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Jak wyglądała sytuacja ludności niemieckiej w Pana regionie po zmianie granic w 1945 

roku? Czy pamięta Pan te sytuacje sam lub z opowieści rodziców? 

 Sam nie pamiętam, bo urodziłem się pięć lat później i ja tej zmiany granic nie pamiętam.  

Z opowiadań wiem na pewno, że na każdym kroku widać było, że granice się zmieniły, że jest inna 

sytuacja. Rodzice byli bardzo ostrożni w tym mówieniu o tym, bo środowisko było bardzo niechętne.  

Bo to był Górny Śląsk? 

Tak, Górny Śląsk. Sytuacja ludności niemieckiej była taka, że to było środowisko 

małomiasteczkowe, częściowo nawet peryferie miasta, częściowo mentalność nawet wiejska i ta 

ludność była ewidentnie deprecjonowana, odczuwaliśmy takie „my” i „oni”. „Oni” to władza, a „my” 

musieliśmy siedzieć cicho. To była sytuacja, którą ja pamiętam już po zmianie granic.   

Powiedział Pan „musieliśmy siedzieć cicho” proszę to rozszerzyć, co chciałaby ta ludność 

mówić i czego jej mówić nie było wolno?  

Tego, że jesteśmy Niemcami. Już to było niebezpieczne, też mówienie po niemiecku, 

przyznawanie się do tego, że jest się Niemcem. To było niebezpieczne, mówiło się, że są tacy 

szpiedzy, którzy śledzą, kto na przykład jakiego radia słucha. Czy słucha programu niemieckiego? 

Takim wybiegiem było mówienie, że słuchamy radia austriackiego. To była oficjalna wersja, żeby 

uniknąć jakichś tam nieprzyjemności. Ja w tym klimacie wzrastałem.  

A w Pana domu w jakim języku się rozmawiało? 

Po niemiecku. Ja dopiero idąc do szkoły znałem kilka słów [po polsku], to było w takim dialekcie.  

A z dziećmi na podwórku?  

To było bardziej po polsku, albo silny dialekt, taki śląski. To było kilka prostych słów, bardzo 

przemieszanych ze słowami niemieckimi, ale jako dzieci to się tam można było dogadać. 

Pamiętam, że idąc do szkoły musiałem się najpierw nauczyć, rozszerzyć znajomość języka 

polskiego. To pamiętam dokładnie, moje starsze rodzeństwo już chodziło do szkoły, więc mi dali 

pierwsze lekcje języka polskiego.  

A czy dzieci na podwórku czasem rozmawiały miedzy sobą po niemiecku, na przykład przy 

kopaniu piłki, czy dzieci odkrywały się przed sobą, bo przecież dziecko nie ma nad sobą 

takiej kontroli? 

To była taka ludność, gdzie wiele rodzin śląskich było dwujęzycznych. I wiele takich rodzin 

dwujęzycznych przyjęło tak, „no trudno, teraz będziemy mówili po polsku, albo przynajmniej  

po śląsku” albo było takie [nastawienie], przed kim trzeba było być ostrożnym, to unikało się 

mówienia po niemiecku i o Niemcach, a kim był „swój człowiek”, to… czasem proste słowo „to jest 

nasz człowiek” a „to nie jest nasz”.  

Kolejny temat to są wysiedlenia ludności niemieckiej, czy Pan pamięta te wysiedlenia,  

czy o nich w domu mówili rodzice? 

Te wysiedlenia, o których dowiaduję się dopiero teraz, takie przymusowe, to ja tego nie znam.  

Ja znam rodziny, które się wyprowadzały, takie z naszego środowiska, to było na ulicy się żegnali 



2 
 

jeszcze po niemiecku, że czy chcą wyjechać, że stracili cierpliwość, że oni już nie będą dłużej 

czekać….. 

A w których latach?  

1956-1957, w tym czasie wiele rodzin wyjechało. Przymusowych [wyjazdów] z naszego środowiska 

nie znam, też z opowiadań to pamiętam, że kiedy się pojawiało słowo „przymusowe wysiedlenia” 

to słyszałem „a nam nikt nie kazał wyjechać”. W trakcie działań wojennych, to wiem z opowiadań 

rodziców, że niektórzy uciekali na własną rękę, ale już były małe dzieci w mojej rodzinie jeszcze 

sprzed wojny i mama nie była przygotowana na to. Ojciec jeszcze był wciągnięty…[do wojska]. 

Wiem z opowiadań, że wtedy decyzja była taka „czekamy na tatę i niech się dzieje co chce.  

Tu przynajmniej mamy dom”. Jedzenia nie było, to pamiętam, że mama chodziła gdzieś tam 

żebrać, to wiem. Ale w kwestii tych przymusowych, to nam nikt nigdy nie kazał wyjeżdżać. To jest 

też taki problem, który mnie trochę frapuje, jakie były kryteria, że na Dolnym Śląsku do pewnego 

miejsca były przymusowe przesiedlenia a na Górnym Śląsku nie? Tak sam sobie próbuję na to 

odpowiedzieć, ale to jest może pytanie do historyków? Takich przymusowych przesiedleń to ja nie 

znam….  

A czy dotknął Pana rodzinę proces repolonizacji, np. zmiany niemiecko brzmiących imion  

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

To też pamiętam bardzo dobrze. To już była sytuacja zastana, a mi się wydawało, że tak było 

zawsze. Pamiętam potem tłumaczenia rodziców, że tak nie było zawsze, to kiedyś po prostu 

zostało wykute, te napisy, one do dzisiaj jeszcze są w mej rodzinnej miejscowości, takie płyty 

nagrobne i nazwiska [niemieckie] na nich skute, usunięte.  Też niemieckie zwroty, pozostało tylko 

imię i nazwisko, ale już jakieś słowa niemieckie na przykład „urodzony” to jest „geboren”, to było 

usunięte. Wiem, że zmieniane były nazwiska, ale w mojej rodzinie nie, tylko same imiona. Imię 

mojej matki było nie całkiem zmienione, ale spolszczone. Starszego rodzeństwa imiona były 

również spolszczone.   

Ale to ciekawe, bo nazwisko jest niemiecko brzmiące. 

Bo nazwiska się nie dało spolszczyć – ja sobie to tak tłumaczę. Ale imiona, to u mego starszego 

rodzeństwa zmieniono, było tak. Nawet moje imię, w domu mnie inaczej nazywano, taką wersją 

niemiecką, a napisane było potem w dokumentach w wersji spolszczonej. Ja miałem się tak 

nazywać, tak bardziej po niemiecku, ale mi powiedziano – teraz się będziesz tak nazywał i koniec, 

na razie tak musi być.  

A czy rodzina później wróciła do pierwotnych imion po 1989 roku? 

No już nie miała możliwości, nie wszyscy mieli taką możliwość, ale pewne dokumenty po tym roku 

potem… na przykład pisownia nazwiska rodowego mojej matki było uproszczone, zwłaszcza  

te podwójne spółgłoski - były uproszczone ale i potem urząd sam… przy wyrabianiu następnych 

dowodów były tam jakieś przekręty. Ja się też z tym spotykałem. Dla mnie to też było trochę dziwne, 

że wewnątrz domów napisy były po niemiecku, a na zewnątrz były skute. I to byłem świadkiem 
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tych… no nie byłem świadkiem jakiegoś [działania] nakazowego, ale to wiem tylko z opowiadań, 

że tak musiało być.  

Jak wspomina Pan nastawienie polskich władz, duchowieństwa katolickiego, 

ewangelickiego oraz ludności polskiej do Niemców w  okresie stalinizmu? 

Tego też sam nie pamiętam. Upadek stalinizmu to tak przez mgłę pamiętam, może dzięki temu że 

tak wspominano, że stało się coś ważnego, że nareszcie jakoś takie ułatwienie miało być. 

Przynajmniej tak to odbierali rodzice.  Nastawienie polskich władz było z góry zaprogramowane 

przeciwko Niemcom. Na przykład to, że mi to przypominano. Takie wydarzenie – ja byłem jeszcze 

w wózku, takim małym sportowym, jechałem na siedząco z mamą na zakupy. Mama rozmawiała 

ze mną po niemiecku, bo nie umiała inaczej, a ja też nie umiałem inaczej. Nagle jakiś 

funkcjonariusz, który zaczął się wydzierać i upominać nas, że to jest karalne. Potem już całość się 

na tyle groteskowo zakończyła, ze [mama pyta] „No to ile tej kary? To ja od razu dam”, no to wziął 

ten funkcjonariusz i był zadowolony, mama też była zadowolona, że nie musiała dodatkowo iść   

na komisariat, ale takie wydarzenie było, że to było karalne, takie rozmawianie po niemiecku.  

I to wiem z własnego doświadczenia. Gdyby mi tego nie przypominano, to może bym zapomniał, 

ale to utrwaliło się przez wspominanie czy opowiadanie. Na pewno to było takie nastawienie 

polskich władz. Duchowieństwo to było u nas górnośląskie i mimo, że to byli Górnoślązacy, którzy 

byli dwujęzyczni, to wiem, ze proboszcz potrafił mówić takim nie śląskim, ale takim literackim 

językiem, poprawną polszczyzną, a z ludźmi koło kościoła mówił po niemiecku. Tak więc to był taki 

Górnoślązak, który rozumiał całą sytuację i nie był wrogo nastawiony. To, że byli księża, którzy byli 

wrogo nastawieni, to później się dowiedziałem, z własnych doświadczeń tego nie pamiętam.  

A czy to byli księża z ludności napływowej? 

Tak, wrogo nastawieni [księża] byli tacy, którzy byli przesiedleni ze wschodu, ale to więcej tutaj  

na Dolnym Śląsku. To tacy, którzy mieli za zadanie nas tu polonizować. W naszym przypadku 

[Górnoślązaków] to byli tacy, którzy rozumieli naszą sytuację i nie byli wrogo nastawieni. Natomiast 

władze [nastawione były] ewidentnie, że trzeba było uważać co i przed kim się mówi. Potem lata 

szkolne, to jeszcze bardziej trzeba było uważać co się mówi. Potem po wielu latach okazało się, 

że nauczycielka też rozumiała naszą sytuację, tylko była zmuszona, by milczeć albo żeby 

polonizować, jak to się dzisiaj mówi, na siłę.  

 A czy w późniejszym okresie „odwilż polityczna” w latach 1956-1958 przyniosła odczuwalne 

zmiany w Pana życiu jako Niemca? Na czym one polegały?   

Lata 1956-1958 to są lata, które ja już sam pamiętam. To co było wcześniej, to ja niektóre epizody 

wspominałem, bo o nich mi opowiadano i traktowano jako rodzinną anegdotę. I też mi się 

wydawało, że tak powinno być, ponieważ nie znam z autopsji co było wcześniej, co było przed 

1955, bo byłem za mały, tak przynajmniej to odczuwałem osobiście. Z opowiadań, trudno mi teraz 

powiedzieć, w ogóle rodzice byli bardzo ostrożni. Rozmawiało się po niemiecku, bo rodzice nie 

potrafili inaczej, ale żeby się wyrażać negatywnie o kimś, no to trzeba było być ostrożnym. Lepiej 

było mieć takie nastawienie „dajmy sobie spokój” na wszelki wypadek.  
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Ale ja jeszcze dopytam, bo wcześniej mówił Pan, że pamięta rodziny wyjeżdżające…. Bo to 

jest ten sam czas. 

Tak, to jest ten czas, kiedy pamiętam rodziny wyjeżdżające i mi się wydawało, że zawsze tak było, 

że co jakiś czas, ktoś tam z gospodarzy ładował furmanki… 

Ale jaki to był nastrój, czy oni się cieszyli, że wyjeżdżają, czy smucili, bo jadą w niepewne 

ale granice otworzono i oni muszą wyjechać, bo za chwilę znowu nie będą mogli, jak  

to było?    

To była taka rezygnacja, że sytuacja ich do tego zmusza, że chętnie by zostali, bo tu są u siebie, 

bo to jest ich miejsce na świecie i niestety muszą je opuścić. I wiem, że była to trudna decyzja, 

żeby nie płakali…. Pamiętam te furmanki, które jechały przez dzielnice i główną drogę, albo jak 

ładowali te furmanki, potem się okazało, że tymi furmankami jechali tylko na dworzec, potem się  

to ładowało a co się tam dalej działo…. Co oni tam wieźli w tych furmankach? Meble, skrzynie i co 

się później okazało, że to wszystko było i tak mało użyteczne, ale te wyjazdy tych furmanek 

pamiętam. Pewne domy mi tak utkwiły w pamięci, jak oni wynoszą i ładują te wozy. Z tym, że dla 

mnie to nie było coś takiego, że nagle oni zaczynają wyjeżdżać, no bo ja mały byłem i wiele różnych 

spraw tak mi się wydawało, że tak powinno być, że na zewnątrz trzeba było „godoć po ślunsku”  

a w domu po niemiecku, to mi się wydawało, że tak zawsze było, przynajmniej w moim prostym 

myśleniu dziecięcym […]. 

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

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

Były książki jakieś przedwojenne, często niedostępne, bo były pisane w gotyku. To było dla mnie 

trudno czytać. Wiem, że istniały takie „Bilderbuchy”, taka typowo dziecięca literatura „Max  

und Moritz” albo „Struwwelpeter”, to ledwo się kupy trzymało, bo było od kilku pokoleń oglądane  

i co chwile, ale to pamiętam, że to były. Aktualne książki to bardzo rzadko, jeżeli komuś się udawało 

wyjechać, to przywoził jakieś czasopisma ale to wtedy też się przeglądało, oglądało, jeśli ta książka 

miała kolorowe obrazki, już samo techniczne wykonanie to było dla nas powalające i z innego 

świata. A inne jakieś? O tym radiu wspominałem, to wiem, że jakieś pewne informacje, pewne 

wiadomości to stacja wiedeńska, bo łatwiej ją było złapać. Zasięg był lepszy a dla rodziców to był 

język zrozumiały. Przynajmniej wiedzieli co się dzieje w świecie, albo prognoza pogody była…  

Co z takich dóbr – publikatorów dziś byśmy powiedzieli – to były płyty gramofonowe, że ktoś był 

na jakichś odwiedzinach, to przywiózł jakąś płytę, takie szlagiery, to było tchnienie dalekiego 

świata. Wiem, ze też była możliwość kupna takich piosenek, które były nagrywane w NRD, tylko 

że one były takie ukierunkowane, no ale jak ktoś szukał to znalazł takie pioseneczki, przynajmniej 

w zrozumiałym języku. To wiem, że to było sprowadzane. To były namiastki takiej kultury,  

ale musiały wystarczyć.     

Kolejny wątek rozmawiania po niemiecku, to już wcześniej poruszyłam ale ciekawa jest też 

kwestia kontaktów Niemców z Polski z ich rodzinami i znajomymi żyjącymi w Niemczech  
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w okresie PRL? Jaki był to rodzaj kontaktu - osobisty, listowny, jak częsty? Na ile możliwy 

i swobodny był przepływ informacji między nimi? 

Kontakt listowny miedzy rodzinami był bardzo ożywiony. Wiem, że regularne były listy, rodzeństwo 

ze strony mamy i ojca również. To było żywe. Teraz kojarzę znaczenie tej daty 1956-1958,  

że po tej dacie mogli przyjeżdżać na odwiedziny, łatwiej było przyjeżdżać z Niemiec do nas. Może 

też dlatego, że to miało jakieś znaczenie finansowe, bo oni musieli tam jakieś kwoty  

po niekorzystnym dla siebie kursie wymieniać. Ale wiem, że potem raz po raz ktoś przyjeżdżał. 

Mama miała liczne rodzeństwo, czyli ktoś tam zawsze przyjeżdżał, ale niektórzy się bali 

przyjeżdżać… 

Dlaczego?  

Że mogą nie wrócić albo że mogą ich spotkać jakieś represje.  Dopiero z okazji mojego jakiegoś 

tam święta, to był już rok 1975 to była okazja, że w większej grupie w sposób zorganizowany, 

oczywiście każdy na własną rękę przyjechał, więc okazało się że jednak można…. Od strony taty 

był brat, który przyjeżdżał regularnie co dwa, trzy lata i ten drugi brat był dwa, może trzy razy. 

Częściej oni przyjeżdżali, ze strony naszej rodziny były utrudnione wyjazdy, ktoś tam próbował,  

a potem okazało się że najstarsza siostra po prostu nie wróciła ale nie z Niemiec, tylko została  

w innym kraju zachodnim, a potem władze lokalne wyraźnie się mściły za to, bo przy następnym 

podaniu o paszport rzucali w twarz, tamto wydarzenie zaważyło na tym. Moja mama mówiła, oni 

jej w twarz powiedzieli „Co zrobiła córka? I pani chce teraz wyjechać? A co córka zrobiła?” I to był 

koniec dyskusji i nie było paszportu przez długie, długie lata… 

A czy wpuszczano rodzinę, która chciała do Polski przyjechać?  

Tak, tak, tylko naszego rodzeństwa nie wypuszczano po tym, jak najstarsza siostra na Zachodzie 

została. I to była wyraźna zemsta, bo oni to mówili jasno. Być może powiedzieli to w chwili takiej 

szczerości, ale na pewno mieli taką dyspozycję, że z tego powodu rodzina ta już nie wyjedzie. 

Hmm… Kontakty inne… telefonu wtedy nie było. Myśmy przez krótki okres czasu to w ogóle mieli 

telefon, który funkcjonował jako służbowy i trzeba było uważać, żeby go nie nadużywać,  

ale to krótko było, bo chyba dwa, trzy lata jak w pracy mojego taty mu dali, ale kiedy zmienił 

stanowisko, to od razu następnego dnia przyszli i mu zabrali ten telefon.  

Teraz przejdę do innego pytania. Czy pamięta Pan pierwsze próby tworzenia organizacji 

Niemców w Pana regionie?  Jeśli tak, to z jakimi trudnościami borykali się Niemcy?  

Czy dotknęły Pana albo osoby znajome jakieś represje władz? Nie wiem, czy był Pan już tu 

na Dolnym Śląsku czy jeszcze na Górnym?  

 Ja już byłem tu na Dolnym Śląsku. Ja wtedy nie byłem w to zaangażowany i nie znam tego, tylko 

coś wiem z opowiadań, że coś takiego było, ale ja wtedy byłem w takiej sytuacji, że innymi tematami 

wówczas żyłem.  

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

stosunki z sąsiadami, władzami lokalnymi? 
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W tym czasie mieszkałem już na Dolnym Śląsku ale nie miałem ani sąsiadów [Niemców] ani nikogo 

w bliższym gronie, którzy by byli zorganizowani i działali w mniejszości niemieckiej. Z opowiadań 

rodzeństwa wiem, że oni się tam organizowali na Górnym Śląsku ale ja to znam z opowieści,  

z drugiej ręki i nie byłem w to zaangażowany. Taka była moja sytuacja.  

Jak ocenia Pan obecną działalność stowarzyszeń niemieckich? 

Dobrze, że są te stowarzyszenia i ich działalność. Zostali przez te lata, restrykcyjne lata, 

pozbawieni szans… to że im teraz brakuje następnych pokoleń to jest owoc tamtych restrykcji, 

tamtych zakazów, tamtych prześladowań. Niektórzy mówią „nam brakuje teraz kilku pokoleń”, 

czasem dzieci chętnie się uczą niemieckiego, co też jest pokłosiem działalności tych stowarzyszeń, 

ale ich rodzice nie znają języka, tradycji. Skutecznie im to wybito z głowy, skutecznie obrzydzono  

i to czasem tkwi w mentalności, że ludzie się czasem boją, podskórnie, podświadomie się czegoś 

boją. I to jest z wielką krzywdą dla tych stowarzyszeń, że one nie mogą rozwinąć pełnej 

działalności, że tamte lata skutkują pewnymi ranami i w psychice i w mentalności pewnych ludzi, 

ranami pokoleniowymi. Szkoda.  

Jakie są największe osiągnięcia Niemców w powojennej Polsce do dnia dzisiejszego? 

Samo to, że są i działają. To jest pewnego rodzaju sukces, że mimo tych trudności, mimo tego,  

że niektórzy czują się odosobnieni, to poczucie pewnej więzi na przykład kiedy się odkrywa to, że 

są analogiczne grupy mniejszościowe w innych krajach. Na Węgrzech, w Rumunii, na Białorusi,  

na Ukrainie, że tam gdzieś jakieś grupki Niemców ciągle jeszcze są. Ale to dopiero teraz się 

odkrywa i teraz jest to jasne i nikt się z tym nie kryje, że powstają takie struktury, które łączą, przez 

które ma się jakieś kontakty. Świadomość tego, że są inni, którzy mają podobny los jak ja, był jakąś 

taką wielką niewiadomą, bo człowiek się czuje jakiś taki osamotniony w tym wszystkim, że wszyscy 

o mnie zapomnieli. Nikt mnie teraz wręcz nie akceptuje. Sąsiad Polak mnie nie akceptuje, rząd 

mnie nie akceptuje, rodacy w Niemczech mnie nie akceptują, ale że są inne takie grupy -  o tym 

się nie wiedziało. Ja dopiero w ostatnich dziesięcioleciach się dowiedziałem, że w Wałbrzychu 

istniała grupa Niemców, kiedy ja musiałem siedzieć cicho, bo jeżeli jesteś Niemcem, to nie możesz 

o tym mówić. I tak to było, nie wolno było o tym mówić, jak chcesz żyć, to lepiej się nie odzywaj.  

Ja tak rosłem i  myślałem, że tak powinno być, a że to była wielka mistyfikacja i krzywda 

pokoleniowa a przede wszystkim świadomość opuszczenia, niezaakceptowania. To, że są inne 

grupy dodaje jakiejś takiej siły, to jest też zasługa współczesnych organizacji w Opolu, tej VdG1,  

to jest coś wspaniałego, ja przypuszczam oczywiście. A taka praca codzienna na pewno jest cenna, 

ważna.   

A co jest teraz najpoważniejszym problemem czy wyzwaniem społeczności Niemców?   

Problemem jest ta wspomniana dziura pokoleniowa. Nie ma ciągłości [pokoleń]. Tą tożsamość 

każdy wynosi z domu, a jeżeli teraz wnuk jakiejś Niemki nie wyniósł z domu tej tożsamości,  

bo rodzice się często bali tego mówienia, ja też w rozmowach często tego nie….. No w rozmowach 

                                                           
1 Skrót od nazwy stowarzyszenia: Verband der deutschen Sozial-Kulturellen Gesellschaften in Polen  – Związek 
Niemieckich Stowarzyszeń Społeczno- Kulturalnych w Polsce.  
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z dziećmi nie rozmawiano po niemiecku, to było niebezpieczne, nie przekazano tej tożsamości, 

tego już się nie da naprawić.  

Babcie próbują z wnukami rozmawiać… 

Rzeczywiście robią to, co mogą robić, wykorzystują każdą szansę i to jest dobrze, ale problemem 

jest brak tej ciągłości tożsamości. W niektórych rodzinach trzeba było mieć wielką odwagę wręcz. 

Często zauważam, że ludzie prości, mniej wykształceni, oni poddali się biegowi historii. Jak już tak 

musi być, to trudno. Może niejeden pomyślał „Nie raz zmieniała się koniunktura…”, tutaj spotykam 

takich Niemców, albo następne pokolenia Niemców na przykład z cieszyńskiego, też mi mówią 

„myśmy byli bardziej Austriakami niż Niemcami, mówiło się po niemiecku ale ta przynależność 

kulturowa była tam, bardziej galicyjska. Tak więc takie problemy się też tu zdarzają, tacy ludzie tu 

są, ale dobrze, że coś robią, że mają odwagę mówienia o tym…  

To były wszystkie pytania z mojej strony, dziękuję serdecznie za poświęcony czas  

na rozmowę.   

 


