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mężczyzna, ur. 1935 r. Die Freie Stadt Danzig, Danzig-Stadt; miejsce wywiadu i 

zamieszkania respondenta: Gdańsk 

 

Jak wyglądała sytuacja ludności niemieckiej w Pani/Pana regionie po zmianie 

granic w 1945 roku? 

 

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 Rechtsanwalt. In Zoppot, ja, der ja. 

Tak to wyglądało.  

M.L.: Czyli nienajlepiej się przedstawiało?  

R: 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 



2 
 

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, niedaleko, 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. […]          

  

Jak wspomina Pani/Pan wysiedlenia ludności niemieckiej?  

 

Wysiedlenia… ja mogę tylko to powiedzieć, co spotkałem na przykład w Niemczech, 

bo tutaj jak wysiedleni… mnie nie było, ja już w 1945, ale początkiem, jak było już 

wiadomo, że Niemcy są przegrani jakby, to ten szpital, naprzód jak już powiedziałem, 

trzy szpitale, tu na Siedlicach – Silberhammer – Srebrzysko [dziś szpital 

psychiatryczny – M.L.], to było kiedyś dla… ale później to był normalny, chirurgia, 

czy coś. A ja byłem w szpitalu na Siedlicach, to był szpital Horst-Wessel-

Krankenhaus. Horst-Wessel to był taki zasłużony hitlerowiec i z racji tego ta nazwa, 

nie, Horst-Wessel. Nawet on nas przyjął, przychodzili w mundurze SS [w 

rzeczywistości Horst Wessel służył w SA – M.L.], nie wiem, czy to był Horst-Wessel 

akurat, bo nie przedstawiał mi się, tylko widziałem, że przyjechał eleganckim 

samochodem w mundurze SS-manna. […] 

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 
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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. Tam są piękne wille obok, to 

taki dyrektor z tej Hochschule mieszkał, mieszkał… to była jego willa od razu, miał 

koło siebie blisko, żeby nie musiał jechać powiedzmy z Sopotu do Gdańska na 

wykłady albo na Politechnikę Gdańską, to inżynier wybudował, Żyd. Ale jak już był 

taki okres, właśnie tępili tych Żydów i prześladowali, no to się ten Żyd, ten inżynier, 

który budował tą Politechnikę Gdańską, Hochschule, wyjechał do Berlina, uważał, że 

będzie miał spokój, a to się okazało, że nie miał spokoju. Tam też go złapali, no i 

zginął też, nie. 

        

Czy dotknął Pani/Pana rodzinę proces (re)polonizacji, np. zmiany niemiecko 

brzmiących imion i nazwisk, zacierania śladów niemieckości w regionie? Jeśli 

tak, proszę podać przykłady.   

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 […], 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 [ok. 2005-2006 roku – 

M.L.]… zresztą ja, mój dowód… w ogóle ja miałem też dowód swój, gdzie ja byłem 

X Y [pisownia imion niemiecka – M.L.] … i teraz tak, ktoś dzwoni, że Y [polska 

wersja imienia – M.L.] prosi, a moja pracownica mówi: tu nie ma takiego… oj 

przepraszam, mam na myśli pana X… bo jeszcze mnie znają z tego, że ja dawniej 

byłem Y [polska wersja imienia – M.L.]. Jak mi pisali Y [po polsku – M.L.], no to 
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byłem Y [po polsku – M.L.]. To znaczy… acha, gdzieś 20 lat temu to właśnie 

przerobiłem swoje dokumenty wszystkie tak jak poprzednio, że jestem X Y [imiona 

niemieckie – M.L.]. Z kościelnego mam Y [w j. niemieckim – M.L.], […] – w 

dowodzie mam X Y [niemieckie imiona – M.L.], moja matka A [imię w j. niemieckim 

– M.L.], mój ojciec B [imię w j. niemieckim – M.L.]… tak mam w dowodzie, obecny 

mój dowód polski, tak. A kiedyś to miałem, że matka A [wersja polska imienia – 

M.L.], ojciec B [w wersji polskojęzycznej – M.L.] i takie tam.  

M.L: czyli po wojnie zmieniono wam imiona? 

20 lat temu, jak mniejszość powstała niemiecka. Była taka okazja, mówię, jak to, ja się 

czuję Niemcem, a tutaj mam sfałszowane dokumenty… 

M.L: ale po wojnie zmienili wam z niemieckich na polskie? 

Tak, po wojnie zmienili, tak… jeszcze chcieli mi zmienić nazwisko. To znaczy mnie, 

mojej mamie. 

M.L.: a nie zmienili? 

Nie, […]. A popatrzeć w tej chwili, ja mam na przykład… jest taka książka niemiecka 

z 1932 rok, wszystkie dane, kto mieszkał w Gdańsku. Tam jest mój ojciec B Q [imię i 

nazwisko w j. niemieckim – M.L.], adres dokładny: Nieder Seigen 13 i teraz 

powiedzmy, jak oni to zmienili, na na ten, na polski, no to po prostu nie było jak… ja 

tak zawsze mówię, czuję się… a w ogóle, o czym tu mówić, jak ja powiedzmy, z kimś 

rozmawiam, i mówię, że to czy tamto, ale wiesz, ja nie mogę mówić w tej chwili, bo 

wszyscy są Polacy… no nie można… wszystkim mówisz: a ja jestem Niemcem i mam 

inne poglądy. To milczę. Ale jak jestem wśród swoich… tu zresztą V [żona – M.L.] 

mówi: a ty jak jesteś wśród swoich, mówi, to jesteś otwarty, mówi. Ja mówię, bo ja 

język znam, ja nie musze sięgać po kieszeniach ten niemiecki język, ja go mam na 

języku a ten polski, to nie wiem, może źle powiem coś tam… u mnie nawet w sklepie, 

to klienci mówią: pan chyba jest tutejszy? Ja mówię tak, gdańszczanin i w Wolnym 

Mieście urodzony. 

[…] 

M.L.: bo to, że imiona i nazwiska zmieniano, to już pan powiedział, ale może jakieś 

inne przykłady usuwania śladów niemieckości były? 

No ślady były po wojnie, nawet jeszcze gdzieś można spotkać , że powiedzmy, tu były 

sklepy, nie, w których powiedzmy pisało po niemiecku, a w tej chwili po polsku. 

Nawet w Sopocie był dom, jubiler, i to wysoki dom, i ten obok został zniszczony, nie 

wiem, z racji… czy on był stary, czy jak… i ten mur tez pisało po niemiecku … 
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Färberei, czyli farbowanie skór, to tamto, czyli skór albo rzeczy. I to pisało, nikogo to 

nie obchodziło, bo ten dom był zasłonięty, jak to się odkryło, ten dom został zburzony, 

to tam pisało po niemiecku w Sopocie. A tu Biskupia Góra, też są w ogóle… bo tam 

właściwie też tak nikt nie zaglądał, bo to jest taki kąt taki, też tam mieszkają biedni 

ludzie… tak… tam ta ulica nawet jest krzywa, źle nawet tam jest chodzić, 

samochodem broń Boże nie można jechać. To tam też były napisy: Molkerei czy 

Bäckerei… 

   

 


