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B: Jak wyglądała sytuacja ludności niemieckiej tu po 1945 roku? 
R: Tego nie mogę odpowiedzieć, bo tu nie mieszkałam. Ja mieszkałam na Górnym Śląsku a tu 
dopiero w 1957 roku przyjechałam.  
B: A pamięta pani jak ta sytuacja w pani regionie po 1945 wyglądała?  
R: W 1945 byłam dzieckiem, tak że raczej nie interesowałam się tym. Tam była ludność, która cały 

czas tam mieszkała, przyjazna wzajemnie, tak że w 1945 musieliśmy opuścić mieszkanie, ojca 
zabrali do Rosji, internowany został…  
B: A był wcześniej w Wehrmachcie? 
R: Nie, nie pracował w górnictwie, ojciec wrócił szybko, w jednym z pierwszych transportów, bo był 
bardzo chory, tyle co pamiętam wizualnie, to był wrak człowieka i psychicznie i fizycznie. 
B: Mówi pani o powrocie z Rosji? 
R: Tak, który to był rok? Nie wiem… ale powoli nasze życie, co mama mogła to sprzedawała… 
B: Ale on mógł tak wrócić? Z powodu choroby?  
R: Tak przypuszczam, była taka rozpiska po rosyjsku że może wrócić i on wrócił. Brat mamy nie 

wrócił, tam umarł i nawet nie wiedzą gdzie. Jeżeli chodzi o szkolne czasy, to nie miałam raczej 
żadnych nieprzyjemnych [sytuacji – przyp. IK]. Do komunii szłam, bo byłam przygotowana 

w języku…. Hmm.. właściwie też już nie wiem. Przygotowana byłam w języku polskim i w tym 
samym roku przystąpiłam do komunii, ale nie pamiętam. Na pewno nie miałam jeszcze 

opanowanego języka tak, żeby wszystkie modlitwy tak po polsku znać. 
 B: Ale msze były polskojęzyczne tam?  
R: Tak, później już była polska msza i uczyłam się tego języka, jak wszyscy z mojego rocznika, 

musieliśmy się uczyć.  
B: A pamięta pani w swoim regionie przykłady polonizacji? 
R: Ale polonizacja po 1945? 
B: Tak.  
R: No tak, chcieli nam, to jest rodzicom pisownię nazwiska zmienić, ale też się jakoś udało, 
bo mama kategorycznie odmówiła i powiedziała, że nie, że ona żąda tej pisowni i tak zostało. 

U męża z kolei automatycznie zmienili imię, nazwisko zostało to samo, ale pisownię też zmienili, 
tak że mąż dopiero odkręcał jak już można było [po 1989 roku – przyp. IK]. 
B: A inne przykłady polonizacji? 
R: Nie pamiętam, może były, ale ja nie wiem.  
B: Czy pamięta pani przykłady zachowań, które świadczyły by o tym, jak władze traktowały 
Niemców? 
R: W tamtym czasie, tamte sprawy mnie nie interesowały, rodzice przy mnie w domu na takie 

tematy nie rozmawiali tak, że trudno mi na takie pytanie odpowiedzieć.  
B: Rozumiem. To był Górny Śląsk i nie chciano tych tematów poruszać przy dziecku.  
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R: Nie… a no, bo zależy od rodziny, jak mąż opowiadał, ale to chłopak, to zupełnie inaczej, 

ale mnie rodzice ochraniali od wszystkiego, bym się nie bała, tak że ja tu nic nie [mogę powiedzieć 
– przyp. IK].  
B: A jeśli chodzi o duchowieństwo, to msze były w tamtym czasie polskojęzyczne, 
czy kojarzy pani jakieś szczególne zachowania kapłanów wobec Niemców? 
R: Nie, nic mi nie wiadomo o tym okresie.  
B: Po śmierci Stalina mamy okres rozluźnienia politycznego, dużo zmian zachodziło 
w Polsce i też dotyczyły one Niemców. Czy pani pamięta jakieś sytuacje, czy to polepszenie 
było dla pani rodziny odczuwalne? 
R: Raczej też nie pamiętam, aby jakieś polepszenie, czy pogorszenie… Nie wiem czy coś… Wiem, 

że w tym czasie u nas w domu, w kamienicy, bywali już nie tylko stali bywalcy, ale i inni. W domu 
i tylko w domu rozmawialiśmy po niemiecku, ale kontakt z językiem był orzeźwiony, bo ojciec miał 

wujka, który miał domek poza miastem. Tam się spotykaliśmy i te niemieckie piosenki, które my tu 
teraz śpiewamy to ja znam, mniej ze szkolnych lat, ale z dziecinnych lat, bo właśnie tam na wsi się 

śpiewało, rozmawiało. Sąsiedzi to bywalcy, którzy tam z [dziada – przyp. IK] pradziada mieszkali, 
a na ulicy to trzeba było uważać. Moja rodzina i ja też nie miałam żadnych takich, ale ze słyszenia 

wiem, że grupka starszych się spotyka i po niemiecku rozmawiali, to zwracano im uwagę. 
Czy jakieś [potem – przyp. IK] represje były, to tego nie wiem.  
B: A czy w okresie PRL był możliwy dostęp do książek i prasy niemieckiej, do kultury 
szeroko rozumianej?  
R: Tam na Śląsku chyba nie. Ja nie pamiętam, natomiast już w tym okresie no to 1956-1957, 

to już mąż tu był we Wrocławiu i stąd przywoził książki, pierwsze DDR-owskie wydania. 
B: Ale stąd, to znaczy z Towarzystwa niemieckiego? Bo w 1957 roku już istniało.   
R: Nie, nie, jeszcze nie, bo mąż, teraz przerzucam na męża, bo on w tym czasie już był 
we Wrocławiu i msza, przez kogoś się dowiedział, że jest tu niemiecka msza i on chodził na tę 

mszę. Był na jakiejś wycieczce. To było przy kościele, ja nie wiem, czy już były na Mazowieckiej 
jakieś spotkania, ale to było w kościele. I jakieś gazety później przywoził na Śląsk do domu. Tak to 

było u mnie.  
B: Na kolejne pytanie pani częściowo odpowiedziała, ale chciałabym je rozbić teraz 
ze względu na fakt, że na Dolny Śląsk przeniosła się pani w 1957 roku. Czy była wolność 
mówienia w pani regionie, czyli teraz pytam o Dolny Śląsk. Czy tu czuła się pani swobodnie, 
jak to wyglądało?  
R: Nie… tam się bardziej czułam swobodnie na Górnym Śląsku, bo byłam wśród swoich, pewniej 
się czułam. Tu natomiast weszłam w zupełnie inne środowisko. Tu też z mężem [rozmawialiśmy – 

przyp. IK] na zewnątrz tylko po polsku. W domu tak to rozmawiało się po niemiecku, a później jak 
syn się urodził, to jeszcze szkolne lata dla niego, to myśmy dalej kontynuowali, żeby on 

automatycznie wychowywał się dwujęzycznie. Było to trudne, bo rozmawialiśmy tylko w domu, 
ale taki zwyczaj był u nas, że tylko w niedziele przy kawie czytało się Pismo Święte i to tylko 
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w języku niemieckim. Było pięknie i ładnie, ale jak dorastał i był w średniej szkole, to później miał 

jakiś sprzeciw, „nie, bo on nie może opanować język taki i taki…”, to nie było prawdą, ale żeby 
w szkole [nie miał kłopotu – przyp. IK], to trochę zaniechaliśmy tych rozmów. Jeszcze jak był 

w szkole powszechnej, to został raz pobity przez kolegów, to był taki moment, bo coś powiedział... 
dowiedzieli się, że zna niemiecki i że w domu mówi się po niemiecku. To była taka bójka kolegów, 

no i to był taki jeden incydent.  
B: A jak wyglądały kontakty Niemców mieszkających w Polsce, tj. w PRL z rodzinami 
w Niemczech, w RFN i NRD? Jak częste one były, czy podlegały cenzurze, czy rozmowy 
telefoniczne były możliwe, czy miały miejsce odwiedziny legalne lub nielegalne?  
R: Nielegalnych odwiedzin to u nas nie miało miejsca, no ale bezpośrednich kontaktów rodziny 

bliskiej to nie mieliśmy, myśmy nie wyjechali, bo czekaliśmy na ojca. Później babcia zachorowała, 
więc mama nie chciała wyjechać. W każdym razie rodzeństwo ojca, część wyjechała. Te kontakty 

to były sporadyczne, listowne. Telefonów nie było, więc nie rozmawialiśmy telefonicznie. Ciocia 
mieszkała w Austrii i przyjechała w 1956, jak przyjechała pierwszy raz na pogrzeb swojej mamy. 

A z Niemiec to nie mieliśmy takich, to były ciotki dalsze, tak że nie było kontaktu żeby pojechać. 
Ojciec mój dostał zaproszenie, ale to już w 1970 roku miał wyjechać do cioci na zaproszenie i nie 

udało się bo ojciec w tym czasie zmarł i ciocia załatwiła wszystkie te papierkowe rzeczy, żeby 
mama mogła pojechać. To się udało, więc wtedy była chyba w 1972 roku u nich. Czy były duże 

trudności? Trudno powiedzieć, wyczekiwanie było długie, ale później to się udało. A później jak syn 
wyjechał, to mieliśmy trochę kłopotu.  
B: A w którym roku on wyjechał i na czym polegał ten kłopot? 
R: W 1981 przed stanem wojennym. On wyjechał do Austrii, nielegalnie i stamtąd dostał się 
do Niemiec. My chcieliśmy go pierwszy raz odwiedzić, przede wszystkim on już był studentem 

i [obejmowało go – przyp. IK] wojsko. Zaproszenie, no to wszystko to było zakamuflowane, więc 
przez tę ciocię była korespondencja, nigdy imieniem, tylko „syn brata tego” był, odwiedził nas, to 

było zakamuflowanie i pierwszy raz mąż dostał wezwanie na milicję albo na paszportowy, chodziło 
o syna, gdzie syn jest…..  Nie, nie, myśmy dostali zaproszenie i myśmy chcieli [wyjechać – przyp. 

IK] i to był okres, że już oficjalnie … ee… to też nie… zaprosił nas do Niemiec kolega syna, który 
tam mieszkał, jako przyjaciel rodziny, korespondencyjny i wtedy przy załatwianiu spraw 

paszportowych, wizy, mąż został wezwany, że wiedzą, że syn jest za granicą i obowiązkiem 
naszym jest, żeby syna sprowadzić, żeby wrócił do Polski. No a mąż mówi „to jest dorosły człowiek, 

to co ja mam zrobić, dać mu klapsa żeby wrócił?”, „No to musi pan takich argumentów używać, 
żeby wrócił”. „No spróbuję… [zobaczymy – przyp. IK] co się da zrobić”. No i dostaliśmy [paszporty 
– przyp. IK], to była misja, ale oczywiście nieudana misja, bo on został, ale tu też właściwie wezwali, 

ale znów męża. Mnie wyłączyli i byłam z tego bardzo zadowolona i mąż przedstawił jak sprawy 
wyglądają i od tego czasu nie mieliśmy z tym żadnych kłopotów. Syn wyjechał w 1981 

przed stanem wojennym, a to był rok 1982 albo 1983.  
(…) 


