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(…) 

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

w 1945 roku? 

Powiem szczerze, akurat ten problem znam. Ludność musiała się z tym bardzo ukrywać. Nikt się 

nie przyznawał, że miał jakiekolwiek powiązania. Nie należy się tym ludziom dziwić… do czasów 

stalinowskich można było za to zapłacić życiem. Niewiele ludzi przeżyło takie więzienia jak 

Wronki, Potulice, czy inne, więc nic dziwnego, że ludzie się ukrywali. Potem, po tej odwilży, 

również była taka sytuacja, że ludzie nie ufali, bo na nich była taka nagonka, usiłowano te ziemie 

przedstawić jako ziemie piastowskie i jeżeli ktoś przyznawałby się do swoich korzeni, do jakiejś 

tradycji, byłoby to źle postrzegane, byłby prześladowany… byłoby, nawet trudno było się dostać 

w tym czasie na studia. Proszę sobie zobaczyć, że ja zdawałam kilka razy na prawo i nie mogłam 

zdać, mimo, że byłam bardzo dobrze przygotowana, bardzo dobrze. Bo zwykle lubiłam się uczyć, 

musiałam, więc skończyłam właśnie wtedy Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, żeby  

w ogóle mieć studia, żeby móc z ludźmi rozmawiać itd. Oczywiście kształciłam się dalej, co do 

kursów, to nie było problemów. Także to było takie… ale wracając do tematu, to była taka 

nagonka i ludzie się z tym ukrywali. Oczywiście mnie tata bardzo wiele powiedział, dlatego,  

że istniała niepisana umowa w rodzinie: nie wynoś sokole, co się dzieje w szkole. Czyli nikt  

z ludźmi, z kolegami, koleżankami, z nikim się na ten temat nie rozmawiało, to były tylko poufne 

rozmowy w kręgu najbliższej rodziny. A ponieważ ojciec za mnie zaręczył u innych krewnych, 

dając swoje słowo, że nikt nie będzie narażony na jakieś przykrości, więc ja od najmłodszych lat 

spisywałam dzieje rodziny, spisywałam, dlatego, że moja rodzina jest powiązana i z rodziną […]  

i z rodziną […]. To są bardzo potężne rodziny. Teraz szukam korzeni, próbuję to odgruzować, już 

mi to się częściowo udało. Musiałam te sprawy bardzo ukrywać, żeby nie narażać innych 

członków rodziny na prześladowania. Spisywałam wszystkie dane, także mam pełen obraz, jak to 

wyglądało, ale niestety do czasu kiedy zmienił się ustrój, nie wolno mi było z obcymi na ten temat 

rozmawiać.     

(…) 

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.   

Tak, imiona także zostały zmienione, ponieważ brat mojego dziadka nazywał się Franz, a nie 

Franciszek, zostało to zmienione na Franciszek. A on miał na imię Franz a nie Franciszek. Mój 

ojciec miał Bernard, no to trudno było tu zmienić. Takie imię Bernard jest wszędzie. Natomiast,  

no czy Helena, no to trudno byłoby, tam ich było trójka. Natomiast rzeczywiście i u kuzynów 

mojego ojca ktoś miał na imię Johann, jest Jan. Także i imiona były spalszczane, oczywiście, 

mogę to w pełni potwierdzić, i nazwisko również.  

A czy inne przykłady zacierania śladów niemieckości w Gdyni, czy w regionie Pani 

odnotowała? 
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Więc jeśli chodzi o Gdynię, to mój tata przybył tu w 1954 roku dopiero i tutaj poznał moją mamę, 

tutaj wzięli w 1958 ślub, także ja więcej znam dzieje Pomorza. Natomiast wiem, że tak, były 

zmieniane nazwiska, były zmieniane imiona, że te osoby, które się przyznawały do niemieckości, 

były prześladowane, dlatego wszyscy nabierali wody w usta. Ja sama też musiałam wiele lat to 

ukrywać. Nie chodziło tylko o mnie, chodziło o życie wielu osób.  

Prześladowane przez tzw. zwyczajnych ludzi, władzę, duchowieństwo? 

Nie, duchowieństwo nie, absolutnie nie zauważyłam, żeby kiedykolwiek moją rodzinę 

prześladował Kościół. Nie zauważyłam tego, przeciwnie, od czasu pojednania było to traktowane 

ze zrozumieniem. Natomiast władze, bardzo, nawet ludność była tak… ponieważ tu jest dużo 

ludności napływowej, więc ta ludność napływowa, która w ogóle nie rozumie, jak wyglądają 

standardy na Pomorzu, Śląsku, w ogóle nie ma pojęcia, o całej historii, tradycji itd. No to, wręcz 

trzeba było się przed nimi ukrywać, no bo oni nie umieli… przepraszam bardzo… w tej swojej 

zapalczywości, nie umieli tego zataić i to by sprowadzało kłopoty. Także bardzo właśnie z tej 

napływowej, a tu jest bardzo dużo w Gdyni, bo port się budował i po wojnie też bardzo dużo 

napływowej, więc oni w ogóle nie mają pojęcia o specyfice Pomorza, tutaj tego regionu,  

o specyfice, innej mentalności, przyzwyczajeniu do pracy i porządku, obowiązku, dyscypliny, 

poszanowaniu starszych itd. Więc dla nich to było zupełnie coś… jak ktoś by się przyznawał do 

Niemiec, to zaraz by go wyzwali, przepraszam, od Szkopów, od różnych innych nieprzyjemnych 

epitetów, których przez przyzwoitość nie wypada mi tutaj powtarzać.    

Jak wspomina Pani/Pan nastawienie polskich władz, duchowieństwa (katolickiego, 

ewangelickiego) oraz ludności polskiej do Niemców w  okresie stalinizmu?  

Bardzo, bardzo odczuła, bardzo to odczuła, dlatego, że brat mojego taty musiał zmienić teren, 

przeniósł się na Mazury. Nie dlatego, że chciał, ale dlatego, żeby uniknąć prześladowań, to 

zmienił teren, tam gdzie go nikt nie znał. To znaczy, że mógł sobie spokojnie pracować. I tam 

znalazł pracę dopiero. Mój tata natomiast musiał z Borów [Tucholskich] uciekać, bo groziło mu to, 

to znaczy zaproponowano mu pracę leśniczego, ponieważ miał wykształcenie, jako technik 

leśnik. Zaproponowano mu pracę leśniczego i ojciec był gotów tą pracę przyjąć, przecież zawsze 

kochał las i kochał zwierzęta itd., ale jeden z jego przyjaciół przyszedł któregoś razu, szczery, 

oddany, w nocy i powiedział takie słowa: Bernard, niech cię Bóg broni, żebyś brał tą pracę. Co się 

stało? Powiem ci, co podsłuchałem: jeżeli weźmiesz tą pracę, zabiją cię. Dlatego teraz bandy 

grasują i po prostu nie jest jeszcze teren ustabilizowany, odstrzelą cię. Zmieniaj teren, bo nie 

będziesz żył. Jako przyjaciel nie chcę mieć twojej krwi na rękach, że ja cię nie uprzedziłem. 

Przyszedł w nocy w wielkiej tajemnicy. Dzisiaj ten człowiek nie żyje, więc już nikomu to nie 

zagrozi. Mój tata nie żyje, więc mogę to powiedzieć. Tym sposobem uratował mu życie i tata 

odmówił w takiej sytuacji tej pracy i przyjechał na Wybrzeże, gdzie najpierw zaczął pracę jako 

ślusarz, potem zorientowano się, że jest świetnym konstruktorem, szybko został tam 

kierownikiem, zrobił sobie papiery technika-mechanika, no i w krótkim jakimś czasie najpierw 

otworzył warsztat z wiórkami… ponieważ moja mama była bardzo taką kobietą oszczędną, więc 
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po prostu wniosła w posagu na tyle, że mógł po prostu wyremontować ten warsztacik i ruszyli  

z wiórkami, a potem […] jak on na tyle zarobił, potem otworzył sobie warsztat samochodowy, 

kupił domek, otworzył warsztat, no i na tyle, że moja mama już nie musiała tak ciężko pracować, 

to mama już zajmowała się domem, wychowaniem dzieci. Natomiast tata już przejął na siebie 

obowiązki utrzymania rodziny.       

Czy „odwilż polityczna” w latach 1956-1958 przyniosła odczuwalne zmiany w Pana/Pani 

życiu jako Niemców? Na czym one polegały?   

Tak, ponieważ nikt już… jakby przestali, ponieważ myśmy, tak jak powtarzam, wszyscy się nadal 

z tym ukrywali, wszystkich jakby to przestało interesować, przynajmniej oficjalnie… co tam było  

w teczkach, to nie wiem. Nie mam dojścia do teczek, niestety. Ale przynajmniej oficjalnie nikt  

o tym nie rozmawiał, mieli normalną pracę, każdy mógł podejmować, tata podejmował pracę, bo 

dano mu propozycję przedtem jeszcze, że bardzo chętnie zostanie dyrektorem, ale jeśli wstąpi do 

partii. A on powiedział, że już ma dosyć tej całej obłudy, do żadnej partii nie wstąpi. No więc 

musiał zrezygnować z pracy, ponieważ nie chciał wstąpić do partii, powiedział, że już tyle przeżył, 

że jego ta cała zabawa nie interesuje. No i ponieważ, no więc, po prostu otworzył swój prywatny 

warsztat i był niezależny. W ten sposób rozpoczął taką właśnie swoją karierę. No i, to chciałam 

powiedzieć, żyliśmy sobie w miarę spokojnie, oczywiście bardzo przeszkadzało to niektórym, bo 

tata zaczął się dorabiać, zaczął  nam pomagać, no to co jakiś czas mieliśmy kontrole skarbową, 

jakieś tam inne, są przepisy BHP… tam oczywiście BHP było zawsze zachowane, więc tutaj 

odchodzili z niczym, wszystkie przepisy BHP były jak najbardziej tego, no ale co chwila jakieś 

kontrole, był taki czas, że … no bo po powrocie z Niemiec tata potem wyjeżdżał do Niemiec, więc 

ten handel samochodami się kręcił. No więc sprawdzali, czy to jest legalne, czy to, czy tamto, czy 

siamto, no ale robili dużo zamieszania, ale do czego się przypiąć nie było.  

(…) 

Czy pamięta Pani/Pan pierwsze próby tworzenia organizacji Niemców w Pani/Pana 

regionie? Jeśli tak, to z jakimi trudnościami borykali się Niemcy? Czy dotknęły Panią/Pana 

albo osoby znajome jakieś represje władz? 

Więc to, co ja wiem, bo ja zaczęłam… może zacznę… bo ja przystąpiłam w 1996 czy 1997 roku. 

Skąd się Pani dowiedziała? 

Ja jako młoda dziewczyna, najpierw usłyszałam, że się coś tworzy, już na samym początku. 

Prosiłam tatę, żeby ze mną pojechał i załatwił to. Ojciec solennie mi obiecał, że nie ma sprawy. 

Ponieważ już chodził o kulach, bo złamał sobie tutaj, więc, ale Jarek, mój brat powiedział, że nie 

ma sprawy, odpalam samochód i jedziemy wszyscy. Ale w tym czasie mój tata zmarł, ja miałam 

magisterkę, miałam kupę problemów rodzinnych, musiałam sprawę odłożyć po prostu na później. 

Ponieważ wszystko się przez tą jego nagłą śmierć jakby pokiełbasiło. Więc ja odnalazłam 

kolegów ojca z armii i wszystkie papiery zebrałam i złożyłam to bodajże chyba w 1996 roku. 

Wiem natomiast z przekazów moich znajomych, których znam, no, kupę czasu, że na początku, 

owszem, przydzielono im lokal. Oni sami pracowali, żeby ten lokal, nie bez oporów, też wiem,  



4 
 

że były tam jakieś kłopoty. Nawet kiedyś tu jednego pana […] opisali, podle opisali, bo witał, tu 

przyjechał jakiś niemiecki okręt. On w imieniu mniejszości bardzo kulturalnie ich powitał… został 

opisany w prasie jako faszysta, jako, no nie wiadomo co… z tego potem ten biedny człowiek się 

rozchorował. Jest rozchorowany, jest to już starszy człowiek, bardzo kulturalny, bardzo 

inteligentny, więc na nim, zrobiono z niego, no, nie wiadomo kogo. On bardzo to przeżył. Bo ja  

z panem […] rozmawiałam. On mi tą całą historię opowiadał. Naprawdę to była, powiem 

szczerze, pożałowania godna historia z tym opisem jego w taki podły sposób. Więc wiem, że były 

różne przykrości, na początku to się wielu nie podobało, padły oskarżenia: faszyści, Niemcy, Bóg 

wie co jeszcze…  

(…) 

Jakie są największe osiągnięcia Niemców w powojennej Polsce (do dnia dzisiejszego)? 

Ja się koncentruję, bo ja nie znam ta… Śląsk to jest dla mnie bardzo daleko i ja tam bywam […]  

i ja nie mogę się wypowiadać, bo to by była niekompetentna odpowiedź. Ja mogę powiedzieć 

tylko tyle, co ma Pomorzu. No więc to, że w jakiś sposób ta praca ludzi jednoczy, to jest plus, że 

ludzie zaczęli coś robić, to jest drugi plus, że na jakichś konferencjach coś się dzieje, już nas 

dostrzegają. Ale to wszystko według mnie jest za mało. Przepraszam, ja z reguły jestem 

krytyczna, ale jak pani przeczyta przemówienia w parlamencie Kurta Schumachera, to pani 

zrozumie, dlaczego jestem tak krytyczna.  

Co Pani zdaniem należałoby zrobić, żeby zmienić tą sytuację? 

Uważam, że musimy mieć większe poparcie rządu niemieckiego, tak uważam, dla naszej 

działalności, żebyśmy mogli również nasze sprawy przedstawiać bezpośrednio w niemieckich 

gazetach, na niemieckich forach, żeby tam dostrzeżono naszą działalność. To jest bardzo ważne. 

Również… to znaczy, to jest pierwsza sprawa, myślę, że to przyczyniałoby się do większej jakby 

integracji, większej wymiany kulturalnej, oświatowej i również uświadomimy Niemcom tam, że tu 

są także mniejszość, bo proszę sobie wyobrazić… ja przepraszam, na marginesie dodam,  

że wiele lat temu byłam na Słowacji i wpadłam na grupę Niemców z Besarabii, mogłam się z nimi, 

porozumiałam się i zapytałam, jak to możliwe, że mówicie tak pięknym niemieckim językiem  

za czasów Ceauşescu? A oni powiedzieli: bo my rozmawialiśmy w domach. Pan Ceauşescu miał 

to gdzieś, jak my rozmawiamy. Tak mi powiedział jeden Niemiec. Czyli nie prześladowano was za 

język? Nie, za język nie. Tak twierdził ten Niemiec, z którym miałam przyjemność się spotkać, 

młody człowiek z tą grupą jego kolegów i koleżanek, którzy to w pełni potwierdzali. Nie wiem, to 

był 1992 rok, kiedy ja spotkałam się z nimi na Słowacji, jeszcze jako młoda osoba.         

Jakie są najpoważniejsze wyzwania (problemy) społeczności Niemców współcześnie?   

Myślę, że wiele osób nie rozumie naszej działalności, ze strony polskiej, nie rozumie naszej 

działalności. Często, gdybyśmy się zaczęli czegoś domagać, to sądzę, że, to znaczy na większą 

skalę, sądzę, że wiele osób, którzy nie rozumieją specyfiki tych terenów, no, byłyby różne zarzuty 

krytyczne, posądzanie o Bóg wie co. Takie zdania ja też słyszałam, ja tego nie biorę z księżyca, 

tylko ja już, takie pogłoski do mnie dotarły… ze strony osób, które mają mało pojęcia, że świat się 
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zmienił, są inne oczekiwania w nawiązaniu do tradycji. Mam nadzieję, nie jestem pesymistką, 

mam nadzieję, że to się zacznie zmieniać. No zobaczymy jak to będzie, natomiast, no, niepokoi 

mnie, wolałabym, no niepokoi mnie ta polityka właśnie, że za mało, za mało się interesują nami, 

mam takie przeświadczenie. Nie jest to jest tylko moje zdanie, wiele osób mi to powiedziało.  

Za mało się nami, jako mniejszością, interesują. Powinno być tutaj większe zainteresowanie 

nami, niż osobami pochodzącymi z Arabii, bo to my byliśmy zawsze lojalni. 

Myśli Pani o rządzie polskim, tak?  

Nie, nie, myślę o rządzie niemieckim. Za mało się interesują.  

(…) 


