
Jak wspomina Pan wysiedlenia ludności niemieckiej w Pana regionie? 

Z opowiadań rodziny mogę powiedzieć, że wysiedlenie postępowało do 1946 roku. Niektóre 

osoby uzyskiwały zgodę, w późniejszym terminie zostało to już ukrócone. Nie wiem na jakiej 

zasadzie, bardzo mało osób uzyskiwało paszporty, możliwe że były potrzebne może 

zabudowania i inne rzeczy. Z tego względu, że opuszczali te domostwa, możliwe że dostawały 

zgodę na wyjazd, na legalny wyjazd. W latach 1945/1946 odbywały się półlegalne wyjazdy. 

Niektórym to się udawało a niektórych wycofywano już nawet z granicy. 

Zna Pan przypadki, czy ktoś opowiadał, że przekupywano na granicy? 

To musiało dużo wcześniej być robione, bo na samej granicy to prawdopodobnie już tam nikt się 

tym nie chwalił, ale tu na miejscu. 

Znam takie relacje, że w pobliskiej miejscowości, gdy ktoś wycinał las, to było wiadomo, 

że niedługo wyjedzie? 

Może to były takie symptomy tak, ale większość ludzi nie było stać na jakieś większe łapówki, 

żeby opłacić jakieś większe grono urzędników. Ludzie byli ubodzy, obrabowani. 

Zna Pan relacje, o tym rabowaniu. O tej ziemi mówi się, że to była ziemia szabrowników? 

No tak. Nawet pseudowładza, wieczorem przychodzili z karabinem na sznurku niby to milicjanci, 

kto się wtedy tam sprzeciwił. To co jeszcze można było wyrwać od tej ludności no to zabierali. 

Nikt nie poszedł na skargę na milicjanta.  

Czy Pana rodzinę jakoś dotknął proces repolonizacji? Czy zmieniano nazwiska, imiona 

najbliższym, czy wręczano dokumenty już ze zmienionymi imionami, spolszczonymi? 

Tak imiona, bo nazwiska raczej nie, ale imiona tak, były zmieniane na polsko brzmiące. Bruno 

miał pisane Brunon, Lucja cały czas się powtarza Łucja, a to w dokumentach osobistych jest 

ważne. 

Czy w latach 1956-1958, kiedy nastąpiła tzw. odwilż polityczna, czy w życiu Pana bliskich 

dało się odczuć, że Niemcom jest lepiej? 

W tych latach miałem około dziesięciu lat, więc sprawy polityczne były mi jakoś odległe.  

A zmiany? Sądzę, że nie bardzo, bo każdy był jakoś zaangażowany w egzystencji, przy próbach 

odbudowy tego, co zostało zrujnowane. Czy to byli tacy czy tacy, tak że raczej nie było to 

zauważalne. Jeżeli ktoś był bardzo zaangażowany w politykę, możliwe że były zmiany, ale 

ludność niemiecka raczej starała się nie angażować w politykę.  

Czy gdy chodził Pan do szkoły dało się jakoś odczuć, że Pana niemieckość jest jakoś 

szykanowana? 

Tam, gdzie ja chodziłem do szkoły, wtedy bardzo dużo moich rówieśników rozmawiało częściowo 

po niemiecku. Czasami nauczyciel skarcił. Ale to nie było jakieś takie wyglądające na szykany.  

Z tego względu, że był właściwie konglomerat w tym czasie. Było dużo młodych ludzi, dzieci 

właściwie z Akcji Wisła, których rodzice przyjechali w ramach Akcji Wisła i Warmiacy i ci z Akcji 

Wisła i ci co mówili trochę po niemiecku – musiałby każdego przywoływać. Tak że w tamtym 

czasie nie odczuwałem jakichś większych represji.  



Czy w okresie PRL-u w Pana regionie istniała możliwość mówienia po niemiecku? 

Tak, ale w gronie rodzinnym, wśród najbliższych znajomych, że nie było zastrzeżeń, jeżeli chodzi 

o to, że nie będą donosili czy coś takiego. 

Ale ujawnianie niemieckości nie było pożądane? 

Nie. Nie było dobrze widziane. Każdy był świadom, że mogą być mniejsze czy większe szykany, 

więc nie bardzo się z tym uwidaczniał. 

Pan był w polskim wojsku, czy tam też można było spotkać się z jakimiś szykanami? 

Jako takich szykan nie było. Ale wszyscy, którzy pochodzili z terenu Prus Wschodnich to byli 

Krzyżacy, tak w skrócie mówiąc. „O ty jesteś Krzyżak”, bo z Olsztyna, okolic Olsztyna. Czasami 

to było złośliwe, czasami żartobliwe. Ale było takie rozgraniczenie, jeżeli się zapytało skąd 

pochodzisz, „o to z Krzyżakowa” – mówiono. 

A jak było u Pana w pracy, wiem, że były brygady, w których byli tylko Warmiacy,  

bo bardzo dobrze pracowali? 

Ja pracę pojąłem w latach siedemdziesiątych w pewnym zakładzie po pewnym czasie 

zorientowałem się, że w tym zakładzie jedna trzecia to są prawdziwi Warmiacy. Teraz patrząc  

z perspektywy czasowej, kierownictwo było ściśle polskie, zaangażowane partyjnie, bo wtedy to 

był obowiązek – dyrektor czy tam kierownik. Ale z tego względu, że prawdopodobnie, że ci 

Warmiacy bardzo dobrze pracowali, były odczuwalne efekty tej pracy, bynajmniej oni nie byli 

szykanowani w jakiś sposób. 

Wiem, że Pana rodzina i Pan, Pana dziadkowie się starali o wyjazd do Niemiec, skoro 

jesteśmy przy okresie PRL-u, to mieli duże trudności z uzyskaniem zgody na wyjazd,  

bo chyba nie raz składali wnioski? 

Tak, odmowa polegała na tym… Raz, że zaproszenie kosztowało osobę zapraszającą sporo 

pieniędzy, trzeba to było wysłać do ambasady polskiej w Köln no i ono później po złożeniu 

wniosku o paszport… otrzymywano odpowiedź: „z innych względów państwowych czy 

społecznych” bez żadnego uzasadnienia. „Innych względów społecznych odmawia się uzyskania 

paszportu”.  

Wiem, że składano wielokrotnie. 

Tak to było wielokrotnie. No, jeżeli za każde zaproszenie ileś tam marek było, to był czysty zysk. 

Bo w ogóle, żeby dostać zaproszenie, to trzeba było opłacić to zaproszenie tam w ambasadzie. 

Miał Pan też rodzinę w Niemczech i jak wyglądały kontakty z Niemcami? Chodzi też o takie 

kwestie, czy docierała do Państwa prasa niemiecka, czy była możliwość słuchania jakichś 

audycji w języku niemieckim? 

Prasa docierała, jeżeli w ogóle dotarła, to wtedy gdy ktoś wracał z urlopu, jeżeli udało mu się 

ukryć jakieś czasopismo niemieckie podczas kontroli, to wtedy to czasopismo się pojawiało  

w rodzinie, ale zazwyczaj kontrole były tak szczegółowe, że zabierano wszelkie czasopisma 

niemieckie na granicy. Tłumaczono, że ze względów politycznych, pomimo tego, że był to jakiś 

przegląd mody czy coś takiego. No i listy! W tamtych czasach nie było kontaktu telefonicznego, 



ale listy przychodziły kontrolowane, otwierane czasami nawet pootwierane albo w ogóle ginęły. 

Prawdopodobnie powodem było to, że rodzina władała jakieś pieniążki do listów. To było już tło 

finansowe. 

(…) 

Czy odnośnie okresu sprzed 1980 roku chciałby Pan co jeszcze dodać, jeśli chodzi  

o sytuację Niemców tutaj?  

Cóż, byli tu, mieszkali, częściowo pogodzili się z tym losem, że się nic nie zmieni. Miałem 

większość znajomych właśnie to prowadzili jakieś gospodarstwa rolne. W latach 

siedemdziesiątych zostały zniesione te obowiązkowe dostawy. Więc, kto był pracowity i zdrowy 

zaczął się jakoś dorabiać. Po roku 1980 jakaś psychoza przyszła, że zaczęto wyjeżdżać.  

No bo wiadomo było – wielka różnica finansowa i jakościowa w stosunku do Niemiec, czy 

słusznie czy nie trzeba by zapytać te osoby, które wyjechały. 

Jak Pan sądzi dlaczego wyjechały, głównie z powodu tego, że trudno było się dorobić? 

Tak nie było tutaj perspektywy dorobienia się. Nie było wiadomo jak te lata osiemdziesiąte się 

zakończą. Czym to się nie zakończy po takim całkowitym przewrocie. Nikt nie mógł przewidzieć, 

jaka to sytuacja będzie i finansowa i polityczna. Czy nie będzie przez dwadzieścia lat stanu 

wojennego? Czy coś takiego. 

Z Pana kręgu najwięcej osób kiedy wyjechało? 

W latach osiemdziesiątych, bo lata sześćdziesiąt, siedemdziesiąt to były sporadyczne wyjazdy. 

Nie wiem czym się sugerowano, że niektórych wypuszczano niektórych nie wypuszczano.  

A w latach osiemdziesiątych były masowe wyjazdy, przynajmniej z terenów wiejskich były 

podyktowane tym, że jeżeli ktoś pozostawiał atrakcyjne domostwo w pobliżu jeziora czy 

atrakcyjnej miejscowości turystycznej to nawet przynaglano, przymuszano do wyjazdu. 

Pan zna takie przypadki? 

Tak znam. 

Nie chciałby Pan o nich mówić? 

Nie. 

A po 1989 roku, kiedy tworzy się mniejszość niemiecka, był Pan nawet jej członkiem,  

czy coś się zmieniło w położeniu Niemców w Polsce? 

Trudno powiedzieć to wszystko było jeszcze takie w powijakach. Nie wiadomo było, czy to się 

rozwinie na stałe, w takim entuzjazmie wszystko na początku. Ale przynajmniej tu w byłych 

Prusach Wschodnich bardzo dużo osób wyjechało w latach osiemdziesiątych. Gdyby takie 

rozwiązanie nastąpiło w latach siedemdziesiątych to może i część by się zastanowiła i nie 

wyjeżdżała. Ale właściwie patrząc, jakiś większych perspektyw nie było, a wtedy w Niemczech 

jeszcze była prosperita. Nie było jako takiego bezrobocia. Ci którzy wyjeżdżali stąd, jeżeli mieli 

dobry zawód to dostawali z biegu pracę, tak że to dla nich była sprawa taka, że polepszali sobie 

byt. 

To się roznosiło pocztą pantoflową i zachęcało do wyjazdów? 



Tak to sąsiad obok wyjechał, następny drugi wyjechał obok, później na to miejsce przyszły inne 

osoby, z którymi lepiej można było się zżyć albo i gorzej. Więc czasami zostawałeś, jako taka 

enklawa pośrodku. Nawet były takie sugestie – „A co ty tu robisz przecież wszyscy wyjechali  

od was tutaj, przecież mógłbyś też wyjechać. No i w ten sposób się wyludniały całe miejscowości. 

(…) 

Pan ma wiedzę, też o tym najtrudniejszym okresie. Były takie wypadki, że w Olsztynie dużo 

osób w najgorszym czasie 1945, 1946, 1947 roku katowano w piwnicach w więzieniu?  

Nie wiem. 

A z opowiadań bliskich? 

Tak tylko że ludzie, którzy to przeszli nie chcieli do tego wracać. I bali się do tego wracać. Gdy już 

byłem dorosły nawet nie próbowałem ludzi tego…, bo nigdy nie wiadomo, jak się jakieś słowo 

wymknie, czy to nie zaszkodzi jeszcze. Dopóki oni tu jeszcze byli to nawet w ścisłym gronie 

rodzinnym, nie starano się takich pytań zadawać, bo wiedziano z czym to się wiąże. To jakie było 

podejście służb bezpieczeństwa w ogóle do całej ludności, nawet do ludności polskiej.  

A co dopiero do ludności niemieckiej. Każdy starał się uczestniczyć w jakimś tam swoim gronie 

tylko i nic poza to grono nie wynosić, żadnych wiadomości.  

Jednak ludzi więziono, byli tam bici? 

Prawdopodobno niektórzy w 1946 nie wracali po przesłuchaniach. Takie były osoby – wzięli i nie 

wrócili, nie wiadomo gdzie. Nawet nie potwierdzenia, gdzie są. 

Nawet nie wiadomo, gdzie jest ich grób? 

No. 

Czy działalność stowarzyszeń niemieckich, jednego z nich był Pan członkiem, czy ona coś 

zmieniła w życiu Niemców w Pana regionie? Pierwszy okres był entuzjastyczny, tam 

można było spotykać się, rozmawiać, śpiewać po niemiecku. 

Tak, ale to już nie dla mojego pokolenia. Dla pokolenia, które dużo starsze było ode mnie,  

ale to pokolenie zaczęło się wykruszać przez wyjazdy. Ale to już była tylko taka namiastka, bo w 

tych stowarzyszeniach wtedy i na dzień dzisiejszy nie ma dopływu tak zwanej świeżej krwi. Tak 

że to są takie spotkania sentymentalne tylko. I to jest tylko takie podtrzymywanie i nie ma 

dalszych perspektyw rozwoju, dalszej egzystencji. 

(…) 


