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Jak wyglądała sytuacja ludności niemieckiej w Pani regionie po zmianie granic w 1945 roku? 

Sytuacja była nieciekawa, bo nikt nie myślał, że takie coś nastąpi po wojnie. Wszyscy byli w takim 

okresie wyczekiwania, nie było też takich wiadomości, radia nie było, poza tym ludzie nie rozumieli 

po polsku, a po niemiecku nikt nam żadnych wiadomości nie podawał. Było ogromne 

niedowierzanie, że coś takiego się mogło stać, żeby granice przesunąć dla ludności niemieckiej.  

Jak wspomina Pani wysiedlenia ludności niemieckiej, lub też czy w rodzinie opowiadano  

o wysiedleniach ludności niemieckiej? 

Tak, pamiętam, pamiętam, bo miałam wtedy już 15 lat. Wysiedlenie ludności niemieckiej odbywało 

się w różnych miejscach różnie, ale to co ja pamiętam, to było jednak niehumanitarnie 

przeprowadzone, dlatego że bardzo małe ilości rzeczy można było zabrać a do tego wszystkiego 

jeszcze w punktach zbornych były odbierane wartościowe rzeczy, nie można było ich zabrać.  

Po prostu byli okradani ludzie, którzy byli wysiedleni i to było takie bardzo przykre, bo bardzo duża 

grupa to były kobiety z dziećmi i starsi ludzie. W warunkach takich niegodnych została ta 

repatriacja, to wysiedlenie przeprowadzone. Dzisiaj twierdzą, że było to w humanitarny sposób  

ale nie było. Odprowadzało się bardzo wiele osób [na dworzec]. My byliśmy w tej sytuacji, że nie 

zostaliśmy wysiedleni przymusowo, bo mogliśmy zostać, ale odprowadzaliśmy bardzo dużo osób, 

krewnych, znajomych i sąsiadów, tak że wiem jak to dokładnie wyglądało.  

 A czy u tych osób, które zostały w Polsce, lub Pani rodzinę dotknął proces repolonizacji, 

np. zmiany niemiecko brzmiących imion i nazwisk, zacierania śladów niemieckości  

w regionie?  

Naturalnie, ja osobiście zostałam zmuszona aby zmienić imię i to drugie imię – Inge Elfriede1 to mi 

zmieniono na Inge Irene. Potem rodzina moja nazywała się Hass2 a oni wybrali sobie nazwisko 

Wróblewski3, bo było ono w dawnej rodzinie, to sobie je wybrali, z tym że w 1956 roku wrócili  

do swojego nazwiska Hass i wyjechali wtedy do Niemiec. Takie spotykały nas represje, a to że były 

różne miejsca [z napisami po niemiecku] zamalowywane, to akurat nawet troszeczkę rozumiałam, 

dlatego że niemieckie szyldy musiały zniknąć, bo nie było ani tych ludzi, ani tych sklepów, ani tych 

urzędów. A to, że niektóre ślady niemieckości ….[musiały zniknąć], no to też było z taką troszeczkę 

nienawiścią robione, bo co taki dzwonek na przykład, jaki był przy drzwiach prywatnych i było 

napisane „Bitte drehen” [niem. „proszę pokręcić”] przeszkadzało komuś [żeby został], ażby swój 

żywot dokończył, a tu trzeba było zdjąć koniecznie, albo skrzynkę na listy na której  było napisane 

„Briefe” [niem. „listy”] to trzeba było zmienić, bo koniecznie to urągało, że niemieckie napisy są.  

To akurat była jedna wielka głupota.  

A w jaki sposób było to uzasadniane?  

Wszystko co niemieckie miało zniknąć, tu miała być Polska. No i jest Polska i to zniknęło by  

z czasem, ale nie w takich akcjach, jak to było prowadzone.  

                                                           
1 Imiona zostały zmienione dla zachowania anonimowości respondenta. 
2 Nazwisko zostało zmienione dla zachowania anonimowości rodziny respondenta. 
3 Nazwisko zostało zmienione dla zachowania anonimowości rodziny respondenta.  
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Jak wspomina Pani nastawienie polskich władz, duchowieństwa katolickiego, 

ewangelickiego oraz ludności polskiej do Niemców w  okresie stalinizmu? 

Tak, ale katolickiego, bo ewangelickiego nie mogę powiedzieć, bo nie wiem. Ale katolickie to  

po prostu wszyscy… wszyscy… Mnie spotkała taka straszna przykrość, ja nie umiałam się  

po polsku spowiadać i poszłam do spowiedzi a ksiądz na mnie z buzią „Jeszcze się nie nauczyłaś 

po polsku?!”  To potem jakiś czas w ogóle nie chodziłam do spowiedzi, bo zraziło mnie to. Potem 

spotkałam księdza, który mi pomógł i jakoś to…. Ale ogólne nastawienie nie było takie no…. 

Entgegenkommen, no że nie było to takie wyjście naprzeciw ludności niemieckiej, nie było tego. 

To było zależne też od człowieka, bo spotykało się ludzi na przykład bardzo życzliwych, Polaków 

– repatriantów i też wypędzonych z tych terenów wschodnich [Polski], ale spotykało się też dużo 

osób takich no….. no tak po prostu było.  

A czy pamięta Pani czas rozluźnienia politycznego w latach 1956-1958? Wtedy próbowano 

liberalizować system i przyznać więcej praw także Niemcom, pozwolono wyjeżdżać.  

Tak, to był 1956 rok, wtedy kiedy Gomułka doszedł do władzy [został I sekretarzem KC PZPR],  

to wtedy dawano ludziom przede wszystkim paszporty, można było pierwszy raz jechać do Niemiec 

Zachodnich, co skutkowało tym, że ludzie potem wyjeżdżali nie wracali albo jechali, wracali a potem 

składali wnioski o wyjazd legalny. To wtedy bardzo dużo osób wyjechało. To było wtedy łączenie 

rodzin i Niemcy wyszły naprzeciw i chciały przyjąć jak najwięcej Niemców z tych terenów. Dużo 

osób skorzystało wtedy z tej możliwości, już nie stwarzano takich trudności jak przedtem.  

 A czy w okresie PRL możliwy był w Pani regionie dostęp do kultury niemieckiej (książek, 

czasopism, filmu, innych form kulturalnych)? 

Nie, nie było.  

Pytam też o czasopisma  

Czasopisma były w MPiK-u [Klub Międzynarodowej Prasy i Książki, zwany Klub MPiK lub Empik]. 

Tam były czasopisma niemieckie ale były bardzo drogie i nie były dla wszystkich dostępne. Tylko 

czasem ktoś mógł sobie pozwolić, to po przeczytaniu dawało się komuś dalej, kilka osób czytało  

te gazety. Filmów  mało było niemieckich, przede wszystkim były NRD-owskie  

a zachodnioniemieckich nie było. Sztuk teatralnych w ogóle nie było niemieckich, tak że nie było 

dostępu do kultury niemieckiej, nie było.  

 A czy w okresie PRL w Pani regionie istniała możliwość mówienia w języku niemieckim?  

 Nie 

Czy istniało polityczne i społeczne przyzwolenie na ujawnianie swej niemieckości, czy też 

trzeba je było ukrywać?   

Kompletnie trzeba było je ukrywać. Język niemiecki był po prostu zakazany. Nie nauczano go  

w szkołach, nie było go w kościołach, język niemiecki był niedostępny i było zabronione. Nie było 

mowy, by otwarcie mówić po niemiecku [na Górnym Śląsku]. Tu we Wrocławiu jestem od 1956 

roku ale też oficjalnie nie było mowy [przyzwolenia na mówienie po niemiecku ]. Myśmy się wszyscy 

spotykali w kościele, bo Wrocław był w tej dobrej sytuacji, że miał od 1945 roku nieprzerwanie 
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msze i nabożeństwo w języku niemieckim i też opieka duchowa była we Wrocławiu w języku 

niemieckim. Wrocław to sobie tak wywalczył, czego nie było na Górnym Śląsku. Ale na ulicy to nie, 

mówiło się tylko w rodzinach cichutko, żeby nikt nie słyszał.  Nie było społecznego przyzwolenia 

na rozmowy w języku niemieckim.  

Jak w PRL wyglądały kontakty Niemców z Polski z ich rodzinami i znajomymi żyjącymi  

w Niemczech? Jaki był to rodzaj kontaktu - osobisty, listowny, jak częsty? Na ile możliwy  

i swobodny był przepływ informacji między nimi? 

To było w ten sposób, kontakt był listowny i ten listowny też nie zawsze był, bo po prostu listy były 

kontrolowane, cenzurowane, były otwierane i wycinane…. Myśmy w domu przez dłuższy czas 

przechowywali list, który był tak powycinany, poszatkowany, że z tego listu nic nie można było 

zrozumieć  o co chodzi…. To były te kontakty listowne. A wyjazdy były możliwe po 1956 roku, gdy 

można już było paszport uzyskać. To był los na loterii wygrany, bo komu państwo chciało, to dało 

paszport, a komu nie chciało, to nie dało. Nie dostawali ludzie, którzy jakieś funkcje pełnili tutaj,  

a czasem nawet bez powodu. Nie podawano nigdy powodu dlaczego nie dostało się paszportu.  

I jeszcze jedno – nie wolno było w ogóle z dziećmi jechać. Małżeństwo to w ogóle nie [mogło razem 

wyjechać], tylko jedna osoba i bez dzieci. Dzieci trzeba było zawsze tu zostawić, że wiedzieli,  

że się do dzieci wróci. Te kontakty [z rodzinami w Niemczech] były utrudnione od samego początku.    

Czy pamięta Pani pierwsze próby tworzenia organizacji Niemców w Pani regionie? Jeśli tak, 

to z jakimi trudnościami borykali się Niemcy? Czy dotknęły Panią albo osoby znajome jakieś 

represje władz? 

Ja już w tym czasie [w latach 80-tych XX w. ] byłam we Wrocławiu. Tu organizacja Niemców 

działała już od 1957 roku, bo tu [na Dolnym Śląsku] wolno było stworzyć w Wałbrzychu pierwszą 

organizację i wtedy Wrocław był filią, był grupą zależną [od Wałbrzycha], bo zarejestrowaną  

w Wałbrzychu [był oddziałem zamiejscowym Niemieckiego Towarzystwa Społeczno- Kulturalnego 

w Wałbrzychu]. I Wrocław miał to dobre, że myśmy ten „podkład” mieli i w 1989 roku to tylko 

zaczęliśmy już listy [członków] robić i znowu organizację tworzyć u podstaw. Bo w 1981 roku była 

rozwiązana [z powodu wprowadzenia stanu wojennego w Polsce] i my wtedy nie mieliśmy 

pomieszczeń, ale spotykaliśmy się w kościele i po kościele na podwórzu, ale w 1989 roku już znowu 

zaczęliśmy wynajmować salę i zaczęliśmy się spotykać, najpierw raz w tygodniu, a potem już 

uzyskaliśmy miejsce, zarejestrowaliśmy się i już mieliśmy organizację od 1990 roku legalną.  

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

z sąsiadami, władzami lokalnymi? Czy żyło się trudniej, czy łatwiej Niemcom? 

Już było łatwiej i już inaczej się wtedy żyło bo generacja, która przeżyła wojnę już wtedy zaczęła 

się wykruszać i wtedy już drugie pokolenie zupełnie inne, nowe wspomnienia miało i długo już 

pracowało w Polsce, więc były i renty i emerytury dopasowane, bo to pierwsze pokolenie to co 

dostawało, to była tylko taka pomoc socjalna, a nie emerytura, tak bym powiedziała. I wtedy się 

żyło łatwiej, już wtedy nie robiono różnic takich odnośnie pochodzenia, już nie było w ankietach 

pytania o narodowość, nie trzeba było o tym pisać w każdym [dokumencie], gdy się starało o pracę. 
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Już było wtedy inaczej. Moim zdaniem już było wtedy jakieś takie przyzwolenie ludności polskiej 

na język niemiecki. Jakoś przestało to… Ja mam takie wrażenie, że następne pokolenie tolerowało 

ten język.  

A czy odczuwalna była zmiana stosunków z sąsiadami czy z władzami? Bo władza przyszła 

nowa, z nowymi celami politycznymi….  

Przede wszystkim został zawarty układ polsko - niemiecki i wtedy polskie ministerstwo nam 

pomagało i urząd wojewódzki i urząd marszałkowski, tak że te stosunki się jakoś unormowały  

i jesteśmy tolerowani i jesteśmy zadowoleni, wreszcie po tylu latach.  

Jak ocenia Pani obecną  działalność stowarzyszeń niemieckich? 

Ja widzę stowarzyszenia niemieckie po to, by przede wszystkim pielęgnowały język [niemiecki],  

by zachować tożsamość, żeby dzieci to przejęły i młodzi, wnuki, następne pokolenia…  

Jeśli chodzi o Górny Śląsk, to tam to będzie możliwe. Jeśli chodzi o Dolny Śląsk – tutaj zostało po 

wojnie bardzo dużo osób samotnych, które nie miały żadnego zaplecza tam [w Niemczech] i zostały 

tutaj. Te osoby nie zostawiały żadnych następców i w tej chwili umierają i towarzystwa na Dolnym 

Śląsku nie mają tej przyszłości, jakie mają na Górnym Śląsku. Tutaj jeszcze przez jakiś czas będą 

one istniały, ale ja im nie rokuję, nie mam dużych nadziei, że tutaj się,…. Tutaj nie ma tego rozwoju, 

nie ma szkół. Póki jeszcze to pokolenie jest, które to przeżyło i pamięta te czasy niemieckie, to tak, 

ale później coraz mniej będzie. Będą pielęgnować [niemiecką] tradycję jeszcze przez jakiś czas, 

będą pielęgnować „Brauchtum” [niem. „zwyczaje”], ale nie będzie to tak intensywne jak do tej pory 

po prostu.  

A co uznaje Pani za największe osiągnięcia Niemców w powojennej Polsce do dnia 

dzisiejszego? 

To, że jednak 70 lat a my jesteśmy i utrzymaliśmy tą niemiecką i tradycję i tożsamość i przyznajemy 

się do tego. Są młodzi ludzie jeszcze, to jest jednak osiągnięcie, że się przyznają do pochodzenia 

niemieckiego, tak że to jest jednak duże osiągnięcie… 

A co jest dzisiaj największym wyzwaniem, z którym się trzeba borykać?  

Stworzenie szkolnictwa niemieckiego i żeby po prostu młodzi ludzie chcieli się uczyć języka 

niemieckiego. Przede wszystkim język, język, język, bo to jest ważne.  

Dziękuję serdecznie za rozmowę.  


