
Pamięta Pani jakieś wydarzenia z 1945 r., z końca wojny? 

Przez mgłę. Bo ja się urodziłam w 1941 w listopadzie. 

(…) 

No i co ja pamiętam? Ja wiem, że ja byłam bardzo chora, ja w tym czasie miałam bardzo wysoką 

gorączkę i chorowałam na odrę. Jak przyjechali że my mamy po prostu flichtować. I teraz co 

zrobić? Mama powiedziała „No, ja, no jesteś taka chora, co ja mam z tym dzieckiem zrobić?”  

„To możemy posłać od pani matkę też, żeby pomagała”. No i moja babcia jechała z moją mama. 

Flichtowali do Czechów. W Czechach my byli w takim obozie. No nie było tam najgorzej. Potem 

nołs do DDRów wysyłali, to w różnych miejscach. Tak byłach koło św. Anny, Zwickau, Leipzig itd. 

Tośmy byli w takich lagrach, a ze mama była bardzo młoda, to nie było łatwo. Moja babcia, jak 

my spali, to moja ołma pod spodem miała mamę, ona na niej siejdziała i trzymała mnie na górze. 

Niby junge Frau. Babcia się bała, bo nie wiadomo co by byli zrobiyli I potyn było tak, że pamiętam 

był taki wypadek, że ja znowu zachorowałam. Zrobił mi się, przepraszam, że to powiem, na tyłku 

wrzód taki jak nos i trzeba było go uciąć. Ja nie mogłam siedzieć, nie mogłam nic. Ale mama 

pisała do domu i szwagier, mój wujek, tyn co ja go tak uwielbiałam, to on po nas przyjechał, 

chciał nas tak przeszmuglować. No i on mnie i wszystkich przez Odrę… Normalnie pływał w tej 

wodzie i nołs przeniósł przez granica. Udało się. Nikt nie strzelił do nas. Ale byliśmy w Polsce  

i były przesłuchania. „Nie wyjedziecie, dopóki się nie nauczycie po polsku”. Jak człowiek sie mógł 

nauczyć po polsku? No to tam ołma umiała trocha po polsku, ona tukej z Krzyżowej Doliny, 

mieszkała. Oni umieli w szkole język polski. I to mama, to ołma odpowiadała. No jakoś nas 

przepuścili i my przyjechali do domu.  

(…) 

Oni potem stawiali warunki, kto nie umie po polsku ten musi weg. To były warunki. A moja mama 

ile razy w więzieniu siejdziała, ze względu na to, że ona nie potrafiła słowem o polsku, a oni coś 

do niej mówili, a ona im odpowiadała po niymiecku. Jak przyszłam ze szkoły, patrzę, moje mamy 

nie ma. No to po wszystkich komisariatach, to ją zawsze stamtąd jakoś potem wydostała, Tak,  

że te wędrówki były bardzo ciężkie, bardzo trudne, tak, że jako dziecko odbiło się to w mojej 

duszy. I pamiętam to jak dziś, jak ja płakałam nieraz i potem się tak uwzięłam, że powiedziałam 

„Ja więcej płakać nie będę, ale zrobię wszystko, żeby tę moją mamę wydostać”. A to kilka razy ją 

zamknęli. A to ze względu na to, że mówiła po niemiecku. Jak ona umarła to nie umiała  

po polsku, yno takie poszczególne słowa, np. jeść, pić czy coś takiego, ale całymi zdaniami ona 

nie potrafiła mówić. Ona się nie nauczyła, ona była tak zawzięta. 

(…) 

Mama podpisała obywatelstwo polskie? 

Mama nie podpisała tego. 

Dostawała w takim razie rentę po mężu? 

Dostała, bo była młodziutka. Dostała 74 zł na mnie i na nią. I co to, z tego można było kupić? 

Chleba, trochę soli i to było wszystko. Tyle że obok, gdzie my mieszkali były ogródki, myśmy mieli 



taką działkę jak gdyby. I tam babcia z mamą posiali wszystko i to takie jedzenie z ogródka myśmy 

jedli. Myśmy jeszcze innym ludziom dawali. Ludzie nas bardzo szanowali bo wiedzieli, że mogli  

to albo coś. I dziadek i moja babcia i moja mama to im pomagali. Potem zaczęły się moje lata  

w przedszkolu to jeszcze jako, jako szkło. Ale zawsze był człowiek odpychany, bo to czuć było.  

A w szkole to już w ogóle, że… Ja, zmieniali mi imiona. Bo oni mi powiedzieli, że to jest 

szwabskie imię, że ja jestem szwabka, dosłownie, bo mam blond włosy – a miałam takie długie 

włosy – i niebieckie oczy. To potem była Helga, Helcia, Helena. No różne. Te świadectwa też 

jeszcze mam w Opolu. Tak, że w szkole przeszłam też dużo, z tym, że i Polacy byli przeciwni 

nam i bardzo często atakowali. I syn od dyrektora też mnie bez przerwy zaczepiał. A ja się nie 

dała. Ja miała w sobie takoł złość, ja mówię „Za co?” i on mnie kiedyś najpierw potrącił, i ja go 

potrąciłam też, potem on normalnie coś tam znowu, to j mu oddała. A w końcu on mi tak zaszedł 

w skórę. Jak mu strzeliłam w gębę to on aż się przewrócił. Dyrektor patrzy z góry i mówi do niego 

„Chodź tutaj, nie wolno tak, itd., itd.” No ale nie wyrzucili mnie z tej szkoły. On mnie dokuczał,  

że jestem Niemka, że jestem Szwabka. 

Dużo było takich dzieci jak Pani w szkole? 

Większość tam od nas w tych dzielnicach. Później zaczął się okres taki, że powiedzieli, że kto 

chce wyjechać może wyjechać. I to był taki dworzec zastępczy Gliwice przystanek jakoś tak. 

Niedaleko nas. I tam odchodziły normalnie takie wagony jak do Oświęcimia wozili. Tam mogli 

trochę swojego dobytku sobie zabrać i do tych świńskich wagonów wsiadać i jechać. Mój ołpa 

powiedział tak „My nie wyjedziemy nigdzie” On mioł dobrą pracę i oni go szanowali. „My nie 

jejdziymy nigdzie”. No to siedzieliśmy, ale swoje myśmy też przeżyli, nie. 

Te wyjazdy o których Pani mówi to one były krótko po wojnie czy…? 

To znaczy krótko po wojnie, trwały dosyć długo, ale ludzie wyjeżdżali. I też było, że całe tabory  

i były całe rodziny, wyjeżdżali kto chciał. No jak nie mioł tukej porządnego zawodu ani nic,  

no to lepiej jak wyjechał. 

Dlaczego dziadek nie chcioł pojechać? 

Bo on mioł bardzo dobry zawód i umiał utrzymać naszą rodzinę. Bo tak: były 4 siostry i było  

2 chłopców. Ci chłopcy umarli, a te dziewczyny zostały I wszystkie wdowami. W naszej rodzinie 

nie było żadnego chłopa. I są takie przypadki np., że myśmy tego siedzimy, bo u nas z naszej 

ulicy większość sąsiadów chodziła do nas i myśmy dziennie różaniec modlili, dzień w dzień. Ołpa 

przewodniczył, a my kobiety dalej śpiewali itd. No i to nam też wiele pomogło, nasza taką otuchę. 

A potym jak my skończyli ten różaniec to potyn było tak, że do jednego do ogrodu i tam my 

siedzieli my łosprawiali o takich różnych rzeczach. Joł była jeszcze najmniejszoł z tych 

wszystkich. Ni potyn, co to jeszcze było? 

Po jakiemu wyście się modlili i łosprawiali? 

Po niymiecku. 

Baliście się w jakiś sposób odzywać po niymiecku po wojnie? 



Baliśmy się w sensie takim, mówiono, że oni podsłuchują pod oknami, ale, że ten wujek on był 

stolarzem, to mi powiedział stare kamienice, piękne duże, to on nam porobił okiennice i my nim 

zaczęli się modlić, to te wszystkie okiennice zamykali zawsze i mówili tak cichaczem ni. I dlatego 

tez myśmy podpierali te drzwi, żeby do nas zołden nie mógł wlyź.  

(…) 

Jak było z tymi wyjazdoma po wojnie? Ci ludzie sami zgłaszali się na wyjazd, czy kazano 

im wyjechać? 

Mogli się zgłaszać kto chce wyjechać. To potyn były chyba jakieś termin albo coś. Bo to był taki 

dworzec niby towarowy. To były takie wagony świńskie i tam rodziny całe z koferkami,  

ze wszystkim co mogli zabrać, to zabierali. I dziennie był wyjazd. Ja zawsze chodziłam z moją 

mamą patrzeć. Tak te łzy ciekły mojej mamie i mie. 

Jak się zachowywali ci ludzie co wyjeżdżali? 

Bardzo płakali, bardzo płakali. 

Nie było im łatwo? 

Nie było im łatwo, bo to są ludzie którzy z dziada na pradziada tam mieszkali. Jak byli rodzice 

zmarli, to potyn byli znowu dzieci. Bo to z dzieci były znowu te wnuki. Tak że bardzo płakali.  

No jechali, większość jak przyjechała na miejsce, to było tak wszystko schorowane. To umierało 

tez. Ci młodsi zostali, oni już też nigdy nie wrócili tutaj. Ani na odwiedziny, każdy się bał i nie 

przyjeżdżał. Mieliśmy kontakt tylko poprzez, pisemny, listy. 

(…) 

Ci księża z którymi się Pani wtedy spotykała mieli jakieś kłopoty z językiem polskim? 

To znaczy, powiem tak, oni poszczególne te, tez się uczyli od Polaków, tak, że oni umieli tam 

troszeczkę, ni. Niby mówić, ale też różne cyrki były. Bo ja wiem tyn kościółek był bardzo malutki  

i chcieli zbudować nowy kościół, mieliśmy nawet pieniądze nazbierane, był postawiony krzyż, 

ludzie przyszli śpiewali tam i po polsku i po niymiecku i naraz podjechała policja, ni i siekiery i tyn 

krzyż zaczęli tą siekiera zwalać. I jedyn z nich nazywał się ojciec Hilary, no już też nie żyje, to on 

wziął ten krzyż objął i płakoł tak strasznie plakoł. I to oni go zlinczowali wtedy. 

Przed tymi wszystkimi zgromadzonymi ludźmi? 

Ja, ja. Tak, że były ciężkie czasy. Bo tam było, ale pomimo to jedyn drugiemu pomagał. 

Pani powiedziała, że mama się nie nauczyła po polsku. Ona nie chodziła na żadne kursy 

języka polskiego? 

Nie, ona chodziła na szkołę średnią, ale w języku niemieckim. 

(…) 

Jeszcze komuś zmieniali w pani najbliższym otoczeniu imię albo nazwisko? 

Mojej kuzynce, bo moja kuzynka nazywała się Ingeborg, a nazwali ją Marta. 

Jak ona na to zareagowała? 

Co mogła powiedzieć? Każdy się bał. Były, były zmiany. Moja mama nazywała się Angelika,  

a nazwali ją Aniela.  



Nazwiska też wam zmieniali? 

Raczej nie, może próbowali, ale tego ja już nie wiem. Ja byłam za mała, a tyle wiem tylko  

z opowiadań. 

Jak już później poszła pani swój dowód osobisty odebrać pierwszy, to jak tam było? 

Helena, Helga? 

Helena. 

I pani przyjęła ten dowód? 

Musiałach, a co miała zrobić? Się musiałam czymś wykazać. Ja gdzieś mam te świadectwo,  

to jeszcze jest…  

(…) 

Spotkała się Pani z takimi działaniami, że usuwano ślady niemieckości w pani najbliższym 

otoczeniu, jakieś np., przedmioty z niemieckimi napisami, albo na cmentarzu? 

Spotkałam się z tym, że ludzie mając jakieś dokumenty w domu to oni wycinali pieczątki,  

i to mam te dokumenty. Te dokumenty ja też jeszcze mam z tym wyciętym, tym. Bo każdy się bał.  

Nie chodzili po waszym mieszkaniu i nie mówili, a to trzeba wyciepnąć, bo to jest 

niemieckie? 

Raczej nie, raczej nie. No ja, to jest miasto. 

(…) 

Jak traktowali w szkole podstawowej panią nauczyciele czy inni uczniowie? 

Większość uczniów była tak sama jak ja. No to my… To była tak jak powiedzieć, myśmy razem 

trzymali. Poloków było maniej. A jakby to powiedzieć… Ja bardzo dobrze się uczyłam i nie 

pozwalałam. „Ja wam pokażę” i zawsze żech miała świadectwo z góry na dół bardzo dobrze.  

Bo musieli to, bo w dzienniku to było… 

Miała pani kłopot z językiem polskim jak pani poszła do szkoły? 

Nie miałam kłopotów. Ja umiałam się tego nauczyć. Ja byłam taka „Ja wam pokaże, że ja 

umiem”. 

Jak żeście rozmawiali w domu? 

Po niemiecku, tylko. I rzykali my po niemiecku, także to były takie sprawy, że do końca my 

przyszli potyn tu i tukej my dalej po niymiecku.  

(…) 

Wracając do lat 50. Pamięta pani akcję łączenia rodzin, takie zmasowane wyjazdy później 

znowuż do Niymiec? 

Pamiętam, bo było tak, że kogo chcieli wypuścić, wypuścili, a kogo nie chcieli to… Też my robili 

dokumenty na początku, ale potyn jedyn rołz odmowa, drugi rołz odmowa, trzeci rołz. I ołpa 

powiedział „Słuchejcie yno, przecież wy nie będziecie ciągle na skrzyniach siedzieć, do widzenia, 

nie jedziymy, koniec”. 

A ołpa się staroł o ten wyjazd właśnie w latach 50.? 

Starali my się. Nie wypuścili, choby nie wia co było. 



Codzienne życie Niemców w latach 50., 60., 70. – jakie były możliwości rozmawiania  

po niymiecku, nauki języka niemieckiego, skąd Pani… Bo pani mówiła po niymiecku… 

Ja mówiła, ale ja nie chodziłam do żadnej szkoły. Ze względu na to że moi rodzice i moi najbliżsi 

mówili o niymiecku, stąd ja ten język umiałam Ja nie miałam do tego żadnych papierów. 

(…) 

Można było korzystać w latach 50. 60. 70. Z książek po niemiecku, gazet po niemiecku, 

filmy po niemiecku obejrzeć dzieś? 

Jak zdobyłaś. To trzeba było szukać. My miejli różne książki, my mieli też w piwnicach, cześć 

myszy pogryzły. Jak to było potyn, ni. Ale i joł bardzo dużo książek przywiozła i tutej też mam 

dużo.  

Zachowaliście swoją bibliotekę poniemiecką? Nie była nigdzie zniszczona? 

Nie. Co myszy pogryzły, co. 

Miała Pani po prostu od siebie w domu książki. Słuchaliście niemieckiego radia? 

Ja. Wiedeń, ni?  

(…) 

Jak zareagowano by wtedy w tych czasach PRL-u na to gdyby ktoś oficjalnie przyznał  

„Ja jestem Niemiec, ja jestem Niemka” 

Znaczy nie miałam takiej okazji… Z tym, że byliśmy kiedyś raz na dansingu. Do dziś pamiętam 

grali coś co ja po prostu… To była piosenka „…und die Laterne…”, to tam gdzieś tam… No i joł 

śpiywała przi tym i przyszedł jeden i chycił mie za kołnierz, ni. Chycił mie normalnie za kołnierz 

co, jak. No, ale chłopak, który był ze mną, to jak mu przystrzelił, to zarołz upad na podłogę. To są 

takie sprawy, które się pamięta, choć byłam bardzo młodziutka, ale pewne sprawy ja pamiętam. 

Czyli to traktowanie, to wszystko to mi się to przypomni, te pchły jak nas gryzły, te wszy jak nas 

gryzły…  

Potrafiłaby Pani podać jeszcze jakieś przykład dyskryminacji, która by wskazywał na to,  

że nie akceptowano Niemców tukej na Śląsku? 

A teraz ich akceptowano? Ja wróciłam dopiero ze sanatorium i wróciłam zbulwersowana.  

Bo ja pracuję też w tym towarzystwie dobroczynnym, od początku jak to powstało. I nigdy nie 

byłam na tych wczasach, nie. Tym razem se myśl „Nie, to jest 20 lat, czemu ja nie mam jechać”. 

A ja zawsze miałam tak „A to powiedzą, że pracujesz to tyś się, biyresz tam najlepsze miejsca…” 

I byłam teraz na tych całych… Bardzo piękne jest to sanatorium w Kamieniu Śląskim. No i były 

byliśmy akurat jak był akurat biskup Nossol. Miał te uroczystości, to wszystko, bo tam był odpust 

św. Jacka. No a tam akurat był turnus gdzie było większość właśnie z mniejszości. Bo byli też 

ludzie, co prywatnie przyjechali. I przy naszym stole siedziała taka pani, która jest z Nysy  

i ja mówię „A wy macie w Nysie DFK?” Joł wiedziała. „Ja my momy, joł jest przewodnicząca”.  

To się aż zdziwiłam. No i ona mi tam takie różne rzeczy tak opowiadała i pytoł się rołz tak: „Pani, 

a powiedz mi yno co to są za siostry zakonne w takich siwych habitach?” „Nie wia, może taki letni 

habit abo coś?” Bo tam zawsze są te siostry, pamiętam jeszcze, bo na te seminaria różne 



jechałach… No i ja mówię tak „Słuchajcie no, jesteśmy tutaj na tym turnusie złóżmy się, 

zamówmy sobie mszę święta, a zawsze odprawia ją biskup Nossol”. No i my tak zrobili.  

Za kuracjuszy z mniejszości niemieckiej. No i ta jedna Pani ze tego poszła z tym cały, z tymi 

napisami, poszła tam tej siostrze to dać. Że jak biskup przyjedzie to żeby przeczytał w jakiej 

intencji jest. To ona ją trzy razy odesłała. „Ona tego nie będzie robiła, bo ona nie umie  

po niemiecku”. A ja wiem z jakiej wsi ona pochodzi i pochodzi od nas też, nie. No i ta ostatnia 

msza co była, ona zaś wyszła, bo ona była takoł upartoł, coś jak joł. I to ona jej powiedziała tak: 

„Co, wy musicie po niemiecku śpiewać? Jedźcie do Niymiec, tam możecie sobie śpiywać  

po niymiecku ile chcecie”. A ona wyszła, była czerwona, a była tak znerwowanoł, że joł pejdziała 

„Czekej joł to załatwia”. I biskup idzie, joł mówię „Księże biskupie, ja bym po mszy chciała tak  

na parę słów porozmawiać”. „Dobrze”. I wlazłach do tej zakrystii. Ale ona wylazła z tej zakrystii.  

A joł się jej życzyła żeby ona była, bo joł bych to przed nią pejdziała, ni. I mówię, że nas spotkało 

coś takiego, ja w imieniu całej grupy chciałam powiedzieć, żeby w tej chwili była jeszcze taka 

dyskryminacja? Ja mówię „Nie powinna nosić ten habit. Bo jeżeli ona jest katoliczką, to ona 

powinna wszystkich ludzi wspierać”. I myśmy tak gadali dobre pół godziny. I ona się więcej  

na śniadaniu ani na obiedzie nie pokazała. Widocznie biskup musioł coś jej powiedzieć, albo coś. 

Tak, że… Ale ja powiedziałam swoje, to co ja myślę. Ja mówię „Pieniądze tak, wszystko od nas 

tak, szkoły wyposażone, DFK wyposażone, świetlice wyposażone itd. To się bierze fajnie, nie?  

A teraz jeszcze po tylu latach odszkodowanie chcecie? Za co?” I on musiał coś jej powiedzieć,  

bo on mówił, że jak on uczył jeszcze na KUL-u to on miał podobny, że tam był taki co się uczył  

za kleryka i on właśnie w ten sposób też postępował i on do polskiego biskupa poszoł i tyn biskup 

go wytrzas. Tak, że takie rzeczy jeszcze istnieją… 

Czyli to nie jest tylko kwestia PRL, ale współcześnie też… 

Współcześnie też.  

(…) 

Pamięta pani te pierwsze próby tworzenia mniejszości niemieckiej? Na kiedy by je pani 

datowała? 

To jest 25 lat będzie, nie, było już. 25 lat. To się zaczęło jeszcze za tego Johanna Krolla. To był 

człowiek, który też przeżył swoje. Oni tam niektórzy psioczyli na niego, że on był partyjny, że..  

Ja nie wiem. Ja go nie znałam tyle. Ale jak my mieli spotkania on mówił bardzo rzeczowo, nigdy 

nie powiedział „Wy musicie być tak na Polołków źli”, czy coś takiego. Nie tego nie powiedział.  

I to był pierwszy taki zarząd, gdzie ja też w tym zarządzie byłam. To Reinnold i tam tacy, którzy to 

prowadzili przez dłuższy czas… A potem naroz coś się stało. No co się stało? Ludzie zazdrościli, 

bo to jakoś szło w góra. A „Oni tak jakby z tego nic nie mieli, to oni by tego nie robili”.  

Joł pejdziała, „Joł mojego fiata dużego zniszczyła dla mniejszości”. I mieli my spotkania 

przynajmniej raz w tygodniu i różne rzeczy były omawiane, bo w tej chwili… To znaczy moje 

zdanie… […] My byśmy chcieli mieć tak jak to było na początku. 

Czyli skoncentrowana ta działalność na czym? 



Na naszych, naszym dziedzictwie narodowym, na naszych rozmowach, na naszych tych, żeby  

po prostu nas uznawali jako ludzi. Jak tu się w tej chwili w tym kierunku nie robi nic. I to moje 

zdanie, bo ja już jestem stara, ja umrze wnet… Ale jak to tak dalej pójdzie, to ludzie po prostu… 

bardzo dużo ludzi się wypisuje. Bardzo dużo ludzi. 

(…) 

Jak zareagowali inni, nie Niemcy, na to że powstaje mniejszość niemiecka? 

Różnie gadali, szeptali między sobą, spotykali się też, po domach itd. Ale potem się uspokajali. 

Jak te dzieci zaczęły się uczyć tego niemieckiego. Teraz dzieci mówią świetnie, bo się zdarzają 

nauczyciele gdzie wszyscy chcą żeby tylko ona ich uczyła. A ona z tymi dziećmi robi, faktycznie 

tak jak jest. 

(…) 

Gdyby miała mu Pni wskazać najważniejsze zadania dla tych stowarzyszeń skupiających 

Niemców na najbliższy czas? 

Ci starzy ludzie opowiadali by bardzo często o tym co było i chcieli by to mieć tak jak kiedyś.  

Ale to jest w zupełności, nie idzie to tak zrobić całkiem. Owszem my się starali, nie, bo np. w tej 

chwili nie podoba mi się, że są zarządy które np. nie umią słowem po niemiecku i tyż się  

nie kwapią żeby się nauczyć. „Joł nie umia”. A przecież my momy tyle kursów i bezpłatnych i czy 

za parę groszy, że mogą się nauczyć, najważniejsze rzeczy. A jak nie chcesz się uczyć, to jak nie 

dostanie potyn taki pracy. Bo to jest wstyd dla nas. To jest dla nas wstyd. Oni się śmieją potem  

z nas „A widzicie to są te Niymce, a nie umią gołdac, ni”.  

Najważniejsze problemy gdyby miała Pani wskazać współczesnej mniejszości? 

Chciałabym żeby to było tak jak na początku. Więcej się z ludźmi liczono i więcej dla tych ludzi 

robiono, np. spotkania, seminaria i takie rzeczy, to czy wyjazdy np. do Niemiec, gdzie ludzie się 

spotykali po raz pierwszy z innymi mniejszościami czy z innymi ludźmi i nie można było 

rozmawiać To ludziom odpowiadało. A w tej chwili nie jest. Tylko trzon, trójka, czwórka, koniec  

i nikt więcej nic nie wie. A to jest nie w porządku, bo ludzie nie są głupcy, ludzie umią myśleć  

i ludzie by się też wypowiadali więcej, ale tu w tej chwili to jest tak odsunięci ich od tematów itd. 

Nie.  

(…) 


