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R.: Myśmy bali się w ogóle z domu wyjść. Wtedy atmosfera była straszna. Przede wszystkim już potem 
na wiosnę przecież trzeba było iść do szkoły. Nic kompletnie nic nie znaliśmy ani jedne słowo po 

polsku. Ja nigdy języka polskiego nie słyszałam. Pierwszy raz słyszałam w Olsztynie wtedy, bo tam 
gdzie myśmy byli, to Ruski byli. A polski język słyszałam dopiero w Olsztynie. Tam na Kortowie było 

ruskie i polskie wojsko, oni byli razem, przynajmniej ja to tak wnioskowałam. Później tam było takie 
ogrodnictwo za niemieckich czasów. Koło Węgorzewa tam mama pracowała, brat się urodził. Że on 
przeżył to nie mam pojęcia. Przecież mama była taka chora, nic nie było. Była po sąsiedzku  

z Warszawy jedna pani. Ona miała krowę, to nam dziennie pół litra mleka dawała. Ja musze tak 
powiedzieć, tak jak ja pamiętam, jakoś oni nas nie prześladowali. Ci co tam mieszkali. Tam były 

przeważnie z Warszawy się zjeżdżali. Potem to się jakoś już uformowało.  
Ale później wyszło podpisanie na Mazura. Nie na Polaka. Tylko podpisać na Mazura. A mama nie 

chciała, bo przecież myśmy chcieli wyjechać, bo cała nasza rodzina była w Niemczech. I już od 
czterdziestego szóstego roku składała i trzeba było mieć zaproszenie z Niemiec, żeby składać 

dokumenty na wyjazd tu. No to rodzinę ojca jeszcze nie znaleźliśmy. Rodzina przysyłała nam te 
zaproszenia. Zawsze było odmowne, bez uzasadnienia. Żadnego słowa nie było, dlaczego? Nie  

i koniec. To trwało do pięćdziesiątego dziewiątego roku. Rok rocznie mama składała papiery. Zawsze 
odmownie.  

Później już, a do szkoły ja chciałam chodzić. Co z tego. Ja poszłam, a przecież żadnego słowa nie 
rozumiałam. Nikt na nas uwagi nie zwracał. Ja byłam taka, a tam były takie pod sufit. To nie miało 

żadnego sensu. Języka polskiego nauczyliśmy się na ulicy z dziećmi polskimi. Tam się języka 
polskiego nauczyłam. Bo jest tak: dorośli mogą się kłócić, ale dzieci nie biorą udziału w tym. Nam było 
to obojętne, jakie to były dzieci. A oni nas też tak traktowali.  

No i a propos tego podpisu. Później dawali już karty żywnościowe. Ale jak nie podpisali, to i karty nie 
dostali. I nic nie było, ani pieniędzy ani karty, nawet soli nie można było dostać, nic. I na koniec mama 

nie na Polaka, ale na Mazura podpisała, bo na Polaka to nie prosili.  
B.: Wcześniej ani na Polaka ani na Mazura?  
R.: Nie, bo przecież chcieliśmy wyjechać. Cała nasza rodzina była tam.  
Później, jak miałam piętnaście lat, to już zaczęłam pracować. Już jako tako po polsku się nauczyłam. 

I u nas był blisko tartak. I tam w biurze był taki pan, on mnie przyciągnął do tego, on mnie poduczył, ja 
tam czterdzieści lat pracowałam. Potem w Ełku skończyłam agenta celnego. Żeśmy wysyłali drewno 

do Anglii, Francji, Niemcy, Holandii, do Ruskich nie. Tylko tam żeśmy wysyłali. Ja robiłam wszystkie 
odprawy celne. Nasze, dotyczące naszego towaru. To trzeba było zrobić w języku polskim i niemieckim 

przecież, nie. 
A do niemieckiej szkoły prawie też nie chodziłam. Tyle co ja tam złapałam, ale i koniec było, jak nas 
wywieźli to już był koniec. Do polskiej szkoły chodziłam, ale później wszystkie kursy, ale tak, żeby 

studiować … Szkołę podstawową skończyłam w Węgorzewie. I agentem celnym byłam jednocześnie 
pracując w tartaku i to robiłam aż odeszłam na emeryturę.  

Muszę powiedzieć, o ile chodzi o samą tę pracę, to przecież nawet teraz akcent można poznać. Ale jak 
była praca to szefostwo zawsze wiedzieli, gdzie ja jestem, żeby mi tak coś dosunąć. Ale jak była 



podwyżka płac to przeoczyli. Ja kiedyś im powiedziałam, że weźcie moją płacę i rozdzielcie między 

was. Ja mogę za darmo pracować. Bo oni mi twierdzili, że przecież mam rodzinę za granicą. A co ja 
miałam z tej rodziny. Przecież nawet listy przychodzili otwarte. No ale jakoś tam dopracowałam.  

Później zapoznałam mojego męża. Wzięliśmy ślub w 1958 roku i dwa tygodnie po moim ślubie 
dostałam papiery na wyjazd. I moja rodzina też. A dla mnie wyjazd był … To były czasy. Ja zostałam tu 

sama, oni pojechali. 
B.: Pani została przy mężu? 
R.: Już mnie nie wypuścili. Przecież jak się brało wtedy ślub, wielką pieczątkę do dowodu osobistego, 

bo potem myśmy już mieli polskie dowody osobiste. Przecież człowiek, nie byliśmy ani Niemcy ani 
Polacy. Niemcy w tamtym czasie mówili: tu już nie ma Niemców. A dla Polaków byliśmy Niemcy. Ani to 

ani sio. A nie można w jakimś kraju żyć, jak pies gończy, że nikt, każdy co chce, to może zrobić. I dali 
nam potem, jak już mama podpisała na Mazura, nie. To dali nam, ale nie tylko nam, ale tam wszystkim, 

co mieszkali, dowody osobiste. To już się miało jakiś dokument w ręku. I mąż poszedł do wojska. A ja 
zostałam sama. Tak, że to nie ma o czym mówić, to były strasznie ciężkie lata. Mąż prawie trzy lata był 

w wojsku. To on w marynarce służył. A potem wykryli, że ma Niemkę żonę. Ani urlopu, później nie 
pamiętam, jakie to lata były, to już można było jechać na ten urlop. I Polacy jeździli do Niemiec. Więc ja 

też składałam. Przecież ja też chciałam poznać moją rodzinę, ja nie pamiętałam przecież. Odmówili. Co 
składałam było odmownie. Później, to było ostatni raz, jak to było w siedemdziesiątym ósmym roku, 

składałam, znowu było odmowne. I ja tak sobie myślę, a wtedy Węgorzewo należało do Suwałk już. 
Władze siedzieli w Suwałkach. I ja sobie usiadłam i napisałam odwołanie. I wtedy jeszcze... A tego to 

już nie będę mówić. W każdym razie wzięłam to odwołanie i pojechałam. Nie chcieli mnie do tego, który 
to tam prowadził, wpuścić. Ale jakoś się wdarłam. Histeryzowałam raz, po drugie strasznie to 
przeżyłam. Przy mnie odbierali Polacy dokumenty na urlop, żona i mąż. I mogli do Niemiec jechać, a ja 

mam znowu odmowne. Ja się jego pytam, co ja takiego wam zrobiłam? Dzieci moje się uczą. Nikt nigdy 
nie miałam do czynienia z milicją, żeby cokolwiek było nie tak. Jak zaczęłam pracować – tyle lat pracuję 

w tym samym zakładzie. O co to chodzi? Czy ja jestem waszym zakładnikiem wojennym? A on tak to 
przeczytał. I mówi tak. Wie pani, co pani tu ponawypisywała, ja mógłbym panią zamknąć. Ale ja miałam 

do pomocy taką jedną panią i tak wespółkę, żeśmy to pisali. A ja mówię do niego tak. Wierzę w to. A to 
było w tym czasie, kiedy internowali tyle Polaków. A ja mówię, żeście zamknęli tyle Polaków. Swoich. 

Dlaczego nie moglibyście mnie zamknąć. Wypuszczajcie mnie stąd! Nie będę wam przeszkadzać. 
Darłam się, płakałam, krzyczałam. Mąż był ze mną. No i ten potem tak popatrzył i mówi tak. Jedź pani 

do domu. Za siedem dni dostałam paszport. Po raz pierwszy. To pojechałam. Ale zanim ja jego 
dostałam musiałam iść na przeszkolenie. Musiałam do komórki ubowskiej iść na przeszkolenie. Na co 

mam zwracać uwagę. A ja mówię do niego: a co pan sobie wyobraża? Ja jadę do mojej rodziny. A nie 
na szpiegostwo. Szpiegów macie swoich dość. Dajcie mi poznać moją rodzinę. Ale on mówi: a jak pani 
nie wróci? A ja mówię: po co panu taki obywatel? Obywatel, którego się boicie, że on nie wraca. Co 

pan sobie myśli, że ja rodzinę swoją zostawię, dzieci zostawię, mieliśmy dwoje. Ja mówię: ja tego nie 
zrobię! No i pojechałam. No i jak wróciłam, musiałam się zameldować, że jestem.  
B.: To pani pierwszy raz pojechała 1978 roku do Niemiec? 



R.: Tak składałam rok rocznie papiery o urlop, bo najpierw na wyjazd do pięćdziesiątego dziewiątego 

roku. A potem na urlop.  
B.: Czy dawano pani odczuć, że jest pani Niemką? 
R.: Nigdy nikt mi nie powiedział, że nie jestem Niemką. Ja się tego nigdy nie wypierałam. Ale jakoś to 
nikomu nie przeszkadzało i w pracy nie. To zależy od człowieka, który tam jest. 
B.: Nie docierała do pani prasa niemiecka? 
R.: Absolutnie nic. Ja to się w ogóle dziwię, że ja umiałam po niemiecku. Przecież, jak wyjechała moja 
rodzina ja absolutnie nie miałam kontaktu i nie miałam z kim rozmawiać.  
B.: Ale do czasu wyjazdu mogła pani, rozmawialiście w domu po niemiecku? 
R.: Cicho. Moja mama pochodziła z Bydgoszczy. A tam po pierwszej wojnie światowej ich stamtąd 

wysiedlali później, bo nie chcieli podpisać na Polaka. Ale ona była jednak wtedy dzieckiem i ten polski 
język tam już trochu podłapała. A jak potem Polacy przyszli tu, piorunem się nauczyła z powrotem. 

Zawsze mówią lepiej sie przypomnąć, jak się nauczyć. I jak mówiła, to mówiła, ale umiała. Ja to po 
niemiecku na ile to mówiłam, bo już potem po polsku to już nieźle. To zawsze mówiłam, żeby mi 

czytała, bo ja strasznie lubiałam książki. A mama mówi: litery znasz składaj sobie i się nauczysz. I 
tysiące książek, i teraz mój dom jest pełny książek niemieckich. Ale mnie to jest obojętne, że ja … 
B.: Tak że pani nauczyła się czytać po niemiecku dzięki Mamie? 
R.: Ale niech pan sobie wyobraża, bo u nas w stanie cywilnym (…) mają kilka tych niemieckich 

rejestrów. Tam metryki urodzenia tych Niemców, to zawsze się do mnie zwracali, żeby im 
przetłumaczyć to. A to są wszystko książki pisane odręcznie i starym gotyckim stylu, którego ja nigdy 

nie widziałam, ja tłumaczyłam te księgi. Nie wiem skąd to. A umiałam, a przecież nigdy się tego nie 
uczyłam. A jeszcze jak kto odręcznie pisze, zależy jaki kto ma charakter pisma. Ja umiałam to 
przeczytać. I teraz chodzę. 

(…) 


