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

w 1945 roku? 

Wie pani, jeżeli chodzi po 1945 roku, to w zasadzie ja nie miałem kontaktu, bo byłem małym 

dzieckiem, i ja nie miałem kontaktu z byłymi mieszkańcami Nowego Miasta pochodzenia 

niemieckiego, a poza tym wiem, że wszyscy, cała ludność pochodzenia niemieckiego została, 

była ewakuowana, bo przecież był plan ewakuacji. Jak ja czytam Drewenz-Bote, taką książkę 

Heimatbuch o Kreis Neumark, tam jest opis, jak ludność niemiecka musiała uciekać przed 

naporem wojsk radzieckich… i pamiętam, bo myśmy mieszkali, cała rodzina nasza mieszkała  

u właściciela, u Niemca, Friedrich […] się nazywał, ale to był dobry człowiek. Z tym, że on był  

na froncie, ale jego żona była bardzo przychylnie ustosunkowana do nas. I pamiętam, jak to był 

21 styczeń, znaczy wcześniej, przepraszam 20, to przyszedł, chodził po mieszkaniach SS-Mann  

i uprzedzał, właściwie dał takie polecenie, cała ludność powinna się stawić w dniu takim i takim, 

czyli to było za dwa dni, na placu zbiórki w celu ewakuacji z Nowego Miasta. I rzeczywiście tak 

było. 20 stycznia 1945 roku musieliśmy, po prostu musieliśmy się obowiązkowo stawić na placu 

zbiórki gdzieś tam na skraju miasta, gdzie były podstawione furmanki, ale ponieważ nas było… 

mama, ojciec był w wojsku na froncie wschodnim, nas było sześcioro dzieci, to nie stawiliśmy się 

po prostu na tym placu zbiórki do ewakuacji, tylko udaliśmy się na miasto do jednego,  

do znajomej rodziny mojej mamy. I tam żeśmy przetrwali przyjazd, znaczy się wkroczenie tych 

wojsk radzieckich. I potem po prostu ludność niemiecka została ewakuowana faktycznie, bo jak 

czytam właśnie ewakuowali się, był plan ewakuacji Nowe Miasto kierunek Iława, Kwidzyn i ta 

wieś na północ, do Lęborka praktycznie. A Lubawa mniej więcej tak samo, każda gmina miała 

swój plan ewakuacji i praktycznie w 1945 roku nie było Niemców tutaj, nie, jak ja czytam właśnie 

wydawnictwa historyczne, to paru, paru, parę osób zostało wywiezione do Potulic. Najpierw ich, 

to już byli raczej osoby, które nie zdążyły się ewakuować.  

A Pana rodzina, ile byliście tam u tych znajomych, ile czasu? 

No myśmy byli parę dni, zanim ta kadra czołgów rosyjskich przeszła i wróciliśmy do mieszkania  

z powrotem do naszego mieszkania. 

Nie zajęli waszego mieszkania? 

Ruskie zajęli, tak, zajęli, musieliśmy iść jeszcze do siostry mojej mamy. 

Gdzie się urodzili Pana rodzice? 

Mój ojciec urodził się w Krzemewienie, to jest tutaj powiat nasz Kreis Neumark, pochodzenia 

niemieckiego. To samo nazwisko jak ja, mam tutaj drzewo genealogiczne. A mama urodziła  się 

w Mogilnie, powiat Trzemeszno, poznańskie. Była Polką. 

Czyli mówi Pan, że większość Niemców tutaj z regionu uciekło? 

Tak, musieli się ewakuować    

Jak Pan tutaj wrócił z rodziną, to już żadnych kolegów, znajomych nie zastał? 

Jeżeli chodzi o ludność niemiecką, nie, to już wszyscy już… 
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Jak wyglądały wtedy stosunki zaraz bezpośrednio po przejściu frontu. Jak przynajmniej  

do Pana rodziny otoczenie odnosiło się? 

Znaczy wie pani, raczej się, no, no raczej myśmy nie byli tak prześladowani. Bo wiadomo,  

że mama była sama, nas było sześcioro, do szkoły trzeba było iść. Ja byłem drugi, brat był o dwa 

lata starszy, jeden był… brat, ja, siostra, brat, brat i siostra. Sześcioro nas było. 

(…)        

Czy dotknął Pani/Pana rodzinę proces (re)polonizacji, np. zmiany niemiecko brzmiących 

imion i nazwisk, zacierania śladów niemieckości w regionie? Jeśli tak, proszę podać 

przykłady.   

Proces repolonizacji tak, no przecież do szkoły trzeba było iść, wie pani, w 1945 roku był nabór 

do gimnazjum, to ja nie zakwalifikowałem się do gimnazjum polskiego. Po polsku po prostu jak 

pisałem, jak było wypracowanie, to pisałem np. Lager, nie, czyli obóz, Lager. Także dopiero 

musiałem skończyć szkołę podstawową, żeby pójść do gimnazjum, przejść, być 

zakwalifikowanym. Skończyłem maturę w 1950 roku. I od razu poszedłem do pracy w banku, to 

się nazywał Gminna Kasa Spółdzielcza, potem w Narodowym Banku Polskim, potem PKO  

i na emeryturę przeszedłem w wieku 67 lat.  

Czy w pracy koledzy/koleżanki wiedzieli, że ma Pan pochodzenie niemieckie? 

Tak, wiedzieli, ale wie pani, ja byłem lojalny i udzielałem się i w sporcie, i w śpiewie w chórze, tak 

że wie pani, nie było żadnych takich problemów, jakby powiedzieć, że mnie na przykład … 

narodowościowych, nie było w stosunku do mnie nie było. 

Czy w Pana rodzinie wystąpiła zmiana niemiecko brzmiących nazwisk i imion? 

Nie, nie tego nie było. 

(…) 

Jak wspomina Pani/Pan nastawienie polskich władz, duchowieństwa (katolickiego, 

ewangelickiego) oraz ludności polskiej do Niemców w  okresie stalinizmu?  

No były pani, były raczej, ja nie pamiętam, żeby były wiece, takie wystąpienia antyniemieckie. 

Były raczej antyrosyjskie, wie pani, antykomunistyczne w 1956 roku. Bo ludność nie była 

zadowolona, no wiadomo, z rządów i tej Polski Ludowej tak zwanej. Także raczej w stosunku 

do… na pamiętam, naprawdę nie było takich wystąpień antyniemieckich, tylko 

antykomunistycznych. Bo tutaj nie było ludności niemieckiej, to nie było w stosunku do kogo. 

To skąd się w takim razie tutaj mniejszość niemiecka wzięła, skoro nie było ludności 

niemieckiej? 

Skąd się wzięła… ale przed wojną?  

Nie, teraz po 1989? 

No to wie pani, po 1989 roku dopiero była możliwość zawiązywania stowarzyszeń niemieckich. 

Nasi członkowie, tak samo, czy w Brodnicy, ale w Łasinie, czy w Grudziądzu, czy czy…  

w Tczewie, to jest ludność pochodzenia niemieckiego, nie czysto Niemcy z urodzenia, tylko  

z następnego, dalszego pokolenia.  
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(…) 

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

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

Nie, raczej nie. Do kultury niemieckiej nie było, bo w zasadzie nikt się tym nie interesował. Nie 

było po prostu możliwości, bo owszem, ludzie, starsze pokolenie znało język niemiecki, normalnie 

w domu mówili, przecież …  

A u Pana w domu? 

… też oczywiście, ojciec. Matka raczej nie, bo przecież była Polką.  

Czyli Pan zna język niemiecki od ojca głównie? 

No i ze szkoły, przecież ja do szkoły niemieckiej chodziłem przez całą wojnę. Potem szkoła 

podstawowa siódma klasa 1945 rok, 1946 gimnazjum, matura 1950 rok i później miałem studia 

zaoczne 1973 – UMK w Toruniu. 

A język polski znał Pan z kolei od matki? 

Tak, od matki.  

Czyli jak Pan poszedł do szkoły, to już nie było problemów z językiem?  

Nie było. 

(…) 

Pamięta Pan, jakie były wtedy nastroje, jak zakładała się mniejszość? Były jakieś protesty 

społeczności lokalnej, jak to wyglądało? 

Raczej to nie było tak podane do publicznej wiadomości, że istnieje stowarzyszenie. Raczej tajne 

może nie, ale nie było rozgłosu. Dobrze pani powiedziała, bez rozgłosu. I myśmy wie pani, raz  

i tak, bo jak zostało zorganizowane to stowarzyszenie, to ten przewodniczący, ja już też tam  

z nim byłem u burmistrza, żeby wie pani, kontakt nawiązać z byłymi mieszkańcami Nowego 

Miasta i była nawiązana łączność, z profesorem Freigerem… wtedy jeszcze wtedy Freigera  

nie było chyba, kto inny był. […] był tym Heimatkreisvertreterem. I zostały nawiązane  

za pośrednictwem miasta kontakty partnerskie Nowe Miasto – Hude i pierwszy wyjazd do Hude, 

już taki naprawdę zorganizowany, pierwszy […] 1999. To już w porozumieniu z Heimatkreis…  

a mniejszość w 1992.  

Dlaczego zdecydował się Pan wstąpić do tej organizacji? 

Zdecydowałem się, bo przecież wiadomo, zdecydowało pochodzenie.  

(…) 

Z jakimi trudnościami borykaliście się wtedy? 

Największe trudności to były, wie pani, lokalowe, wyposażenie, jak ja pamiętam wyposażenie  

z Grudziądza otrzymaliśmy  

Ale lokalowe, bo nie chcieli przyznać mniejszości niemieckiej, czy nie było miejsca 

ogólnie? 

Wie pani co, raz że nie było miejsca, a może i przewodniczący może się nie starał u władz 

miasta, bo pierwsza lokalizacja to była u takiego sympatyka tego pierwszego przewodniczącego 



4 
 

za miastem, gdzieś na skraju miasta, taki pokoik prywatnie. A potem, wie pani, żeśmy się starali 

o lokal już od władz.  

Jakie było nastawienie władz i urzędników wtedy? 

Władz, wie pani, były bardzo dobre, bo na przykład w 1999 roku te pierwsze kontakty były z Hude 

i został zaproszony burmistrz… burmistrz był zaproszony na to, bo akurat tak się złożyło,  

że Heimatkreis obchodził 25-lecie Partnerschaft z tym… nie, to przepraszam Oldenburg…  

50-lecie było zawiązania Heimatkreis a 25-lecie stosunków partnerskich właśnie Hude  

w Oldenburgu. I na te uroczystości 25-lecia został zaproszony starosta i młodzież pojechała  

z gimnazjum 15 osób, to była jeszcze, ja przyczyniłem się do organizacji, bo profesor Freiger 

wystąpił do władz Lubawy, bo to powiat Lubawa jeszcze była, żeby Lubawa włączyła się  

do zorganizowania takiej grupy młodzieży, żeby wyjechała do Hude. Lubawa odmówiła i zwrócili 

się do mnie, znaczy do naszego stowarzyszenia. Ja się tym zajmowałem. Żeśmy uzyskali, 

wniosek był zrobiony do Deutsch-Polnisches Jugendwerk i oni częściowo sfinansowali wyjazd  

do Hude, bo oczywiście, bo Heimatkreis musiał mieć partnera, żeby otrzymać pieniążki. 

(…) 


