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Wywiady pogłębione z najstarszymi i/lub opiniotwórczymi członkami mniejszości 

niemieckiej w regionie Pomorza Gdańskiego zostały przeprowadzone w 2016 roku. Podstawę 

rozmów stanowił scenariusz wywiadu, skonstruowany przez członków Rady Naukowej 

Centrum Badania Mniejszości Niemieckiej. Głównym celem badań było zebranie wiadomości 

dotyczących wybranych elementów historii i współczesności Niemców w Polsce w pięciu 

regionach Polski, oraz późniejsze porównania i analiza zebranego materiału. Problematyka 

badań dotyczy zarówno wymiaru indywidualnego funkcjonowania ludności niemieckiej w 

powojennej Polsce, jak i grupowego (w tym instytucjonalnego). Pytania, dotykające 

osobistych opinii i wartościowania procesów, pozwoliły uchwycić postawy respondentów 

względem tychże, ale także umożliwiły refleksyjne odniesienie się do położenia grupy jako 

całości.  

Na Pomorzu Gdańskim dobrano respondentów zgodnie z zróżnicowaniem 

wewnatrzregionalnym, tzn. uwzględniając kontekst historyczny i przedwojenne podziały 

administracyjno-państwowe, a także wiedzę o zjawiskach będących przedmiotem rozmowy. 

Zatem wśród respondentów znalazły się osoby z byłego Wolnego Miasta Gdańska,  a także z  

zachodnich i wschodnich powiatów regionu.  

Co warte jest podkreślenia, wyniki badań prezentowanych w niniejszym artykule 

odnoszą się tylko i wyłącznie do badanych przypadków i nie mogą stanowić podstawy do 

wnioskowania o populacji Niemców na Pomorzu Gdańskim. Obrazują jednakże, na 

wybranych przykładach postawy, procesy i opinie.   

 

 

*** 

 

 

Sytuacja ludności niemieckiej (i za taką uważanej) na Pomorzu Gdańskim po zmianie 

granic w 1945 roku była zbliżona do sytuacji w pozostałych regionach Polski. Represje 

dotknęły ludność niemiecką w każdym wymiarze życia: społeczno-kulturowym, 

ekonomicznym i prawnym. Z dotychczasowej większości o dominującej pozycji stali się 
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mniejszością bez jakichkolwiek praw. To niewątpliwie w przeważającej mierze wpłynęło na 

późniejsze wybory dróg życiowych, opcji politycznych i tożsamościowych.  

Warto podkreślić, iż do 1945 roku na Pomorzu Gdańskim stereotypowe podziały 

narodowościowe Niemca-ewangelika i Polaka-katolika nie znajdowały pokrycia w 

rzeczywistości, co potęgowało skomplikowaną sytuację. Dodatkowo, osobliwością regionu 

byli (i są) Kaszubi, którzy w równej mierze podzielili tragiczny los Niemców. Było to tym 

bardziej dotkliwe, bowiem wielu Kaszubów na Pomorzu Gdańskim było zasłużonych w 

walce o polskość regionu. W niektórych wypowiedziach respondentów ten wątek był często 

podkreślany.  

W bardzo ciekawy i wyczerpujący sposób o sytuacji ludności niemieckiej po 1945 

roku wypowiedział się jeden z respondentów:  

„Większość Niemców pouciekała, szczególnie ewangelicy. Natomiast katolicy, większość 

rodzin katolickich pozostało, natomiast tamci ewangelicy wyjechali na zachód, chociaż część 

ich pozostała tutaj. Po 1945 roku ewangelicy, ci, którzy tam pozostali, nie przejawiali już tego 

życia religijnego, nie gromadzili się w kościele, po prostu kościół był pusty, nie było pastora. 

Kościół był otwarty, pamiętam, każdy tam, chociaż być w bardzo dobrym stanie, nie był 

zniszczony, organy jeszcze pamiętam grały… kolega to lubił grać tam na organach, ja mu 

nawet tam dmuchałem wtedy, tam pompowałem, no ale … już było koniec tych… mówmy, 

nabożeństw, tego spotkań w ogóle, nie było tego życia religijnego, ewangelickiego. Natomiast 

później, ksiądz katolicki oczywiście, parafia katolicka powstała… tzn. ona była niegdyś, tylko 

ksiądz przyszedł to zaczęło się to życie, no i z biegiem lat ta część tych ewangelików została 

wchłonięta do kościoła katolickiego. Nie było żadnych kościołów ewangelickich… także 

chrzty dzieci odbywały się już w kościele katolickim, a następnie rodzice, no już też zaczęli, bo 

i to wiara też chrześcijańska jedna, jak i druga, także przeszli po prostu na wiarę tą katolicką. 

No i tak to było. Natomiast co do ludności niemieckiej. No, były presje, były presje na tych 

ludzi. Traktowano ich zawsze w tym okresie powojennym za coś gorszego, a szczególnie tych, 

którzy byli w Wehrmachcie, tych traktowano jako gorszych… a przecież, bo to faktycznie tam, 

gdzie ja w tej chwili się urodziłem, no to ta część kaszubska. To byli ci Kaszubi bytowscy i tu z 

powiatu chojnickiego. Także tych Kaszubów też traktowano jako coś gorszego i tych, którzy… 

no nie byli godnymi obywatelami polskimi. No oczywiście po wojnie musiała być ta 

rehabilitacja przeprowadzana i to było w sądzie, w sądach, czy to w Chojnicach, czy w 

Bytowie czy w Człuchowie… musiała być przeprowadzona rehabilitacja, no bo przecież na 

tych terenach każdy z tych mieszkańców posiadał albo grupę trzecią albo drugą, do rzadkości 

należała grupa Reichsdeutsch, czyli pierwsza grupa. Natomiast na Kaszubach tutaj, to była 
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głównie druga i trzecia grupa. Druga grupa mniejszą ilość procentowo, natomiast 

zdecydowana większość – trzecia, która została wprowadzona na początku 1942 roku, w 

marcu 42, to już było to przymusowe, bo nie chciano po prostu, no widać ci Kaszubi tutaj z 

tych terenów, czy Niemcy, oni nie chcieli po prostu pójść do Wehrmachtu i tak, jak to 

powiedziałem kiedyś, że oni nie identyfikowali się z Hitlerem, z nazistowską polityką, oni nie 

chcieli pójść po prostu do Wehrmachtu i pójść na front wschodni jako mięso armatnie. Nie 

identyfikowali się i stąd  też powiem, byli przeciwni, co Hitler głosił, czyli: Heute gehört uns 

Deutschland, und morgen die ganze Welt. Czyli dzisiaj należą nam się Niemcy a jutro cały 

świat. […] najlepszy dowód mamy, jeśli chodzi tu na ziemi bytowskiej, jeśli chodzi o 

miejscowości Kłączno, Studzienice, Ugoszcz, Rabacino… tam, gdzie mieszkańcami tych ziem 

byli rodowici Kaszubi. […] 

Natomiast w okresie powojennym było mocno … inwigilowani byli Kaszubi, między innymi za 

słuchanie radia… był taki przypadek, również o tym samym nazwisku […], z naszej wsi, który 

miał odbiornik radiowy, no i on tam lubił sobie posłuchać, w latach powojennych, bo miał ten 

odbiornik… należał odbiornik do rzadkości, jeden, dwa odbiorniki w całej, na tysiąc może 

mieszkańców było… także to był rarytas, ale no on był taki chłop bardzo ciekawy i słuchał, 

chociaż t bateryjne było, lampowe. No ale ktoś go musiał tam, coś powiedzieć, ktoś go 

zadenuncjował, poza tym ORMOwcy, czy jakieś tam podsłuchiwali pod oknem, że on tam 

słucha radio z Zachodu, no i w 1949 roku zaliczył 6 lat więzienia za słuchanie programów 

tych zachodnich. Dopiero wyszedł, jak Gomułka doszedł do władzy, ale było takie, no niestety, 

nastawienie ogólnie antyniemieckie na tych ziemiach, nie tylko u nas, tu na tym, ale i 

wszędzie. Gorzej jeszcze było na tej ziemi, tej rdzennej bytowskiej, gdzie byli ci napływowi, z 

Centralnej Polski, oni naprawdę autochtonów prześladowali, gnębili po prostu wyzywali… 

[też dużo Ukraińców było – M.L.]… no Ukraińców, Ukraińców… było dużo Ukraińców, no i 

również z terenów Lidy, Baranowicza, Nowogródka – z tych terenów. No i nie wszyscy, ale 

niektórzy właśnie wyrażali ten swój, taką swoją nienawiść do tej ludności autochtonicznej, 

niemieckiej, kaszubskiej, bo oni uważali się, że byli lepszymi Polakami, bo co to nie oni są 

tak… tak także to było. No a natomiast jak traktowano tych tutaj mieszkańców. No czy 

ewangelików tych niemieckich, czy katolików tutaj, czy Kaszubów… […] okres 1948 do 1958 

roku, kiedy z tych terenów, z tej ziemi bytowskiej, wcześniej chojnickiej, człuchowskiej, bo to 

pogranicze, kiedy stąd wszystkich młodych chłopaków, którzy podlegali pod służbę wojskową, 

wcielano do batalionów budowlanych lub batalionów górniczych. No nie było, nie można 

powiedzieć, żeby z tych terenów wywodził się jeden… jeden żeby się znalazł z oficerów tutaj… 

pamiętam, jeszcze będąc w liceum były próby wciągnięcia ze szkoły średniej… myśmy byli w 
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trzeciej liceum… wciągnięcia do wojska, do szkół oficerskich, no po prostu nawoływano i 

nawet jeżeli ktoś się zgłosił, to przechodził przez takie sito, że nikt nie przeszedł pod, do 

wojska mówmy, do normalnej służby, czy szkoły oficerskiej”.  

Respondenci w większości podkreślali także kwestie przymusowej pracy Niemców w 

obozach pracy, np. w Potulicach, czy w obozie przejściowym w Gdańsku Narwiku. Ponadto 

częstym wątkiem wspomnień dotyczących ówczesnego położenia ludności niemieckiej była 

niemal niewolnicza praca (głównie fizyczna przy odgruzowywaniu miast), za niezwykle 

skromne lub brak wynagrodzenia. Zdaniem respondentów wykluczenie w każdej sferze życia 

uniemożliwiało im awans w sferze edukacyjnej i zawodowej. Było to dla nich tym 

dotkliwsze, iż  jako wielowiekowi gospodarze ziemi pomorskiej poddawani byli 

dyskryminacji przez mieszkańców napływowych.  

Tak wspomina to jeden z respondentów:  

„Nienajlepiej. Zresztą ja mogę powiedzieć o sobie. Przyjechałem… moja matka, już 

mieszkaliśmy w Gdańsku na Drehergasse i ten dom został spalony, na Drehergasse 16, i ten 

dom został spalony, więc moja matka nie miała gdzie mieszkać, mieszkała u mojej siostry na 

Traugutta chwilowo. Ale tam też nie mogła mieszkać, bo moja siostra miała czworo dzieci, to 

nie było miejsce. Więc dostaliśmy mieszkanie na Nieder Seigen, koło Gdańska, to też bardzo 

nieciekawe. Zresztą mieszkania wolne to nie były luksusowe, tylko ktoś się wyprowadził z 

gorszego na lepsze. Więc to mieszkanie dostaliśmy i to było powiedzmy… moja matka, to 

mieszkaliśmy właściwie od 39 roku [1939 r. – M.L.], w 39 roku mieszkaliśmy w Nowym 

Porcie [dzielnica Gdańska – M.L.] na Weichselstrasse, Wiślana obecna. To były duże, to były 

chyba byłe wojskowe, bo to były duże salony. No jak ja byłem dziesiąty i rodzice i nas było 

dwunastu, więc nie mogła być taka klitka, tylko … no i z kolei też Nowy Port był tańszy. Każdy 

szukał, jak był ktoś bogaty, to mieszkał w Sopocie, a jak ktoś był biedny to mieszkał w nowym 

Porcie, albo Brzeźnie [dzielnica Gdańska – M.L.] albo w Siedlicach na Emaus – tam 

mieszkali gdańszczanie, Kaszubi, jak przyjeżdżali do Gdańska… chcieli się koniecznie dostać 

do Gdańska, ale gdzie… żeby się dostać do Gdańska pierw próbował: może w Pruszczu, było 

już blisko, nie daleko, a w Pruszczu to są mieszkania tam jakieś. No a potem się starał do 

Gdańska, no i faktycznie do Gdańska, wszyscy chcieli w Gdańsku mieszkać”. 

Pamięć o wysiedleniach ludności niemieckiej z Pomorza Gdańskiego, jako jedna z 

kluczowych wartości – „wartości rdzennych” tej grupy – przedstawia się w wypowiedziach 

respondentów w zróżnicowany sposób, w głównej mierze uzależniony od subregionu 

ówczesnego zamieszkiwania. Zupełnie inaczej przedstawiały się bowiem  migracje ludności 
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niemieckiej (i za taką uważaną) w przepełnionym uciekinierami z Prus Wschodnich Gdańsku, 

czy w Gdyni, w porównaniu do głębi regionu.  

Jak wspomina jeden z respondentów, urodzony w Wolnym Mieście Gdańsku:  

„Sytuacja… no nieciekawa. Ja pamiętam na przykład, ja byłem pierwszy, który… leżałem 

tutaj w szpitalu, i pierwszy tutaj wyjechałem, jeszcze nie było koniec wojny, już wyjechałem do 

Niemiec szpitalem. Trzy szpitale z Gdańska na statek, z Sopotu na statek i do Schleswig-

Holstein. Więc tam już Flüchtlinge przychodzili pierwsi już, no to strasznie: wygłodzeni, 

głodni, nie było co jeść. Co prawda były przepisy Polski, że powiedzmy, ci co zostali 

wysiedleni, lub inaczej – wyrzuceni. Ja to mówię, wyrzucili, bo jak wysiedlić? Wysiedlić to ja 

mogę, gdzieś no, z tego miejsca na inne miejsce. Ale wyrzucić kogoś… wyobraź sobie: piękne 

wille w Sopocie, ja zawsze patrzę po tych willach, bo mam tam sklep w Sopocie i patrzę na te 

piękne wille i teraz zostaw to, włożyłeś w to cały majątek, w tą willę, ten dom, który 

wybudowałeś i teraz cię wyrzucają. A już czekali… jeszcze nie wyszłeś, a już Polacy stali i 

czekali, oni już widzieli to mieszkanie, które zajmują. Bo na przykład, mówię z Sopotu te 

wille: w Sopocie było miasto dla bogatych, dla adwokatów, dla dziennikarzy, dla lekarzy. Kto 

na przykład był lekarzem, a jeszcze nie mieszkał w Sopocie, to był taki lekarz… ale dla tych 

bogatych, bo ten biedny, to nie mógł wybierać… mam na myśli: bo tu w Gdańsku nie było 

biednych. Gdańsk to było bogate miasto, no jak to było, także, ale jednak każdy, powiedzmy 

lekarz czy adwokat chciał mieszkać w Sopocie, bo od razu miał lepszą pracę. To znaczy 

więcej tej pracy jako lekarz czy adwokat. A jako obrońca… aha, ja chcę dobrego adwokata, a 

gdzie on mieszka? Na Oruni [dzielnica Gdańska – M.L.] aaaa In Ohra… ah das ist kein 

Rechtanwalt. In Zoppot, ja, der ja. Tak to wyglądało. […] Jak wyglądały wysiedlenia… no, ja 

nie mogę powiedzieć wysiedlenia, bo dla mnie to jest obce słowo… wysiedlić kogoś… 

wyrzuconych, to trzeba mówić tak, jak było. To znaczy tak: wyrzuconych, wyrzuconych, 

właściwie w tej chwili to nawet jadąc do Niemiec na spotkanie gdańszczanów, no to się mówi 

o tym, ten został wyrzucony, wszyscy, wszyscy byli, tylko jeden mieszkał skromniej, drugi 

lepiej, ale nikt nie mówi, że on został wysiedlony, tylko został wyrzucony z tego mieszkania. 

Zresztą ja tutaj w tej chwili w telewizji oglądałem film o Sopot, i też się wypowiadałem, jak to 

wyglądało właśnie, jak przyjechali do Sopotu, to nauczyciele z Wilna, no bo lekarze, też tacy. 

No bo po wojnie trzeba było uczyć, a kto mógł uczyć? Ci właśnie, co przyjeżdżali 

profesorowie, uczyli. Szkoły, studia, przecież to się wszystko otwierało. No ale gdzieś musieli 

mieszkać, no to też nie byle gdzie mieszkali, tylko w Sopocie, albo przy Politechnice – 

Danziger Hochschule dawniej.” 
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Z kolei w zachodnich powiatach regionu, w mniejszych miejscowościach i na wsiach, 

wg jednego z respondentów wysiedlenia przedstawiały się odmiennie. Zdaniem respondenta 

odmienne położenie ludności niemieckiej w okresie końca wojny i bezpośrednio powojennym 

związane było z dużym zapotrzebowaniem gospodarstw na siłę roboczą i fachowców:  

„W zasadzie po wojnie tutaj takiej przymusowej nie było… na tych, jeśli chodzi o moje 

strony, bo tu mówię, tu było mniejsze skupisko, tu mniejsze ilości, to 1/3 to było ludności 

ewangelickiej, w większości niemieckiej. Ci już częściowo w 40, koniec 1944/45 roku uciekali 

już, natomiast ci, co pozostali, no niektórzy, wyjeżdżali zaraz po wojnie. Nie było to 

przymusowe takie na tych terenach i nawet... mówmy tu… na ziemi miasteckiej, ci którzy 

zostali w latach powojennych nie byli w ogóle wysiedlani, dlatego, bo to była siła robocza dla 

majątkach ziemskich, które były w posiadaniu Armii Czerwonej i te majątki, późniejsze PGRy, 

do 1951 roku były pod zarządem rosyjskim. I tu z tych terenów ludzi w ogóle nie wysiedlano. 

To było to. Bytowski i miastecki, powiem, tak… no dla przykładu podam,  że w powiecie 

miasteckim na 72 duże majątki ziemskie, 71 było pod zarządem rosyjskim, tylko jeden był 

PGR i tak było do lat 1951, kiedy to weszły pod zarząd państwowy, polski, pod PGRy i w tym 

czasie dla tych dzieci między innymi Rosjanie tworzyli szkoły, szkoły niemieckie w powiecie 

miasteckim, nie tylko miastecki… człuchowskim, słupskim, no, teraz, no w ogóle, 

koszalińskim, no w obrębie całego województwa koszalińskiego tu było ponad 80 szkół 

podstawowych niemieckich, głównie na majątkach ziemskich pod zarządem rosyjskim. […] 

Także masowo stąd po prostu, w okresie powojennym, nie wywożono, nawet, jeśli ktoś by 

chciał. Skąd wywożono? Wywożono, wywózki były z miejscowości, wiosek lub miasteczek, 

gdzie chodziło o pozyskanie indywidualne gospodarstw, mieszkań. Było gospodarstwo 

indywidualne, to stamtąd wysiedlano, wyrzucano, wywożono. Natomiast, jeśli chodzi o PGRy, 

majątki te państwowe dawniejsze, to stamtąd raczej zatrzymywano. Najlepiej mogę 

powiedzieć to, że do 1958 roku, bo zacząłem pracować w takiej szkole, w 58 roku od 

września, gdzie do czerwca była jeszcze czynna szkoła niemiecka. W Przytocku w powiecie 

miasteckim, to jest miejscowość w kierunku Miastko-Słupsk, Ciecholub następna też szkoła 

niemiecka była, w samym powiecie miasteckim było 13 szkół podstawowych niemieckich. 

Dużo było. Tak, także nie starano się tutaj wywozić. I teraz przyszła umowa, w marcu 

pięćdziesiątego… 27 lutego czy 23 to był, nieważne, w marcu przyszła umowa pomiędzy 

rządem polskim, czyli konkretnie przedstawicielem Gomułką i Adenauerem i jeszcze w tym 

czasie Chruszczow akceptował też to… to była taka trójstronna umowa, na mocy której 

Niemcy mogli, ci którzy tu pozostali, opuścić te tereny i także stopniowo zwalniano. Nie 

wszystkich od razu, wiem tylko tyle, że miesięcznie według tej umowy było 3000 Niemców 
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mogło opuścić Polskę. I ta akcja trwała w pięćdziesiątym… no czyli druga połowa albo od 

drugiej połowy 1957 roku, 1958 rok cały jeszcze. To już każdy miał swobodę wyjazdu. Nie 

było już tej akcji przymusowej, właśnie to co nieraz się słyszy o tej wywózce, to miało miejsce 

w latach 1946/47, kiedy nocą wywożono. Tak jak było wśród Słowińców, to była tragedia, 

wśród Słowińców wywożono ich nocą. Transporty, tak, po prostu w nocy zrywano ze snu, 

kazano w ciągu pół godziny ubierać się, siadali na samochody i wywożono ich na, do pociągu 

zbiorowego, do Słupska wywożono, i to odbywało się właśnie takim, no w bestialski sposób. 

Po prostu, no w przeciągu godziny czy dwóch, po prostu się zebrać i wsiadać i zostawić 

wszystko, tak jak było i tak zresztą było również w przypadkach indywidualnych gospodarstw, 

na ziemi tutaj miasteckiej, człuchowskiej, w pobliżu na tych terenach, gdzie po prostu, 

również w ciągu jednej, paru godzin, gdzie trzeba było już gospodarstwo zagospodarowane 

były dwa konie, były krowy, było już wszystko, bo któryś z tych napływowych potrzebował 

gospodarstwa, wobec tego przychodziła policja, milicja ówczesna, wyrzucali ich, zostawić 

wszystko, zabrać tylko 30 kilo, czy ile tam dobytku, co mogli donieść, na wóz i wywozili do 

pociągu zbiorowego i to była ich taka wywózka. No to były metody takie, jak również i 

Rosjanie robili po wkroczeniu w 1939 roku na polskie ziemie wschodnie, też gdzie ta wywózka 

odbywała się”. 

Ludność, która pozostała na Pomorzu Gdańskim i na pozostałym obszarze Ziem 

Zachodnich i Północnych, podlegała tzw. procesowi (re)polonizacji. Proces ten, zdaniem 

respondentów, głównie związany był ze zmianą niemiecko brzmiących imion i nazwisk, 

edukacją w polskiej szkole, zacieraniem śladów niemieckości w krajobrazie kulturowym 

miast i wsi, dyskryminacją ludności niemieckiej. 

Przede wszystkim repolonizacja i jej skutki wiązały się dla respondentów z 

problemami integracyjnymi i komunikacyjnymi z społecznościami napływowymi, 

instytucjami i urzędami. Jednym z częstych wątków występujących w rozmowach były także 

psychiczne konsekwencje skomplikowanego położenia, związane z świadomością 

upokorzenia, utratą dotychczasowego statusu społeczno-ekonomicznego.     

Przedstawia to wypowiedź jednego z respondentów: 

„Na tych terenach naszych tutaj Kaszubach południowych, na Gochach, w ogóle na 

Kaszubach w okresie przedwojennym i powojennym, mało kto mówił po polsku. Wszyscy 

mówili albo po polsku albo po kaszubsku. Mowa polska była zaliczana do mowy panów, bo 

jak mówili polaszymy… on laszył, on jako Lach, on chciał być coś lepszego i na Kaszubach, 

nigdzie nie było wtedy dobrze, mile widziane ten język polski literacki, bo zresztą nie potrafili 

dobrze mówić, Kaszubi tu, nikt po wojnie, nawet my tu dzieci w szkole, albo to był… w czasie 
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wojny mówiło się po niemiecku, po wojnie się mówiło no niby po polsku, ale trzeba było 

mówić… mówiło się na co dzień po prostu po kaszubsku. Albo no, dużo było tam słów 

niemieckich. Dryga rzecz, jak ta repolonizacja wyglądała… oczywiście, w 1946 roku musiało 

być yyy , no drogą tzw. proces rehabilitacyjny, czyli musiała być ta rehabilitacja, to była 

przeprowadzana drogą sądową. No bo na tych terenach wszyscy mieli grupy, albo 

Eingedeutsch albo Volksdeutsch… no mówię, Reichsdeutsch to należało wyjątkowo. Czyli  

mieli te grupy i musieli po wojnie przeprowadzić taką rehabilitację. Odbywało się to na 

terenie sądu, albo w Chojnicach, albo w Bytowie albo w Człuchowie. I ten proces 

rehabilitacyjny, czyli musiał się zobowiązać do przestrzegania, zresztą gdzieś też taki 

dokument bym odnalazł, że zobowiązuje się być Polakiem wiernym, przestrzegać konstytucji, 

praw itd., podpisać musiał taką deklarację lojalności wobec narodu polskiego. To był ten 

proces repolonizacyjny, jako jedno z tych. Ale jak to wyglądało teraz tak. Nauka języka 

polskiego. To był proces dosyć trudny i skomplikowany, bo w 1945 roku, jak myśmy zaczęli do 

szkoły chodzić, ani zeszytów, ani podręcznika ani niczego, nawet atramentu ani ołówka nie 

było. Może był ołówek się znalazł. Byliśmy w klasie jednej, jeden nauczyciel miał co  najmniej 

150, nie 170 dzieci było wtedy, jeden nauczyciel, czyli na dwie zmiany, czyli na jednej zmianie 

było gdzieś tam ponad 70 czy 75, a może więcej uczniów. Myśmy byli usadowieni, no w takich 

długich ławach, no no… multum, no ale co taki nauczyciel biedny mógł nauczyć? O jedynie 

na tablicy kredą coś pisał, tłumaczył, a myśmy nie mieli nic, ani kartki papieru ani zeszytu, 

dopiero później chyba się gdzieś te zeszyty pojawiły po pół roku. Ale ten okres początkowy, to 

faktycznie, to były naprawdę ciężkie, ciężki okres. On opowiadał tam, no nauczyciel, tam 

zgodnie z programem dotyczące, no ale miał zawsze trzy klasy jednocześnie, klasy młodsze i 

później te trzy klasy starsze. No i … podstawy no pisowni polskiej, czy tam ortografię, zaczął 

tłumaczyć polski alfabet, jak tam te dwuznaki, jak ś, ć i tak dalej… [a pan już znał język 

polski? – M.L.] … ja nie znałem [w domu jak się mówiło? – M.L.] … no myśmy po kaszubsku 

albo po niemiecku żeśmy mówili. Na tych terenach zawsze się mówiło albo po kaszubsku 

albo… po polsku tu nikt nie mówił, to jedynie w kościele późnej ksiądz mówił, ale tak, to 

wszędzie po kaszubsku się mówiło, albo po niemiecku”.   

Usuwanie śladów niemieckości na Pomorzu Gdańskim jest trwałym elementem 

pamięci respondentów. Proces powyższy, zdaniem badanych, miał wymiar materialny 

(niszczenie niemieckich napisów na budynkach, szyldów, budynków, cmentarzy itp.), jak i 

niematerialny (zanikanie mowy niemieckiej, postawy dyskryminacyjne wobec Niemców). Na 

podstawie rozmów z respondentami można ponadto wyróżnić odmienne strategie radzenia 

sobie z powyższymi procesami: od sprzeciwu i działania po bierność i uległość.  
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Najlepszym przykładem są wypowiedzi respondentów:  

„No powiem, że chcieli to mocno, a ja kiedyś… aha, to było w ten sposób, że moja siostra 

umarła i ja dostałem po siostrze taki domek, ale to trzeba było sądownie załatwić, nie. No i 

teraz sędzia się pyta: rodzina… no to wyczytuje wszystkich po imieniu, ale już imiona podaje 

nie te polskie Małgorzata, tylko mówi wszystkie tak, jak było po niemiecku. Ta, która pisała 

protokół, nie bardzo umiała pisać ten niemiecki imiona wszystkie… ale sędzia był na prawdę 

super, nie wiem, czy to też był tutejszy, czyli gdańszczanin, może z rodziny też taki. On był 

bardo przychylny do moich [??? ]… ktoś by powiedział to czy tamto, a ja specjalnie mówiłem 

po niemiecku, żeby wiedzieli, że tu był kiedyś, tu się mówiło po niemiecku a nie po polsku. Bo 

Polacy mówią: o ten Gdańsk, ten Gdańsk był ich. Kiedy, kiedy Gdańsk był ich? Raz w życiu 

był Gdańsk, zresztą tu byli i Francuzi i Szwedzi byli tutaj w Gdańsku… każdy chciał być w 

Gdańsku, nie ma jak to w Gdańsku, bogatym…[w którym roku była ta sprawa sądowa? – 

M.L.] sprawa sądowa była gdzieś 9-10 lat temu […]”. 

„Niszczono mienie poniemieckie, ewangelickie, taki przykład kościoła w Borowym Młynie, 

który, no, służył ewangelikom do 1945 roku, w bardzo dobrym stanie został, zachował się, 

nawet w okresie powojennym pełnił funkcję, funkcję, nauczania religii, ksiądz Perszke, 

organizował nauczanie religii, tam jakieś spotkania i tak dalej, był pod nadzorem później 

katolickim. Natomiast w 1967 roku po prostu pod pretekstem rozbudowy szkoły, trzeba było 

mieć cegłę i tak dalej, kościół ten zburzono. No kiedy ja dochodziłem do podstaw, jakie były 

podstawy prawne, to się okazuje, w starostwie w Chojnicach, bo to w tym czasie pod 

starostwo w Chojnicach podlegało, nie było żadnych dokumentów, wzmianki, ani… no 

wyciągnęła mi archiwalnych ksiąg inwentaryzację w starostwie ta pani kierownik i ona mówi: 

no nie ma nic, nic na ten temat, no po prostu rozebrano, zniszczono ten kościół pod 

pretekstem pozyskania cegły na budowę czy rozbudowę tej szkoły, a to faktycznie tam i co 

czwartą cegłę może i ten… a to były piękne witraże, organy co prawda, przeniesiono je do 

Chojnic i tam służą w kościele do tej pory, natomiast te kościół, no został zniszczony, mógł 

być przeznaczony na coś innego, no to przecież była dewastacja. No niszczono cmentarze, 

nagrobki, no to jest powszechnie było wiadomo, no wszelkie coś, co było poniemieckie, jakieś 

tego, to to po prostu starano się zniszczyć”.  

Wszyscy respondenci stwierdzili, iż w okresie PRLu dostęp do kultury niemieckiej na 

Pomorzu Gdańskim był wysoce ograniczony. Swobodny dostęp do książek, czasopism, filmu 

czy audycji radiowych – poza nielicznymi przypadkami – był w zasadzie niemożliwy. 

Szczególnie dotkliwie odczuwali to byli obywatele byłego Wolnego Miasta Gdańska, 
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konkretnie miasta Gdańska, którzy w okresie międzywojennym mieli szeroki dostęp do 

kultury niemieckiej.  

W wypowiedziach respondentów dominuje wątek życia codziennego Niemców 

naznaczonego upokorzeniem związanym z nagłą utratą dotychczasowej dominującej 

kulturowej, cywilizacyjnej i ekonomicznej roli, pozbawieniem praw i środków do życia. 

Strategie przeżycia, bo tak należałoby nazwać sytuację ludności niemieckiej w Polsce w 

okresie powojennym, komplikował zupełnie nowy i obcy kontekst kulturowy, mianowicie 

dominująca kultura polska. Warto także podkreślić bezpośrednio powojenne antagonizmy 

pomiędzy ludnością zasiedziałą a napływową, występujące w różnych częściach regionu 

Pomorza Gdańskiego z różnym nasileniem. Nakłada się na to także wątek kaszubski. Jak 

stwierdził jeden z respondentów z powiatu bytowskiego, Kaszubi i Niemcy podzielili ten sam 

los po wojnie, co poskutkowało wzajemnym zrozumieniem sytuacji. Z relacji respondentów 

wynika także, iż bardzo częstym zjawiskiem były szykany ludności niemieckiej o 

dodatkowym podłożu ekonomicznym, tzn. składanie przez obywateli fałszywych donosów 

mających na celu pozbawienie mieszkania i dobytku, przesłuchania i tortury osób uznanych 

za Niemców przez Urząd Bezpieczeństwa itp. Dostępna dokumentacja archiwalna potwierdza 

w dostatecznym stopniu powyższe wypowiedzi.  

Przedstawia to także wypowiedź respondenta: 

„Ja tutaj powiem, na naszych terenach, na naszych terenach nigdy nie było antagonizmów 

pomiędzy Niemcami, Kaszubami czy Polakami, tymi, którzy tu mieszkali – miejscowymi. Ten 

Hass, ta nienawiść, ta dopiero przyszła w latach 50-tych, w okresie stalinowskim takie 

napuszczanie, najeżdżanie na Niemców, no każdego po prostu człowieka, każdego Niemca, 

wytykano mu zbrodnie, uważano każdego za zbrodniarza. No przecież nie wszyscy byli 

zbrodniarzami i połowa prawie Niemców, czy 1/3 nie identyfikowała się z nazizmem, o tym co 

ja już mówiłem, nie chcieli po prostu tego nazizmu. Natomiast tutaj na tych terenach tak źle 

nie było, gorzej na ziemiach takich tutej w miasteckim, gdzie było dużo tej ludności, albo w 

części bytowskiego, w tej części zachodniej powiatu bytowskiego, gdzie jest duży napływ 

ludności ukraińskiej i tej z terenów wschodnich polski, to tam ta nienawiść była większa. I ja 

powiem tylko tyle, w 1957 roku zacząłem pracować w Modrzejewie w powiecie bytowskim, w 

szkole, chociaż przedtem pracowałem już w Kramarzynach w 1954 roku, no tam nie było 

żądnych antagonizmów. Ale Modrzejewo, środowisko, gdzie byli Ukraińcy, Kaszubi, Niemcy, 

tzw. zawsze się mówiło autochtoni… to nie było zabawy, która by się nie kończyła burdą, 

biciem, sztachety z ogrodzenia szkolnego, bo naprzeciw było płot szkolny był, to te sztachety 

były powyrywane i to było ciągle… a co druga zabawa, to jednego odwozili do szpitala. To 
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były właśnie takie… na tle narodowościowym. […] W latach 50-tych to było nagminnie, nie 

było zabawy na tych terenach, która by się nie kończyła… mówmy tam, że kogoś do szpitala 

nie zabrano, albo milicja nie interweniowała, bo … [a pana to dotknęło osobiście jakoś? – 

M.L.]… nie nie, jakoś mnie to tam omijało… nie, no ja się tak nigdy nie angażowałem. Ja nie 

miałem nigdy ani z milicją, ani z nikim nigdy do czynienia. Jeżeli by nawet coś takiego było, 

to ja zawsze wolałem bokiem pójść. No ja tylko pamiętam taki epizod z wojska, takie 

nastawienie do nas w stosunku do Kaszubów czy autochtonów, Niemców, to było też takie… 

no i pamiętam kiedyś, to jeszcze było wtedy w początku mojego pobytu w wojsku, jest zbiórka, 

no i wieczorem, jak zawsze, czy to w sobotę było, czy to sprzątanie, no i teraz… chodziło tam 

o czyszczenie, to to to i tak dalej… i tam wyznaczał, no i później do ubikacji, a taki 

warszawiak, cwaniak Mariański, pamiętam jego, mówi: a tam Kaszubi niech idą sprzątać. I 

mnie to tak ujęło. Ja mówię, no ty… a nas dwóch tylko było tutaj. Jeden był kolega Kurz taki z 

Bytowa… ja mówię, widocznie to pod moim adresem było … to mnie tak… wiem, że on zaraz 

pójdzie do palarni, bo wtedy były palarnie jeszcze, ja na niego poczekam. Jak ja go tam 

chwyciłem, jak go nie ździeliłem pod szczękę… ja mówię: widzisz jak Kaszubi leją… ty Antku 

Bosy, warszawiaku zesrany… jak mu tam dołożyłem. I teraz mówię, choroba, przyjdą tu inni, 

może wrąbią, będą na mnie tutaj… a któryś tam krzyknął: Reszke, lej mu! Ja mu jeszcze 

dołożyłem, on padł na ziemię. No ale widzisz… no takie to było nastawienie w stosunku do 

Kaszubów… w ogóle warszawiacy, czy tam z centralnej Polski, oni traktowali wszystkich tutaj 

jako, i Niemców… no bo faktycznie tutaj koligacje rodzinne i one są jeszcze do tej pory 

mamy… ci Kaszubi, część, ma pochodzenie niemieckie, część jest polska, no oczywiście 

większa część jest po stroni… obywatelstwo, no obywatelstwo wszyscy mamy polskie, ale 

część czuje się Polakami a część jako Niemcy, pozostałość mówmy, tych swoich przodków 

tutaj”.               

 

 


