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(…) 

Jak wspomina Pan wysiedlenia ludności niemieckiej?  

Ja tylko słyszałem, że na siłę wysiedlali. Z Jarot nie wysiedlali nikogo. Wysiedlali w niektórych 

wsiach, tylko nie w Jarotach. Przedtem było tak, że po prostu rząd zaczął coś robić, żeby była 

Polska tutaj. Więc wszystko co: Horst, Herbert, co tak się nazywali do Klebarka, tam była gmina 

wtenczas. Nas było pięć, pięciu chłopaków, jeszcze Horst Zimmermann, wszystko w moim wieku. 

Więc my wędrowaliśmy do Klebarka, bo my mieliśmy wezwanie. W Klebarku siedział jakiś tam 

człowieczek i powiedział, że teraz mam na imię Henryk i miałem podpisać Henryk. Tyle się 

zrozumiało. Ja powiedziałem: nie. Do piwnicy. Następny. I każdy z tych pięciu może sześciu, nie 

wiem dokładnie, lądował w piwnicy. I siedzieliśmy w tej piwnicy bez jedzenia, bez picia. 

Siedzieliśmy ten dzień i całą noc. Trzęśliśmy portkami. Co teraz będzie? Dobijaliśmy się, 

chcieliśmy pić. Nic. Ktoś tam przyszedł pod piwnicę. Jak podpiszecie! Znów na górę  

do urzędnika. Podpisać. Nie. Znów z powrotem do piwnicy. Mi się zdaje, że dzień i noc 

siedzieliśmy, może trochę dłużej. Nie wiem dokładnie. W każdym razie ktoś tam drzwi popchnął – 

drzwi były otwarte. To było w nocy, wyszliśmy. Szliśmy przez pola i do Jarot do domu. I był 

spokój nikt więcej nie chciał, żebyśmy zmienili nazwiska. Na odwrót, jak pojechałem do Niemiec, 

to w tej miejscowości, gdzie ja teraz mieszkam, to proponowali mi zmienić nazwisko M…., bo to 

takie słowiańskie. To ja powiedziałem: nie. Mojemu ojcowi to nazwisko się podobało, to mnie też 

będzie się podobało. Mam tylko córki, więc i tak zginie to nazwisko. Pamiętam mój ojciec mógł 

zmienić też nazwisko, bo pracował często w cywilu, pracował też dla wojska i chcieli też, żeby 

zmienił nazwisko. Pamiętam, że z mamą rozmawiali na ten temat, [żeby] zmienić nazwisko i on to 

samo powiedział, tak pamiętałem: mojemu ojcowi się podobało nazwisko to i mnie się będzie 

podobało. W końcu się dowiedziałem, że Monk to jest po holendersku zakonnik. Mönch. Ile lat 

temu przybł taki Mönch na Warmię, bo mu się prawdopodobnie te układy nie podobały i z tego 

Monnk zrobiła się rodzina a jakoś ksiądz, bo księża wtenczas regulowali, jak się coś pisało, 

napisał -ski do tego i od tego czasu tak ponoć jest. 

Skoro jesteśmy przy księżach, proszę powiedzieć jak to było w kościele? 

My chodziliśmy do Bartąga. 

Czy był problem z językiem w Kościele? Byli tu już polscy księża? 

Nie ksiądz był Barkowski, tu był wtenczas wielki problem rok pięćdziesiąty. W roku 

pięćdziesiątym organista Hans, nauczyciel polski nazywał się nazwiskiem Hans. Grał  

na organach na Wigilię i rozpoczął Stille Nacht – Cicha Noc ta sama melodia, a w kościele 

osiemdziesiąt osiem procent Warmiaków w ten czas było bardzo dużo w Rusi, w Tomaszkowie 

było bardzo dużo. Wszystko chodziło do kościoła wtenczas każdy chodził do kościoła. A jak ktoś 

nie był w kościele, to był chory. To wtenczas nie mógł iść do kościoła. Zaczełi śpiewać Stille 

Nacht w języku niemieckim, bo ta sama melodia. Wiadomo wigilia to jest takie święto, że jak  

w nocy słyszysz tą melodię, którą tylko w domu się śpiewało a nie publicznie w kościele. Więc 

śpiewali w kościele po niemiecku. Organista walił w organy jak tylko mógł, żeby zagłuszyć to.  
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No i trzeba było wówczas coś zrobić. No i ministranci, też byłem ministrantem wyskoczyłem  

w dwójkę na dwór, był drut kolczasty, gdzieś tam w pobliżu i ten drut kolczasty rzuciłem  

na przewody. Cały kościół ciemny, tych parę żarówek, które tam się świeciło, to było tyle co nic. 

Ale organy też przestali grać i ludzie śpiewali w języku niemieckim. I ksiądz czytał ewangelię  

po polsku i po niemiecku, w dwóch językach. Wtenczas śpiewano raz wie miesiącu, albo potem 

na odmianę. I wszystko było ładnie i spokojnie aż rząd się wmieszał. Kościół wówczas też nie 

bardzo był na wysokości zadania. Robił bardzo dużo złego w tym wypadku kuria. I po prostu 

jedna dziewczyna, która – pani Schulz – mieszkała w Bartągu potrafiła trochę na pianinie grać, 

więc grała na organach zawsze polską mszę i niemiecką mszę. Za to dostała ileś lat więzienia. 

Ksiądz kapelan, który w tą Wigilię był dostał dożywocie i ileś tam młodych też dostało kilka lat 

więzienia, za to że chcieli Warmię przyłączyć do kapitalistycznego kraju. Ciekawa jest wypowiedź 

tej organistki, z którą jestem spokrewniony, że nie żałuje niczego, również ten czas w więzieniu.  

I gdyby jeszcze raz była taka okazją, zrobiłaby to samo, siadłaby za organami i grałaby. Ona  

od razu grała potem drugi raz msza. To jest ciekawe i to na tle wypowiedzi tej pani tu ksiądz 

Schmeier robił ostatnie kazanie w kościele i przy tym spotkaniu komunalnym powiedział  

o warunkach, które wówczas były i właśnie z tego artykułu mojego wziął dużą cześć tych tekstów. 

Bo są nawet niezłe. Tak było.  

(…) 

Ja musze powiedzieć, ja byłem biblioteką książek niemieckich. A skąd miałem te książki? Stary 

ratusz palił się, nie. Był zburzony, bardziej zburzony, jak spalony w czterdziestym piątym.  

A ja byłem czytelnikiem przed czterdziestym piątym. W bibliotece publicznej, bo ja bardzo 

wcześnie umiałem czytać, ale to druga robota. Znałem się tam i po czterdziestym piątym z Jarot  

z kolegą poszliśmy tam i odgrzebaliśmy w gruzach regał z książkami. Regały zawaliły się  

do środka, wszystko spadło ze sufitu. I co? Książki były w regałach, tylko zamoczone przez 

wodę, wszystko, wszystko. A Karl May to dla młodego chłopaka. A ja dobrze wiedziałem, gdzie 

Karl May stoi. Dogrzebaliśmy się do domu, ostrożnie, bo jak się dużo nosiło to po pysku, jak to 

mówiliśmy. Bo Polacy, jak zauważyli, że coś tam z niemieckiego to było niedobrze. Dostałem 

kilka razy po mordzie z mamą jak szliśmy, bo nie umieliśmy się inaczej porozumieć jak w naszym 

języku. Ale obojętnie. Te książki wzięliśmy tu do Jarot, a suszenie odbywało się tu na powietrzu. 

Te książki potem wyrosły takie grube. Potem ten wilgotny papier zrobił się żółty, ale można było 

czytać. A ja potem opowiadałem, że mam takie książki, więc jeden, drugi, trzeci, czwarty, więc 

ileś tam chłopaków, którzy trochę tam zainteresowani, czytali, to ja nosiłem te książki. I pewnego 

razu, gdy jak z nocnej zmiany Jadę do Jarot rowerem, zatrzymał mnie milicjant. Kartę rowerową 

się miało wtenczas, to sprawdził to nie było tak bardzo ciekawe; a co w torbie? Ja mówię trochę 

drewna dla mamy do kuchni, albo coś tam. No dobrze, nie sprawdził. Jutro będzie pan miał znów 

w torbie drewno do kuchni. Tak. I nic innego. Tak. Jadę do domu. Myślę po co to, komu to?  

Na drugi dzień w nocy stało dwóch milicjantów. I przetrzęśli tą torbę, a tam były tylko drewka. 

Żadna książka. Więc i tu trzeba powiedzieć, i tam byli ludzie myślący.  
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Wiedzieli, że Pan ma książki? 

Oczywiście. Ostrzegli. Ale dlaczego nie wiem. Nie mam pojęcia. Potem myślałem sobie: widzisz, 

nie każdy milicjant jest świnią. Chociaż tak się zawsze uważało. 

(…) 

Tak się zintegrowaliście, że Pan już nie odczuwał, że jest Niemcem? 

O tak. Bo cały czas mówiłem. Moje dzieci nigdy nie będą Polakami. I tak było. Na szczęście tak 

było. Bo starsza córka już poszła rok do polskiej szkoły. Jak poszła do szkoły nie umiała ani 

słowa po polsku. 

Pana dzieci nie umiały po polsku? 

Nie. 

To uczyły się języka w szkole? 

Jeden cały rok do szkoły chodziła. Za dwa miesiące tyle umiała co trzeba. Ala i as… Jako tako 

dała sobie radę. Ale skończyła rok to wyjechaliśmy [do Niemiec]. A ta młodsza nie umiała nigdy 

ani słowa. A ta starsza, która umiała, dzisiaj pamięta jeszcze kilka słów i by się na pewno szybko 

nauczyła, bo jednak akcent. 

A Pana żona była Niemką? 

O tak. Tylko. Oh! Proszę Pana. My robiliśmy potańcówki w szkole. Tutaj w Jarotach. Jak tylko 

odbudowano ją [szkołę]. Sprzątaczką w szkole była moja ciotka, ta która z tym dzieckiem.  

Ta ciotka postarała się o tą pracę i miała klucz. Kto klucz miał ten rządził szkołą w zasadzie.  

I w sobotę robiliśmy potańcówkę. To było jedyny miejsce spotkania wtenczas młodzieży. 

Wtenczas było już dużo Polaków, bardzo dużo. Mieliśmy jakiegoś grajka, skądś gdzieś tu i jak 

muzyka zaczęła grać, to ci wtenczas ci Zabugowcy starali się dobrnąć do naszych dziewcząt. 

One zawsze były czysto ubrane. Porządne. Co uważaliśmy z tamtej strony zawsze tak było, 

chcieli koniecznie z naszymi dziewczynami. Wtenczas chłopak z dziewczyną zawsze na 

odległość, tylko tańcować razem można było. Bo mamy stały wszystkie pod oknem, zawsze.  

I oglądali zawsze kto z kim. To była fabryka płotków przy takiej okazji. Jak była muzyka pierwszy 

takt nikt nie chciał tańcować. Ale Polacy pchali się w stronę naszych dziewcząt to my hurtem 

stanęli przedtem, aby broń Boże żaden nie doszedł. A jak któraś dziewczyna dobrowolnie poszła 

z Polakiem tańcować, no to ją można by było już nie szanować. To jest wróg.  

I tam na tańcach Pan żonę poznał? 

Tak oczywiście. To była taka zauważalna granica, bo wtenczas śpiewaliśmy niemieckie teksty. 

Pamiętam, że jednego dnia nawet wiem, kto to był, złapano mnie po takiej potańcówce  

i musiałem przysięgnąć na kamieniu klęcząc, że nigdy nie będę rozmawiał niemieckim językiem  

a już wcale nie publicznie. Owszem. dostałem trochę w skórę. 

Ale to nie była milicja? 

Nie, chłopcy. No było tak. To człowiek pamięta, ale nie miało to dużego znaczenia. Poza tym 

spięć wielkich, no nie mogę powiedzieć. 

(…) 
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Proszę mi jeszcze powiedzieć, jak to się stało, że ma Pan na liście Olsztyńskiej 

Mniejszości [Niemieckiej] numer 1? 

Jak to się stało? A skąd Pan wie, że ja mam numer 1? 

Powiedział mi ktoś. 

To wszystko może Pan znaleźć w Internecie niemieckim, czy w polskim nie wiem. Jak to się 

stało? Wtenczas, o Boże, gdzie ja zacznę? Angrik, były taksówkarz, nauczyciel itd. On po prostu 

chciał to zrzeszenie zorganizować. Początek był Paul Golan, jego spotkałem teraz w Niemczech 

na takim spędzie był też. Czasem też tak jadę, jak coś takiego jest, żeby zobaczyć co się dzieje. 

W każdym bądź razie spotkaliśmy się z Angrikiem i on mówił, że chce coś takiego zorganizować, 

że czas na to pozwala i tak dalej. Ale jak to się robi? Ja byłem wtenczas tam na zachodzie 

przewodniczącym różnych grup takich tam. Więc jak się organizuje w ogóle coś takiego i jak 

napisać, co napisać? I chociaż on był bardzo obrotny, ale chciał trochę popatrzeć jak to jest. Więc 

siedzieliśmy w Novotelu czasem pół nocy albo i dłużej. A jak ty robisz to? A jak tamto? A jak  

z ludźmi, a jak zachęcić? Bo ludzie się boją, jak im ten strach zabiorę, żeby się nie bali, żeby się 

otwarcie przyznali. Bo przecież z tego nikt nic nie ma. Ma tylko tę swoją świadomość,  

że: oficjalnie powiedziałem, że jestem Niemcem. A poza tym nic nie mam. Przecież nikt nie dostał 

nagrody za to. No i tak po prostu się złożyło, że rozmawialiśmy długie noce czasami. I to nie tylko 

raz, tylko przez kilka razy. Ja potem miałem biuro turystyczne, z którym tutaj przyjeżdżałem 

autokarami do Novotelu. Tego [mieszkania] tutaj wtenczas nie miałem. To już też ma przeszło 

dwadzieścia lat. No to tak tego i jak wydawano pierwsze legitymacje to miałem numer 1.  

I jest Pan członkiem do dzisiaj? I to bardzo aktywnym. 

Jestem członkiem do dzisiaj. Tak się składa. 

(…) 

Jaka będzie przyszłość mniejszości niemieckiej w Polsce? 

Dość smutna, bo wymrze za parę lat. Za dziesięć lat myślę, że nikt nie wspomina. Nie będzie 

aktywnych członków. Bardzo szkoda, ale tak będzie. 


