
Rodzinne pamiątki mają znaczenie… 

 

Sytuacja ludności niemieckiej w Polsce po II wojnie światowej, jej historia i życie codzienne, 

stanowi kwestię niezwykle istotną w stosunkach polsko-niemieckich. Jest także bardzo ważna dla 

mniejszości niemieckiej w Polsce. Szczególnie od 1989 roku te losy ludności niemieckiej są 

przedmiotem intensywnych badań naukowców – historyków, socjologów i politologów – 

starających się wykorzystać możliwie szerokie spektrum źródeł. Niestety dostępność materiałów 

źródłowych jest ograniczona, ponieważ mniejszość niemiecka w powojennej Polsce nie była 

formalnie uznawana przez ówczesne władze. Dysponujemy głównie dokumentacją sporządzoną 

przez organy administracji państwowej i służby specjalne, przedstawiającą jednostronny, 

skrzywiony obraz historii. Jednocześnie mamy świadomość złożoności losów ludności niemieckiej 

w okresie powojennym, dlatego ważne są dla nas prywatne, rodzinne dokumenty, które pokazują 

historię mniejszości z innej perspektywy. 

 

Świadectwa historii – bezcenne emocjonalnie i naukowo. 

 

Poszukujemy wszelkich dokumentów, świadectw historii, zarówno prywatnych,  

jak i urzędowych oraz o nieznanym pochodzeniu, które informują o sytuacji ludności niemieckiej  

w Polsce po 1945 roku, polityce władz, warunkach życia, represjach, życiu kulturalnym  

i możliwościach używania języka niemieckiego. W Państwa domach mogą znajdować się listy 

pomiędzy członkami rodzin i znajomymi mieszkającymi w Polsce i w Niemczech, różnego rodzaju 

dokumenty urzędowe i korespondencja z władzami, pamiętniki, dzienniki prowadzone przez 

Państwa lub członków rodzin, spisane wspomnienia, fotografie, kroniki, wycinki prasowe, filmy itp. 

Z pewnością są to dla Państwa pamiątki o dużej wartości emocjonalnej, ale jako świadectwa epoki 

są to również materiały bezcenne dla nauki.  

Niewykorzystanie lub zniszczenie tak cennych zbiorów byłoby wielką stratą dla badaczy 

losów Niemców w Polsce i jednocześnie ograniczeniem możliwości opisania  indywidualnych 

doświadczeń świadków historii. 

 

Ostatni świadkowie – ratujmy od zapomnienia! 

 

Aby ocalić od zapomnienia „Centrum Badań Mniejszości Niemieckiej” (CBMN)  

od 2015 roku prowadzi i koordynuje badania dotyczące sytuacji mniejszości niemieckiej w Polsce 

po II wojnie światowej, jej historii i życia codziennego oraz dziedzictwa kulturowego.  

CBMN zgłasza gotowość przejęcia wszelkich materiałów i zbiorów i apeluje do Państwa  

o ich przekazywanie i udostępnianie. Centrum gwarantuje zabezpieczenie zbiorów, staranne ich 

przechowywanie, uporządkowanie, skatalogowanie oraz opracowanie naukowe, a w przypadku 

czasowego udostępnienia zdigitalizowanie i zwrot właścicielom.  

Wszystkie osoby, którym losy mniejszości niemieckiej w powojennej Polsce nie są 

obojętne, chcące wesprzeć działalność Centrum Badań Mniejszości Niemieckiej, prosimy o kontakt 

z panem Michałem Matheją poprzez e-mail: michal.matheja@haus.pl , telefonicznie: 32 461 20 70 

lub osobiście w siedzibie Domu Współpracy Polsko-Niemieckiej: Gliwice, ul. Bojkowska 35A.   
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