z ust do uszu, z pokolenia na 

pokolenie. Etnograf badał zatem tradycję ustną, mówioną. Dzisiaj pojęcie oral history 

upowszechniło się i jest w wielu dyscyplinach humanistycznych i społecznych nauk tak 

popularne, jak mikro historia. W podjętych przez CBMN badaniach utrwalonej w pamięci 

historii Niemców sprawdzone metody etnograficzne, które na trwałe wprowadził do nauki w 

sposób zestandaryzowany Bronisław Malinowski, brytyjski antropolog społeczny. Metoda 

etnograficzna zatem w sposób szczególny stała się dziś ważnym narzędziem badań 

historycznych, które operują pojęciem źródeł wywołanych, co nie jest niczym innym jak 

„tradycją mówioną” badaną od początku istnienia ludoznawstwa, folkloru, etnografii, 

antropologii zarówno społecznej, jak i kulturowej. Dzisiaj zatem przekroczyliśmy granice 

badań historycznych i etnograficznych, bowiem niegdyś zakres badań historii i etnologii 

wyznaczały źródła archiwalne, które badał historyk i tradycja mówiona, którą badał etnograf. 

Teraz ze źródeł archiwalnych korzysta też etnograf, wtedy nazywany jest etnohistorykiem 

bądź antropologiem historycznym. Antropologia historyczna znajduje też dzisiaj wielu 

zwolenników w świecie nauki
1
. Historyk natomiast nie tylko wykorzystuje wyniki badań 

                                                
1 Do prac z zakresu antropologii historycznej należy książka autorstwa piszącego te słowa. Zob. K. 

Gładkowski, Kanzel/ambona. Protestancka wspólnota lokalna na Górnym Śląsku, Olsztyn 2008. Na temat 
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etnograficznych, ale sięga do metod tej dyscypliny z ogromnym pożytkiem dla rozwoju 

teoretycznego oraz dla zdynamizowania problemów badawczych samej historii. 

Z chwilą kiedy przeciwstawiono historię pamięci
2
, wielu historyków rozpoczęło 

badania tradycji mówionej. A pozyskane w ten sposób informacje i materiały nazwali 

„źródłami wywołanymi”. Historycy zatem dowartościowali tradycję ustną, która długo była 

dla nich czymś podejrzanym, niepewnym. W etnografii wiedziano zawsze, że obok pewnego 

standardu w ujmowaniu i przekazywaniu wiedzy o przeszłości w społecznościach lokalnych 

istnieje też przekaz indywidualny, wynikający z swoistości miejsc, osobliwości ludzi, 

niepowtarzalnych wydarzeń, których doświadcza każdy człowiek w sobie tylko właściwy 

sposób, dlatego ile osób tyle doświadczanych przeszłości. Doświadczenia każdej osoby, 

kształtują ją właśnie jako taką – niepowtarzalną jednostkę społeczną. Nie mogę tu poświęcić 

więcej miejsca na rozważania natury teoretycznej. Wspomnę tylko, że istnieje już 

wystarczająca bogata literatura przedmiotu na ten temat od czasów, kiedy to Pierre Nora po 

raz pierwszy użył określenia „miejsca pamięci” – w artykule zatytułowanym Mémoire  

collective
3
 a filozoficznie teorię pamięci rozbudował Paul Ricoeur

4
. Koncepcja miejsc 

pamięci okazała się niezwykle nośna. Także dla badaczy polsko-niemieckich miejsc pamięci
5
, 

co uzasadnia też i zachęca do kontynuacji badań podjętych CBMN. 

Ten zarys kwestii teoretyczno-metodologicznych związanych z badaniem pamięci 

stanowić powinien podstawę teoretyczną dla naszych empirycznych badań Niemców w 

Polsce. Przyjęcie założeń wykraczających poza badania wyłącznie historyczne sprawia, że 

badanie przeszłości Niemców w Polsce nie jest zamkniętym rozdziałem. Uchwycenie z 

pamięci żyjących świadków historii ich doświadczeń, daje szansę pozyskania wiedzy, której 

bylibyśmy pozbawieni wraz ze śmiercią jej nosicieli. Zanim przejdziemy do zrelacjonowania 

wybranych narracji o doświadczeniach respondentów, które ukazują być może mniej znane, a 

                                                                                                                                       
antropologii historycznej. Zob. Tamże, s. 31-37. 92-118. 

2 Historia jako legitymizująca władzę, często fałszuje prawdę podporządkowując ją celom politycznym. 

Zob. A. Szpociński, Formy przeszłości a komunikacja społeczne, w: A. Szpociński, P. T. Kwiatkowski (red.), 

Przeszłość jako przedmiot przekazu, Warszawa 2006, s. 7-66.  
3 P. Nora, Mémoire collective, w: Faire de l.histoire, sous la dir. de J. Le Goff, P. Nora, Gallimard, Paris 

1974. s. 401. Cyt. za: A. Szpociński, Miejsca pamięci (lieux de mémoire), Second Texts (Teksty Drugie), issue: 4 
/ 2008, s. 12.  

4 P. Ricoeur, Pamięć historia zapomnienie, przeł. J. Marganski, Kraków 2006. 
5 Pięć tomów o znacznej objętości wydało w latach 2012-2015(Padeborn)  Centrum Badań 

Historycznych Polskiej Akademii Nauk w Berlinie pod redakcją Roberta Traby i Hansa Henninga Hahna. Zob. 

H. Henning Hahn, R. Traba (Hg.) Unter Mitarbeit von Maciej Górny i Kornelia Kończal, Deutsch-Polnische 

Erinnerungsorte: Bd. 1-2: Geteilt/Gemeinsam, Bd.3: Parallen, Bd. 4: Refleksion; R. Traba, P. O. Loew Bd. 5: 

Erinnerung auf Polnisch. Texte zu Theorie und Praxis des sozialen Gedächtnisses; tłumaczenia polskie ukazały 

się w wydawnictwie Scholar: Hans Henning Hahn, R. Traba (red.), Polsko-niemieckie miejsca pamięcit. 1: 

Wspólne/oddzielne; t. 2: Wspólne/oddziele t. 3: Paralele; t. 4: Refleksje metodologiczne. 

https://www.schoeningh.de/katalog/search.html?tx_mbooks%5BsAdvanced%5D=1&tx_mbooks%5BsAuthor%5D=Robert%20Traba%20%28Hg.%29&cHash=160881294a9eb0b1f671d39965efd321
https://www.schoeningh.de/katalog/search.html?tx_mbooks%5BsAdvanced%5D=1&tx_mbooks%5BsAuthor%5D=Hans%20Henning%20Hahn&cHash=041fc232ab0395704239f856fb0c55b8
https://www.schoeningh.de/katalog/search.html?tx_mbooks%5BsAdvanced%5D=1&tx_mbooks%5BsAuthor%5D=Hans%20Henning%20Hahn&cHash=041fc232ab0395704239f856fb0c55b8
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może nie znane, fakty i ich interpretacje pokazujące, że historia opowiadana i pamięć wciąż 

są ważnym obszarem poznania, chcemy zwrócić uwagę na jeszcze jeden aspekt tych badań. 

Nie można pominąć dużego dorobku antropologii kulturowej w dziedzinie badań 

antagonizmów społecznych, stereotypów narodowych i źródeł konfliktów. Podstawowa dla 

tych badań kategoria „swój – obcy” pozwala nie tylko na krytyczne spojrzenie na istniejące 

mniemania Polaków o Niemcach i odwrotnie Niemców o Polakach. Rozpoznane mechanizmy 

psychologiczne i społeczne myślenia o innych sprawiają, że powinnością staje się etyczna 

ocena manipulacji dokonywanych z premedytacją i tych nieświadomych najczęściej w grze 

politycznej z użyciem karty narodowej. Antropologiczne podejście przez odwołanie do 

pamięci wynikającej z doświadczenia ludzkiego przezwycięża kategorie „sprawców i ofiar” a 

zmierza w kierunku kategorii ujawnienia perfidnej gry o władzę, której ofiarą są po prostu 

ludzie. 

W wywiadach respondenci i respondentki prezentują skrywane przez wiele lat 

traumatyczne przeżycia, gdy były małymi dzieci czy dziewczętami w 1945 roku, skrywały je 

przez długie dziesięciolecia. Pytania o okres bezpośrednio powojenny przynoszą relacje, w 

których przytaczane są zdarzenia trudne do wyobrażenia, że mogły być ich świadkami dzieci. 

Doświadczenia te musiały odcisnąć piętno na psychice dziecka, które widziało zbijanie 

niemowląt i gwałty na kobietach, w tym kobietach spodziewających się dziecka oraz 

staruszkach. Wyraża takie doświadczenie jedna z relacji, a respondentka twierdzi przy tym, że 

te sprawy pokazane zostały w filmie „Róża” – bardzo delikatnie. 

„Spotkanie z żołnierzami radzieckimi miało dwojaki charakter. Z jednej strony było to 

spotkanie pozytywne, gdzie z jednej strony można było dokonać wymiany żywności. Drugie 

spotkanie to było spotkanie bardzo brutalne, które utkwiło mi w pamięci, a mianowicie 

moment kiedy do budynku, w którym były więzione kobiety niemieckich oficerów służby 

pracy i wojska, wraz z małymi dziećmi, weszli Rosjanie i likwidowali, że tak powiem 

brzydko, niemowlęta, które nazywali bękartami. Były to malutkie niemowlaczki mogę to 

określić w tej chwili w granicach do trzech, czterech może miesięcy, które po prostu brano za 

nóżki, niektórzy humanitarnie łamali kręgosłup i wrzucali do pieca, niektórzy po prostu palili 

te niemowlęta na oczach matek i pozostałych dzieci bezpośrednio w piecu. Tam w 

pomieszczeniu był taki duży piec kaflowy i tam do paleniska bezpośrednio te wszystkie 

bękarty były wrzucane, żeby zlikwidować, bo twierdzili, że to są wszystkie dzieci po 

rosyjskich żołnierzach. I dlatego nazywali je bękartami, mówiąc, że to nie mogą być dzieci z 

pochodzenia od właściwych ojców. To był moment tak drastyczny, który niestety utkwił mi 

tak w pamięci, że – mimo że minęło siedemdziesiąt lat – nie mogę przejść obok tego 
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budynku, bo słyszę płacze i krzyki kobiet, i wrzask dzieci, i broń, którą jeszcze używali, jak 

tam któraś z kobiet chciała się przeciwstawić, więc wyciągali broń i próbowali, że będą 

strzelać i tak dalej. To był taki moment, który bardzo mi utkwił negatywnie, mimo że z 

innymi żołnierzami miało się pozytywne zetknięcie”
6
.  

Ta sama respondentka wielokrotnie widziała gwałty dokonywane na kobietach. 

„Byłam świadkiem gwałtów, tego się nie unikało. Bo gwałcili nie patrząc na to jakie 

jest otoczenie: na ulicy, w ogrodach pod krzakami, wpadali do mieszkań. Tylko wiem, że 

zawsze krzyczeli – czasy i kalca. Zawsze to było pierwsze co chcieli: żeńszczynu, czasy i 

kalca. Nie patrzyli – tak jak teraz mogę określić, jak człowiek dorosły to inaczej może ocenić 

pewne rzeczy. Pamiętam była babcia, która mogła mieć między siedemdziesiątym a 

osiemdziesiątym rokiem życia taka styrana, spracowana pani, to też nie pozostawili jej w 

spokoju. Też kilku żołnierzy musiało się na niej wyżyć. Tak że to były takie momenty bardzo 

przykre. A byli tacy, którzy z kolei jak miało dojść coś do czegoś to zbierali, zganiali tych 

żołnierzy i tam dostał bronią prze schaby, żeby zostawił w spokoju. Ja pamiętam, że moja 

mama wychodząc do miasta zawsze wypychała brzuch, tak jakby była w bardzo 

zaawansowanej ciąży, bo wtenczas takie kobiety w bardzo zaawansowanej ciąży to 

zostawiano. Bo wtenczas, gdy tak ciąża była mniejsza, mniej widoczna to na takich kobietach 

też się wyżywano
7
.  

W relacji kobiety z Warmii przejawia się wielokrotne opis różnych widzianych przez 

nią scen gwałtu na kobietach a nawet dziewczętach, sama była ofiarą gwałtu.  

„W kwietniu 1945 roku przyszli Ruscy. Od razu do łóżka. Siostrę wielokrotnie 

zgwałcono, potem uwięziono w piwnicy w Olsztynie, gdzie było więzienie. Dostawała wodę 

do picia z Łyny, w której były jeszcze trupy. Wróciła do domu wyczerpana, pobita, 

wymiotowała krwią. W Bałdach, gdzie była gorzelnia byli pijani Rosjanie. Jeden z nich 

dobierał się do cioci. Wujek doskoczył mówiąc, to moja żona. Zaczęli się szamotać. Rosjanin 

wyjął pistolet. Ciocia chciała ich rozdzielić. Rosjanin trafił w nią a nie w męża. Zginęła 8 

grudnia 1945 roku”
8
. 

Wiedząc o gwałtach Rosjan, ukrywano dziewczęta w lasach.  

„Ale te moje ciotki, wszystkie były panny pod nóż, jak to się mówi tak potocznie, nie 

wszystko tam dwadzieścia, dwadzieścia dwa, dwadzieścia trzy lata, tam rok po roku takie tam 

ten no, ale wiedział co się święci to te ciotki tam w stronę Gągławek tam takie miejsce było, 

                                                
6 Wywiad przeprowadzony z X. Z. listopad 2016. 
7 Wywiad przeprowadzony z X. Z. listopad 2016. 
8 Wywiad przeprowadzony z W. B. październik 2016. 
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takie rozłożyste te świerki, gałęzie aż do ziemi tak nie, była tak enklawa leśna no i tam 

posłanie zrobili i ten i te ciotki tam cały czas nocą im tam jedzenie podrzucali, a Sowiety do 

lasu nie wchodzili jako tako. Cały czas jak oni tu grasowali to oni ten, ciotki tam 

przesiedzieli, tydzień, dziesięć dni może. Sowieci poszli dalej”
9
 

Dzieci miały też doświadczenia pozytywne z rosyjskimi żołnierzami. Respondentka, 

która relacjonowała palenie niemowląt, mówiła też o trwałej więzi z jednym z żołnierzy i jego 

rodziną. 

„Nawet osobiście byłam zaprzyjaźniona z jednym z oficerów, który pochodził z Rygi. 

Miał on córkę w moim wieku i ja służyłam mu jako taka zastępcza córeczka do kupowania 

rzeczy dla swojej córki, zawsze byłam tą modelką. Żeby coś móc kupić wysyłał zdjęcia moje 

do żony, żeby żona podawała mu informacje odnośnie jego córeczki. Miałam możność 

poznać wiele, wiele lat po wojnie rodzinę tego pana, bo jego takim wymownym życzeniem 

było, żebym uczestniczyła w jego ostatniej drodze i rodzina powiadomiła mnie o pogrzebie. 

Byłam w Rydze na tym pogrzebie. Tam poznałam żonę i dwoje dzieci – córkę i syna. 

Wszyscy na wysokim poziomie muszę powiedzieć. Córka lekarz chirurg. Syn artystycznie 

uzdolniony. W teatrze w Piotrogrodzie tańczył, w tej chwili jest choreografem. Tak że te 

wspomnienia są różne raz lepsze raz gorsze”
10

. 

W okresie powojennym kwestia języka była również dojmująco przeżywana prze z 

Niemców. Sytuacje rodzin po wojnie były różne. Język był w niektórych wypadkach, 

niezwykle istotny zarówno dla matek, jak i dzieci, żyjących nadzieją, że możliwe będzie 

spotkanie z mężem i ojcem. W relacji jednej z respondentek opisana został taka sytuacja. 

„Nas wezwano do sądu w Giżycku i kazano nam podpisać, że nie będziemy używać 

języka niemieckiego. No niestety, my nie mogłyśmy podpisać tego, to był już rok 1949. To 

pamiętam jak dziś, to był grudzień, 5 grudnia nawet sobie jakoś tak zapamiętałam tę datę, 

kiedy miałyśmy podpisać, że nie będziemy używać [języka niemieckiego-K.G.] była to rzecz 

nie możliwa, nie mogłyśmy tego podpisać, bo moja mama w 1949 roku bardzo słabo jeszcze 

mówiła po polsku. A ja już zdążyłam odnaleźć swojego byłego ojca na terenie byłego NRD. 

Ponieważ mój ojciec pochodził z Gelsenkirchen z Zagłębia Ruhry, nie znał zupełnie języka 

polskiego, stąd zachodziła potrzeba, żebym ja język miała opanowany, żeby się móc 

kiedykolwiek ze swoim ojcem spotkać, porozmawiać i porozumieć. W związku z tym nie 

podpisałyśmy obydwie mimo to, że przetrzymano nas siedemdziesiąt dwie godziny w wodzie 

                                                
9 Wywiad przeprowadzony z K. Z. wrzesień 2016.  
10 Wywiad przeprowadzony z X. Z. listopad 2016. 
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o suchym chlebie i czarnej kawie, to nie podpisałyśmy tego, że nie będziemy używać 

języka”
11

.  

Taż respondentka relacjonowała też  sytuację, w których dzieci, uczące się szybko 

języka rosyjskiego, w trudny położeniu, zwłaszcza braku żywności mogły zdobywać ją 

wymieniając posiadane artykuły na żywność. 

„Okres bezpośrednio powojenny dla każdego, kto zamieszkiwał na Warmii czy na 

Mazurach nie należał do najłatwiejszych. Chociażby z tego względu, że nie znaliśmy języka 

polskiego. Jako dziecko mówiłam dosyć dobrze po rosyjsku bo szybciutko łapałam język od 

żołnierzy radzieckich i z nimi można było się wówczas swobodnie porozumiewać, chociażby 

dla wymiany żywności. Ja dysponowałam papierosami, które dostawała mama w przydziale a 

oni mieli dostęp do artykułów żywnościowych. Tu następowała po prostu wymiana żywność 

za papierosy. I przez to nauczyłam się dosyć szybko języka rosyjskiego. Potem powoli trzeba 

było uczyć się języka polskiego”
12

. 

No, odbiło się to na mnie później w inny sposób, bo 1953 roku nie uczciłam śmierci 

Stalina. Był to taki drugi moment kiedy zauważono, że jestem społecznie niewychowana i że 

w związku z tym trzeba mnie od rodziny odsunąć, żeby mnie wychować społecznie i zabrać 

tę możliwość korzystania z języka. Wysłano mnie wtenczas do Cieplic Śląskich do 

Centralnego Ośrodka Harcerskiego na pewien okres. I nie skończyło się na tym, tylko stamtąd 

byłam wysłana na okres sześciu miesięcy na ARTEK na wychowanie społeczne na Krym, 

gdzie przebywałam wśród pionierów rosyjskich i tam miałam zostać wychowana. Dal mnie 

był to plus, bo był to piękny klimat, nauczyłam się języka rosyjskiego bardzo dobrze, 

aczkolwiek zawsze miałam problem z akcentem, bo wszystko pięknie, słownictwo bardzo 

szerokie, ale z akcentem zawsze miałam problem, bo: płahoje udarnije i płahoje udarenije. 

Co mnie jeszcze prześladowało nawet na studiach”
13

. 

Kontekst rodzinny pokazuje m.in. jak jeszcze w latach pięćdziesiątych i 

sześćdziesiątych był to trudny problem. Respondent z Ostródy mówił o swoich 

doświadczeniach w tej kwestii. 

„Przykładowo pamiętam trzeba było jakieś zakupy zrobić w domu, mama była 

gospodynią domową, no to trzeba było iść po te zakupy do sklepów, gdzie mama w sklepie 

zaczęła do mnie mówić p0 niemiecku, że to i to trzeba zakupić i ktoś posłyszał to i zaczęły się 

wyzwiska »wy szwaby, raus« i coś w tym rodzaju, tak że w tym kontekście mieliśmy te 

                                                
11 Wywiad przeprowadzony z X. Z. listopad 2016 
12 Wywiad przeprowadzony z X. Z. listopad 2016. 
13 Wywiad przeprowadzony z X. Z. listopad 2016. 
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trudności, jeżeli ktoś rozmawiał tym językiem niemieckim obojętnie gdzie, czy na ulicy czy w 

sklepie, raczej by nie było wskazane. No ja po cichu porozumiałem się z mamą w języku 

niemieckim, ale potem powiedziałem: »nie odzywaj się do mnie, bo to nie ma sensu, powiedz 

mi na ucho, co mam kupić«. Ja służyłem jako tłumacz, bo w 1957 poszedłem do pierwszej 

klasy szkoły podstawowej, ale ja mówie, miałem tam dziesięć czy tam 15 lat, takie coś 

przeżyłem”
14

. 

Bezpośrednio po wojnie poza gwałtami, które widziały i doświadczały, dzieci wraz z 

matkami były więzione pod byle pretekstem. Respondentka opowiada. 

„To oczywiście, żeśmy szli – pamiętam w stronę do Olsztyna i u nas było już polskie wojsko 

razem z Ruskimi. Złapali nas zamknęli do piwnicy na Kortowo. Tam był dla umysłowo 

chorych taki zakład (przed wojną). Moją mamę bez przerwy brali na przesłuchanie. Badali 

ręce nie ma odcisków to musiała być żoną jakiegoś hitlerowca. I oni nam bez przerwy 

wmawiali jakieś nazwisko. Ale oczywiście myśmy się nie przyznali do takiego, bo to przecież 

nie było nasze nazwisko. Siedzieliśmy tam w piwnicy była woda. To tak jak dla nas dzieci 

prawie do kolan. Potem taki murek był wyżej a szczur, niesamowicie tam było w tej wodzie. I 

jak potem zabrali mamę i nas razem, jeszcze raz o te nazwisko. Nie przyznaliśmy się. To ja 

tak pamiętam był to młody bardzo chyba młody żołnierz polski, odwinął karabin uderzył 

matkę w twarz tak, że wypluła zęby”
15

.  

Czas bezpośrednio powojenny, kiedy na Warmii byli Rosjanie, zapamiętany został 

także, jako okres, kiedy wielu Niemców wszelkimi sposobami próbowało wydostać się do 

Niemiec. Jedna z respondentek używa określenia „wyjeżdżali na czarno”. Wspomina 

półwysep Lalka na Jeziorze Łańskim, gdzie miała bardzo dobrą znajomą, Edytę. 

„Wyjechała jeszcze w 1945 roku do swego ojczyma. Rosjanie pomogli jej wyjechać 

tylko dlatego, że mogła im za tę pomoc dać maszynę do szycia. Edyta wróciła jednak do 

babci. Babcia była ewangeliczką przeszła na katolicyzm. Edyta, założyła rodzinę. Jednak 

potem wyjechała do Niemiec. Ojciec mój też odwiózł na dworzec do Gągławek rodzinę, gdy 

wrócił do Butryn aresztowali go i przesłuchiwali. Moja znajoma, która podjęła próbę 

przedostania się do Hamburga, ale na granicy dostała się do lagru i tam musieli ciężko 

pracować, z trudem przeżyła”
16

. 

W relacjach są też opowieści związane z postawami ludzi, których pozyskiwano dla 

nowej ideologii. 

                                                
14 Wywiad przeprowadzony z C. D. listopad 2016. 
15 Wywiad przeprowadzony z K. A. październik 2016. 
16  
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„Ojcu mojej znajomej zrobili szkolenie, pranie mózgu, był w partii. Kazał wyrzucać 

książki do nabożeństwa do chlewa dla świń. Kiedyś w kościele patrzymy to on, klęczy na 

chodach przed ołtarzem. Od siostry znajomej dowiedzieliśmy się, że umierając prosiła go, 

żeby się nawrócił, bo nie może umrzeć. Ksiądz Drewnowski przyjął go. Za parę dni 

przyjechali. Go zabrali do więzienia. Nie wrócił już. W Olsztynie przetrzymywali ludzi w 

piwnicy w więzieniu. Stamtąd już nie wracali, zostali zatłuczeni. Ludzie mówili, że puszczali 

do nich głodne psy”
17

. 

Inna relacja z Warmii mówi o aresztowaniu ojca z tego powodu, że miał duże 

gospodarstwo. 

„?] Przecież on do piachu poszed z powodu tego lasu, jak go zaaresztowali on też 

osiem miesięcy siedział. Bez żadnego ten, w środku nocy o dwunastej przyszli. Nie wiem czy 

dwóch czy trzech bo my tam spalim, dzieciaki tego. I ubierać się i jazda. I osiem miesięcy. 

Jak wrócił to się aż trząsł ze strachu. Takie, to co tam pokazują w tych filmach różnorakich, 

że to tam esesmany, to oni tak robili, ja tam nie wierzę, to nie, ja nie mogę tam skojarzyć, że 

inteligent człowiek może w taki bezczelny sposób. Ale potem posłuchałem trochę ojca, ja tam 

potem w tej gazecie też opisałem tam, co ten Brzozowski ten. Bo tam ojciec matce, jak poszli 

to jej tam opowiadał, to podsłuchałem nie, jakieś zastrzyki dożylne, jakieś tam świństwa tam, 

przecież penicyliny tam nie wstrzykiwali. Tylko jakiś środek, żeby wydobyć. Ale co oni tam 

chcieli wydobywać, ciort go wie. Takie, oni chcieli chyba pokazać swoje władztwo. 

[Dlaczego go trzymali tak długo?] Bo obszarnik, kułak i tak dalej nikogo nie obchodził, że ani 

sprzętu ani nic. Tylko hektary są to kułak. Takie błędne myślenie, takie jołopy były nie. I na 

urzędach też powsadzali ludzi, co nawet nie umieli takich podstaw matematycznych tam 

mnożenia albo ten, tego nie umieli wcale i pisać nie umieli dobrze tylko z błędami. Taki 

zasłużony może tam, jakiś czołg spalił tam benzyną i zasługi wielkie i tak to się działo, a że tu 

w Olsztynie, to szczególnie, wie kto tutaj był wojewodą – Mieczysław Moczar. To był taki 

zausznik Ruski, przecież Jaruzelski, go drugi raz posadził na tron wojewody, w 

osiemdziesiątym, tam którymś roku […] Ten sam człowiek, ten Mieczysław Moczar on 

stworzył całą armię tych ubeków, cały gmach sądu to były same ubeki. Obok zaraz w 

sąsiedztwie było więzienie. A tych co tam ten, jak ojca to potrafili przecież cztery razy w 

ciągu nocy na przesłuchanie, nie. Przez judasza zajrzał, już na przesłuchanie, to wymęczy nie 

no, jak się tak ze cztery razy w nocy zerwie kogoś i różne inne historie, no. Jak wrócił tylko 

                                                
17 Wywiad przeprowadzony z W. B. październik 2016. 
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dwa lata pożył i poszedł do piachu, nie. Pięćdziesiąt dziewięć lat, co to jest, jak wszyscy 

dziadkowie tam ponad osiemdziesiąt żyli. Tak że […] Ojciec zmarł 1957”
18

. 

Przedstawione wybrane relacje obrazują powojenne doświadczenia, głównie z 

dzieciństwa bądź nastoletnich wówczas kobiet i mężczyzn, które swoje traumatyczne 

przeżycia potrafią racjonalizować i ukazywać także pozytywne postawy Rosjan wobec 

niemieckich dzieci. Obraz jaki z tych relacji się wyłania, pokazuje nieludzkie traktowanie 

przede wszystkim kobiet-matek i ich dzieci. O znaczeniu dych doświadczeń w aspekcie także 

kulturowym powstają już ciekawe publikacje, filmy i inne dzieła artystyczne
19

.  

                                                
18 Wywiad przeprowadzony z K. Z. wrzesień 2016. 
19 Zob. E. Gładkowska, Milczenie o gwałtach na Niemkach na Warmii i Mazurach w 1945 roku a 

współczesna niemiecka tożsamość kulturowa tego regionu, w: K. Gładkowski, Problem stosunków 

polsko-niemieckich po traktacie z 1991 roku z perspektywy regionalnej, Olsztyn 2014, s. 170-182. 


