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(…) 

Jak wyglądała sytuacja ludności niemieckiej w Pani/Pana regionie po zmianie granic  

w 1945 roku?  

Znaczy tak, moja rodzina, moja mama urodziła się za Malborkiem w 1923 roku i do 1947  roku 

mieszkali… jest taka wioska Szawałd, jak się jedzie na Nowy Dwór, to tam skręca się w prawo…  

i w 1947 roku była ta akcja, że albo ktoś musiał podpisać obywatelstwo polskie, albo wyjechać  

do Niemiec. I w tym czasie cała rodzina mamy, oprócz mamy, wyjechała część do NRFu, a część 

na tereny NRD późniejsze.  

Czyli Pana mama urodziła się w 1923 roku pod Malborkiem, mógłby Pan powiedzieć,  

w jakiej rodzinie? To była niemiecka rodzina? 

To była niemiecka rodzina. Mama z domu była […], dziadek był Niemcem, babka była Niemką. 

Mama jest stuprocentową Niemką. 

Tata gdzie się urodził? 

Tata się urodził na Litwie. I zawsze mówię, że jedna moja babka była Niemką, dziadek Niemcem, 

leżał w Hunteburgu na cmentarzu, to jest niedaleko Osnabrück. A drugi dziadek był Polakiem,  

babka była Żmudzinką. Babka leży w […] na cmentarzu, a dziadek gdzieś po drodze na Syberię. 

Rosjanie, jak weszli 17 września na nas, to po drodze Litwę zaczepili, a dziadka drugiego 

wywieźli na Syberię. 

(…) 

Mógłby Pan powiedzieć, w jakiej wierze mama Pana wychowywała? 

Katolickiej.  

Sama jako ewangeliczka… 

Nie, później też się na katolicyzm przeszła. 

Ale oficjalnie, czy po prostu przeszła? 

Oficjalnie, chodziła do kościoła katolickiego. Rodzice dość późno ślub kościelny wzięli,  

ze względu właśnie na te perturbacje z tymi wyznaniami. Później mama się oficjalnie 

zadeklarowała jako katoliczka. 

(…) 

Właśnie, a jak się rozmawiało w domu rodzinnym? 

Po polsku, mama po polsku rozmawiała, a jak nie chcieli, żeby coś, to między sobą po niemiecku 

rozmawiali, bo tata też niemiecki znał.  

A starała się jakoś przekazać elementy tradycji i języka niemieckiego wam? 

To znaczy… my, ja z mamą dość wcześnie do NRD zaczęliśmy jeździć. Miałem naście lat… 12… 

musiałbym policzyć… lata 60-te XX wieku. W 1965 roku pierwszy raz byłem, to ile miałem? 12 lat 

miałem, 13 lat miałem, jak pierwszy raz pojechałem do… no i trochę, tak jak mówię, z tymi z 

podwórka człowiek tam połapał, tam pojechaliśmy, zacząłem już tak w miarę… w miarę… 

właśnie mi się przypomniało, jak ja wtedy umiałem po niemiecku. Miałem tam ileś tych DDR-

owskich marek, poszedłem loda kupić, a ten mówi: zweiundzwanzig, nie … ja myślałem 2 marki 
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dwadzieścia… ja mówię: habe ich nich so viel… i choda z tego sklepu. I później sobie myślę: 

przecież to były dwadzieścia dwa fenigi… ale to takie były początki.  

(…) 

Jak wyglądało życie codzienne Niemców w PRL? Czy w Pani/Pana regionie możliwy był 

dostęp do kultury niemieckiej (książek, czasopism, filmu, innych form kulturalnych)?  

Ja nic nie pamiętam takich rzeczy. Dopiero te lata, no jak 25 lat temu, jak tu Maniuś [Manfred 

Ortmann] pierwszą tą… to dopiero to zaczęło się dziać. 

A wcześniej nic?  

W każdym bądź razie ja tam sobie nie przypominam, żeby jakieś … mówię, w 70-tych latach  

XX wieku, tak jak, to co ja jeszcze pamiętam, to ci Niemcy, co chcieli wyjechać, to praktycznie, no 

pół Sztumskiego Pola wyjechało do Niemiec wtedy. 

Jak Pana mama starała się, czy w ogóle starała się, kultywować język niemiecki? 

No, nie było takich specjalnych tam, żeby…  

W ogóle żadnych tradycji niemieckich nie podtrzymywała? 

Nie. 

Czyli już się zasymilowała do polskiego społeczeństwa? 

No tak.   

(…) 

Czy pamięta Pani/Pan pierwsze próby tworzenia organizacji Niemców w Pani/Pana 

regionie?  Jeśli tak, to z jakimi trudnościami borykali się Niemcy? Czy dotknęły 

Panią/Pana albo osoby znajome jakieś represje władz? 

Nie, to to Maniek [Manfred Ortmann] to wszystko zorganizował.  Ja się zapisałem, jak już to 

działało.  

Skąd się Pan dowiedział i w którym roku przystąpił do organizacji? 

W 1994 albo 93, a z Ortmannem to my się znamy już kupę czasu, wcześniej się znaliśmy, bo ja 

pracowałem w Ryjewie, a on pracował 4-5 km od Ryjewa.  

Jak to się stało, że Pan nie wiedział, że Pan Manfred rozpoczyna działalność? 

On się… znaczy my pracowaliśmy dużo wcześniej… w tamtych czasach to chyba nikt tam  

do tego nie przywiązywał do tego tak wagi, ani się nie afiszował za komuny, że ktoś jest 

Niemcem. 

Czyli ani on nie wiedział, że Pan, ani Pan, że pan Manfred…? 

Dokładnie. 

No to jak się Pan dowiedział? 

O, teraz to nie pamiętam. Nie wiem, jak to było, że ja się dowiedziałem, nie pamiętam teraz.  

W każdym bądź razie no, mówię, ten stary tartak mi się sypał i tak chciałem to obywatelstwo 

niemieckie se załatwić. Pisałem do Berlina, dostałem nawet odpowiedzi z archiwum. Już było  

na dobrej drodze i tak wtedy trafiła mi się dobra praca w Ryjewie i zostałem. I zostałem tu  

u Mańka wtedy.  
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(…) 

Teraz jest Pan członkiem zarządu? 

Tak. 

Jakie dostrzega Pan główne różnice w porównaniu z tym, co jest dzisiaj? 

Jak ja wtedy, jak ja zacząłem pracować w tej austriackiej firmie, ja po prostu nawet nie miałem 

czasu… to się tak orało od rana do wieczora. Dobrze płacili, no ale tam nie było w ogóle czasu, 

żeby sobie pomyśleć, żeby pojechać na jakieś zebranie, czy … dopiero jak to się tam zaczęło 

zamykać pomału, no to teraz to jest … w ogóle mam czas. 

Czy kiedykolwiek dotknęły Pana lub rodzinę jakieś nieprzyjemności związane z niemieckim 

pochodzeniem? 

Nie. 

A mniejszość jako organizację? 

Nie, nie spotkałem się. 

W takim razie w drugą stronę, jakieś przyjemne doznania związane z tym, że jest się 

pochodzenia niemieckiego, albo członkiem organizacji? 

Znaczy te przyjemne są  jak nas tam zapraszają, no kiedyś ci kwidzyniacy, co w 1945 i wcześniej 

wyjechali, nas zapraszali. Tam nam robili wtedy takie ładne tygodniowe urlopy w Hammer, nie. 

No to było naprawdę. Zresztą jeszcze do tej pory mamy z nimi dobre kontakty. Jak tu 

przyjeżdżają, to zawsze nas zapraszają na grilla, czy powiedzmy Sztum, bo kiedyś Sztum też 

należał tu do tej organizacji… ze Sztumu też nas zapraszali. Znaczy praktycznie co roku nas 

zapraszają, mają też tam swoje spotkanie. Oni byli teraz we wrześniu na 600-lecie Sztumu, to 

miałem taką piątkę Niemców, znaczy czwórka, która się urodziła tutaj, tak pod moją opieką  

i jeden, który jest tam skarbnikiem ich tej organizacji. No, jeździłem z nimi, gdzie oni się urodzili, 

gdzie mieszkali, takie tam… jako przewodnik, żeby się dobrze czuli. 

To chodzi o Heimatkreis tak? 

Tak, Heimatkreis Stuhm i Heimatkreis Marienwerder. 

Czyli utrzymujecie kontakty z takimi organizacjami? 

Tak, ze Sztumem są bardzo miłe i sympatyczne. Znaczy w Kwidzynem też są, nie że my się tam 

nie lubimy, nie nie, jakoś tak fajniej się do Sztumu jeździ. 

Co zmienił w życiu Niemców przełom polityczny w 1989 roku? Czy zmieniły się Pani/Pana 

stosunki z sąsiadami, władzami lokalnymi? 

To znaczy tyle, że te organizacje mogły powstawać, a tak czy ja wiem, czy coś się zmieniło…? 

Każdy miał swoją pracę. Ja coś nie odczuwałem nigdy, żeby dlatego, że ktoś jest Niemcem albo 

że ktoś jest Ruskiem, bo i tacy tam i Ukraińcy mieszkali i jakoś, no wszystko to między ludźmi 

wszystko stosunki były dobre.  

Czy stosunki z sąsiadami i władzami zmieniły się jakoś? 

Znaczy, ja nigdy nie narzekałem, żeby mnie ktoś tam szykanował, albo coś, że ja tam mam jakieś 

pochodzenie niemieckie.   
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Ale ludzie wiedzą, otoczenie, że ma Pan pochodzenie niemieckie? 

Tak, znaczy, wszyscy … znaczy wszyscy… dużo ludzi wie, że ja mam takie pomieszane, pół 

Niemiec, ćwierć Polaka i ćwierć Litwina, jak to mówię. I ja to tam… i nikomu to jakoś nie 

przeszkadza. Teraz miałem w domu, delegacja była tutaj w Kwidzynie z miast… bo takie miasto 

partnerskie chce podpisać z Kwidzynem. No i byli u mnie cała ta ekipa, łącznie z wojewodą. 

Fajnie się czuli… sąsiedzi wiedzą, że ja do mniejszości, bo przecież nieraz tam przy różnych 

takich … nie ma absolutnie żadnych takich problemów. 

(…) 

Jak ocenia Pani/Pan obecną  działalność stowarzyszeń niemieckich? 

No mi się wydaje, znaczy tak jak my się nieraz spotykamy na tych różnych tam wiosennym  

i jesiennym zjeździe … mi się wydaje, że Maniek [Manfred Ortmann] jest jednym z bardziej takich 

kreatywnych, że tak powiem, najwięcej tej takiej dobrej roboty robi. Co zresztą widać po tych jego 

materiałach, tych zdjęciach. No powiedzmy dzisiaj, ten 13 już konkurs, gdzie już od iluś tam lat 

pamiętam, że jeżdżą te dzieci, bo tam też z 2 czy 3 razy, nawet   chyba tu jedno zdjęcie, czy dwa 

zdjęcia są u nas na korytarzu z ostatniego wyjazdu. Parę razy już byłem w Travemünde, czy 

Warendorf. Byliśmy tam właśnie na tych sympozjach. I tam też nas w Warendorf zawsze wożą 

nas w muzeum tam wypędzonych czy wygnanych, jak oni tam…  

(…) 

Jakie są największe osiągnięcia Niemców w powojennej Polsce (do dnia dzisiejszego)? 

Mówi pani o konkretnych …no ja wiem, to chyba Günter Grass, jego twórczość o Wolnym 

Mieście Gdańsk. A poza tym tak, żeby… 

Jak Pan myśli o Niemcach w Polsce i ich dokonaniach, to co Panu przychodzi na myśl? 

No nie ma nic takiego. To jest dla mnie takie najbardziej widoczne i takie najbardziej … no nie 

wiem, jakoś mi nic nie przychodzi tak. 

Jakie są najpoważniejsze wyzwania (problemy) społeczności Niemców współcześnie?   

No, narybek… to jest chyba główny problem, no bo tak tych… no mówię, moje dzieci już, no jak 

ja jestem, one już tak do Niemiec pojechać, do NRFu pojechać, tak tak, ale żeby tu jakoś, że ich 

babcia była Niemką, to … 

(…) 


