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Mam w głowie polskie i niemieckie nazwy wsi
Rozmowa z Uwe Kerntopfem, wiceprzewodniczącym Stowarzyszenia Byłych Mieszkańców
Słupska i Powiatu Słupskiego
(Stolper Heimatkreise e. Verein),
działającego w Bonn od 1986
roku.
– Przyjechaliście do
Słupska po raz drugi.
Skąd taki akurat wybór
miejsca na spotkanie
organizacji?
– Nasze stowarzyszenie
liczy aktualnie około czterystu członków. Zrzeszamy
pod swoją egidą byłych
mieszkańców dawnego powiatu słupskiego. Wcześniej
powiat słupski miał inne granice administracyjne. Dawni
mieszkańcy zaczęli spotykać
się jako stowarzyszenie już
we wczesnych latach powojennych. Spotkania organizowane były najpierw w
Niemczech. Dopiero po odwilży możliwe stały się zjazdy
w Polsce. Bardzo dużo ludzi z
tych stron znalazło się po
wojnie na terenie Zagłębia
Rury i bardzo szybko zaczęli
się ze sobą spotykać. Izba pamięci i stała wystawa historyczna poświęcona Słupskowi i jego mieszkańcom
sprzed 1945 roku powstały
już w 1955 roku. Wówczas
Bonn, które było tymczasową stolicą Republiki Federalnej Niemiec, objęło patronatem inicjatywę byłych
niemieckich mieszkańców
Słupska. Znajdują się tam
niezliczone pamiątki sprzed
1945 roku, dokumenty,
zdjęcia, ówczesne gazety,
różne przedmioty, a nawet
mundury słupskich huzarów
generała Bluechera. Wydawane
było
również
czasopismo. W ostatnim
spotkaniu mogli wziąć udział
nie tylko nasi zrzeszeni
członkowie. Zabraliśmy na
spotkanie do Słupska wszystkich zainteresowanych niemiecką historią w tym regionie. Zaliczają się do nich ci
urodzeni przed tysiąc dziewięćset czterdziestym piątym rokiem, również ich
potomkowie jak i nasi polscy
przyjaciele. Dla nich, dla nas
wszystkich zresztą, ten region jest heimatem. Tu
chciałbym wyjaśnić, że dla
mnie heimat to pojęcie określające pewien specyficzny
stan umysłu, ojczyzna postrzegana przez pryzmat
uczuć, przez sentyment, a
nie tylko i wyłącznie jako
miejsce na mapie.
– Czy podoba wam się
Słupsk?
– Muszę przyznać, że
bardzo. To bardzo ładne
miasto. Po raz pierwszy jako
stowarzyszenie odwiedziliśmy Słupsk dwa lata temu.
Wszystkim bardzo się podobało, stąd decyzja o zorganizowaniu zjazdu po raz drugi
właśnie w Słupsku. Wiele
osób chce tu wrócić za dwa
lata. Chociaż wśród nas jest
sporo starszych ludzi, dla
których taka podróż jest
bardzo męcząca. Jazda w
jedną stronę zajmuje prawie
piętnaście godzin.
– Wasze wizyty wciąż u
części Polaków budzą

mieszane uczucia. Erika
Steinbach przedstawiana jest jako osoba bardzo roszczeniowa,
której my, Polacy, powinniśmy się bać.
– Wszyscy jesteśmy mieszkańcami zjednoczonej Europy. Nasze wizyty w Polsce
są tylko i wyłącznie podróżami sentymentalnymi.
Nikt z nas nie chce wracać
do Polski i zabierać Polakom
domów, ziemi, majątków.
Przyjeżdżamy tu z ogromną
przyjemnością właśnie po to,
żeby w swoim gronie celebrować heimat. Jakkolwiek
przyznaję, że jest wciąż w
Niemczech
mniejszość,
która do tej pory nie powitała Unii Europejskiej.
Trzymam się z dala od polityki, jednak jeśli chodzi o
Erikę Steinbach, przyznaję,
że przedstawienie jej na
okładce polskiego magazynu
w nazistowskim mundurze
wzburzyło mnie. Uważam,
że polskie media przeinaczają jej intencje. Zupełnie
niepotrzebnie pojawiają się
informacje błędne lub takie,
których nigdy mu nie powiedziała. Jako stowarzyszenie
absolutnie nie angażujemy
się w politykę. Wspieramy
różne polskie instytucje i
projekty. Fundujemy tablice i
pamiątkowe, sfinansowaliśmy restaurowanie wyposażenia kościelnego, wspieramy przedszkole przy ul.
Wandy w Słupsku, gdzie
przed wojną mieszkała rodzina Isabell Salheim, wspieramy słupskich Joannitów,
mniejszość niemiecką w
Słupsku i dużo innych rzeczy.
Raz w roku publikujemy
"Stolper Heft" (Słupskie Zeszyty). Dobrze nam się
układa współpraca z pomorskimi archiwami, Muzeum
Pomorza Środkowego i
Miejską Biblioteką Publiczną.
– Kiedy pan po raz
pierwszy przyjechał do
Polski?
– Po raz pierwszy do Polski
przyjechałem w dwutysięcznym roku. Żelazna kurtyna była zniesiona, ale nadał
były kontrole na granicy.
Przypomniało mi to, jak
przekroczyłem wewnętrzną
granicę niemiecką przed tysiąc dziewięćset osiemdziesiątym dziewiątym rokiem,
kiedy to odwiedzałem
wschodni Berlin. Teraz podróżowanie do Polski jest takie
jak podróżowanie do Danii
lub Holandii i to jest dobre.
Kocham odwiedzać Pomorze. Czuję, że to jest część
mojego pochodzenia. Kocham ten wyjątkowy dla
mnie kawałek lądu z lasami,
polami, Morzem Bałtyckim.
Miejsce które najbardziej
lubię to plaża w Rowach.
Szczególnie kiedy siedzisz
wieczorem i oglądasz zachód
słońca. Nigdy wcześniej nie
widziałem plaży z tak białym
piaskiem. Nie potrzebuję
mapy, gdy jadę przez wsie.
Mam w głowie polskie i niemieckie nazwy wsi. Widzę, że
w ciągu ostatnich lat Słupsk
się rozwija, jednak wsie w
okolicach umierają. Młodzi
ludzie w większości wyprowadzają się. Do miast lub innych krajów, Wstyd, że dochodzi do takiego upadku
wsi. A z drugiej strony jest mi
przykro i niezręcznie, że ja
mam tak wiele, a ci ludzie nie
mają nic.

Julius Kerntopf, dziadek Uwe Kerntopfa, z lewej strony stoi brat Juliusa – Rudolf. Fotografia zrobiona w
1943 roku.
Fot. Archiwum
– Nie wszyscy dawni
mieszkańcy chcą odwiedzać dawną ojczyznę.
– Rzeczywiście, kiedy rozmawiam o moich doświadczeniach i wrażeniach z wizyt
w Polsce ze starszymi Niemcami, są i tacy, którzy mówią
mi, że nie nigdy tu nie przyjadą z powodu złych wspomnień które są nadal zbyt
silne. Chcą zachować dobre
wspomnienia i obawiają się
starych, bolesnych wspomnień, które mogą wrócić.
Również z powodu złych doświadczeń, jakie mieli z Polakami nie chcą przyjeżdżać do
Polski.
– Co się wam w Polakach podoba?
– Przede wszystkim życzliwość i otwartość na innych.
To zadziwiające, że pukając
do wielu domów na polskich
wsiach, byliśmy i jesteśmy
ciepło przyjmowani. Do tego
stopnia, że bardzo szybko jesteśmy wpuszczani i oprowadzani po domostwach.
Jeśli zapukasz do dziesięciorga drzwi i powiesz, że
jesteś Niemcem, 9 drzwi zostanie otwartych, a ewentualnie jedne zamknięte. W
Niemczech jest to nie do pomyślenia, że do domu
wpuści się obcych ludzi.
– A jakie były koleje losu
pańskiej rodziny?
– Przyznaję, że dość późno

zainteresowałem się historią
mojej rodziny. Pamiętam,
kiedy dziadek, grając ze znajomymi w karty, w trakcie
spotkań towarzyskich wspominał dawne czasy, nienawidziłem tego. Nienawidziłem
również historii w szkole, z
wielką chęcią wykreśliłbym
wtedy zupełnie nauczanie
historii w szkole. Niewiele
wiem o mojej rodzinie, nie
znam wielu szczegółów,
których niestety nie udało mi
się odnaleźć. Macocha mojego ojca z czworgiem dzieci
uciekała przez Bałtyk w
marcu 1945, a matka mojej
matki została wypędzona z
Polski. Wyjechała transportem z piątką dzieci we
wrześniu 1947. Nie mogli za
dużo ze sobą zabrać. Matki
były szczęśliwe, że mogły
uratować dzieci. Urodziłem
się w 1959 roku w Lewerkusen, mój brat przyszedł na
świat w roku 1957. Moi rodzice pochodzili ze wschodniej części Niemiec. Moja
mama urodziła się w Bochówce, małej wsi w powiecie Czarna Dąbrówka. W
1937 nazwę wsi zmieniono
na Hohenlinde, ponieważ
Bochówka nie brzmiała wystarczająco niemiecko. Moi
przodkowie ze strony mamy
byli z dziada pradziada rolnikami, mieszkali w okolicach Słupska, Bytowa,
Lęborka i Kartuz. Przodkowie

po tej podróży – transport
numer czterdzieści siedem,
wagon numer sześć. W
jednym wagonie bydlęcym
zamknięto trzydzieści osób.
Zdaję sobie sprawę z tego, że
nie można tej ciężkiej podróży porównywać na przykład do Żydów, na których
przeważnie na końcu podróży czekała zagłada.
– Słyszymy od czasu do
czasu głosy, że Polska
powinna przeprosić za
wysiedlenia.
– Powiem tak – dlaczego
nie? Nie możesz poddawać
ocenie złych sytuacji mając
złe doświadczenia. Uważam,
że nikt nie stracił, i nie straci
twarzy mówiąc "przepraszam". Przypomina mi się
gest Williego Brandta w 1970
roku, kiedy złożył w Warszawie hołd ofiarom getta. To
był moim zdaniem wielki
gest. Przed 1945 rokiem wydarzyło się wiele zła, ale również po 1945 roku. Moja
babcia nie chciała wiele
mówić o tamtym czasie.
Trauma, którą przeżyła, te
wszystkie
potworności,
których była świadkiem, spowodowały, że w jej głowie powstała mroczna strefa, o
której nie chciała mówić.
Wracając do historii mojej
rodziny, to mogę opowiedzieć o pewnej ciekawostce.
Członkowie jednego z
odłamów rodziny Kerntopf
przybyli z Bydgoszczy do
Warszawy około roku 1800,
gdzie w latach późniejszych
założyli fabrykę fortepianów.
Na fortepianie Kerntopfa
koncertował Ignacy Jan Paderewski. Życie Niemców w
wielkim mieście wyglądało
zupełnie inaczej niż na prowincji czy w małej wsi, gdzie
niemieckość była pielęgnowana i podtrzymywana. W
Warszawie rodzina z biegiem
lat się spolonizowała, przeszła całkowicie na katolicyzm, a język niemiecki zaginął. Kiedy w 1996 roku
zaczynałem swoje poszukiwania genealogiczne, dostałem list z Polski od doktora Pawła Kerntopfa, który
zastanawiał się, czy poza
Polską żyją jeszcze inni Kerntopfowie. Jest on potomkiem
rodziny produkującej fortepiany. Spotkaliśmy się już
dwa razy, planujemy wykonanie analizy DNA, żeby na
sto procent przekonać się,
czy jesteśmy kuzynami. A to
z tego powodu, że księgi kościelne i dokumenty zostały
zniszczone w trakcie działań
wojennych.
– Czy w trakcie pobytów
w Polsce miał pan jakieś
złe doświadczenia?
– Miałem tylko jedno złe
doświadczenie. Kiedy w
dwutysięcznym roku byłem
w archiwum w Szczecinie.
Musiałem wypełnić formularz, by móc przeglądać stare
niemieckie dokumenty. Formularz był po polsku, a pracownik archiwum odmówił
mi pomocy. Stałem tam w
pokoju jak dureń, słuchając,
że przyjeżdżając do Polski
powinienem znać język. W
trakcie kolejnej wizyty w
szczecińskim archiwum, w
2008 roku spotkałem się już z
zupełnie innym przyjęciem.
Tak więc czasy się zmieniają,
więc miejmy nadzieję, że ludzie też.

mieszkający w okolicach
Kartuz byli katolikami i Kaszubami. Rodzina nazywała
się najpierw Kąkol, a później
Kunkel. Inna gałąź, protestancka nosiła nazwisko
Srock, a później Schrock. Moi
przodkowie ze strony ojca
żyli na terenie Polski przez
kilka pokoleń jako niemieccy
osadnicy w okolicach Lipna i
Rypina. Niestety do tej pory
nie udało mi się odnaleźć
"mostu" do przeszłości i odpowiedzi na pytanie skąd się
tam wzięli i kiedy dokładnie
się osiedlili? Pracowali na roli,
pielęgnowali język i kulturę
niemiecką oraz chodzili do
protestanckiego kościoła.
Mój dziadek władał trzema
językami – niemieckim, polskim i rosyjskim. Kiedy
Niemcy zaatakowali Polskę
w 1939 roku i przyłączyli
Lipno i Rypin do Tysiącletniej Rzeszy, ponieważ w
opinii nazistów teren ten należał do Niemiec, a stracony
został w bitwie pod Tannenbergiem (Stębarkiem lub
Sztymbarkiem) w 1410 roku.
Bez komentarza dziadek
przyłączył się do niemieckiej
armii. Umarł w 1947 w
obozie jenieckim w Estonii.
Moja babcia, która uciekała z
piątką dzieci dotarła w 1945
roku do Krzywania w pobliżu
Słupska. Skąd zostali wypędzeni w 1947 roku. ZnalaKATARZYNA SOWIŃSKA
złem nawet w archiwum ślad katarzyna.sowinska@mediaregionalne.pl

