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Jak wyglądała sytuacja ludności niemieckiej po zmianie granic w 1945 roku? 

(…) No i siostra moja następna Edith – Edyta to pasuje to ładnie. Teraz ja idę następny. Otto – to 

możemy automatycznie zmienić, my damy inne imię, jakie pani chce? Mama powiedziała nie – 

Otto. Ale mnie przyłatali jedno n, ale to nie idzie, no i jestem Ottonem. W dokumentach mam 

Otton. Ja jeszcze jak wszędzie, gdzie jeździłem to musiałem powiedzieć przez dwa t. Bo też nie 

każdy, ja pracowałem przez dziesięć lat w Zabrzu i tam byli też Otonowie z jednym t. Bo może 

wtenczas jak tam była rejestracja tam na Śląsku Górnym to z jednym. Jak Neuman, to zabrali 

jedno n, że ü to  nie ma tego umlaut. Nejman. Ale teraz jest w Olsztynie taki jeden, to tak, jak się 

mówi oj, Nojman. Są różne momenty. Imiona, mój kolega miał na imię Günther, a dostał Paweł, 

bo matka przystała na to jego. Jak potem wyjechał do Niemiec to miał trochę kłopotu, ale nie  

z tego tytułu; bo metryka z ratusza była Günthera. Nazwiska zmieniali według pisowni polskiej, 

tak jak w Polsce się mówi, no i zniekształcone i tak dalej. Ludzie się godzili na to, aby żyć. Moje 

ciotki były dwie, które były starsze samodzielne ich mężowie pomarli. Synowie byli na froncie 

znaleźli się prawie i w Niemczech już. Jeden na froncie zachodnim. One się nie godziły na to, 

żeby zos.., acha potem przyszedł mój brat Rudolf, Helga, Gerda. On się za łeb złapał. A mama 

powiedziała twardo: nie. Imiona zostają tak jak są i basta. On nic nie mógł tego. Pyta zostaje pani 

czy jedzie pani do Niemiec? No więc mama się bała, jak każda matka chciała nas chronić. Ona 

wiedziała, że nie da rady ona w ciąży, przed rozwiązaniem. No nie zostaje. Ciotki powiedziały, że 

jadą. No, więc one dostały świstek od razu przy tej rejestracji, data, godzina, stawić się dworzec 

główny Olsztyn, 25 kilo ręcznego bagażu. One pojechały, pisały do nas, do matki. Po drodze te 

pociągi zwalniali, tam już wskakiwali Polacy, obrabowali z tych 25 kilogramów. Tak to było.  

I w Zielone Świątki – ja to katolikiem jestem – w Serca Jezusowego chrzczony, w katedrze 

Pierwsza Komunia i bierzmowany przez Kallera, tak i ślub to wszystko w katedrze, związane  

z katedrą. W niedzielę chodziliśmy do kościoła, ale ksiądz Hanowski z zakonnicami utworzył taką 

stołówkę, żebyśmy mogli chodzić na obiady. I myśmy chodzili tam na dole do tego budynku, tam 

mieszkały zakonnice, tam była ta kuchnia cała i tak dalej. Mój ojciec natomiast powiedział tak, jak 

wrócił, że jeżeli ktoś wierzy w jakiś koniec świata, to ja już ten koniec świata przeżyłem. 

Tłumaczył, dlaczego, jak była inwazja na Królewiec to tak statki ruskie i niemieckie z morza, 

artyleria z lądu jedna i druga, lotnictwo z powietrza, na dole piechota. Mówił: ziemia się trzęsła. 

Jakimś cudem dostał się na statek do Danii, nie miał nic wspólnego z NSDAP, jeszcze nakłamał 

im, bardzo szybko dostał się do Lubeki i tam znalazła ze swojej strony tam siostrę i tak dalej.  

I pisał do Olsztyna, żeby mieć kontakt z nami. On się spotkał tam z siostrami w Lubece.  

No i ojciec napisał list, te listy wracały z powrotem, bo napisał po niemiecku nie, to był 

czterdziesty szósty siódmy rok. Nie wiem co skłoniło go do tego, że napisał do katedry do księdza 

Hanowskiego i ten list do księdza Hanowskiego doszedł. Ja idę na obiad (Hanowski jeszcze nie 

był proboszczem, mnie przygotowywał do I Komunii w katedrze) to on mnie woła: Otti komm mal 

hier, po niemiecku też do nas, bo przecież myśmy nie mówili po polsku: dein Vater hat 

geschrieben. Twój ojciec pisał, masz daj matce adres. No i matka napisała. Ojciec wrócił.  
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W 1947 roku wrócił opowiadał, że do granicy, to znaczy z późniejszą NRD, on walizki nie trzymał 

w ręce, to wszystko amerykance, to autobusy, nie autobusy, tam ładowali ich do pociągów i tak 

dalej. Jak ja przekroczyłem granicę, to wszystko w stronę obecnej Polski, Pomorze, gdzieś tam  

w okolicach Szczecina przekraczał, to już czuł, że jest coś nie tak. Odradzali mu oczywiście  

w Lubece, żeby nie jechał, na ale co też tęsknił dzieci, żona sama. Matka nawet napisała – tam 

był głód też niesamowity po wojnie, było tych uciekinierów od cholery. Wrócił, radość 

niesamowita, ale co, języka nie znał, trzymał się za łeb, mówi: co ja zrobiłem. Mogłem was 

ściągnąć, było łączenie rodzin już potem, dalej też tam było tak. Dwa lata męczył się, aż przez 

nas zapoznał się z językiem. To poszedł na stróża pracować, a był murarzem. Był schorowany 

też, to inna sprawa, ale w MPRMB pracował, w olsztyńskim jako nocny stróż.  

Potem miałem taką sytuację, że sobie myślałem, tu już jest styczeń początek lutego raptem 

mojego kolegi brat, który był starszy od niego, brat w wieku 16 – 17 lat z kolegą mówi, myśmy już 

byli w Niemczech. Jeszcze wojna się nie skończyła. Oni wiedzieli co jest grane i znowu  

z powrotem pitli, ja po Śląsku powiedziałem teraz pitli, uciekli. I oni z powrotem w Niemczech się 

znaleźli i oni potem cały czas w RFN-ie, ale byli tu nie. 

(…) 

Jak było z barierą językową? 

Bariera językowa była u mnie bardzo ciekawa. Bo wiadomo, jak każdy chłopiec, wszędzie go było 

pełno, ale dziewczyny też tam grali w to swoje wszystko. Potem repatrianci napłynęli, no to  

w moim wieku też było dużo. Mówię to do dziś, że repatrianci to byli bardzo fajni ludzie, a najgorsi 

to warszawiacy. Ale znowu dlaczego warszawiacy, bo warszawiak, to znaczy z województwa 

warszawskiego osobnik, to miał zawsze tą górę, że on z Warszawy, to nie on był z Przasnysza, 

on był z Makowa Mazowieckiego, a należało to do województwa warszawskiego i on powiedział, 

że on warszawiak i stąd się wzięła sprawa, że oni najgorsi. Bo tych rdzennych warszawiaków to 

w Olsztynie było bardzo mało, tych prawdziwych, ale to wszystko było z województwa 

warszawskiego, ale oni nazywali się jako warszawiacy. Oni byli nieciekawi, ale ci repatrianci  

ze wschodu to byli bardzo ciekawi ludzie, bardzo dobrzy ludzie. Ja byłem w kilku rodzinach,  

ja jeszcze bardzo słabo umiałem mówić po polsku. Tam już jak ta matka herbatkę zrobiła to  

i mnie herbatę i tam jeszcze kanapeczkę i tak dalej. Byli tacy, ja też się potem dowiedziałem, 

dlaczego przyszli na te tereny. Oni nie chcieli zostać drugi raz pod ruskim. Bo Ruski już był 1939 

roku, potem Niemcy wycofali się, Ruski wiedzieli, że to będzie republika rosyjska tam powiedzmy 

Litwa i tak dalej. No więc precz, ale pojechali w nieznane. Oni czuli się bardzo źle, bo znaleźli się 

na terenach niemieckich i myśleli inaczej. Jak to było pięknie u nas tam a tu nie wiadomo,  

co jeszcze będzie, co jeszcze ma nadejść. Tak że każdy, kto się tu wychował w tej rzeczywistości 

po wojnie, to powie, że najgorsi byli warszawiacy. Ale ja to teraz prostuje, że to nie byli ze stolicy 

tylko województwo warszawskie. 

Jak wyglądała sprawa polonizacji? O imionach już Pan mówił. 
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Napisy niemieckie momentalnie zostały skasowane. Nawet ciężko nam było, nie znając języka 

polskiego, przeczytać ten wyraz „Fryzjer”, albo „Biuro”, ale przede wszystkim „sz”, „cz”. Aj, robili 

kawały, powiedz: „chrząszcz brzmi w trzcinie”. Oni się łapali za brzuchy, że się śmieli, bo to nie 

szło. 

(…) 

Czy w szkole dało się odczuć, że jest Pan Niemcem? 

Pewno, tam było więcej. 

Czy były szykany? 

Nie. To było na wsiach. Dlaczego na wsiach? Na wsiach było tak, że było mało dzieci. Jak dostał 

nauczyciel nakaz – to jest moje zdanie – to tak, jeżeli wioska miała przykładowo dwadzieścia 

gospodarstw to piętnaście zamieszkane przez Niemców, którzy zostali albo wrócili,  

a pięć wolnych – nikt nie wrócił. I dostali je repatrianci. Dłużej został zachowany język niemiecki 

na wsiach, bo rozmawiali dalej po niemiecku między sobą. A ci nie mieli nic do gadania tam,  

5:10 to, tak że wesela te co mieli za Niemca, wszystkie te Brauchy to zostało po niemiecku.  

A potem to się pożenili. I z tą żeniaczką, nie było mężczyzn. Przede wszystkim do Olsztyna 

napłynęło dużo tych dziewczyn młodych. Matki je wysyłały, bo bojaźń przed tymi gwałtami,  

bo Rosjanie buszowali przecież. To jak miała dziewczyna piętnaście, szesnaście lat do miasta, 

została zatrudniona jako pomoc domowa u urzędników. Urząd Bezpieczeństwa został 

rozbudowany, wojsko rozbudowane, kadra oficerska. To nie było tak jak dzisiaj, ale były pułki nie 

pułki… W każdym razie tak to było, że na wsi dłużej mówiono, ale w Olsztynie nie. Myśmy  

w mieście przestali mówić po niemiecku, no bo to było niemile widziane. Oni wiedzieli, ci nasi 

bliscy, że jesteśmy, że Mazurzy, na bo nazywano różnie. 

O Warmiakach nie mówiono wtedy? 

Nie, nie, później. Mówiono o nas – Mazur, tutejszy, autochton. 

Tak, że Pan nie odczuł, żeby Pana szykanowano? 

Ale nie myśmy jak w piłkę grali to do mnie szwabie. A ja mówię, ty jesteś kopnięty. Ty wiesz, co 

to jest szwab? To jest region w Niemczech, mówię, Szwabia. To jaki ja jestem szwab, jestem 

Prus. Jeszcze miałem taki zaszczyt, że polonistka przygotowała mnie z wierszem na zakończenie 

roku szkolnego, żebym recytował ten wiersz. Ona przed dyrektorem, ona wyczuła chyba, że ja 

dobrze mówię, ja w auli w szkole recytuje wiersz po polsku, chociaż w klasie i z samej warszawy 

byli moi koledzy uczniowie. I ona chciała udowodnić chyba, że Niemca albo pochodzenia 

niemieckiego nauczyła albo nauczył się u niej. Mnie łatwo przyszła sytuacja. Spotkałem z powiatu 

olsztyńskiego z tych wiosek, to „r” zaciągają, dziwne mają pewne wyrazy i tak dalej można ich 

poznać.  

Mazurzenie zostało? 

Tak. 

Jak wspomina Pan nastawienie polskich władz i duchowieństwa katolickiego, bo w Pana 

wypadku z ewangelickim chyba nie miał Pan do czynienia? 
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Ja mogę powiedzieć tylko jedną rzecz, że ja byłem, to był czterdziesty piąty rok w maju, Zielone 

Świątki chyba, msza w katedrze, no bo chodziliśmy do kościoła w niedzielę na tę mszę, kościół 

nabity, już dużo przyjezdnych, repatriantów – wiara katolicka, Polacy ponad 90% to katolicy, 

wojna się skończyła, radość – do kościoła. Kiedyś kazania były z ambony, jesteśmy w kościele, 

nie tylko ja tam i siostra i inni znajomi pochodzenia niemieckiego, nie znając języka polskiego,  

a Hanowski wchodzi na ambonę i zasuwa po polsku, a my nie wiemy, co jest grane. Stoimy jak te 

głupki nie wiemy o co chodzi. To do dziś tylko pamiętam, że jak msza się skończyła i zaśpiewali 

„Boże coś Polskę”, to ja myślałem, że katedra się rozwali. Tak ludzie śpiewali, bo ta wojna się 

skończyła, bo Polacy. Niemcy nie znali tej pieśni.  

(…) 

Wróćmy do sytuacji Niemców po 1945 roku w Polsce. Czy nawiązywał Pan kontakty  

z Niemcami, wiadomo nie było to łatwe. Czy czytał Pan książki, czasopisma niemieckie? 

Czy też całkowicie oddał się Pan swojej pracy? 

Czytałem bardzo dużo do 1945 roku. Potem było to niemożliwe, chociaż książki wszędzie leżały 

itd. Człowiek przede wszystkiem się wprowadził z tym językiem. A przede wszystkim zakaz 

mówienia po niemiecku. Jak nawet koledzy powiedzmy, mojej siostry koleżanki, moi koledzy to 

było normalne, że przychodziło się na krótko tam, albo zadzwonili: jesteś gotowy, gdzieś tam 

mieliśmy iść, prawda. To nie było mowy, żeby mówić jakieś słowo przy Polaku po niemiecku.  

Bo to wtenczas wyglądało w ten sposób jakby się jego obmawiało, bo on tego nie rozumiał.  

Ja zawsze tego pilnowałem. Jak myśmy się spotykali tutejsi, olsztyniacy – Niemcy, a doszedł ktoś 

z polskich kolegów, tak, to myśmy od razu przerwali. Ale trzeba zrozumieć, że i ten język 

niemiecki nam trochę uszedł, bo myśmy nie rozmawiali. Ja na przykład, to jest język matczyny, 

jak to się mówi Muttersprache, czyli ja rozumiałem wszystko, ja dzisiaj pisownię, pisząc to 

popełniam błędy, ale tekst i treść jest okej. Ale niektóre te dwa „tt” i te „ä”. 

Pan odpowiada na kolejne pytanie, czy istniała możliwość mówienia po niemiecku, Pan 

odpowiada, że nie. 

Nie, nawet z uwagi na sąsiadów i tak dalej. 

(…) 

Mamy też pytanie o kontakty listowne, paczki [z Niemiec]. 

Tak ja jeszcze byłem kawalerem. I mieliśmy takiego pochodzenia niemieckiego chłopaka. Ta jego 

matka, co spotkała moją mamę i powiedziała, żeby przyjść na Grunwaldzką w 1945 roku, że jest 

pięć pokoi, to ten Bastian pracował w Urzędzie Bezpieczeństwa, był w wojsku, był w Lidze 

Morskiej, taka Liga Morska była w Olsztynie na Krzywym jeziorem, to byli w tych mundurach 

marynarskich chodzili. Nazywała się Liga Morska i potem będąc w Urzędzie Bezpieczeństwa,  

bo był, stopień nie wiem jaki tam miał, podporucznik bodajże, to jak rozwiązali ten Urząd 

Bezpieczeństwa, to oferowali mu pracę w milicji. I on się zgodził, ale dostał etat na M,  

na motocykl. Ale gdy jeszcze był w Urzędzie Bezpieczeństwa, to informacja wojskowa była  

w koszarach, nad Jeziorem Długim mieli swój budynek i ja pracowałem w drugim budynku, 
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patrzę, że Herbert idzie, Heniek mówili na niego, patrzę, że idzie do informacji. I napisała moja 

siostra Edyta do matki. A on się zjawił i u matki. Ten facet, starszy ode mnie o trzy, cztery lata 

znając język niemiecki może lepiej ode mnie i tego, to on był w Urzędzie Bezpieczeństwa na tych 

kontrolach listowych. 

To był Niemiec? 

Tak, tak, tak. I on skąd on wiedział… I tak rozmawia z matką i tego, a jak tam u Edyty i tak 

dalej… A przecież on wiedział bo tam list przyszedł… 

(…) 

Co się zmieniło w życiu Niemców po przełomie 1989 rok? Czy współpracował Pan z Panem 

Angrikiem, który zakładał stowarzyszenie mniejszości niemieckiej? 

Nie, bo ja spotykałem kolegów jeszcze sprzed 1945 roku. I mówili, że powstało coś takiego. I tam 

jeden z nich powiedział, słuchaj przecież oni tam po polsku mówią. Taka jest prawda. Jeśli chodzi 

o tą organizację, to…. 

Potem dowiedziałem się, że są zakładane stowarzyszenia. Tak szczerze mówiąc to mnie wcale 

nie interesowało. Bo jak się dowiedziałem jacy ludzie i tak dalej. To mówię: Boże, co Angrik ma  

z Olsztynem wspólnego i inni, którzy tam w tym zarządzie i tak dalej. Tam nawet lepszy był 

numer, bo tam znalazł się nawet profesor Technikum Kolejowego, z pod Mrągowa, ale on tutaj 

był. 

(…) 

Jak ocenia Pan działalność stowarzyszeń niemieckich? Pan zapisał się do mniejszości 

też? 

Tak. Do olsztyńskiego stowarzyszenia, już po śmierci Angrika. Każde stowarzyszenie jak ich jest 

dwadzieścia bodajże w tych południowych Prusach Wschodnich to niestety, ale średni wiek 

pochodzenia, tych korzeni niemieckich, nie mówi po niemiecku. Dlatego, że już po wojnie szkoła, 

w domu się nie mówiło, mieszane małżeństwa i koniec. Tu jeszcze dziś utrzymują te 

stowarzyszenia ci, którzy grubo przed 1945 i znają język. No bo jeżeli nie będzie języka  

w stowarzyszeniach, w zarządach itd. I do tego dochodzi, bo nie ma już ludzi do obsadzenia 

pewnych projektów. Ja też dostałem ofertę pojechania do Bawarii. To mówię, ja który mam  

80 lat? Tam musi młodzież pojechać. A skąd ją wziąć…. 

Dlaczego składałem o obywatelstwo. Mnie to jest niepotrzebne. Gdybym miał rodzinę  

w Ameryce, to paszport. Koschykowi powiedziałem, jeżeli się daje paszport to każdej nacji  

na dziesięć lat, ale jeżeli Staatsangehörigkeit też na dziesięć lat. To proszę mi wybaczyć. Jeżeli 

ktoś był Reichsdeutschem do 1945 i teraz uzyskuje swoją tożsamość również to co, kopnięty  

w tyłek, bo tylko na dziesięć lat a potem nie chcemy ciebie. Coś tu jest chore. 

Jaką przyszłość będą miały stowarzyszenia niemieckie? 

Żadnej. Jeżeli dziesięć lat to góra. Bo nie będzie zarządów. I co jest najgorsze, że są możliwości 

nauczania języka i nie uczą się. 

Jak Pan myśli dlaczego? Nie ma młodych? 
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Nie ma młodych. 

Jakie są osiągnięcia Niemców w powojennej Polsce? 

Czy ja wiem? Oni mają osiągnięcia indywidualnie dla siebie. To wypracowali sobie tam.  

Ten co ma lepszą emeryturę to on nie idzie on jest lepszy jak ja emeryt albo inni. Jego  

na wszystko stać jest. Jeszcze jak był Angestellte, jak był urzędnik to już w ogóle. 

Ja mam osiągnięcie dla Polski. Moje osiągnięcie. To, że jestem członkiem Olsztyńskiego 

Stowarzyszenia Mniejszości Niemieckiej to tylko dlatego, że jestem i że znam język, że jeszcze 

mnie obarczono słownie na prowadzenie raz w miesiącu z seniorami przy kawie i przy ciastkach 

powiedzmy taki spotkanie. 

(…) 


