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Instytucjonalizacja mniejszości niemieckiej na Pomorzu Gdańskim po 1989 r. 

 

W niniejszym artykule autorka przedstawia proces instytucjonalizacji mniejszości 

niemieckiej po 1989 r. na Pomorzu Gdańskim1.  

Przyjęta arbitralnie nazwa Pomorze Gdańskie, jest nieostre, bowiem na przestrzeni 

wieków występowały na tym obszarze częste przekształcenia administracyjne i płynność 

granic, co powoduje nieadekwatność nazw historyczno-geograficznych2.  

Generalnie położenie stowarzyszeń mniejszości niemieckiej pokrywa się w większości 

z terenem byłej prowincji Prusy Zachodnie (1878-1920) i terytorium byłego II Wolnego 

Miasta Gdańska (WMG, 1920-1939), oraz ze względu na historyczne i instytucjonalne 

powiązania, z terenem byłej prowincji Pomorze.  

Po reformie administracyjnej w Polsce, wprowadzonej z dniem 1 stycznia 1999 roku3, 

omawiane stowarzyszenia mniejszości niemieckiej funkcjonują na obszarze województwa 

pomorskiego, części województwa kujawsko-pomorskiego, części województwa warmińsko-

mazurskiego oraz północnej części województwa wielkopolskiego.  

Grupy mają (lub miały) swoje siedziby w następujących miastach: Bydgoszcz, Bytów, 

Chojnice, Elbląg, Gdańsk, Gdynia, Grudziądz, Iława, Kwidzyn, Lębork, Lidzbark Welski, 

Łasin, Malbork, Nowe Miasto Lubawskie, Sztum, Tczew, Toruń, Wierzchucino, Złotów.   

Na Pomorzu Gdańskim ludność pochodzenia niemieckiego podjęła pierwsze próby 

tworzenia organizacji mniejszości niemieckiej na przełomie 1988 i 1989 r.  

Pierwszą organizacją mniejszości niemieckiej na Pomorzu Gdańskim, wpisaną do 

rejestru stowarzyszeń, była organizacja w Gdańsku. Była to jednocześnie jedna z pierwszych 

organizacji tego typu, zarejestrowanych w Polsce. Ponieważ informacje na temat 

instytucjonalizacji mniejszości niemieckiej na Górnym Śląsku rozprzestrzeniały się w 

szybkim tempie, jeszcze przed oficjalną rejestracją gdańskiej organizacji, jej aktywiści 

                                                           
1 Szczegółowe omówienie stowarzyszeń mniejszości niemieckiej na Pomorzu Gdańskim w monografii: M. 

Lemańczyk, Mniejszość niemiecka na Pomorzu Gdańskim, Wyd. Instytut Studiów Politycznych PAN, Warszawa 

2016, ss. 417. 
2 Por. Historia Pomorza, T. I (do roku 1466), cz. I, G. Labuda (red.), Poznań 1969.  
3 Por. Dz. U. 1998 nr 96 poz. 603 (Ustawa z dnia 24 lipca 1998 r. o wprowadzeniu zasadniczego 

trójstopniowego podziału terytorialnego państwa). 
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spotkali się w styczniu 1990 r. w Jemielnicy z przedstawicielami mniejszości niemieckiej ze 

Śląska Opolskiego, omawiając podstawowe kwestie związane z powoływaniem i 

funkcjonowaniem towarzystw. 

Jednym z inicjatorów powołania organizacji mniejszości niemieckiej w Gdańsku był 

Gerard Olter, wówczas mieszkaniec Gdyni. Wszedł on, wraz ze Stanisławem Lange i Janem 

Szymańskim, w skład trzyosobowego Komitetu Założycielskiego, powołanego dnia 

11.06.1989 r. na zebraniu założycielskim Stowarzyszenia Obywateli Polskich Pochodzenia 

Niemieckiego. Podjęto wówczas dwukrotne próby rejestracji stowarzyszenia, rozpatrzone 

negatywnie przez Urząd Miejski w Gdańsku oraz w Gdyni. Dopiero trzeci wniosek o 

rejestrację Stowarzyszenia Obywateli Polskich Pochodzenia Niemieckiego (SOPPN, 

Gesellschaft polnischer Bürger deutscher Herkunft), złożony 6.07.1989 r. w Sądzie 

Wojewódzkim w Gdańsku, spotkał się z pozytywnym rozpatrzeniem i poskutkował 

wpisaniem grupy do rejestru stowarzyszeń dnia 15.03.1990 r.4 

Stowarzyszenie objęło działalnością rozległy obszar ówczesnych województw: 

gdańskiego, słupskiego i elbląskiego. Pierwszy zarząd, wybrany 19.05.1990 r. tworzyli: 

Gerard Olter – przewodniczący (1990-1994), Jan Szymański – zastępca przewodniczącego, 

Urszula Radtke – sekretarz zarządu, oraz członkowie zarządu – Ryszard Adamczuk,  Adam 

Bella,  Siegfried Dertz i Zofia Mikulski. Nastąpiła zmiana nazwy organizacji na Związek 

Ludności Pochodzenia Niemieckiego (ZLPN, Bund der Bevölkerung deutscher Abstammung). 

Pierwsze biuro w Gdańsku-Wrzeszczu ZLPN wynajął od Spółdzielczego Ośrodka 

Badawczo-Rozwojowego „Elektromet”. Nastąpił wówczas gwałtowny wzrost podań o 

przyjęcie do organizacji od osób z Gdańska, Sopotu, Gdyni i innych miejscowości 

województwa gdańskiego, oraz z województw ościennych: bydgoskiego, elbląskiego czy 

słupskiego. Wraz ze stale powiększającą się liczbą członków – pod koniec 1990 r. organizacja 

liczyła 523 członków zwyczajnych i 43 wspierających – wzrastały jej potrzeby lokalowe i 

potrzeby w zakresie działalności kulturalno-społecznej. Biuro ZLPN przenoszono od tego 

czasu dwukrotnie.  

Ostatecznie, dzięki wsparciu pierwszej powojennej konsul RFN w Gdańsku, dr 

Marianne Wannow, organizacja otrzymała w lipcu 1991 r. pomieszczenie z przeznaczeniem 

na siedzibę biura w Gdańsku-Wrzeszczu.  

                                                           
4 Por. (ar.), Danziger Volksgruppe in Not, „Schleswiger Nachrichten”, 16.03.1991; Deutsche in Danzig bitten um 

Kontakte, „Die Pommersche Zeitung”, 10.12.1990; M. Gabriel, Deutsche in Westpreuβen, „Kirchenbrief”, 

9/1990, s. 10; M. Gabriel, Deutsche in Westpreuβen. Sie brauchen unsere Hilfe. DFK Danzig benötigt dringend 

ein Kopiergerät, „Der Westpreusse. Bundesorgan der Landsmannschaft Westpreussen” 9/90; H. Gallus, 

Niemieckie pochodzenie, „Gazeta Wyborcza”, 06.03.1992; (u), Powstało stow. mniejszości niemieckiej, 

„Dziennik Bałtycki” nr 64, 16.03.1990.  
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W 1996 r. organizacja zmieniła nazwę na Związek Mniejszości Niemieckiej w 

Gdańsku (Bund der Deutschen Minderheit in Danzig). Ta nazwa funkcjonuje do dziś. 

Początkowo w ramach ZMN Gdańsk funkcjonował Klub Kobiet (Frauenclub) i Klub 

Seniorów (Seniorenclub), a także utworzony w 1992 r. Związek Młodzieży Mniejszości 

Niemieckiej Koło Gdańsk (Bund der Jugend der Deutschen Minderheit, BJDM) – jako 

członek ogólnopolskiej struktury BJDM5. Żadna z trzech powyższych grup obecnie nie jest 

aktywna.  

Do dziś działa natomiast powołany 12.01.1991 r. z inicjatywy Janiny Karnas 

(członkini ZMN w Gdańsku) Danziger Club (Klub Gdańszczan), zrzeszający urodzonych 

przed 1945 r. niemieckich gdańszczan. Pierwsze spotkanie niemieckich gdańszczan 

należących do ZMN Gdańsk odbyło się 22.01.1991 r.6  Pierwszą przewodniczącą Zarządu 

Danziger Clubu została Janina Karnas (21.03.1992-21.10.1992). Mimo, iż Danziger Club nie 

posiadał osobowości prawnej, opracował własny wewnętrzny regulamin (Aneks …). 

Wprowadzono także cykliczne środowe spotkania kulturalne dla członków Klubu. W 

pierwszej połowie lat dziewięćdziesiątych XX w. Klub zrzeszał ok. 190 członków.  

Ambicje instytucjonalnego skupienia ludności pochodzenia niemieckiego na Pomorzu 

Gdańskim rosły w szybkim tempie. Organizacja gdańska, pomimo centralnego położenia i 

funkcjonowania w charakterze organizacji wojewódzkiej, nie była w stanie zaspokoić potrzeb 

wszystkich osób, zwłaszcza z odleglejszych miejscowości i ościennych województw. W 

związku z tym nastąpiła decentralizacja struktury ZMN Gdańsk, która przejawiała się 

powstaniem tzw. oddziałów terenowych, lub samodzielnych organizacji na bazie członków 

ZMN Gdańsk.       

W 1993 r. ZMN Gdańsk powiększył strukturę o nowe ośrodki terenowe, tj. 1.01.1993 

r. powstała grupa terenowa ZMN Gdańsk w Wierzchucinie, 1.03.1993 r. grupa terenowa w 

Tczewie i 1.08.1993 r. grupa terenowa w Bytowie. W połowie 1991 r., na bazie członków 

ZMN Gdańsk, powstały dwie samodzielne organizacje mniejszości niemieckiej, prowadzące 

działalność na obszarze dawnego województwa bydgoskiego i słupskiego, tj. Słupski Związek 

Ludności Pochodzenia Niemieckiego z siedzibą w Słupsku oraz Bydgoski Związek Ludności 

Pochodzenia Niemieckiego z siedzibą w Bydgoszczy. Tym samym ZMN Gdańsk wyłączył 

organizacje ze Słupska i Bydgoszczy z zakresu własnego oddziaływania. Wiadomo także, iż 

                                                           
5 Por. M. Lemańczyk, Tożsamość społeczno-kulturowa młodzieży należącej do Związku Młodzieży Mniejszości 

Niemieckiej w Gdańsku, „Acta Cassubiana”, T. X, Gdańsk 2008, s. 80–91.  
6 Por. J. Karnas, Ein Brief aus Danzig, „Unser Danzig…”, op. cit.,  6/1991. oraz Begegnung auf einer Danzig-

Reise, „Unser Danzig…”, op. cit., 16/1991, s. 13; Güschi, Der Danziger Bowkes waren dabei [w:] „Heimatbrief 

der Danziger Katholiken”, nr 7/8,  1991, s. 11; A. Ubertowska, Wyjść z etnicznego getta, „Gazeta Morska-Gazeta 

Wyborcza” nr 105, 07.05.1994. 
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w latach dziewięćdziesiątych XX w. powołanie oddziałów terenowych ZMN Gdańsk nie 

powiodło się w Starogardzie Gdańskim oraz w Kościerzynie, ze względu na dużą skalę  

migracji osób do Niemiec. 

Jako pierwsi postanowili powołać grupę terenową członkowie ZLPN Gdańsk, 

zamieszkali w Wierzchucinie i Białogórze. Dnia 1.01.1993 r. powstał Związek Mniejszości 

Niemieckiej w Gdańsku Grupa Terenowa w Wierzchucinie (Bund der Deutschen Minderheit 

in Danzig Ortsgruppe in Wierschutzin), działający na obszarze gmin: Krokowa, Choczewo i 

Gniewino7. Funkcję przewodniczącej od początku pełniła Eleonora Doering. Na etapie 

powoływania i w pierwszej fazie działalności grupy wsparcia udzieliły lokalne władze, 

przyznając siedzibę w budynku Gminnej Spółdzielni Samopomoc Chłopska, oraz ksiądz z 

miejscowej parafii, udostępniając pomieszczenia na plebanii w celu organizacji spotkań. 

ZMN w Wierzchucinie w 1993 r. skupiał ok. 250 członków, w kolejnych latach liczebność 

podlegała zmianom, oscylując wokół 360-300 osób. Od 2007 r. grupa stopniowo ograniczała 

swoją działalność, aż do całkowitego zaprzestania formalnej aktywności.    

Członkowie ZLPN w Gdańsku, zamieszkali w Tczewie i okolicach, stanowili także 

trzon grupy inicjatywnej, która w lipcu 1992 r. postanowiła powołać Związek Mniejszości 

Niemieckiej w Gdańsku Oddział Terenowy w Tczewie (Bund der Deutschen Minderheit in 

Danzig Kreisverband Dirschau). Wsparcia udzieliły osoby z niemieckiego miasta chrzestnego 

Witten, działające w Kole Ojczyźnianym przy Ziomkostwie Prus Zachodnich. Oddział w 

Tczewie rozpoczął działalność dnia 1.03.1993 r. i objął zasięgiem działania obszar byłego 

powiatu tczewskiego, tj. miasta i gminy: Tczew, Gniew, Pelplin, Starogard Gdański, Skórcz, 

Pruszcz Gdański, Skarszewy; gminy: Morzeszczyn, Subkowy, Bobowo, Kaliska, Lubichowo, 

Osieczna, Osiek, Smętowo Graniczne, Zblewo, Cedry Wielkie, Kolbudy, Pszczółki, Trąbki 

Wielkie, Suchy Dąb. Przewodniczącym został Ryszard Kreja, a wiceprzewodniczącym 

Tadeusz Kobiela, późniejszy długoletni przewodniczący. Formalna rejestracja Związku 

Mniejszości Niemieckiej w Gdańsku Oddział Terenowy w Tczewie nastąpiła dopiero dnia 

22.12.1997 r. na mocy postanowienia Sądu Wojewódzkiego w Gdańsku. Zarząd Miasta 

Tczew przyznał w 1993 r. Związkowi pomieszczenia biurowe, z przeznaczeniem na siedzibę. 

Liczebność tczewskiej organizacji wynosiła w latach dziewięćdziesiątych ok. 570 osób.  

Odmiennie przedstawiała się instytucjonalizacja mniejszości niemieckiej na terenie 

Bytowa i okolic. Tu bowiem w niemal jednym czasie powstały i funkcjonowały dwie 

konkurencyjne organizacje mniejszości niemieckiej, tj. zarejestrowany w grudniu 1992 r. 

                                                           
7 Pierwotnie: Związek Ludności Pochodzenia Niemieckiego w Gdańsku Oddział Terenowy w Wierzchucinie. 
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Bytowski Związek Ludności Pochodzenia Niemieckiego z siedzibą w Słupsku, którego 

przewodniczącym był Waldemar Baumgard oraz zarejestrowany w październiku 1992 r. 

Powiatowy Bytowski Związek Ludności Pochodzenia Niemieckiego – bytowska Grupa 

Terytorialna Słupskiego Związku Ludności Pochodzenia Niemieckiego, której 

przewodniczącą była Lilli Pluto-Prądzińska.  

Zanim jednak powstały obydwie organizacje, osoby pochodzenia niemieckiego z 

Bytowa i okolic wstępowały najpierw do ZLPN w Gdańsku. Liderzy dwóch bytowskich 

organizacji nie podejmowali kroków w kierunku wzajemnego porozumienia lub 

współdziałania. Co więcej, członkostwo w tych organizacjach było początkowo bardzo 

płynne, a jeśli dodać, iż przez pewien czas na terenie Bytowa działała jeszcze trzecia 

organizacja skupiająca członków z dwóch już istniejących organizacji w Bytowie, tj. 

Kulturalno-Socjalne Stowarzyszenie Niemieckiej Przynależności Narodowej na Pojezierzu 

Bytowskim z siedzibą w Bytowie (zarejestrowane 18.05.1993 r. przez Sąd Wojewódzki w 

Słupsku), to stosunki pomiędzy organizacjami na tak niewielkim obszarze były napięte. 

Przewodniczącym Zarządu został Waldemar Baumgard, a pierwszą wiceprzewodniczącą Lilli 

Pluto-Prądzińska. Kulturalno-Socjalne Stowarzyszenie liczyło na początku ok. 700 członków, 

z czego 277 osób rekrutowało się z byłej bytowskiej Grupy Terytorialnej Słupskiego 

Związku. Z czasem powyższe bytowskie organizacje mniejszości niemieckiej przekształciły 

się w jeden bytowski oddział terenowy ZMN w Gdańsku.  

Na wniosek stuosobowej grupy członków ZMN w Gdańsku, zamieszkałych na terenie 

Lęborka i okolic, dnia 1.02.1995 r. powołano ZMN Gdańsk Grupę Terenową Lębork (Bund 

der Deutschen Minderheit in Danzig Ortsgruppe Lauenburg). Organizację zarejestrowano w 

Sądzie Wojewódzkim w Słupsku dnia 15.09.1998 r. Obszar oddziaływania Związku objął 

miasto Lębork i powiat lęborski. Pierwszym i długoletnim przewodniczącym od dnia 4.03. 

1995 r. był Jan Jerzy Remus. W 1998 r. organizacja liczyła 483 członków zwyczajnych i 3 

wspierających, a rok później 492 osoby, w tym 21 dzieci. W ramach lęborskiej organizacji od 

1996 r. działała aktywnie dziecięca grupa taneczno-śpiewacza „Marienkäfer” (później 

„NORDIA”), pod kierownictwem Ireny Hirsch. 

Początki mniejszości niemieckiej w Gdyni sięgają 1994 r. i wiążą się z 

funkcjonowaniem dwóch samodzielnych organizacji, które w 2002 r. połączyły się w jedną – 

zarejestrowany w dniu 27.05.2004 r. przez Sąd Rejonowy w Gdańsku Związek Ludności 

Niemieckiej w Gdyni. 
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Jak wynika z dostępnych dokumentów, od lutego 1994 r. cotygodniowe spotkania 

kilkunastu osób pochodzenia niemieckiego z Gdyni, Wejherowa i Sopotu odbywały się 

regularnie w siedzibie ZMN w Gdańsku. 

Dnia 1.01.1996 r. rozpoczął działalność ZMN w Gdańsku Oddział Terenowy w 

Gdyni. Do czasu uzyskania własnej osobowości prawnej oddział w Gdyni korzystał z lokalu 

wspólnie z Towarzystwem Polsko-Niemieckim Gdynia. Rejestracja organizacji pod nazwą 

Związek Mniejszości Niemieckiej w Gdańsku Oddział Terenowy w Gdyni, nastąpiła na mocy 

postanowienia Sądu Wojewódzkiego w Gdańsku z dnia 10.04.1998 r.8, obejmując obszar 

Gdyni, Wejherowa, Redy i Rumi. Pierwszym przewodniczącym został Marian Wolff.  

Niemal jednocześnie w Gdyni od początku 1996 r. funkcjonował Związek Ludności 

Niemieckiej, którego przewodniczącym 31.01.1996 r. został wybrany Benedykt Reszka. 

Organizację zarejestrowano 28.05.1996 r. Wielu członków obydwu gdyńskich organizacji 

mniejszości niemieckiej także pierwotnie należało do ZMN w Gdańsku. ZLN od początku nie 

posiadał własnej siedziby, a cykliczne spotkania odbywają się w lokalu użyczonym 

nieodpłatnie przez Gdyńskie Centrum Organizacji Pozarządowych w Gdyni. 

Na obszarze byłego województwa elbląskiego (obecnie województwa pomorskiego) 

pierwszą samodzielną organizacją, powołaną kilka tygodni po ZMN w Gdańsku, było 

Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Mniejszości Niemieckiej na Pomorzu z tymczasową 

siedzibą w Mikołajkach Pomorskich. Jednym z założycieli Towarzystwa był przewodniczący 

organizacji kwidzyńskiej, Manfred Ortmann, natomiast pierwszym przewodniczącym został 

Ryszard Branicki. Organizację wpisano dnia 3.04.1990 r. do rejestru stowarzyszeń decyzją 

Sądu Wojewódzkiego w Elblągu.  

Towarzystwo działało na rozległym obszarze byłych województw: szczecińskiego, 

koszalińskiego, słupskiego, elbląskiego i olsztyńskiego. W drugiej połowie 1990 r. 

organizacja dwukrotnie zmieniała nazwę, a od 1991 r. funkcjonuje pod nazwą Stowarzyszenie 

Ludności Pochodzenia Niemieckiego Ziemi Elbląskiej w Elblągu (SLPNZE w Elblągu, 

Gesellschaft der deutschen Minderheit Stadt und Kreis Elbing), obejmując działalnością 

obszar Elbląga oraz okolice (obecne województwo warmińsko-mazurskie). Pierwszą 

przewodniczącą została Karin Zielińska.  

Początkowo SLPN w Elblągu skupiało ok. 120 osób, w 1991 r. liczba członków 

wzrosła do ok. 460 osób, w tym 90 dzieci.  

                                                           
8 Por. Postanowienie Sądu Wojewódzkiego w Gdańsku Wydział I Cywilny w sprawie rejestracji, z dnia 

10.04.1998, sygn. INs Rej. St. 40/98. 
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W związku z przyrostem nowych członków w SLPN w Elblągu, na bazie 

stowarzyszenia powstały organizacje w Malborku i Kwidzynie. 

Stowarzyszenie Mniejszości Niemieckiej Miasta Malborka i Okolic z siedzibą w 

Malborku (SMN Miasta Malborka i Okolic) powstało z inicjatywy Jerzego Fryca i Edelberta 

Gronerta. Organizację zarejestrowano 8.06.1992 r. w Sądzie Wojewódzkim w Elblągu. Od 

początku funkcję przewodniczącego pełnił Edelbert Gronert.  

W szczytowym okresie funkcjonowania, pod koniec lat dziewięćdziesiątych XX w. 

malborskie stowarzyszenie liczyło 240–270 członków, w tym ok. 20 osób z Miłoradza.  

Niemal równolegle z organizacją malborską, dnia 6.07.1992 r., zostało zarejestrowane 

Towarzystwo Kulturalne Ludności Niemieckiej „Ojczyzna” w Kwidzynie (TKLN w 

Kwidzynie, Gesellschaft der deutschen Minderheit „Vaterland” in Westpreuβen). Rdzeń 

komitetu założycielskiego rekrutował się z organizacji elbląskiej (SLPNZE w Elblągu), której 

jednym z inicjatorów powołania był Manfred Ortmann, od początku przewodniczący TLKN 

w Kwidzynie. Towarzystwo działa na obszarze miast: Kwidzyn, Prabuty, Susz, Sztum oraz 

okolicznych wsi.  

Kolejną organizacją mniejszości niemieckiej na obszarze byłego województwa 

elbląskiego (obecnie województwa pomorskiego) był Związek Ludności Pochodzenia 

Niemieckiego „Ziemi” Sztumsko-Dzierzgońskiej (Bund der Bevölkerung deutscher 

Abstammung Stuhmer-Christburger „Heimat”), założony z inicjatywy późniejszego 

pierwszego przewodniczącego, Gerarda Zajdowskiego – członka Zarządu organizacji 

mniejszości niemieckiej w Kwidzynie, zamieszkałego wówczas w Starym Dzierzgoniu. 

Zebranie założycielskie sztumskiej organizacji odbyło się 4.12.1994 r. w Sztumie, 

natomiast organizację zarejestrowano w Sądzie Wojewódzkim w Elblągu na mocy decyzji z 

dnia 20.02.1995 r. Obszar oddziaływania Związku objął miasta Sztum, Dzierzgoń i okolice. 

Pod koniec lat dziewięćdziesiątych XX w., w szczytowym okresie działalności, organizacja 

skupiała ok. 517 członków, zaś w kolejnych latach liczebność członków zmniejszyła się o 

połowę. 

Na obszarze byłego województwa bydgoskiego, w Bydgoszczy, od jesieni 1990 r. 

działał Związek Ludności Pochodzenia Niemieckiego z siedzibą w Gdańsku Oddział w 

Bydgoszczy (ZLPN Oddział w Bydgoszczy). Organizacja początkowo działała jako oddział 

gdańskiej organizacji mniejszości niemieckiej. Jednym z inicjatorów powstania bydgoskiej 

grupy był Georg Johann Gradzielski z Bydgoszczy, który już w 1989 r. nawiązał pierwsze 

kontakty z osobami z grona mniejszości niemieckiej ze Śląska Opolskiego, Gdańska i 

Torunia.  
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Obszarem działania ZLPN Oddziału w Bydgoszczy było miasto i gmina Bydgoszcz, 

Chojnice, Nakło nad Wisłą, Sępólno Krajeńskie, Świecie i Tuchola. Organizacja początkowo 

skupiała ok. 30 członków, pod koniec 1990 r. liczyła ok. 150 osób, a w 1996 r. ok. 1 000 

członków zwyczajnych. Pierwszą przewodniczącą ZLPN Oddziału w Bydgoszczy została 

8.12.1990 r. Barbara Jankowska.  

Dnia 16.09.1991 r. w Sądzie Wojewódzkim w Bydgoszczy zarejestrowano 

samodzielną organizację pod nazwą Bydgoski Związek Ludności Pochodzenia Niemieckiego, 

przemianowany z czasem na Towarzystwo Mniejszości Niemieckiej w Bydgoszczy (TMN w 

Bydgoszczy). Początkowo przy TMN w Bydgoszczy działała grupa kobiet, która zajmowała 

się robótkami ręcznymi oraz spotykali się seniorzy-byli żołnierze Wehrmachtu, jednakże 

obecnie obydwie podgrupy nie istnieją.  

W Bydgoszczy działała także inne organizacja „Aktywność” Stowarzyszenie 

Wspierające Aktywność Mniejszości Niemieckiej w Polsce, która miała za cel ekonomiczne 

wspieranie ludności pochodzenia niemieckiego. Pozostawała jednak poza strukturami 

mniejszości niemieckiej w Polsce.  

Na obszarze byłego województwa bydgoskiego (obecnie województwa pomorskiego), 

w 1995 r. zarejestrowano w sądzie w Bydgoszczy organizację mniejszości niemieckiej w 

Chojnicach, której przewodniczącym był Jan Zyskowski. Grupę inicjatywną tej organizacji 

stanowili członkowie już istniejących organizacji, m. in. Benedikt Frost, ówczesny 

wiceprzewodniczący TMN w Bydgoszczy, oraz członkowie Zarządu ZMN w Gdańsku. 

Członkowie organizacji zamieszkiwali teren powiatu chojnickiego i powiatu tucholskiego. 

Generalnie trudno mówić o zorganizowanej i cyklicznej aktywności tej grupy, która ze 

względu na trudności organizacyjne szybko straciła rację bytu.  

Organizację chojnicką parokrotnie reaktywowano niemal po dekadzie przerwy, w 

listopadzie 2004 r. z inicjatywy Sylwii Mrówczyńskiej z Chojnic, przy wsparciu bydgoskiej i 

gdańskiej organizacji mniejszości niemieckiej, następnie na początku 2007 r., kiedy 

pełniącym obowiązki przewodniczącego Chojnickiego Stowarzyszenia Ludności Pochodzenia 

Niemieckiego został Michał Weyer, oraz 17.01.2008 r., kiedy przewodniczącą została 

Marzena Leszczyńska. Początkowo, przez półtora roku, organizacja działała jako oddział 

terenowy ZMN Gdańsk, natomiast od 2008 r. funkcjonuje samodzielnie.   

Na obszarze byłego województwa toruńskiego (obecnie województwa kujawsko-

pomorskiego) pierwszą zarejestrowaną organizacją mniejszości niemieckiej 3.06.1990 r. w 

Sądzie Wojewódzkim w Toruniu było Stowarzyszenie Ludności Pochodzenia Niemieckiego 
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w Toruniu (SLPN Toruń)9. Pierwszym przewodniczącym został Marek J. Murawski. 

Obszarem działania było województwo toruńskie, ciechanowskie i włocławskie. Do końca 

1990 r. organizacja liczyła ok. 800 członków, w 1992 r. liczba wzrosła do 1 200–1 600 osób, 

w tym ok. 200 dzieci. 

SLPN w Toruniu w 1992 r. posiadał oddziały terenowe w Grudziądzu, Łasinie, 

Chełmży i Nowym Mieście Lubawskim.   

Z czasem powołano także Związek Niemieckich Stowarzyszeń Społeczno-

Kulturalnych Regionu Toruńskiego z siedzibą w Toruniu, w skład którego weszły: SLPN w 

Toruniu i jego oddziały terenowe w Łasinie, Nowym Mieście Lubawskim i Grudziądzu. Przy 

SLPN w Toruniu od 1994 r. przez krótki czas działało Towarzystwo Gospodarcze, 

zrzeszające prywatnych przedsiębiorców i rzemieślników i wspierające inicjatywy członków 

mniejszości niemieckiej.  

Początki Towarzystwa w Grudziądzu mają swe źródło w członkostwie założycieli w 

organizacji kwidzyńskiej, przy czym grudziądzka grupa działała nieformalnie już od 

pierwszego zebrania założycielskiego w kwietniu 1991 r.  

Stowarzyszenie Ludności Pochodzenia Niemieckiego Ziemi Grudziądzkiej i Okolic z 

siedzibą w Grudziądzu (Bund der Bevölkerung deutscher Volkszugehörigkeit Land und 

Gegend Graudenz) zarejestrowano 21.07.1993 r. w Sądzie Wojewódzkim w Toruniu. 

Pierwszą przewodniczącą była Elżbieta Ludwikowska. W latach 1995–1999 organizacja 

zmieniała dwukrotnie nazwę, zaś obecnie funkcjonującą nazwą jest Towarzystwo Ludności 

Pochodzenia Niemieckiego w Grudziądzu (TLPN w Grudziądzu).  

Niemal równocześnie w Grudziądzu przez kilka lat działała także inna organizacja 

mniejszości niemieckiej, zarejestrowana 31.05.1994 r. w Sądzie Wojewódzkim w Toruniu 

pod nazwą Społeczno-Kulturalne Stowarzyszenie Mniejszości Niemieckiej z siedzibą w 

Grudziądzu. Jej przewodniczącym był Lechosław Lietz.  

Sztucznie liczbę organizacji mniejszości niemieckiej zawyżało powołane 28.03.1992 

r. Okręgowe Stowarzyszenie Ludności Pochodzenia Niemieckiego w Grudziądzu, którego 

celem miało być usprawnienie funkcjonowania rozproszonych toruńskich grup terenowych. 

W skład Okręgowego Stowarzyszenia weszły grupy mniejszości niemieckiej z Grudziądza, 

Nowego Miasta Lubawskiego i Łasina. Po paru latach powyższa organizacja okręgowa 

zaprzestała działalności, co nie wpłynęło jednak negatywnie na aktywność organizacji 

członkowskich, które działały zgodnie z założonymi celami statutowymi. 

                                                           
9 B.D., DFK jetzt auch in Thorn gegründet. Weitere DFK-Gruppen sind geplant, „Die Pommersche Zeitung”, 

07.07.1990. 
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Trzy najmniejsze organizacje mniejszości niemieckiej na opisywanym obszarze 

powołano w Nowym Mieście Lubawskim (byłe województwo toruńskie, obecnie 

województwo warmińsko-mazurskie), Łasinie (byłe województwo toruńskie, obecnie 

województwo kujawsko-pomorskie) oraz Lidzbarku Welskim (byłe województwo 

ciechanowskie, obecnie warmińsko-mazurskie).  

Jak wspomniano powyżej grupy z Łasina i Nowego Miasta Lubawskiego początkowo 

były oddziałami terenowymi SLPN w Toruniu, z kolei organizacja z Lidzbarka najpierw była 

oddziałem Olsztyńskiego Stowarzyszenia Mniejszości Niemieckiej, a następnie także 

organizacji toruńskiej. Z czasem usamodzielniły się organizacje z Łasina i Lidzbarka, 

uzyskując osobowość prawną.  

Stowarzyszenie Ludności Pochodzenia Niemieckiego Oddział w Nowym Mieście 

Lubawskim formalnie rozpoczęło działalność w 1995 r., choć kilka lat wcześniej jego 

członkowie weszli w skład grupy terenowej SLPN w Toruniu10. Pierwszym przewodniczącym 

od 3.07.1995 r. był Jan Ługiewicz. Pod koniec lat dziewięćdziesiątych XX w. oddział liczył 

ok. 80 członków. 

Z kolei Stowarzyszenie Ludności Pochodzenia Niemieckiego „Ziemi Łasińskiej” w 

Łasinie, jako grupa terenowa SLPN w Toruniu, funkcjonuje od 24.10.1991 r. W organizację 

samodzielną stowarzyszenie przekształciło się uzyskując dnia 19.01.1995 r. w Sądzie 

Wojewódzkim w Toruniu wpis do rejestru stowarzyszeń. Funkcję przewodniczącej od 

początku pełni Barbara Moskal.  

Organizacja w Lidzbarku Welskim, która od kwietnia 1991 r. funkcjonowała jako 

oddział Olsztyńskiego Stowarzyszenia Mniejszości Niemieckiej, dnia 30.11.1994 r. została 

wpisana do rejestru stowarzyszeń w Sądzie Wojewódzkim w Warszawie oraz zmieniła nazwę 

na Lidzbarskie Stowarzyszenie Mniejszości Niemieckiej. Przewodniczącym lidzbarskiej 

mniejszości niemieckiej został Johann Gawrisch. Grupa objęła działalnością byłe 

województwo ciechanowskie, a po reformie administracyjnej z 1999 r. wybrane miejscowości 

w województwach warmińsko-mazurskim i kujawsko-pomorskim, m. in.: Brodnicę, Lidzbark, 

Działdowo oraz Lubawę. W pierwszych latach aktywności stowarzyszenie liczyło ok. 120 

członków.  

Organizacje mniejszości niemieckiej na wyznaczonym w artykule obszarze powstały 

także w Iławie oraz w Złotowie (byłe województwo pilskie).   

                                                           
10 Pierwotna nazwa organizacji: Stowarzyszenie Ludności Pochodzenia Niemieckiego Ziemi Lubawsko-

Nowomiejskiej. 
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Stowarzyszenie Mniejszości Niemieckiej w Iławie (SMN w Iławie, Gesellschaft der 

Deutschen Minderheit in Deutsch Eylau), powołane 4.01.1991 r. na terenie byłego 

województwa olsztyńskiego (obecnie województwa warmińsko-mazurskiego), objęło 

zasięgiem oddziaływania  Miasto i Gminę Iława oraz tereny byłego powiatu Susz. Początki 

SMN w Iławie sięgają 1990 r., kiedy to jej pierwszy przewodniczący, Franz von Czarnowski, 

z pochodzenia niemiecki gdańszczanin, prowadził rozmowy z kierownikiem biura ZMN 

Gdańsk, Gerardem Olterem, a następnie z, przewodniczącym Olszyńskiego Stowarzyszenia 

Mniejszości Niemieckiej, Walterem Angrikiem, w celu uzyskania informacji dotyczących 

procedury powołania organizacji.  

Początkowo SMN w Iławie było oddziałem terenowym Olsztyńskiego Stowarzyszenia 

Mniejszości Niemieckiej, a od 27.02.1995 r. stanowi zarejestrowane przez Sąd Wojewódzki 

w Olsztynie stowarzyszenie. Organizacja iławska od 1995 r. jest członkiem Związku 

Stowarzyszeń Niemieckich Warmii i Mazur (wcześniejsza nazwa: Związek Stowarzyszeń 

Niemieckich w byłych Prusach Wschodnich z siedzibą w Olsztynie). W pierwszych latach 

działalności stowarzyszenie liczyło ponad 450 członków.  

Na terenie byłego województwa pilskiego (obecnie część województwa 

wielkopolskiego) w Złotowie, dnia 3.10.1993 r. powołano oddział terenowy Niemieckiego 

Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego w Pile (zał. 1992 r.), pod nazwą Niemieckie 

Towarzystwo Społeczno-Kulturalne w Pile Koło w Złotowie (NTSK w Pile Koło w Złotowie, 

Deutsche Sozial Kulturelle Gesellschaft in Złotów). Pierwszą przewodniczącą złotowskiego 

oddziału była Helena Kleinschmidt. Przy NTSK w Złotowie przez kilka lat działała Grupa 

Kobiet oraz Grupa Młodzieżowa. Na początku 1995 r. organizacja liczyła 388 członków. 

Podsumowując, instytucjonalizacja mniejszości niemieckiej na Pomorzu Gdańskim po 

1989 r. była zjawiskiem wielowymiarowym i skomplikowanym. Przede wszystkim struktura 

organizacyjna mniejszości niemieckiej na omawianym obszarze ukształtowana została przez 

indywidualne i grupowe interesy oraz aspiracje liderów, a także napięcia i konflikty 

wewnątrz- i międzygrupowe. Nie bez znaczenia dla kształtu struktury były osobliwości 

regionalne i lokalna specyfika funkcjonowania mniejszości niemieckiej oraz ogólnopolskie i 

międzynarodowe uwarunkowania społeczno-polityczne. Całość złożyła się na fakt aktywności 

wielu stowarzyszeń samodzielnych, tj. zarejestrowanych w rejestrze stowarzyszeń i 

prowadzących samodzielne rozliczenia finansowe, lecz działających w dużym rozproszeniu 

terytorialnym i charakteryzujących się ograniczonym przepływem informacji 

międzygrupowej.    

 


