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Czy Pani pamięta jak wyglądała sytuacja ludności niemieckiej w Pani regionie po zmianie 

granic w 1945 roku? 

To był koniec wojny i wtedy nikt nie wiedział, czy granicę są przesunięte, czy nie są przesunięte, 

to był po prostu koniec wojny i nikt nie myślał o jakimś przesunięciu granic w tym czasie. Myśmy 

początkowo w ogóle niczego się nie dowiedzieli, czy będą tu Ruscy czy Polacy, my nie byliśmy  

o niczym zawiadamiani. Myśmy po prostu żyli z dnia na dzień, żeby jakoś przeżyć.  

Zaczęły się wysiedlenia… 

Tak, ale to dopiero w 1946 roku  

Czy pamięta Pani jak wyglądały te przesiedlenia i jak wyglądała sytuacja Niemców?  

Bardzo to było przykre, bo nie chcieli wyjechać, część chciało, bo nie chciało zostać w Polsce 

wśród Polaków, bo jeszcze też nie byli pewni, czy będzie to Polska czy coś innego. Niektórzy się 

chcieli stąd wydostać, ale ci co mieli swoje gospodareczki to chcieli po prostu zostać, tu mieli swój 

byt, tu mieli swój dom, swoje pole i było bardzo przykro, wielu ludzi płakało, że muszą jechać….  

A czy to prawda, że rozpropagowano wówczas wieści, rozdawano ulotki, że to potrwa tylko 

parę lat i potem wszystko, czyli granice wrócą do „normy”?  

Żadnych ulotek nie było, tylko jak to wśród ludzi chodzą takie wieści, że jeszcze nie wiadomo, czy 

tu Amerykańcy nie przyjdą, czy tu nie będzie tego…. Ale nadzieja jest w ludziach i wtedy potrafią 

sobie zmyślać co dalej będzie? Co dalej będzie z nami…. Była taka niepewność, po prostu 

niepewność co z nami będzie. Byliśmy między takim młotem a kowadłem, nikt nie wiedział  

co będzie.  

A czy Pani rodzinę dotknął proces polonizacji, np. zmiany niemiecko brzmiących imion  

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

Tak, tak, to po prostu mojego ojca nazwisko to było Bergmann1 pisane przez dwa „n”. To mu zrobili 

Bergman, a potem to w ogóle Bergmana wyrzucili i do mamy rodowego nazwiska „Wróblewska2” 

wrócili i wyrzucili Bergmana, bo to za bardzo niemieckie. Ale to króciutko trwało, tylko do 1956 roku 

i wtedy każdy wrócił do swojego nazwiska. To były takie wariackie czasy że…..  

No właśnie, jak już jesteśmy przy tym 1956 roku to jak Pani pamięta tę „odwilż polityczną”, 

coś się zaczęło zmieniać, jak zmieniło się życie Niemców  w tym czasie?  

Tu już wtedy nie było Niemców.  

Ale było około 50 tysięcy Niemców w Wałbrzychu w tym czasie. 

Ale Wałbrzych to co innego, ja nie żyłam w Wałbrzychu. Co tam się działo to ja nie wiem. Tu  

[w Sobótce koło Wrocławia] byliśmy dosłownie jedną, jedyną rodziną, która została. A tam to było 

co innego, oni byli tam zatrzymani, bo byli potrzebni do kopalni.  

Więc Pani nie widziała tych masowych wyjazdów?  

Nie, to czasami któryś taki był, co chciał wyjechać, to najczęściej było tak, że oni mu potem  

nie dawali wyjechać.  Był taki znajomy, który mieszkał gdzieś w górach, on przyjeżdżał do moich 

                                                           
1 Nazwisko zostało zmienione dla zachowania anonimowości rozmówcy. 
2 Nazwisko zostało zmienione dla zachowania anonimowości rozmówcy. 
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rodziców. To tyle razy mu odmówili, bo on chciał ze swoimi synami do Niemiec wyjechać, żeby oni 

się niemieckiego tam dalej uczyli, a nie w polskiej szkole. Ja nie wiem kiedy on potem wyjechał, 

bo nam się kontakt urwał.  

A jeszcze wróćmy do  tego okresu przed 1956 rokiem, do okresu stalinizmu…. 

Ja przeżyłam ten czas bardzo z moim mężem, bo mój mąż był partyzantem w czasie wojny i on 

miał od swoich ludzi bardzo dużo przykrości, bardzo… tak, od Polaków, ciągle bałam się. Jak jego 

wzięli do Wrocławia, to więcej nie wrócił i nikt nie wiedział gdzie się podział. Ja cały czas drżałam, 

potem to troszeczkę zelżyło po 1956-tym. Myśmy wtedy z Sulistrowiczek dostali przeniesienie  

do nadleśnictwa Oława i wtedy akurat to przeniesienie się działo w czasie, gdy to wszystko się 

łamało…. A potem tam żyłam w ogóle bez światła, bez prądu, z trójką dzieci, daleko od wsi… 

Przeżyłam tam czas dosłownie jak na Syberii.  

A Pani jest Niemką i czy sąsiedzi wiedzieli, jakiej jest Pani narodowości i czy miała Pani 

z tego tytułu jakieś trudności?  

Nie, nie, w Sulistrowiczkach wszyscy wiedzieli, że my Niemcy jesteśmy i w ogóle z tego powodu 

nie mieliśmy [problemów]. Dzisiaj jeszcze parę osób z tych dzieci żyje i są bardzo mili jak mnie 

zobaczą, to tak wszyscy jakoś…. Myśmy raczej dobrze żyli, nie mogę powiedzieć. Moja mama 

umiała ten górnośląski – polski język, tą gwarę śląską i to było dla nas dobrze, bo umiała po polsku 

i ją często wołali, żeby tłumaczyć, bo przyszedł Polak na gospodarkę i nie mógł się dogadać z tym 

Niemcem co tam mieszkał. I niepotrzebne były kłótnie, to później mama chodziła tłumaczyć  

a chodziło tylko o to, że Polak chciał zobaczyć co on trzyma w tej szopce, która jest zamknięta na 

klucz. To mówi „pokaż to i będzie spokój”. Tak więc dobrze, ze moja mama tam była i rozumiała 

ten język, mogliśmy przez to….  Bo tam na Górnym Śląsku to wszyscy po wsiach gadali i po polsku 

i po niemiecku i moja babcia i ciocia mieszkała w miejscowości Pokój powiat Opole, no to już jest 

taka większa miejscowość, za Niemców to było nawet uzdrowisko Bad Karlsruhe i tam przychodzili 

ludzie ze wsi do cioci szyć. To babcia moja tłumaczyła, bo ciocia nie umiała po polsku, a ludzie ze 

wsi bardzo kaleczyli język niemiecki, tam w Opolskim, ale tu [Dolny Śląsk ] nie.  

A czy miała Pani dostęp do kultury niemieckiej (książek, czasopism, filmu, innych form 

kulturalnych)? 

Nie, nie, ja miałam dobrych sąsiadów, to mi niemieckie książki z domów przynosili Polacy. Bo  

w każdym niemieckim domu były książki, to mi przynosił sąsiad, który sam lubił dużo czytać, to on 

mi przynosił, później i polskie książki mi przynosił, dlatego że ja dużo czytałam i szybko się też 

polskiego języka nauczyłam, bo przecież ja nie umiałam po polsku. A niemieckie książki to ja też 

miałam, bo przecież cała biblioteczka była u nas w domu. No nie wyrzucało się ich przecież…  

A czy miała Pani dostęp do gazet czy filmów?  

Nie, nie, takiego czegoś nie było.  

Czy w okresie PRL istniała w Pani regionie możliwość mówienia w języku niemieckim?  

Czy istniało polityczne i społeczne przyzwolenie na ujawnianie swej niemieckości?   
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Nie, nie, raczej nie. Przecież nie wolno mi było ze swoimi dziećmi rozmawiać po niemiecku. Dobrze, 

że ja nie straciłam swego ojczystego języka. Nie wolno mi było. Moje dzieci się nie nauczyły 

niemieckiego.  

Ale mówiła Pani, że sąsiedzi byli życzliwi… 

Ale to sąsiedzi, a leśniczówka to był państwowy dom, nie? To gdzie myśmy mogli na leśniczówce 

po niemiecku rozmawiać? Zresztą mój mąż też nie bardzo chciał, żebym ja z dziećmi po niemiecku 

rozmawiała. Ja potem się szybko nauczyłam języka polskiego i tak wszystko szło po polsku.  

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

w Niemczech?  

Ci co wyjechali na Zachód? Można było pisać [listy]. 

A wyjeżdżać, przyjeżdżać?  

Nieeee…. absolutnie jazdy już nie było, ci co wyjechali, to już tam byli. To już nie można było tam 

i nazad jechać. I ci [co wyjechali] do NRD też nie. Dopiero później, później, później mogli ci z NRD 

przyjechać i z Zachodu zaczynali później też [przyjeżdżać], ale to dopiero w latach 80. To nie było 

na początku. Wtedy były listy, ale one też szły bardzo długo. Jak mój ojciec zmarł, to telegram był 

przysłany, to później mój mąż musiał jechać do Warszawy, żeby dla mnie wizę zrobić, to mogłam 

jechać na jego [ojca] pogrzeb.  

Puścili na pogrzeb? 

Tak, tak, puścili, ale musiał jechać aż do Warszawy.  

A wyjeżdżała Pani do NRD czy do Niemiec Zachodnich?  

Do Zachodnich. Ojciec tu wysłużył swoją służbę, w wojsku jeszcze niemieckim i później służył  

w Polsce jako leśniczy do końca, do swojej emerytury. Ale jakby został tu, to miał tak malutką tą 

emeryturkę, że…  No i koniecznie mamy siostra, która mieszkała w Berlinie Zachodnim chciała ich 

tam ściągnąć i przysyłała im tutaj zaproszenia, to kosztowało ją też zawsze trochę, ale Polska ich 

nie wypuszczała. Chyba trzy razy ona im to przysyłała i Polacy ich nie puścili, dopiero jak ojciec 

miał… dopiero w 1971 roku to dostali to pozwolenie wyjazdu do Berlina. No to ojciec tam jeszcze 

tylko 5 czy 6 lat żył.  

A pamięta Pani pierwsze próby tworzenia organizacji Niemców w tym regionie?  Kiedy Pani 

się dowiedziała, że Niemcy się organizują?  

Ojej, to był 1989 rok. Jak była ta zmiana, przewrót w NRD, jak Gorbaczow był.  

To skąd Pani się dowiedziała, że Niemcy się gdzieś zbierają?  

W gazecie. Myśmy mieli „Słowo Polskie”. Przez wszystkie te lata myśmy mieli ten dziennik „Słowo 

Polskie” we Wrocławiu. W soboty i w niedziele był taki dodatek i tam ja czytam, a tam po niemiecku 

napisane, po niemiecku!!! I ktoś tam napisał artykulik, taki niemiecki z tyloma błędami i podpisane 

„Niemieckie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne”. Myślę sobie Boże, co to za dureń pisał! Kto to 

napisał z tyloma błędami? I ja chciałam się dowiedzieć, gdzie ono się mieści? I potem moja córka 

się dowiedziała, gdzie jest to towarzystwo. Tam było niedaleko tego ewangelickiego kościółka  

i byłam raz i nie mogłam znaleźć, bo ani tablicy żadnej nie było. I za drugim razem się dopytałam, 



4 
 

że trzeba przejść przez podwórko i potem tam do góry, to ich znalazłam, no i zapisałam się tam. 

Zaraz się tam zapisałam i trzy córki też zapisałam do tego towarzystwa. No i tak zostało. Oni byli 

chętni, żebym ja wzięła pod opiekę bibliotekę, ale ja „nie, nie”, wolałabym coś z muzyką, może jakiś 

chórek byśmy stworzyli i tak już zostało.  

A co zmienił w życiu Niemców przełom polityczny w 1989 roku? Powstanie towarzystw 

niemieckich to jeden aspekt, ale czy zmieniły się Pani stosunki z sąsiadami, władzami 

lokalnymi? 

Ja tu byłam już potem jako Polka, odkąd wyszłam za mąż to nie byłam już jako Niemka, tylko  

z pochodzenia.  

Ale zaczęła się Pani z Niemcami spotykać, którzy się wówczas ujawnili… 

Ale tu nie było Niemców, tam gdzie ja mieszkałam, to byłam sama jedna. Tak że ja nie wiem co się 

mogło dziać tam, gdzie ich było więcej (…).  

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

Ja nie wiem, nie wgłębiałam się  w to. Dobrze, że mogli istnieć, że im pozwolono się spotykać się, 

że na tyle było ulgi, że już nie zaczepiał nikt, jeśli rozmawiałaś po niemiecku na ulicy. Bo to było 

tak najczęściej, że jeśli się rozmawiało po niemiecku, to były jakieś zaczepki, jakieś „Szwaby”, 

jakieś to, jakieś tamto.  

A co jest najpoważniejszym problemem społeczności Niemców współcześnie?  Takim 

wyzwaniem na przyszłość?  

Ale ja nie widzę jaka tu może być przyszłość? Ja już jestem w takim wieku, że mnie już obchodzi 

przyszłość tych dzieci, my nie mamy tak, żebyśmy mieli tak dużo tych Niemców, żebyśmy się 

spotykali w takim tego… Ja jestem tam sama w Sobótce, nie mamy tam żadnych innych Niemców, 

żebyśmy się tam spotykali. Jeszcze wtedy na początku, to żyła tam jedna nasza znajoma,  

to myśmy się z nimi spotkali, ale nie jako Niemcy, tam myśmy przychodziły z mężami, wszyscy 

mężowie to byli Polacy, a resztę to myśmy się spotykali na imieninach, bo w Niemczech się 

obchodzi urodziny, a w Polsce imieniny. Czy z jakiejś innej okazji, choinki czy czegoś, to nie było 

tak, że tam sami Niemcy. Nie było tak w ogóle. 

A jak Pani ocenia działalność stowarzyszeń niemieckich? 

A co ja tu mogę oceniać? To jest moja sprawa…. Ja już jestem za stara, żeby się za bardzo tym 

wszystkim…. Dziękuję Bogu, że żyję.  

Dziękuję bardzo za wywiad. Wszystkiego dobrego! 


