
Waldemar Seiler*
*Urodzony w 1934 roku w Łodzi. 
Niemieccy przodkowie od kilku 
pokoleń osiedleni w Łodzi.  
Waldemar Seiler nadal mieszka w 
Łodzi. 

Transkrypcja spotkania ze 
studentami, wykładowcami oraz 
innymi świadkami tamtych czasów.  
Spotkanie odbyło się w języku polskim 
w dniu 26  maja 2011 roku w 
Instytucie Germanistyki Uniwersytetu 
Łódzkiego. 

transkrypcja i tłumaczenie
Julia Olesiewicz

redakcja
Patrycja Wasilewska

***
Waldemar Seiler:
Już  mnie  przedstawiono,  jak  się  nazywam.  Jestem  narodowości 

niemieckiej,  to  znaczy pochodzenia niemieckiego.  Ewangelikiem. Moi 

przodkowie przybyli na tereny łódzkie w połowie XVIII wieku. Tu się 

osiedlili,  otwierali  swoje  interesy,  budowali  domy.  Później  ci  młodzi 

pożenili się i osiedlili się już w Łodzi.

Było bardzo dużo wolnych miejsc, takie place budowlane. Zwłaszcza na 

Zdrowiu.  W całym powiecie  było  dużo  wolnej  ziemi.  Ziemia  ta  była 

wytyczona przez urbanistę – były już zaznaczone ulice, no i oczywiście 

te place budowlane. Część mojej rodziny zakupiła tam wybrany przez 
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siebie plac. No i wybudowali się, jedni trochę bogatsi, drudzy biedni no 

i tak toczyli to życie. Ojciec mój był rzeźnikiem. 

A  właściwie  to  muszę  powrócić  jeszcze  do  moich  dziadków,  to  oni 

budowali ten dom. Mój dziadek, ojciec mojej matki. Dwupiętrowy – z 

myślą,  że  może  córka,  moja  mama,  wyjdzie  za  mąż  za  jakiegoś 

handlowca,  no  to  automatycznie  również  i  sklep  został  w  to 

wbudowany. No i tak się stało: ojciec był rzeźnikiem, później jak się 

pobrał z matką, otworzyli masarnię. Tak się to życie toczyło właściwie. 

Muszę powrócić jeszcze do moich sąsiadów. Tam to był jeden duży plac 

budowlany, ogromny. Tam mieszkali przeróżni ludzie - Polacy, Żydów 

nie  pamiętam,  żeby  tam  ktoś  z  żydowskich  rodzin  się  ożenił,  ale 

Niemcy,  Polacy.  Jeden  mieszkał  obok  drugiego.  Nie  było  żadnej 

wrogości. W przyjaźni żyli. Jeden drugiemu pomagał. 

Z  zawodu  dziadek  mój  był  tkaczem.  Później  jeszcze  dorabiał  jako 

przykręcacz1 – teraz to nic nie mówi, ale starsi wiedzą, co to jest. To 

były takie czasy, że żeby ten dom wybudować, to on pracował przez 

dwa lata na dwie zmiany. W jednej fabryce szedł na piątą, pracował do 

trzynastej, później na rower i do drugiej fabryki. I tak to trwało dwa 

lata.  Mało tego.  To jeszcze  jak wracał,  jak powracał  na Zdrowie,  to 

budował  dom. To  nie  był  jakiś  Schwarzenegger,  to  był  normalny 

człowiek,  i  jeszcze  budował  w  nocy  dom!  Lampka  świeciła  a  on 

budował.  Ile on spał,  trzy-cztery godziny?!  Tak, w tym czasie ludzie 

dochodzili do czegoś. W ten sposób, taką ciężką, mozolną pracą. Matka 

moja  przez  dwa lata  nie  mogła  sobie  porządnej  sukienki  kupić,  bo 

wszystko szło w dom. Wszyscy pracowali. 

1  Najprawdopodobniej określenie jednego ze stanowisk w fabryce włókienniczej
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Przed domem, który dziadek Waldemara Seilera wybudował 

dzięki pomocy swoich polskich i niemieckich sąsiadów

Również i  sąsiedzi  pomagali.  W takie  wolne dni,  jak na przykład w 

soboty  i  niedziele.  W soboty  się  normalnie  pracowało,  więc  sąsiedzi 

pomagali  sobie  nawzajem  przede  wszystkim  w  niedziele.  Bo  oni 

wiedzieli, że jak jednemu sąsiadowi pomogą to również on im pomoże. 

Taka to była współpraca. Nie było żadnej nienawiści, to była przyjaźń. 

Jak  wybudowali  już,  to  mieszkali  obok  siebie.  Były  przyjęcia  w 

ogródku,  raz  polskie  a  raz  niemieckie.  Tu  śpiewali,  tam śpiewali  – 

nikomu to nie przeszkadzało. Tak samo było również wśród dzieci. Ja 

wyrastałem  wśród  dzieci  niemieckich  i  polskich.  Tak  się 

pomieszaliśmy. To byli moi koledzy.

Moja  mama  zmarła  gdy  miałem  18  miesięcy.  I  wówczas  zostałem 

półsierotą.  Mój  ojciec  uzgodnił  z  moimi  dziadkami,  to  znaczy  z 

rodzicami mojej mamy, że zostanę u nich, ponieważ tam na Zdrowiu 

była  większa  przestrzeń,  bezpieczniejsza,  wszyscy  się  znali.  I  tak 

pozostałem  u  dziadków.Tak  jak  już  wspomniałem  wcześniej,  na 

Zdrowiu był  boom gospodarczy.  Dzięki  niemu mieszkańcy mogli  się 

pobudować. A potem był wysyp dzieci.  Bez mała w jednym roku. W 
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1936,  1935,  1934.  W 1934  roku  było  dzieci  najwięcej,  to  jest  mój 

rocznik. I my żeśmy razem dorastali. 

                                                                                              Stare domy na Zdrowiu

Jeszcze  wówczas  kiedy  żyła  moja  mama,  to  te  polskie  rodziny 

mieszkające obok a nawet i dalej były ze sobą zaprzyjaźnione. Ludzie 

spotykali się, wszystko było jak w jednej wielkiej rodzinie. A jak zmarła 

moja mama, to ludzie pomagali mojej babci. 

Tak było przed wojną. Park był naszą wielką radością. Do tego lasu na 

Zdrowiu od mojego domu było niecałe 100 metrów. Tam się skupiały 

nasze wszystkie zabawy, no bo gdzie indziej.  Gdy byłem już na tyle 

duży,  żeby  pójść  do  szkoły,  Niemcy  już  tu  byli.2  Uczęszczałem do 

szkoły niemieckiej na Złotnie. Do szkoły musiałem chodzić na pieszo 

trzy albo cztery kilometry, przez pola, rowy, dziury i lód. W lecie było 

pięknie, ale w zimie, gdy wszystko było zaśnieżone, było jednak ciężko. 

Cały czas wpadało się w zaspy.  To była radość, to było dzieciństwo. 

Klasy  nie  były  ogrzewane.  A  jak  to,  Niemcy  oszczędzali!  No  i  tak 

chodziłem do szkoły przez dwa lata. 

2  Chodzi o moment, w którym rozpoczęła się II wojna i Niemcy wkroczyli do Łodzi. 
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Zdrowie dziś

Tragedia  -  dla mnie  i  mojego otoczenia  -  rozpoczęła się  pod koniec 

wojny.  Ludzie  byli  wyrzucani  ze  swoich  mieszkań,  dochodziło  do 

napadów  rabunkowych,  rozstrzeleń.  Obok  mieszkała  rodzina 

niemiecka. On był kolejarzem, ale co on tam na tej kolei robił, tego nie 

wie nikt. Jego żona Elsa prowadziła sklep kolonialny. Poza tym była też 

pielęgniarką. Jak cokolwiek komuś dolegało, bez względu na to, czy to 

była rodzina polska czy niemiecka, nie było tu różnicy, ona pomagała 

nawet w czasie wojny. Ona nawet więcej pomagała polskim rodzinom 

niż tym niemieckim. Miała dostęp do żywności . Tak poza tym, to mi 

się wydaje, to znaczy nie wydaje mi się tylko wiem to na pewno, że 

miała rodzinę poza Łodzią,  na wsi.  I  ona przywoziła  żywność tu do 

miasta. To zaopatrzenie u nich  na wsi było trochę takie... bogate. 

Dlaczego zostali rozstrzelani? Ich syn, on też miał na imię Waldemar i 

był moim rówieśnikiem, został także rozstrzelany. Tak samo jak jego 

brat  Erik,  który miał  wtedy 5 lat.  I  do dziś  nie  wiem,  dlaczego oni 

wszyscy zostali rozstrzelani. Dlaczego? Oni mieszkali jeden dom dalej 

od nas. Tego domu już teraz nie ma, bo to był drewniany dom – został 
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już dawno temu rozebrany. Jedna z sąsiadek przyleciała do mojej cioci 

i mówi: „Malcia, słyszałam strzały”. No to zaraz tam poleciały, drzwi 

były zamknięte, wybiły więc łokciami okna od strony podwórka. Elsa 

bardzo chorowała na serce.  Widocznie jak ona widziała,  jak jej  mąż 

został zastrzelony, i jeszcze tym bardziej dzieci, to dostała ataku serca, 

bo  nie  było  przy  niej  żadnej  krwi.  Nie  było  widać,  żeby  została 

rozstrzelana.  

Po  drugiej  stronie  naszej  ulicy  mieszkało  małżeństwo  Benke.  Starsi 

ludzie. Tam u nich przeważnie spędzałem czas zimą. Wieczorem, bo 

ona bardzo pięknie opowiadała bajki. Pewnego wieczoru znów do nich 

poszedłem a następnego dnia ktoś do nas przyszedł i  powiedział,  że 

małżeństwo Benke nie żyje. To byli starsi ludzie. Mam wrażenie jakbym 

był u nich dopiero dziś wieczór! Oni byli w dobrej formie – jak mogli 

zginąć? Jak się okazało, zaczadzili się. Zaczadzili się! Ale w jaki sposób 

oni mogli się zaczadzić? Oni zostali  zaczadzeni.  Bo to był parterowy 

domek, a w wówczas była taka ustawa, że przy każdym drewnianym 

budynku musiała wisieć drabina, wiadra oraz skrzynia z piachem. Na 

wypadek  pożaru  miało  się  szybko  wziąć  drabinę  i  ugasić  ogień.  I 

najwidoczniej jak oni spali, to ktoś tę drabinę podstawił i zatkał komin. 

Bo na ogół jak się wieczorem szło spać, to się nakładało się do pieca, to 

była sroga zima. No i ten dym przeszedł kominem do ich mieszkania. I 

to się później dopiero okazało. Jak ktoś inny to mieszkanie zajął, chciał 

podpalić a to się nie paliło. Patrzy, co się dzieje, a tam komin zatkany! 

To się dopiero właśnie później okazało, w jaki sposób oni zginęli. To 

były tragiczne chwile, niestety. To zdarzyło się zaraz po wojnie. 
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Pytanie od publiczności:
Panie Waldemarze, opowiada Pan właśnie o czasie zaraz po II wojnie  

światowej. Czy może Pan opowiedzieć trochę więcej o tym jak to było w 

czasie wojny? 

Waldemar Seiler:
W naszej dzielnicy było dużo takich osób jak np. pani Elsa. Ta pani 

dużo pomagała polskim rodzinom, gdyż miała dostęp do żywności. Była 

jeszcze jedna pani, która miała sklep. Ona była „wplątana” w polską 

rodzinę, miała męża, nazywała się Miller. Ona również dużo pomagała. 

Można powiedzieć, my żeśmy się razem wychowywali. Byliśmy dobrymi 

sąsiadami. 

No ale  później,  jak  już  mówiłem,  po  wojnie,  za  frontem przyszli  ci, 

którzy zajmowali mieszkania. Oni wyrzucali z nich ludność niemiecką. 

A jak już się pojawili w Łodzi, to mieli pewne informacje, do którego 

mają pójść mieszkania. 

Później,  odejdę teraz troszkę od tematu,  zaraz po wojnie,  może dwa 

tygodnie, może miesiąc po jej zakończeniu, widziałem jak prowadzono 

żołnierzy niemieckich, młodych żołnierzy Wehrmachtu.  Nie jestem w 

stanie  powiedzieć  kto  ich  prowadził,  czy  Polacy  czy  Rosjanie. 

Prowadzono  ich  w  stronę  poligonu.  Jak  się  okazało,  tam  byli 

rozstrzeliwani. I ja widziałem to na własne oczy, jak oni ich prowadzili. 

Byłem od nich ile, no może z metr. Ale do tego poligonu prowadziło 

wiele ulic, tak że ci żołnierze mogli być prowadzeni różnymi ulicami. 

Ten poligon był otoczony dzielnicami, np. Dolny Bróz – Górny Bróz, 

Złotno,  Nowe  Złotno,  Stare  Złotno.  Ale  później  trzeba  było  ich 

pochować. Były już namiary na tą ludność niemiecką, która tu jeszcze 
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pozostała, między innymi moja babcia, moja ciocia, druga ciocia. Oni 

musieli się codziennie rano stawiać, był taki prowizoryczny komisariat. 

Oni  musieli  się  tam  codziennie  zgłaszać.  Dostawali  tak  zwane 

brechsztangi,  prowadzono ich na ten poligon i  musieli  chować tych 

rozstrzelanych. Taka jest prawda. 

A prawda jest taka, że ja widziałem, jak ich prowadzili. A po wojnie, w 

1963 roku odkryto właśnie jakieś kości. No i oczywiście sterowano to 

wszystko na zbrodnię hitlerowską, ale to nie była zbrodnia hitlerowska. 

Ja przechodziłem przez ten poligon dwa razy dziennie, nieraz trzy razy 

dziennie. To była moja droga do szkoły.  W tą i  na zad. To nie były 

zbrodnie  wojenne,  tylko  powojenne.  Ja  mam  wycinki  z  tych  gazet 

powojennych, z lat sześćdziesiątych. Były wtedy wielkie uroczystości, 

parotysięczna  manifestacja  jak  był  ten  pochówek  na  Radogoszczu. 

Postawiono  tam  pomnik  pomordowanych  przez  faszystów.  Były 

przemówienia,  była  orkiestra,  była  również  kampania  honorowa. 

Później,  na  Radogoszczu  przemogłem  się  i  sprostowałem  pewnemu 

człowiekowi  co  widziałem.  Nie  powiem  tu  jego  imienia.  On  później 

stworzył z tego protokół. Mam ten protokół. No on to przyjął. Ale więcej 

to  co  ja  zrobię?  Są  też  inne  wersje  i  tak  pozostanie.  Jeden  tylko 

dziennikarz  napisał  tak pośrednio,  że  to  mogły  być strzały  z  różnej 

broni. Ale z niemieckiej, to prawdopodobnie nie. 
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To  co  mnie  osobiście  dotyczy  -  w  okresie  powojennym  działali 

handlarze,  podobni  jak  handlarze  niewolnikami.  Oni  handlowali 

niemieckimi  dziećmi.  Oni  mieli  też  informacje  m.in.  o  mnie.  Babci 

obiecywano  złote  góry:  „Będziesz  miała  dobrze,  Waldek  pójdzie  do 

chłopa, będzie pracował.  Będzie krówki pasł, gęsi... itd.” No to babcia 

się  ucieszyła.  „I  tobie  też  jakoś  pomożemy”.  Trafiłem  więc  do  tych 

handlarzy,  za  Piotrków.  Jak  ja  zobaczyłem,  co  się  tam  dzieje,  to 

uciekłem! Po szynach kolejowych. Tam wsiadłem w pociąg do Łodzi. 

Oczywiście  zostałem  odpowiednio  ukarany.  Zostałem 

odtransportowany po raz drugi.  Tam miałem dobrze, bo to było pod 

Aleksandrowem  w  Dalikowie.  On  był  piekarzem.  Tam  rzeczywiście, 

pasłem krówki,  pomagałem mu w piekarni… Ale tam też nie  byłem 

długo,  bo nie  byłem już  potrzebny.  Wróciłem z  powrotem do Łodzi. 

Wtedy przyszedł dla mnie tragiczny czas. Znów taka dobra „handlara”, 

wywiozła mnie do Żabiczek. Tam taka wioska była. Tam były czworaki3 

i tam mieszkał taki wieśniak. Trafiłem do niego. Tam to ja przeżyłem 

gehennę.  Musiałem pracować  dzień  i  noc.  Tym bardziej,  że  on  był 

3  Czworak - budynek mieszkalny w zespole zabudowań dworskich lub folwarcznych o czterech mieszkaniach,  
z których każde posiada osobne wejście z zewnątrz. Przeznaczony zazwyczaj dla służby.
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alkoholikiem. To ja z tą jego żoną wykonywałem całą robotę. Musiałem 

wodę nosić, bo on hodował ziemniaki dla bydła. Miałem takie nosidła. 

Drewniane,  na  ramiona  się  je  zakładało.  Z  łańcuchami.  Łańcuchy 

można było regulować: wyżej – niżej. Studnia była w polu, oddalona o 

jakieś  150  metrów.  W  polu,  w  gołym  polu.  Woda  zimą  była 

zamarznięta. A tą wodę się wyciągało – nasze pokolenie to wie, co to 

kulka, taka kulka z hakiem. Zakładało się wiadro i trzeba było jeszcze 

dobrze manewrować, żeby tego wiadra nie utopić. A ja w tym byłem 

zaprawiony, bo mnie dziadek jeszcze na Zdrowiu uczył,  bo mieliśmy 

taką samą studnię.  Miałem więc  taki  małe  wiadereczko.  Jak trzeba 

było przynieść wodę, to ja to wiadereczko brałem i tak manewrowałem, 

że już wiedziałem jak to się  robi.  Jak się  utopiło,  to trzeba było to 

wiadro łowić tą kulką. To ja takich kursów robiłem, chyba z dziesięć 

czy  piętnaście.  Droga  to  było  nic  innego  jak  ścieżka  wydeptana  w 

śniegu. A że ja do tej studni chodziłem pierwszy, to rano był na niej 

jeszcze  lód  i  ja  musiałem  go  tą  kulką  skuwać.  A  jak  z  tą  wodą 

chodziłem,  to  się  czasem przewracałem. Mróz.  Czapkę to jakąś tam 

miałem.  Ale  tylko  taką  czapeczkę,  bez  nauszników.  Bez  żadnych 

rękawiczek... Mnie było cały czas zimno. 

Miałem wtedy dwanaście albo trzynaście lat. U tego chłopa byłem trzy 

lata.  Tak że ja wykonywałem całą pracę. Aż się wierzyć nie chce, że 

taką pracę dziecko musiało wykonywać. Gnój musiałem ładować na 

wóz konny. Ten gnój wywozić potem w pole, rozrzucać na takie kupki. 

Kto zna pracę na roli to wie o co chodzi. Ja w ogóle tego nie znałem. 

Ale  poznałem.  Jak  miałem  wolną  chwilę,  to  musiałem  ten  gnój 

rozrzucać.  Ten  wieśniak  miał  taką  pańską  stodołę,  tam  mieszkał 
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wcześniej  jakiś  hrabia  i  te  jego  ziemie  zostały  podzielone  wśród 

rolników – jego pracowników. 

Pytanie od publiczności:
Waldemar, czy mógłbyś opowiedzieć jak zostałeś zrehabilitowany? Jak 

to sią odbyło i dlaczego byłeś u tego chłopa 3 lata?

Waldemar Seiler
Dlatego,  że  ja  byłem  Niemcem...  Oni  handlowali  tymi  Niemcami, 

dziećmi.  Jak zostałem zrehabilitowany: Moja babcia odwiedziła mnie 

dwa albo trzy razy. Moja ciocia pracowała wówczas u takiego lekarza 

na ulicy Wólczańskiej. Ciocia, ten lekarz i jego córka próbowali mnie 

stamtąd wyciągnąć. Najwidoczniej mi współczuli. Bo ten wieśniak nie 

chciał  pozwolić  mi  odejść.  On  już  się  dowiedział,  że  ja  uciekam. 

Powiedział:  „Spróbuj uciec,  to ja cię znajdę,  będziesz żałował,  że się 

urodziłeś!” Ja byłem taki nastraszony! No i właśnie ta młoda dama, 

córka  tego  lekarza,  wystarała  się  przez  sąd,  żeby  nastąpiła 

rehabilitacja. Bo ja cały czas byłem obywatelem niemieckim. Cały czas. 

Jak  zostałem  rehabilitowany?  Moja  babcia  otrzymała  wiadomość. 

Dowiedziała się na którym polu dokładnie pracowałem. I pamiętam to 

jak dzisiaj.  Pomiędzy tymi działkami było takie przejście.  Gospodarz 

powiedział: „Waldek, twoja babcia przyjechała”. Ja poleciałem. Babcia 

powiedziała: „Usiądź.” No to ja usiadłem. Z torby, takiej jak to kiedyś 

były, wyciągnęła pióro i atrament  i powiedziała: „Tutaj podpisz”. Ten 

podpis mam jeszcze do dziś. Krzywy, nieudaczny, bo to było w polu. 

Babcia poszła a gospodarz zaraz zapytał: „Co ty tam podpisywałeś?” A 

ja:  „Nie  wiem,  coś  tam  dla  babci”.  Poszedł  do  babci  a  babcia  mu 
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powiedziała,  że  ja  nie  długo  będę  wolny.  I  rzeczywiście.  To  zostało 

złożone  do  sądu  no  i  zostałem  zrehabilitowany.  Ale  czytając  to 

uzasadnienie, to nie wiem czy płakać czy się śmiać... 

Jeśli to Państwa interesuje, to ja to mogę pokazać. … Ja zbrodniarz 

wojenny?  Później  babcia  przyniosła  to  gospodarzowi,  że  zostałem 

zrehabilitowany.  Pokazała  to  mu.  Jak  on  bluźnił!  Jak  on  wyzywał! 

Zmarłych by z grobu wyciągnął! No ale trudno...Wówczas, w tamtych 

latach, ta niewykształcona czy mało wykształcona ludność bardzo się 

bała wszelkich sądów: jak coś było z sądu, to było dla nich święte. 

Babcia na mnie spojrzała, a ja w tym co miałem na sobie, trochę tam 

tych lumpów, wróciłem do domu. 

W domu nie byłem długo. Ta sama pani, która wystarała się o moją 

rehabilitację, postarała się później o to, żebym trafił do domu dziecka. 

Wówczas było tych domów sierot na terenie Łodzi pewnie pięć, sześć. 

Po wojnie było przecież bardzo dużo sierot. W tym domu dziecka byłem 

trzy lata. Jak miałem 18 lat to wróciłem do domu. Ale to długo nie 
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trwało,  ponieważ  jak  miałem  18  lat  i  parę  miesięcy,  to  dostałem 

wezwanie na komisję wojskową – tak wówczas było,  że około 3 lata 

przed powołaniem do wojska były takie komisje wojskowe. Oni badali, 

zatwierdzali  zdolność,  wykształcenie  itp.  itd.  Miałem tak  przez  dwa 

lata,  trzeciej  komisji  już  nie  doczekałem.  Dostałem  powołanie  do 

wojska. Na ulicy Stanisława, to było koło katedry.

Pytanie od publiczności:
Tylko jedno pytanie, czy ty chodziłeś do polskiej szkoły po wojnie?

Waldemar Seiler
A to ja pominąłem to wykształcenie, no tak... Tak, w domu dziecka. 

Tylko że wówczas to nie były klasy, tylko semestry. Pamiętasz? Były 

semestry, tak, że się dwie klasy kończyło w jednym roku. Na Łęczycką 

chodziłem.  I  później  też,  już  po domu dziecka,  chodziłem do szkoły 

zawodowej, budowlanej. To jest tyle, jeżeli chodzi o moją edukację. 

Pytanie od publiczności:
Wie Pan może, czym zajmowały się kobiety przed wojną, czy działały w 

jakichś organizacjach, czy pracowały,  czym się zajmowały? Co robiły 

kobiety w pana rodzinie przed wojną?

Waldemar Seiler
Moja  mama  zmarła  bardzo  młodo.   Ukończyła  szkołę,  no  i  później 

wyszła za mąż, troszkę pracowała gdzieś – dokładnie to nie wiem. I 

zmarła  jak  miałem  osiemnaście  miesięcy,  to  tyle  co  mi  tam 

opowiadano...  Za dużo mi nie chcieli  o mamie opowiadać, bo to był 

zbyt smutny temat. A inne kobiety? Moja babcia pracowała troszkę w 

włókiennictwie,   ale  generalnie  była  gospodynią.  Ale  jeszcze  mogę 

powiedzieć  jak to  było  podczas  wojny,  bo to  pominąłem.  Było  takie 

WALDEMAR SEILER - transkrypcja spotkania studentów i wykładowców ze świadkami tamtych czasów, 
które odbyło się 26  maja 2011 roku na wydziale germanistyki Uniwersytetu Łódzkiego
© Europäischer Verein für Ost-West-Annäherung (2011) 13



polskie  małżeństwo,  które jako pierwsze sprowadziło  się  do naszego 

domu, to znaczy do domu naszego dziadka. Podczas wojny każdy bał 

się obozów. Moja babcia zatrudniła jedną Polkę, ale to musiał chyba 

dziadek  załatwić,  to  znaczy  dziadek  zatrudnił  ją  i  jej  męża  jako 

gospodarzy  domu -  do zamiatania,  mycia schodów.  To był  piętrowy 

dom. On to wszystko załatwił – dziadek. W ten sposób to małżeństwo 

uniknęło obozu. Ale ja nie mogę sobie przypomnieć, czy ktoś z tych 

moich znajomych był w obozie. Z tych bardzo dobrych znajomych... Nie 

mogę sobie tego przypomnieć. Gdyby ojciec czy matka jakiegoś mojego 

kolei trafiliby to obozu, to na pewno bym o tym wiedział. 

Pytanie od publiczności:
Gdy  miał  Pan  12-13  lat  został  Pan  wysłany  do  rolnika.  Czy  ktoś  

wyciągnął Pana z domu i wysłał do pracy, czy dostał Pan jakieś pismo 

że musiał Pan tam pójść. Kto Pana wysłał do tej pracy? Czy handlarz  

przyszedł do Pana do domu?

Waldemar Seiler
To byli  handlarze.  Znajomi mojej  babci,  mojej  cioci.  I  obiecywali  im 

złote góry. Powiedzieli: „Ty się męczysz z tym dzieckiem, nie ma co jeść 

itd., oddaj go na wieś do chłopa – on tam będzie krówki pasł, dostanie 

jedzenie”. I to, czego jeszcze nie nadmieniłem, dlaczego oni to robili. 

Oni raz czy dwa razy w miesiącu przychodzili do tego wieśniaka i takie 

torby wynosili.4

Pytanie od publiczności:
Czy Pan podpisywał później jakiś dokument poprzez który został Pan 

zwolniony z tej pracy? 

4  Uzupełnienie – Czy był to rodzaj zapłaty rolnika dla babci/cioci? Czy babcia i ciocia odnosiły jakieś  
korzyści z pracy Waldemara?  
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Waldemar Seiler
Ja zostałem zrehabilitowany. 

Pytanie od publiczności:
To było równoznaczne z tym, że był Pan wolny, tak?

Waldemar Seiler
Tak.

Pytanie od publiczności:
Na jakiej podstawie był Pan u tego rolnika?

Waldemar Seiler
Jako Niemiec! Jako niemieckie dziecko. 

Pytanie od publiczności:
A czy wie Pan, co Pan w ogóle podpisał? 

Waldemar Seiler
Nie rozumiem.

Pytanie od publiczności:
Jeżeli mówi Pan, że poszedł Pan do pracy, w sumie na takiej podstawie  

prywatnej,  to  znaczy,  że ktoś  z Pana rodziny czy handlarze  obiecali  

rodzinie,  że jeśli  pójdzie  Pan do pracy  to  będzie  Panu lepiej  niż  tam  

gdzie Pan wówczas był, to nie jest to żadna podstawa prawna. Ale na 

samym końcu mówi Pan, że podpisał Pan pewien dokument prawny na 

podstawie  którego  został  Pan  zwolniony  z  tej  pracy.  Nie  rozumiem,  
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dlaczego  już  wcześniej  nie  było  takiego  dokumentu  prawnego,  który 

mówił o tym zatrudnieniu. Chyba, że był jednak taki dokument?  

Waldemar Seiler
To  jest  bardzo  ważny  dokument,  ponieważ  do  sądu zostało  złożone 

pismo z wnioskiem o moją rehabilitację.

Komentarz od publiczności:
Rehabilitacja to przywrócenie obywatelstwa polskiego. 

Pytanie od publiczności:
A co Pana babcia robiła w czasie, kiedy pracował Pan u tego chłopa?  
Bo babcia była Niemką, tak?

Waldemar Seiler
Zaraz  po  wojnie  wszystkie  przeważnie  starsze  kobiety  niemieckie 

musiały się stawiać na takim prowizorycznym komisariacie na ulicy 

Zendrana (?).  Co rano musiały  się  tam meldować.  Te  starsze  panie 

musiały odśnieżać, usuwać lód z ulic i chodników, takie miały zadania. 

Pytanie od publiczności:
Mieszkaliście w swoich domach czy zostaliście wyrzuceni?

Waldemar Seiler
Zostaliśmy wyrzuceni!

Pytanie od publiczności:
I gdzie mieszkała babcia? Dostała inne mieszkanie?
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Waldemar Seiler
Przyszła do nas raz sąsiadka i powiedziała: „Słuchaj, oni przyjdą tak 

czy siak i Cię wyrzucą - zamień się ze mną“.  Czyli w obrębie naszego 

domu.  Babcia  miała  duży  pokój.  Zamieniliśmy  się.  Później,  jak  ci 

ludzie5 przyszli,  zostaliśmy wyrzuceni  z  domu,  z  większego do dużo 

mniejszego mieszkania…
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5  Uciekinierzy z innych terenów Polski?
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