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1. Wstęp  

 

Wilamowice to małe, liczące nieco ponad 3000 mieszkańców, miasto leżące na pograniczu 

Śląska i Małopolski. Zamieszkiwane jest przez Wilamowian – grupę etniczną, która kojarzona 

jest głównie ze względu na „egzotyczną” kulturę, kolorowe stroje i specyficzny język. 

Wilamowice zostały założone przez osadników przybyłych w XIII wieku z zachodniej Europy. 

Posługiwali się oni germańską mową, która przekształciła się w język wilamowski.  

Na temat etnogenezy Wilamowian powstało wiele teorii. Niemieccy naukowcy i 

germaniści pisali o ich niemieckich pochodzeniu (Chromik 2020; Kuhn 1940; Lasatowicz 

1992) i zaliczali ich do bielsko-bialskiej niemieckiej wyspy językowej (Kuhn 1967). We 

flamandzkiej i polskiej historiografii pojawiały się jednak wzmianki o nieniemieckim 

pochodzeniu Wilamowian (Barciak 2012; Latosiński 1909; Lipok-Bierwiaczonek 2002; 

Łepkowski 1853, 1863; Młynek 1907; Smólski 1910). Teorie na temat pochodzenia 

Wilamowian opisała dokładnie Elżbieta Teresa Filip (2005b).  

Niezależnie od tego, jakie jest faktyczne pochodzenie Wilamowian, dalszy rozwój 

Wilamowic sprawił, że wiele aspektów tutejszej kultury różni się od tych w okolicznych 

miejscowościach. W latach 1327–1457 Wilamowice znajdowały się pod panowaniem czeskim, 

aby następnie zostać włączonymi do Korony Królestwa Polskiego. Na specyfikę Wilamowic 

wpłynął okres reformacji i kontrreformacji. Około 1550 roku Wilamowianie przyjęli wyznanie 

ewangelicko-reformowane. Ich rekatolicyzacja nastąpiła co prawda w 1640 roku, ale 

nabożeństwa kalwińskie odbywały się w Wilamowicach jeszcze w połowie XVIII wieku. Miało 

to wpływ na trwanie Wilamowian przy swoim języku (Bem 2020; Rodak 2019; Urban 1957).  

W 1772 roku Wilamowice weszły w skład Monarchii Habsburgów. Był to czas 

największego rozwoju tej miejscowości. Wilamowianie zajmowali się w mniejszym stopniu 

rolnictwem, a w większym – tkactwem i handlem. Podróżowali po całej Europie, co sprawiło, 

że w ich kulturze obecnych jest wiele wpływów z różnych zakątków Europy. Gdy Wilamowice 

wraz z Wiedniem znalazły się w granicach jednego państwa, w stolicy monarchii naddunajskiej 

powstała kolonia Wilamowian licząca około 200 osób. Zarówno Wilamowianie mieszkający w 

Wiedniu, jak i handlarze dochodzili nieraz do dużych majątków. Dzięki temu już w 1808 roku 

Wilamowianie wykupili się z poddaństwa, a w 1818 roku Wilamowice otrzymały prawa 

miejskie. W drugiej połowie XIX wieku powstał tam rynek, ratusz, szkoła tkacka, gospoda, 

poczta i inne budynki użyteczności publicznej, a także piętrowe kamienice.  
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 Od początku XX wieku Wilamowice stały się miejscem konfliktów na tle 

narodowościowym, między innymi w sprawie języka nauczania w szkole (Filip 2005b; 

Krzyżanowski 2018). Polscy i niemieccy aktywiści usiłowali przekonać Wilamowian do 

opowiedzenia się po jednej ze stron sporu. W sierpniu 1939 roku część mężczyzn 

zmobilizowano do wojska polskiego. Po wybuchu drugiej wojny światowej Wilamowice 

znalazły się w III Rzeszy. Wilamowianie, uznani za potomków niemieckich osadników, w 

większości podpisali Volkslistę, a mężczyźni zostali wcieleni do Wehrmachtu. Po wojnie 

zabroniono używania języka i stroju wilamowskiego. Wilamowian wysiedlano, wysyłano do 

obozów i prześladowano na różne sposoby. Sprawcami byli często mieszkańcy okolicznych 

wsi. 

 W latach pięćdziesiątych zniesiono zakaz noszenia stroju wilamowskiego. W 

Wilamowicach powstał zespół folklorystyczny, a Cepelia rozpoczęła na masową skalę 

produkować tkaniny wzorowane na wilamowskich. W latach siedemdziesiątych i 

osiemdziesiątych Wilamowice ponownie stały się wizytówką okolic – zespół występował nie 

tylko w kraju, ale również w NRD, Belgii i Francji. 

 Choć zaraz po 1989 roku można było zaobserwować pewien wzrost zainteresowania 

wilamowską kulturą i historią, to lata dziewięćdziesiąte były okresem stagnacji – starsi 

Wilamowianie, związani z językiem i kulturą wilamowską, stopniowo odchodzili, a problemy 

związane z transformacją przeżywał również założony w czasach PRL-u zespół. 

Na początku XXI wieku młodzież wilamowska zaczęła interesować się językiem 

wilamowskim i angażować się w ratowanie dziedzictwa kulturowego i językowego przodków, 

organizując wiele inicjatyw oddolnych służących rewitalizacji. W 2014 roku ich działania 

zostały wsparte przez Wydział „Artes Liberales” Uniwersytetu Warszawskiego, później zaś 

Centrum Zaangażowanych Badań nad Ciągłością Kulturową, które zajmuje się współpracą z 

lokalnymi społecznościami na rzecz rewitalizacji ich języków i kultur (por. Olko, Król & 

Wicherkiewicz 2017). Wkrótce w proces rewitalizacji kulturowej w Wilamowicach 

zaangażowali się Wilamowianie wszystkich pokoleń, zarówno ci, którzy znali wilamowski z 

domu, jak i ci, którzy celowo się go nauczyli. Pamięć o historii wojny i prześladowaniach 

powojennych dominuje do dzisiaj w wilamowskocentrycznej wspólnocie pamięci, do której – 

jak wynika z moich badań – oprócz najstarszych Wilamowian należą również młodzi ludzie 

zaangażowani w działania rewitalizacyjne (Borges & Król 2019; Szlachta-Ignatowicz & 

Wicherkiewicz 2019).   



2. Kalendarium wydarzeń 

 

Każde pisanie historii jest interpretacją. Również to kalendarium oparte jest na moim 

subiektywnym wyborze. W mojej pracy oddam głos Wilamowianom, jednak nie chciałbym, 

żeby któraś z wizji historii przeważała. To kalendarium ma być pomocą dla czytelników w 

orientowaniu się w chronologii wydarzeń opowiadanych przez moich rozmówców. 

 

 Sierpień 1939: pobór Wilamowian do wojska polskiego. 

 Początek września 1939: ucieczka Wilamowian na wschód. 

 3 września 1939: wkroczenie Wehrmachtu do Wilamowic. 

 Grudzień 1939: policyjny spis ludności (Fingerabdruck). 

 28 marca 1940: wywiezienie do obozów koncentracyjnych miejscowej inteligencji.  

 4 kwietnia 1940: wywiezienie do obozów pracy Wilamowian, którzy odmówili 

wstąpienia do hitlerowskich organizacji młodzieżowych. 

 1941: wywózki wilamowskich Żydów. 

 4 marca 1941: wydanie zarządzenia o Niemieckiej Liście Narodowościowej „Deutsche 

Volksliste”. 

 1942: masowy pobór do wojska mężczyzn należących do rodzin wpisanych na 

Volkslistę. 

 6 października 1943: śmierć Józefa Schnitzera – bohatera fabulatu. 

 1944: odwołanie Waltera Richtera – bohatera fabulatu. 

 Grudzień 1944: próba ewakuacji Wilamowian przez władze okupacyjne. 

 28/29 stycznia 1945: ucieczka niemieckiego burmistrza miasta. 

 29 stycznia 1945: wkroczenie IV Frontu Ukraińskiego Armii Czerwonej. 

 10 lutego 1945: walne zebranie Polaków miasta Wilamowice. 

 2 kwietnia 1945: wywózka mężczyzn do obozu nr 523 na terenie ZSRR. 

 Maj 1945: opuszczenie Wilamowic przez żołnierzy Armii Czerwonej. 

 17 maja 1945: atak partyzantów na posterunek MO w Wilamowicach. 

 19 lipca 1945: II tura wysiedleń Wilamowian. 

 30 marca 1946: udaremniona przez śmiertelny wypadek próba wysiedlenia 

Wilamowian przez Korpus Bezpieczeństwa z Krakowa. 

 6 września 1946: pożar Młyna Neumanna. 
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 22 lutego 1947: pismo wysłane przez wilamowskich Polaków oraz Polaków 

wsiedlonych z prośbą o wysiedlenie „w ogóle Wilamowian jako żywiołu wrogiego 

Polsce”. 

 1948: utworzenie z gospodarstw odebranych Wilamowianom spółdzielni produkcyjnej. 

 1957: odzyskanie domów przez większość wysiedlonych Wilamowian. 

 

  



3. Inspiracje teoretyczne i metodologia 

 

Relacje Wilamowian o Volksliście i powojennych prześladowaniach chciałem pokazać z wielu 

perspektyw, praca ma więc charakter interdyscyplinarny i wielowątkowy. Inspiracje 

teoretyczne do analizy czerpałem zarówno z antropologii, jak i z socjologii, historii mówionej 

(oral history), studiów nad pamięcią (memory studies), a także folklorystyki.  

Pod względem użytych narzędzi, pojęć i inspiracji teoretycznych moja praca jest 

eklektyczna. Moją orientację badawczą nazywam za Sharon Macdonald „pluralizmem 

metodologicznym” i podobnie jak ta badaczka, staram się być uważny w kwestiach 

metodologicznych i łączeniu poszczególnych elementów metodologii (Macdonald 2021: 20). 

Materiału empirycznego nie traktuję jako egzemplifikacji konkretnych pojęć teoretycznych – 

pojęcia mają stanowić przydatne narzędzia do analizy materiału teoretycznego. Zebrany 

materiał analizowałem przy użyciu różnorodnych narzędzi i teorii, zaczerpniętych z prac 

etnologów, folklorystów, socjolingwistów, socjologów i językoznawców, które 

dostosowywałem do zebranego materiału. Kompilacja taka (zarówno teorii, metod, jak i 

różnorodnego materiału) nazywana jest w badaniach jakościowych brikolażem (Kvale 2010). 

Tak prowadzona analiza nie podąża za jedną techniką analityczną. Badacz może swobodnie 

zmieniać techniki i podejścia do zebranego materiału, które współdziałają w celu wydobycia z 

niego powiązań i struktur istotnych dla prowadzonych badań (Kvale 2010: 186–188). 

W tym miejscu przedstawię podstawowe kategorie i narzędzia, na których bazowałem w 

trakcie analizy.  

3.1. Wilamowianie jako grupa etniczna: wilamowskocentryczna narracja o Volksliście i 

powojennych prześladowaniach 

Dla mojej analizy istotny jest fakt, że Wilamowian traktuję jako grupę etniczną. Pojęcia 

etniczności używam za Brigittą Schmidt Lauber (2007: 8) jako społecznie usankcjonowaną 

bądź subiektywną przynależność ludzi do zdefiniowanej etnicznie grupy. Grupę etniczną 

definiuję jako grupę społeczną o specyficznych cechach. Za najistotniejsze z nich uważam 

wspólną kulturę, terytorium, wiarę we wspólne pochodzenie, wspólnotę dziejów oraz 

świadomość własnej odrębności (Obrębski 2005; Smith 2009). Wilamowianie spełniają te 

wszystkie kryteria, mimo że – jak twierdzi część badaczy – nazwanie ich grupą etniczną nie 

wymaga spełnienia ich wszystkich (por. Heller 2007: 15).  
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 Wilamowianie długo dzielili wspólną kulturę, odrębną od kultury otaczających ich 

mieszkańców sąsiednich miejscowości. Dwa najbardziej wyraziste wyznaczniki odrębności 

kultury wilamowskiej – język i strój kobiecy (por. Bogatyriew 1975; Obrębski 2005: 165), 

zostały zabronione po 1945 roku i zaczęły gwałtownie zanikać. Jeszcze przed 1945 roku dzieci 

do czasu pójścia do szkoły znały wyłącznie język wilamowski, a kobiety nosiły się po 

wilamowsku nie tylko od święta, ale również na co dzień. Dziś zarówno język, jak i strój 

używane są okazyjnie, jako atrybuty wilamowskiej tożsamości. Nie są to jednak przypadkowe 

momenty, ale te, w których ważne jest pokazanie swojej odrębności. Podobnie jak w przypadku 

wielu innych grup, z elementów codziennego życia stały się atrybutami tożsamości (Šatava 

2009).  

 Wilamowianie zamieszkują ściśle określone terytorium, jakim jest miasto Wilamowice 

oraz dwie kolonie: wiedeńska i krakowska, z których ta pierwsza jest bardziej obecna w 

świadomości moich rozmówców. Jednak nawet dla Wilamowian mieszkających w tych dwóch 

koloniach Wilamowice pozostały miejscem, z którym czują się związani, nawet jeśli ich 

przodkowie wyprowadzili się stamtąd w odległych czasach (Bilczewski 1936; Król 2020d). 

Wiara Wilamowian we wspólne pochodzenie – nie niemieckie i nie polskie, a 

egzotyczne, flamandzkie czy holenderskie – została dostrzeżona przez etnologów i nazwana 

„mitem flamandzkim” (Libera & Robotycki 2001; Lipok-Bierwiaczonek 2002, 2008). Taka 

idea wspólnego pochodzenia „ma zwykle podstawowe znaczenie dla tożsamości, a co za tym 

idzie – interpretowanie historii jest ważne z punktu widzenia ideologii, których rolą jest 

uzasadnianie, umacnianie i podtrzymywanie konkretnych tożsamości etnicznych” (Eriksen 

2013: 93). Dla Wilamowian wspólne, flamandzkie pochodzenie, uzasadnia prawo do ich 

odrębności. 

Zdaniem Barbary Szackiej „świadomość wspólnego trwania w czasie, sama z siebie ma 

ogromne znaczenie dla tożsamości grupowej (…) dawność w społeczeństwach ludzkich ma 

moc sakralizującą. To, co ma przeszłość, zwłaszcza długą, jest postrzegane jako bardziej 

wartościowe od tego, co takiej przeszłości nie ma. Długa przeszłość jest synonimem trwałości 

i pośrednio uzasadnia prawo do istnienia” (Szacka 2009: 229). Również zdaniem Anthony’ego 

Smitha (2009: 172) pamięć historyczna jest ważnym aspektem etnicznego przetrwania. 

Wilamowian cechuje również świadomość własnej odrębności (Lipok-Bierwiaczonek 

2001). Jak pisał Thomas Hylland Eriksen, „grupy etniczne mogą z definicji przejawiać się 

mniej lub bardziej widocznie, lecz są zawsze świadome istnienia członków innych grup 

etnicznych i pozostają w kontakcie z nimi” (Eriksen 2013: 29). Świadomość odrębności łączy 

się z przywiązaniem do nazwy zbiorowej, której przypisywane są pewne osiągnięcia lub cechy 
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(Smith 2009: 32). Jednym z aspektów badania etniczności powinno być właśnie „odkrycie i 

uchwycenie tych różnych obrazów wspólnoty, które wywołuje jej nazwa” (Smith 2009: 33). 

Dla analizy relacji Wilamowian o Volksliście i powojennych prześladowaniach 

najbardziej istotne będą wspólnota dziejów i świadomość własnej odrębności.  

Choć opowieści moich rozmówców różnią się między sobą, niemal każda osoba mówiła 

mi o niesłusznej krzywdzie, jaka spotkała Wilamowian, oraz o niezrozumieniu ich wspólnej 

historii przez obcych. Zdaniem moich rozmówców to niezrozumienie, odczuwane przez nich 

do dzisiaj, wynika właśnie z odrębności Wilamowian od Polaków i Niemców, a więc 

odrębności ich historii i kultury. W mojej pracy nie próbuję udowadniać istnienia tych różnic, 

gdyż moim celem jest analiza „społecznej sfery zróżnicowań, wyrażającej się w postawach i 

wyobrażeniach członków i adherentów” (Obrębski 2005: 160) badanej przeze mnie grupy. Jak 

pisał Smith, nazwa grupy (swojej lub obcej) podsumowuje „obrazy odróżniających się 

wzajemnie cech i charakter danej wspólnoty, tak jak przedstawiają się one w umysłach i 

wyobraźni jej członków i ludzi z zewnątrz, także przyszłych pokoleń – przez te obrazy może 

odróżniać się od wszystkich” (Smith 2009: 32–33). Są one obecne również w relacjach 

Wilamowian jako ważne elementy pamięci kulturowej grupy. Są one, jak każdy uogólniony 

obraz obcej grupy, wyolbrzymione i często jednoznaczne (por. Obrębski 2005; Stomma 1986). 

Nie budzą jednak sprzeciwu wśród swoich, gdyż: 

 

grupa etniczna dla jej członka, jako rzeczywista czy potencjalna sfera adekwatności 

społecznej i kulturalnej, to ten krąg, w którym sposób mówienia, utarte zwroty i 

powiedzenia, wykrzykniki i żarty, sposób, w jaki manifestowane są reakcje emocjonalne, 

sposób bycia i działania nikogo nie dziwi, nie razi; gdzie zwyczaje osobiste jednostki 

traktowane są jako naturalne i odpowiednie; i odwrotnie – gdzie wszystko, co się dzieje w 

otoczeniu, jest dla jednostki zrozumiałe, pozbawione cech inkongruencji, takie, jak być 

powinno. Tam, gdzie tego brak, zaczyna się świat niepewności, obcości, cudaczności, 

nieoczekiwanych przeszkód, hamujących bytowanie społeczne – to znaczy świat grupy 

odrębnej czy obcej (Obrębski 2005: 162). 

  

Moi rozmówcy mogli więc swobodnie opowiadać o swoich przeżyciach, używając 

skrótów myślowych, karykaturalnych obrazów obcych (w tym wypadku Polaków, 

czerwonoarmistów i Niemców) wyłącznie w towarzystwie „swoich”. Tymi „swoimi” nie byli 

jednak wszyscy Wilamowianie, ale ci, którzy należeli do tej samej wspólnoty pamięci.  

Pamięć społeczna, jak pisał Marian Golka, to: 
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społecznie tworzona, przekształcana, względnie ujednolicana i przyjmowana wiedza, 

odnosząca się do przeszłości danej zbiorowości. Wiedza ta obejmuje różne treści, pełni 

różne funkcje, trwa dzięki różnym kulturowym nośnikom oraz trafia do świadomości 

jednostek z różnych źródeł. Jej względne ujednolicenie następuje właśnie dzięki 

mechanizmom życia społecznego. Tym samym dochodzi do względnego ujednolicenia w 

danej grupie wyobrażeń odnoszących się do przeszłości (Golka 2009: 15). 

 

Zdaniem badacza określenie pamięć społeczna jest szersze niż pamięć zbiorowa, gdyż 

dotyczy ona również pamięci indywidualnej. Zbiorowością będą w tym wypadku 

Wilamowianie, natomiast mechanizmem życia społecznego – wspólne doświadczenie. 

Wspólnota pamięci to, jak pisał Lech Nijakowski, „agregat osób (niekoniecznie grupa), które 

łączy określone doświadczenie biograficzne, nie zawsze o charakterze traumatycznym, oraz ich 

potomków, którzy przejęli pamięć rodzinną” (Nijakowski 2006: 33). W przypadku 

wilamowskocentrycznej wspólnoty pamięci tym doświadczeniem będzie czas wojny i 

powojenne prześladowania, a szczególnie cztery wydarzenia: podpisanie Volkslisty, 

wprowadzenie zakazu używania stroju i języka wilamowskiego, wywózki do obozów na terenie 

Polski i ZSRR oraz wysiedlenia. Stanowią one cztery punkty węzłowe narracji członków tej 

wspólnoty. 

Według Nijakowskiego do wspólnoty pamięci zaliczają się więc nie wszyscy 

członkowie danej grupy, ale konkretnie ci, którzy dzielą wspólne doświadczenie pamięci. 

Czasem rodzeństwo może należeć więc do różnych wspólnot pamięci. Młodzi Wilamowianie 

zaangażowani w działania rewitalizacyjne w dużej mierze należą do tej wspólnoty, gdyż 

wspólnoty pamięci „odróżnia od siebie nie tylko odmienna «obiektywna» historia pewnych jej 

członków (…), ale równie indywidualna perspektywa jej członków (co ujawnia się w 

określonych strukturach narracyjnych) i związane z nią emocje” (Nijakowski 2006: 34). Nie 

stali się oni jej jednak jej członkami automatycznie, włączanie się w nią było procesem. Jak 

pisał Golka, „tworzenie tożsamości zbiorowych to proces stawania się, a nieraz tylko 

uświadamiania sobie tego, kim się jest, przez wydobywanie własnych cech oraz minionych 

sytuacji z pamięci zbiorowej i wprowadzenie do pamięci tych cech i wydarzeń, które wcześniej 

zostały zapomniane albo wyparte” (Golka 2009: 53). Młodzi Wilamowianie podczas rozmów 

ze starszymi Wilamowianami przeszli ten proces uświadamiania i stawania się członkami tej 

wspólnoty. 
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Pamięć bazującą na doświadczeniach nie swoich, ale innych osób, nazywam za 

Marianne Hirsch (1997) „postpamięcią”. Zdaniem tej badaczki „postpamięć od pamięci 

odróżnia pokoleniowy dystans, a od historii głęboka osobista więź. Postpamięć jest silną i 

bardzo szczególną formą pamięci właśnie dlatego, że jej relacja wobec przedmiotu czy źrodła 

jest zapośredniczona nie poprzez wspomnienie, ale wyobraźnię i twórczość” (Hirsch 2010: 

254). Osoby należące do wilamowskocentrycznej wspólnoty pamięci łączy wspólne 

doświadczenie. W przypadku osób młodszych, które nie żyły w czasach podpisywania 

Volkslisty i powojennych prześladowań, tym wspólnym doświadczeniem jest dorastanie w 

środowisku zdominowanym przez wilamowskocentryczną narrację1 o tych czterech punktach 

węzłowych. Własne historie osób z młodszych pokoleń „ulegają zniesieniu przez historie 

poprzedniego pokolenia ukształtowane przez doświadczenia traumatyczne, którego nie sposób 

ani zrozumieć, ani przetworzyć” (Hirsch 2010: 254). 

Z obrazami podzielanymi przez członków wilamowskocentrycznej wspólnoty pamięci 

łączy się samo rozumienie zawartego w tytule pracy słowa „prześladowanie”. Wilamowianie 

jako prześladowania rozumieli różne wydarzenia, które nastąpiły po 1945 roku. Jak pisał Lech 

Nijakowski, „choć zdominowana grupa etniczna może się doszukiwać zagrożenia 

dyskryminacji we wszystkich, nawet niewinnych działaniach administracyjnych państwa grupy 

dominującej, jednak to właśnie wyobrażenia grupy dominującej o konflikcie strukturują w 

większości przypadków rzeczywistość społeczną” (Nijakowski 2006: 37). Również ja, kiedy 

rozpoczynałem moje badania, miałem już w głowie swoisty katalog działań, które w 

wilamowskocentrycznej wspólnocie pamięci funkcjonują jako „prześladowania”.  

Inną cechą grupy jest tożsamość. Jak pisał Fredrik Barth, członkowie grupy etnicznej 

„używając identyfikacji etnicznych, by kategoryzować siebie samych i innych dla celów 

interakcji, formują tym samym grupy etniczne, które są rozumiane jako grupy w sensie 

organizacyjnym” (Barth 2004: 352–353). Zgodnie z teorią ugruntowaną, strategią badawczo-

analityczną, która koncentruje się na generowaniu pojęć, hipotez i teorii z danych empirycznych 

(Konecki 2012: 13), do analizy użyłem kategorii, które zaczerpnąłem z relacji moich 

rozmówców. Jest to zgodne z tym, co pisał Józef Obrębski, który uważał, że błędne 

rozumowanie niektórych badaczy wynika z przyjęcia za pewne kategorii nazw i podziału grup, 

którego nie podzielali badani (Obrębski 2005: 154).  

                                                

1 Aby uniknąć powtórzeń, nazywam narrację członków wilamowskocentrycznej pamięci „wilamowskocentryczną 

narracją”. 
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Nie ma jednej definicji tożsamości, a ich omówienie przekracza ramy tej pracy. 

Chciałbym zwrócić uwagę, że w większości definicji dominuje „świadomość własnej 

świadomości, innymi słowy, świadomość siebie. Większość z nich określa tożsamość jako 

zbiór wyobrażeń, sądów, przekonań, które konstruuje podmiot wobec samego siebie, czyli 

układ autodefinicji aktora społecznego” (Flis 2004: 11). Dla mojej pracy kwestia tożsamości 

jest kluczowa, gdyż pamięć jest istotną częścią tożsamości i budowania grupowych granic 

(Smith 2009: 172). 

W przynależności do grupy etnicznej istotne jest to, że ludzie różnią się od siebie 

kolektywnie. Bez różnic nie ma etniczności, ale różnice między ludźmi nie są przyczyną 

powstawania różnic etnicznych. Ludzie nie są po prostu inni, ale działają, żeby odróżnić się od 

innych. Odróżnianie się od innych jest więc procesem, a nie obiektywną kategorią nadaną z 

góry (Sökefeld 2007: 31). Kategorie używane w celu odróżniania różnych grup są 

problematyczne jako kategorie naukowe, gdyż granice etniczne są trudne do jednoznacznego 

określenia (Barth 2004). Z drugiej strony ich dekonstrukcja i ich nieuznanie mogą być 

krzywdzące dla grup etnicznych starających się o uznanie. Aby uniknąć tego dylematu, można 

badać kategorie emiczne, czyli te stosowane przez przedstawicieli badanej kultury (Sökefeld 

2007: 35). 

Dlatego też odrzuciłem przyjmowany przez wielu badaczy – przedstawicieli kultur 

dominujących, podział na Niemców i Polaków. Unikam także nazywania prześladowców 

„komunistami”, bez podawania ich narodowości. Skupiłem się zaś na tych kategoriach, które 

były używane przez moich rozmówców. Kategoryzacji mieszkańców Wilamowic stosowanej 

przez moich rozmówców poświęcę tu więcej miejsca, gdyż będę używał ich w całej pracy jako 

kategorii analitycznych. 

 Wilamowianie (Wymysiöejer) – mieszkańcy Wilamowic do 1945 roku mówiący w 

języku wilamowskim i identyfikujący się z wilamowskością. 

 Wilamowscy Polacy (Wymysiöejer Pöła) – Polacy, którzy przed 1939 roku mieszkali 

w Wilamowicach (przyżenieni, służący bądź rodziny, które z różnych powodów nie 

identyfikowały się z wilamowskością, nie nosiły wilamowskiego stroju i w domu 

mówiły po polsku). 
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 Polacy wsiedleni – Polacy, którzy do Wilamowic trafili po 1945 roku2. 

Jak się przekonałem podczas moich badań, zastosowanie takich kategorii budzi 

sprzeciw niektórych mieszkańców, zwłaszcza lokalnych polityków. Taki sprzeciw jest 

dowodem na istnienie w Wilamowicach animozji narodowościowych. Jednym z powodów 

może być przynależność mieszkańców do różnych wspólnot pamięci i różne rozumienie 

kategorii etnicznych i narodowych. Dzisiaj słowo „Pöła” wśród członków tej wspólnoty może 

oznaczać nie tylko etnicznego Polaka, ale również Wilamowiana z urodzenia, który nie wyznaje 

wartości ważnych dla tej grupy. Tożsamość wyraża bowiem „nie tylko przynależność i 

genealogię, ale także pewne zobowiązanie” (Michna 2004: 25) do wyboru pewnych wartości i 

ich wyznawania. Tożsamość musi być negocjowana ze społecznym otoczeniem, ponieważ to 

uznanie przez innych jest warunkiem jej spełnienia (Michna 2004: 26; Sökefeld 2007: 34–35).  

 Takie animozje nie są w Wilamowicach niczym nowym. Mieszkańcy Wilamowic od 

dawna tworzyli tygiel kulturowy (por. Schmidt-Lauber 2007: 9), który powstał wskutek 

różnych migracji oraz rozwarstwienia społecznego. W Wilamowicach współżyją osoby o 

różnych, zmiennych identyfikacjach etnicznych, a do analizy wybrałem tych, których – z racji 

wspólnej narracji na temat przeszłości – klasyfikuję jako tworzących wilamowskocentryczną 

wspólnotę pamięci. 

Moi rozmówcy uważali Wilamowian nienależących do wilamowskocentrycznej 

wspólnoty pamięci za obcych. Byli świadomi „ograniczenia podzielanych znaczeń, istnienia 

różnic w kryteriach osądzania wartości i zachowań oraz ograniczenia interakcji do sektorów 

zakładanego wspólnego porozumienia i wspólnego interesu” (Barth 2004: 354), nawet jeśli 

dotyczyło to członków ich rodzin. 

Kategoria „wilamowskocentryczna wspólnota pamięci” jest więc znacznie bardziej 

precyzyjna niż kategoria „Wilamowianie”. Nawiązując do słów Antoniny Kłoskowskiej, która 

pisała o polskiej wspólnocie narodowej, „Wilamowianie w ogóle” ujmowani z punktu widzenia 

tożsamości byliby albo fikcją teoretyczną, albo ideologiczną lub polityczną (Kłoskowska 1996: 

103). Ludzie identyfikują się z różnymi grupami, żadna „nie pochłania i nie wyczerpuje całego 

człowieka”. Dlatego określenie, że chodzi o Wilamowian należących do określonej wspólnoty 

pamięci jest bardziej użyteczne dla podejmowanych w pracy analiz. Nie będzie też narzucało z 

                                                

2 Wysiedlenia Wilamowian odbywały się po 1945 roku, jednak „wsiedlonymi Polakami” określano czasem tych 

Polaków, którzy z różnych powodów zamieszkali w Wilamowicach w czasie wojny (np. jako robotnicy 

przymusowi). 
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góry tego, kim są Wilamowianie w sensie narodowym. Takie dookreślenia, a więc narzucanie 

badanym określanych ram symbolicznych byłoby bowiem projektem ideologicznym czy też 

przejawem tak często stosowanego przez Polaków i Niemców względem Wilamowian 

dyskursu nacjonalistycznego (por. Geertz 2005: 273).  

3.2. Prawda a opowieści. Inspiracje metodologią historii mówionej 

Projektując moje badania, nie uniknąłem błędów wynikających z chęci obiektywizacji ich 

wyników: zakładałem istnienie wielu perspektyw (wilamowskiej, niemieckiej i polskiej), 

ponieważ chciałem, by wszystkie one były w tej pracy pokazane i podparte dokumentami 

archiwalnymi. Ponieważ, jak pisała Joanna Tokarska-Bakir, „mimo najlepszych chęci nawet 

najbardziej powściągliwy historyk podlega społecznym uwarunkowaniom. Podlega im tym 

bardziej, im bardziej temu zaprzecza” (Tokarska-Bakir 2004: 105), zdecydowałem się zmienić 

koncepcję mojego doktoratu. Moim pierwotnym celem było to, o czym pisał Piotr Filipkowski 

jako o pierwotnych celach historii mówionej: „uzupełnienie historycznych źródeł poprzez 

stworzenie nowego ich typu: zapisów opowiedzianych wspomnień. Te źródła miały poszerzyć 

obszar historycznej eksploracji o terytoria niedostępne dla źródeł pisanych, nieuchwytne dla 

piśmienniczych praktyk reprezentacji” (Filipkowski 2015a: 93).  

Chciałem udokumentować historię Wilamowian pominiętą przez historię oficjalną, 

ulegając z jednej strony tendencji etnologów do ratowania tego, co na naszych oczach umiera 

(Lehmann 2007: 223–223), z drugiej obecnej tendencji zwanej memory boom. Zjawisko to, 

nazywane również innymi negatywnie kojarzącymi się terminami, jak obsesją pamięci, 

gorączką pamięci, obłędem pamięci, kryzysem pamięci czy przesytem upamiętniania 

(Macdonald 2021: 15), polega na „wzroście społecznego zainteresowania przeszłością, 

szczególnie w zakresie upamiętniania i ochrony” (Macdonald 2021: 15). Ta potrzeba 

wzmacniana jest przez „lęk przed znikaniem świadków ważnych wydarzeń historycznych” 

(Macdonald 2021: 11). Śmierć rozmówców – nieraz bliskich mi sąsiadów, krewnych czy 

przyjaciół, była stałym elementem codzienności w czasie prowadzenia badań. 

W moich badaniach korzystam z metodologii historii mówionej, czyli oral history. W 

przeciwieństwie do badania źródeł zastanych badanie relacji mówionych „daje możliwość 

zetknięcia się z wizją przeszłości żywą w ludzkich umysłach, a jednocześnie poddawaną 

ciągłym korektom i retuszom wraz z upływem czasu i zmianami rzeczywistości społecznej” 

(Kurkowska-Budzan 2008: 17). Te korekty i retusze determinowane są więc następującymi po 

nich wydarzeniami, a także teraźniejszością. Piotr Filipkowski rozróżnił historyczne i 

socjologiczne podejście do analizy historii mówionych. W tym pierwszym narracje historyczne 
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są traktowane jako „dodatkowe, uzupełniające, podrzędne wobec pisanych, źródło historyczne. 

Im relacje składane są bliżej w czasie zdarzeń, których dotyczą, tym większa ich faktograficzna 

wartość” (Filipkowski 2005: 1).  

Tymczasem w podejściu socjologicznym „nie szuka się odpowiedzi na pytanie o to, jak 

było naprawdę, lecz o to, co i jak jest przez rozmówców pamiętane i opowiadane, jak to 

oceniają, jaki sens przywoływanym zdarzeniom przypisują” (Filipkowski 2005: 2). Autor 

zaznaczył jednak, że żadne z tych podejść nie powinno być zastrzeżone jedynie dla warsztatu 

historyka bądź socjologa, czego przykładem może być podejście cytowanej już Marty 

Kurkowskiej-Budzan, która pisała, że w swojej metodologii nie zajmuje się dokumentowaniem 

przeszłości, lecz jej poszukiwaniem w teraźniejszości. Dla historyczki istotne jest to, „co 

sprawia, że historia jest żywa i przejmująca dla dzisiejszych ludzi, w jaki sposób staje się 

motorem ich działań, przyczyną integracji lub dezintegracji, trwania lub zmiany społecznej” 

(Kurkowska-Budzan 2011: 45). Zdaniem autorki przeszłość jest zapośredniczona przez pamięć. 

Kurkowska-Budzan zwróciła uwagę, że podobnie jak w przypadku badań etnograficznych, 

wywiad prowadzony przez badacza oral history to dialog i wymiana emocji: „To wejście w 

przestrzeń prywatnego, intymnego doświadczenia i osobistej kreacji przeszłości, a jednocześnie 

w równym stopniu – prywatne i intymne doświadczenie historyka zainicjowanej przez niego 

sytuacji” (Kurkowska-Budzan 2008: 18). Oral history nie polega więc na uzupełnieniu źródeł 

zastanych, lecz dzięki tej intymnej relacji badacza i badanego „niesie w sobie potencjał 

krytyczny, moc odkształcania i komplikowania zastanych opowieści o przeszłości. Choćby 

były to odkształcenia i komplikacje bardzo małe, jedynie punktowe, na jakie stać (niekiedy, 

niektóre) pojedyncze osoby” (Filipkowski 2015b: 296). 

Relacje Wilamowian traktuję więc nie jako dokument zawierający jakąś „obiektywną 

prawdę historyczną”, uzupełnienie stanu badań historyków, lecz jako interpretację przeszłości 

z punktu widzenia teraźniejszości przez osoby, z którymi rozmawiałem. W mojej metanarracji 

będę analizował, w jaki sposób Wilamowianie konstruują tożsamość swoją i obcych, co o 

przeszłości opowiadają, a także co przemilczają. Zdaniem Mariana Golki, opowieści na temat 

przeszłych wydarzeń „przybierają postać epizodów, które akurat ktoś uznał za ważne” (Golka 

2009: 55). Zapamiętane wydarzenia, będące składnikami pamięci społecznej, mają różną 

wartość dla tożsamości grupy: „Nadawanie sensu w narracji tożsamościowej polega na 

odpowiednim układaniu sekwencji w pamięci zbiorowej, eliminowaniu czy zamazywaniu 

jednych wydarzeń i wątków, a podkreślaniu innych, wydobywaniu zależności między nimi” 

(Golka 2009: 55). Tak skonstruowane opowieści doprowadzają do samookreślenia grupy z 

wykorzystaniem jej pamięci oraz do podtrzymywania odrębności we współczesnej pamięci. 
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Opowieści te mają, zdaniem Golki, charakter mitologiczny: znajdują się one poza kategoriami 

prawdy i fałszu, mają też emocjonalne zabarwienie i zawierają mitologizujące elementy. Są one 

„skrywane albo wzmacniane różnymi argumentami, uznającymi faktyczną czy rzekomą 

prawdziwość i obiektywność wydarzeń” (Golka 2009: 55). Ponieważ „[g]ra toczy się właśnie 

o to uznanie”, na kształt tych opowieści wpływa wiele czynników, między innymi aktualna 

polityka. Proces ten nie ma końca, „póki grupa istnieje i ma poczucie odrębności od innych” 

(Golka 2009: 55–56).  

Historia mówiona stanowi metodologiczną podstawę pozyskiwania danych. Do analizy 

opowieści wspomnieniowych zastosowałem natomiast narzędzia wypracowane przez 

folklorystów.  

3.3. Inspiracje metodologią folklorystyczną 

Folklor jest pojęciem wieloznacznym. W polskiej tradycji badawczej najczęściej w skład tego, 

co nazywane jest folklorem, wchodzą zwyczaje, obrzędy, wierzenia, tańce i literatura ustna 

(Simonides 1989a: 11). Ja skupiam się w tej pracy wyłącznie na folklorze jako tekstach 

przekazywanych drogą ustną. 

Ważną inspiracją badawczą są dla mnie osiągnięcia folklorystyki dotyczące badania 

opowieści wspomnieniowych, zarówno tej polskiej, związanej głównie z Uniwersytetem 

Opolskim (Hajduk-Nijakowska 1976, 2016; Simonides 1969, 1981), jak i tej niemieckiej, 

zwanej Erzählforschung (Lehmann 1992, 2007; Schröder 2005).  

Wśród polskich antropologów zajmujących się badaniami nad pamięcią inspirowanie się 

metodologią folklorystyki nie jest częste. W tym miejscu przedstawiam te narzędzia używane 

przez folklorystów, które stosuję w analizie moich materiałów. To memorat, fabulat, 

fabularyzacja i folkloryzacja. Pojęcia te zaczerpnąłem z prac śląskich folklorystek Janiny 

Hajduk-Nijakowskiej i Doroty Simonides. Z kolei kategorię toposu i wzorców 

interpretacyjnych odnalazłem w niemieckiej folklorystyce.  

 

3.3.1. Folklorystyka a badania nad pamięcią 

Przedstawiciele folklorystyki włączyli problem pamięci do swoich badań, choć uznaniu 

opowieści wspomnieniowych za materiał odpowiedni do analizy folklorystycznej towarzyszyła 

ożywiona dyskusja (Hajduk-Nijakowska 1976). Hajduk-Nijakowska pisała na podstawie 

własnych badań na Śląsku, że: 
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istotą tradycyjnego pojmowania przeszłości jest jej postrzeganie poprzez teraźniejszość. Po 

prostu jest ona każdorazowo odtwarzana z inspiracji doświadczeń współczesnych. Co 

więcej, odtwarzanie lokalnej przeszłości realizowane jest w ścisłym nawiązaniu do śladów 

materialnych najbliższego otoczenia, śladów zaświadczających o zaistniałych wcześniej 

zdarzeniach. Z kolei powtarzalność pewnych sytuacji w życiu społecznym powoduje, że 

relacje dawniejsze nakładają się na nowsze i z czasem powstają konkretne schematy 

budowy wypowiedzi o różnych typowych wydarzeniach, obficie oczywiście 

wykorzystujące funkcjonujące w obiegu stereotypy. Tradycja folklorystyczna bez 

wątpienia utrwala określone wyobrażenia zbiorowe, bazuje na randze autorytetu 

społecznego, podbudowuje przeszłość elementami emocjonalnymi, czyniąc z niej 

specyficzny przedmiot wiary. Eksponuje tradycję rodzinną w kształtowaniu wiedzy o 

przeszłości, popularyzowaniu określonych sposobów interpretacji faktów, co sprzyja 

krystalizacji konkretnych postaw wobec rzeczywistości (Hajduk-Nijakowska 2005: 65). 

 

Analizując opowieści wspomnieniowe moich rozmówców, starałem się odnaleźć 

obecne w nich schematy i wyobrażenia, które będę opisywał za pomocą takich pojęć jak: 

skamieliny językowe, toposy i wzorce interpretacyjne. Każdy czas, również współczesność, ma 

swoją kulturę opowiadania, której składową są właśnie te schematy (Lehmann 2007: 9). 

Zdaniem niemieckiego folklorysty Albrechta Lehmanna kluczowe w opowiadaniach są 

doświadczenia, a o doświadczeniu, które odbyło się w przeszłości, opowiada się zawsze w 

kontekście współczesności, kultury i polityki, w której jest się zanurzonym (Lehmann 2007: 

10). Ważna jest również tradycja folklorystyczna społeczności, czyli to, w jaki sposób 

opowiadano i jakich konwencji i form używano. W przypadku Wilamowian istotne jest 

zauważenie, że w tradycjach rodzin gospodarskich i handlarskich obecne były różne konwencje 

opowiadania, co miało wpływ na odmienne formy opowiadania o wojnie i okresie 

powojennym. 

 

3.3.2. Toposy i wzorce interpretacyjne 

W niemieckiej folklorystyce, reprezentowanej np. przez Huberta Knoblaucha, Albrechta 

Lehmanna czy Hansa Joachima Schrödera, ważne miejsce zajmuje badanie toposów 

występujących w opowieściach autobiograficznych. Toposy mogą być rozumiane wężej lub 

szerzej. Schröder pisał o toposie w węższym znaczeniu, jako o przeważnie krótkim zdaniu, 

które powtarza się przynajmniej trzykrotnie w tekstach autobiograficznych. Nie chodzi tutaj o 

powtarzanie się danego sformułowania czy zdania w ramach jednego tekstu (wywiadu czy 
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powieści), w którym topos może wystąpić raz, ale o ich powtarzalności w większym korpusie 

tekstów. Zdaniem Schrödera badacz może wyłowić toposy z tekstów, jeśli przeczytał ich 

wystarczająco wiele. Toposy najczęściej nie powtarzają się w identycznej, skostniałej formie, 

lecz funkcjonują w podobnym brzmieniu. Mają cechy wartościujące i podsumowujące, ale swój 

sens osiągają dopiero w odpowiednim kontekście. W oderwaniu od niego brzmią jak nic 

niemówiące banały, lub odwrotnie, mogą mieć wiele znaczeń (Schröder 2005: 19–21). Jako 

przykład autor podaje topos bardzo dokładnie sobie to przypominam, który może znaczyć 

zarówno to, że ktoś coś dobrze pamięta, jak i zupełnie coś odwrotnego. Podobnie topos 

widziałem to na własne oczy może służyć zapewnianiu siebie lub (i) słuchacza o prawdziwości 

swojej wypowiedzi w momencie, kiedy mówi się coś nieprawdopodobnego.  

Toposy o węższym znaczeniu (które mają mniejsze znaczenie dla mojej analizy) będę 

nazywał skamielinami językowymi. Pojęcia tego użyła Joanna Tokarska-Bakir w kontekście 

opowieści o charakterze antysemickim, opierając się na hipotezie rosyjskiego literaturoznawcy 

Władimira Proppa, według którego „za pośrednictwem zapisów słownych, które w 

przeciwieństwie do dawnych zachowań przetrwały do naszych czasów, można dotrzeć do 

leżących u ich podstaw społecznych instytucji i światopoglądów” (Tokarska-Bakir 2008: 42). 

Antropolożka wykazała, że antysemityzm działa „poprzez aluzje i dwuznaczne sygnały, słowa 

i czyny skażone”, a więc właśnie skamieliny językowe i toposy.  

Pojęcie toposu zarezerwowałem do tego, co w niemieckiej folklorystyce nazywane jest 

toposami w szerszym znaczeniu. Oznaczają one powtarzające się motywy i przyzwyczajenia 

myślowe wyrażające wiedzę o tym, co prawdopodobne (Knoblauch 2000: 654). Obowiązują 

one tylko w określonych kręgach, tylko w nich są zrozumiałe (Knoblauch 2000: 652). Z jednej 

strony opierają się na społecznym doświadczeniu i pamięci zbiorowej, z drugiej strony zaś 

wyrażane są w języku (Knoblauch 2000: 654; Schröder 2005: 25). Tam, gdzie występują 

przyzwyczajenia, czyli gotowe scenariusze reakcji, ludzie nie muszą tracić energii na ponowne 

przeżywanie wydarzeń i ocenianie faktów, gdyż w formie toposów dostają gotowe 

interpretacje. Takim kręgiem, w którym toposy zawarte w opowieściach moich rozmówców są 

zrozumiałe, jest wilamowskocentryczna wspólnota pamięci. Jej członkowie mają pewien 

katalog toposów, z którego czerpią, tworząc swoją narrację o Volksliście i powojennych 

prześladowaniach.  

Toposy mogą, ale nie muszą dotyczyć grup (Knoblauch 2000: 657; Quasthoff 1973). 

Przykładem jest topos powracającej krzywdy czy toposy tłumaczące decyzję Wilamowian o 

podpisaniu Volkslisty. 
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Pojęciem nadrzędnym wobec toposu jest kolektywny wzorzec interpretacyjny, czyli 

zjawisko ciągle powracających złożonych interpretacji przeszłości, podobnych do siebie 

zarówno pod względem treści, jak i struktury (Welzer, Moller & Tschuggnall 2009: 383). 

Różnica między toposem a wzorcem interpretacyjnym polega więc na złożoności: 

 

Nierzadko regularnie powracające w wywiadach wypowiedzi osiągają taki stopień 

złożoności, że staje się konieczne, by fenomen ten opisać za pomocą pojęcia innego niż 

„topos”. Są to wypowiedzi, które pojawiają się nie w formie pojedynczych zdań, lecz 

przyjmują strukturę argumentacji, na przykład wtedy, gdy zapał dla młodzieżowych 

organizacji nazistowskich – własny, rodziców lub dziadków – tłumaczy się „naturalnymi” 

przymiotami młodego człowieka, jak naiwność, brak doświadczenia, młodzieńczy 

entuzjazm; gdy stwierdza się, że „po roku 1933 dopiero zaczęło się poprawiać”, i podaje 

to jako powód akceptacji politycznego przywództwa narodowych socjalistów; gdy 

wskazuje się na to, że „człowiekiem” można manipulować, wyjaśniając w ten sposób, 

dlaczego „nazistom” stawiano tak niewielki opór. W przypadku argumentacji tego rodzaju 

będziemy mówili o „wzorcach interpretacyjnych” (Welzer, Moller, Tschuggnall 2009: 

383). 

  

Wzorce interpretacyjne przejmowane są bezkrytycznie i milcząco na zasadzie 

kolektywnych oczywistości wypracowanych przez grupę. Na przykład wzorzec interpretacyjny 

nieuczciwego potraktowania Wilamowian po wojnie nie jest podawany w wątpliwość przez 

członków wilamowskocentrycznej wspólnoty pamięci. Natomiast w przypadku przekazywania 

narracji osobie z zewnątrz, np. dziennikarzom, naukowcom czy Wilamowianom należącym do 

innej wspólnoty pamięci, potrzebne są dodatkowe wyjaśnienia (por. Saryusz-Wolska 2009: 

325). Wzorce te często nie są werbalizowane, za to funkcjonują w sferze domysłów, które dla 

członków wspólnoty są kolektywnymi oczywistościami.  

Przez takie społeczne ramy pamięci (por. Halbwachs 2008), grupy definiują się jako 

grupy i zabezpieczają swoją tożsamość na przestrzeni czasu (Welzer, Moller & Tschuggnall 

2009: 379). Wzorce interpretacyjne konstytuują ramy pamięci komunikacyjnej (Welzer, Moller 

& Tschuggnall 2009: 403). Harald Welzer pisał, że „ramy kulturowe tworzą w indywidualnej 

świadomości matrycę, która nadaje strukturę przepracowywanym informacjom” (Welzer 2009: 

41). Tą matrycą są właśnie toposy i wzorce interpretacyjne, którymi przesycone są zebrane 

opowieści Wilamowian. Poddając je analizie, pokażę ramy społeczne, które umożliwiają 

członkom wilamowskocentrycznej wspólnoty pamięci rekonstrukcję wspomnień o Volksliście 

i powojennych prześladowaniach (por. Welzer, Moller & Tschuggnall 2009: 379).  
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Podsumowując, należy zauważyć, że toposy cechuje niezmienność treści, a skamieliny 

językowe – niezmienność (lub niewielka zmienność) formy. Wzorce interpretacyjne są 

natomiast pojęciem nadrzędnym i określają nie zawsze zwerbalizowane schematy interpretacji. 

 

3.3.3. Obrazy i toposy 

Toposy wpisują się nie tylko we wzorce interpretacyjne, ale również budują obraz obcego. To, 

co w koncepcjach członków grupy etnicznej jest silnie akcentowane, to nie jej własne cechy i 

właściwości, ale te wyróżniające obcych (Obrębski 2005: 163). Granice między grupami 

reprodukowane są w codziennych działaniach, identyfikacjach i określaniu (Feischmidt 2007: 

54). Obrazy obcych oraz toposy ich dotyczące przejmowane są przez dzieci w procesie 

socjalizacji i enkulturacji (Roth 1998: 28).  

W mojej pracy korzystam również z koncepcji obcego zastosowanej przez Ludwika 

Stommę. Zdaniem autora ludzie poczytywani za obcych spełniają co najmniej jedno z czterech 

kryteriów: językowe (odmienność języka), terytorialne (ludzie nietutejsi), klasowe (stanowo)-

zawodowe (inne środki produkcji) oraz religijne (Stomma 1986: 58).  

Obcy w społeczeństwie naznaczony jest piętnem. Nawiązując do Ervinga Gofmanna, 

jest to atrybut różniący go od innych członków przypisanej mu kategorii, który go dyskredytuje 

i czyni osobą mniej pożądaną społecznie, kimś naznaczonym i niepełnowartościowym 

(Goffman 2005: 32). Piętno skrywa w sobie podwójną perspektywę, która jest zależna od tego, 

czy inność nosiciela jego zdaniem jest znana lub od razu rozpoznawalna dla innych, czy nie. 

Goffman nazwał pierwszy przypadek osobą zdyskredytowaną, a drugi – dyskredytowalną. 

Wyróżnił on również trzy rodzaje piętna: związane z brzydotą cielesną, wadami charakteru i 

ostatni, najbardziej nas interesujący: „grupowe piętna rasy, narodowości i wyznania, 

przekazywane z pokolenia na pokolenie i nakładające jednakową skazę na wszystkich 

członków rodziny” (Goffman 2005: 34). Ten ostatni rodzaj piętna, jak i podział na osoby 

zdyskredytowane i dyskredytowalne będą pomocne w analizie opowieści wspomnieniowych 

Wilamowian. 

 Opisu stereotypów mieszkańców okolicznych wsi podzielanych przez Wilamowian, 

oraz wilamowskiego autostereotypu podjęli się w swoim tekście Zbigniew Libera i Czesław 

Robotycki (2001: 389–392). Autorzy przytoczyli „potoczne opinie” o Wilamowianach i 

mieszkańcach okolicznych miejscowości zebrane podczas swoich badań terenowych w 

Wilamowicach i innych miejscowościach gminy. Ja w swojej analizie chciałbym dokładniej 
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sproblematyzować obrazy swoich i obcych oraz zanalizować również relacje sąsiedzkie 

Wilamowian z Niemcami. 

Przedmiotem mojej analizy będą nie stereotypy, ale obrazy poszczególnych grup 

występujących w opowieściach Wilamowian o Volksliście i powojennych prześladowaniach. 

Obraz rozumiem za Tomaszem Szarotą jako pojęcie szersze od stereotypu, a jako uogólniającą 

ocenę (sąd, opinię) na temat określonej grupy narodowej lub etnicznej, obejmującą zarówno 

elementy przekazywanego z pokolenia na pokolenie stereotypu, jak i zawierającą konstatacje 

wynikające z własnych doświadczeń oraz konfrontacji stereotypu z realiami aktualnej sytuacji 

międzynarodowej (Szarota 1991: 91; 1995: 4). 

Na obrazy składają się stereotypy, jednak dla mojej analizy za bardziej przydatne 

uznałem pojęcie toposu. Zdaniem Joachima Schrödera toposy, w przeciwieństwie do 

stereotypów, nie zawsze są powszechnie znane. Toposy i stereotypy mogą się więc pokrywać, 

ale nie muszą (Schröder 1992: 232–233). Niemiecki badacz postawił tezę, że toposy wojenne, 

które badał, są pierwotnym wyrazem subiektywnego doświadczenia biograficznego i powstały 

w wyniku kolektywnej pracy nad przeżyciami wielu jednostek (Schröder 1992: 248–249). 

Toposy mogą być krystalizacjami, w których pamięć zbiorowa jest dostępna w konkretny 

sposób. Spotyka się w nich tożsamości – zbiory wypowiedzi o podobnej treści i doświadczeniu 

(Schröder 1992: 253). Topos dotyczący grupy jest więc pojęciem nadrzędnym wobec 

stereotypu: może czerpać zarówno z trwałych stereotypów, jak i nowszego doświadczenia 

grupowego. Każdy topos odnoszący się do konkretnej grupy osób będzie więc stereotypem, np. 

toposy złych Rusków, dobrych Rusków, dobrych Niemców, złych Niemców, niewdzięcznych 

Polaków, dobrych Polaków, niewinnych Wilamowian. Toposy nie muszą jednak odwoływać 

się do członków grup etnicznych, jak np. topos powracającej krzywdy. 

Stereotypy, a więc i toposy opisują odczuwany związek między przynależnością do 

danej kategorii a istnieniem określonej cechy. Dlatego nie mogą one istnieć bez tych kategorii 

(Haß 2020: 91–92). Elwira Wilczyńska na podstawie rozróżnienia Tomasza Szaroty pisała, że 

stereotyp jako uproszczone wyobrażenie podzielane przez członków pewnej wspólnoty, jest 

ufundowane przede wszystkim na przekazie wtórnym, nie na własnym doświadczeniu, a przy 

tym jest mocno utrwalone przez tradycję (Wilczyńska 2019: 17–18). Tymczasem obraz zawiera 

„nie tylko stereotypowe czy kategorialne wyobrażenia innego, ale wszystkie rodzaje 

postrzegania, oceny i wyobrażenia o tych innych” (Haß 2020: 95). Nakładają się na niego więc, 

oprócz tradycyjnie występujących stereotypów i toposów, również te wynikające z 

doświadczenia, np. ze wspomnień o Volksliście i powojennych prześladowaniach. Jak pisała 

Haß, „wizerunek grupy jest trudny do rozróżnienia od stereotypu, ponieważ jeśli dojdzie 



 

 

29 
 

między nimi do konsensusu, sam staje się stereotypem. W ten sposób należący do jakiejś grupy 

w obliczu przypisanych do ich wizerunku cech, są stereotypizowani” (Haß 2020: 95–96). 

W ramach tej analizy zrekonstruuję obrazy swoich i obcych wynikających z opowieści 

wspomnieniowych Wilamowian o Volksliście i powojennych prześladowaniach. W mojej 

pracy będę posługiwał się pojęciami obrazu, wizerunku i figury zamiennie, odróżniając je od 

toposu, który jest pojęciem podrzędnym wobec obrazu.  

Ponieważ interesują mnie toposy, nie tylko te odnoszące się do członków określonych 

grup, w mojej pracy zrezygnowałem z pojęcia stereotypu. Toposy składają się z kolei na obraz 

poszczególnych grup. O ile obraz jest generalizacją, to toposy mogą być różnorodne, np. jako 

wyjątki – topos dobrego Ruska. Te wyjątki jednak nie sprawiają, że obraz się zmienia. Dla 

moich rozmówców najistotniejsza była nie tyle prawdziwość tych toposów i obrazów, ale to, 

że na ich podstawie mogli konstruować prawdziwy, ich zdaniem, obraz siebie – Wilamowian 

(por. Kosellek 1998: 82). 

 

3.3.4. Memorat – opowieść świadka zdarzenia 

Pojęcia memoratu i fabulatu zostały na potrzeby folklorystyki stworzone przez szwedzkiego 

folklorystę Carla von Sydowa (1934). Na polskim gruncie spopularyzowały je Dorota 

Simonides i Janina Hajduk-Nijakowska. Simonides w swojej książce Współczesna śląska proza 

ludowa (1969) uznała koncepcję von Sydowa dotyczącą interpretacji opowieści 

wspomnieniowych za najbardziej godną uwagi. Szwedzki badacz pisał, że memoraty to 

„opowiadania ludzi o ich własnych, czysto osobistych przeżyciach”, które nie mają literackiego 

charakteru ani nie są obecne w powszechnym obiegu (Sydow 1934: 253; za: Simonides 1969: 

45). Pojęciu temu należy się, zdaniem autora, zainteresowanie folklorystów, gdyż pokazuje „to, 

co lud przeżył, co uważa za godne uwagi i jak to przeżycie ujął” (Sydow 1934: 253; za: 

Simonides 1969: 45). Opowieści o charakterze memoratu znajdują się na przecięciu repertuaru 

indywidualnego i wspólnotowego (Lehmann 2007: 32). Istotna dla mojej analizy jest 

konstatacja, że: 

 

Wiele memoratów może przejść w tradycję, bo inni ludzie uznają je za wystarczająco 

ciekawe, by je dalej opowiadać. Przy czym na ogół ulegają one mniejszym lub większym 

zmianom, w zależności od tego, kto je dalej opowiada. W ten sposób dawniejszy memorat 

przechodzi w podanie wspomnieniowe, jednak granica między nimi jest trudno uchwytna 

(Sydow 1934: 253; za: Simonides 1969: 46).  
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Nie każdy memorat jest podaniem, jednak niektóre memoraty mogą stać się podaniami 

poprzez „kontakt z rzeczywistością, z otaczającym światem (…) osią przeżycia, którego efekt 

stanowi podanie”. Opowiadania ludzi stają się, zdaniem Simonides „własnością ogółu”, jeśli są 

„dość ciekawe”. W takim wypadku memorat „w procesie dalszego przekazywania podlega 

obiektywizacji, zatracając niektóre cechy osobiste na rzecz ogólnie zrozumiałych i 

eksponujących niezwykłość, wyrażającą się najczęściej w preferowaniu sytuacji 

transcendentnych” (Simonides 1969: 46).  

Zarówno Simonides (1981: 28), jak i Hajduk-Nijakowska (1976) zwróciły uwagę, że 

ważna jest nie tylko struktura samych opowieści wspomnieniowych, ale właśnie memorat jako 

sposób przekazywania przez jednostkę własnych wspomnień i przeżyć bezpośrednio 

powiązanych z wydarzeniami, w których jednostka ta bezpośrednio brała udział. Podanie, jak 

pisała Simonides, jest związane z kulturą i obrazuje światopogląd ludzi, którzy je opowiadają. 

Według niej „żaden inny gatunek nie jest tak przepojony religijnymi i etnopsychologicznymi 

faktorami”, jak opowieść wspomnieniowa (Simonides 1981: 28). To właśnie te „religijne i 

etnopsychologiczne faktory” poddaję analizie, używając pojęć toposów i wzorców 

interpretacyjnych. 

Zanim przejdę do analizy procesu obiektywizacji, fabularyzacji i folkloryzacji, chciałem 

zwrócić uwagę na ważny aspekt opowieści wspomnieniowych. W mojej pracy będę używał 

pojęcia memoratu jako „określenia narracyjnej relacji o czysto osobistym charakterze 

przeżycia” (Simonides 1981: 29). Takiego opowiadania nie uznaję jednak, jak Sydow, za 

pozbawione fikcji. Simonides zwróciła uwagę, że memorat jest „ukształtowany pod wpływem 

posiadanej przez danego osobnika wiedzy tradycyjnej” (Simonides 1981: 29). Według 

niemieckich folklorystów przedwojennych (por. Ranke 1935) potencjalnymi opowiadaniami są 

przeżycia i doświadczenia osobiste, gdyż „już sam przeżywający układa je i relacjonuje, 

opierając się na wyobrażeniach wierzeniowych znanych całej grupie społecznej” (Simonides 

1981: 30).  

Memoraty opowiadane są co prawda przez jednostki. Jednostki nie opowiadają jednak 

wszystkiego, czego doświadczyły, ale dokonują selekcji. Ta selekcja jest uwarunkowana 

sytuacyjnie (np. kto jest odbiorcą), dlatego według Hajduk-Nijakowskiej (2005: 60) memorat 

„jako sposób przekazu może być przydatny do analizy opowieści jako określonej możliwości 

komunikacyjnej, realizowanej w konkretnej sytuacji”. Autorka zwróciła uwagę, że choć 

memorat to „indywidualne opowiadanie (osobiste wspomnienie) dotyczące własnych przeżyć, 

realnych faktów”, to powstaje ono „w obiegu bezpośrednim, we wspólnej czasoprzestrzeni (też 

w tożsamym kontekście kulturowym) nadawcy i odbiorcy oraz podlega dalszemu 
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przekazywaniu (jest opowiadane innym)” (Hajduk-Nijakowska 2016: 65). Do podobnych 

konstatacji doszedł Lehmann (2007: 32–33), który pisał, że treść i forma memoratu jest 

uwarunkowana teraźniejszością, a przekazywany dalej jest wtedy, kiedy wydaje się dla 

słuchaczy atrakcyjny.  

Podczas wywiadów zebrałem wiele opowieści świadków – memoratów. Podobnie jak 

Grażynę Kubicę „[i]nteresują mnie raczej «tubylcze» opinie i wartościowania jako swoisty 

kontrapunkt do «faktów» produkowanych przez profesjonalistów” (Kubica 2011: 18), a nie 

dochodzenie do tego, „jak było naprawdę”. Interesować będą mnie zatem zawarte w 

opowieściach toposy i wzorce interpretacyjne.  

3.3.5. Fabulat 

Opowieść wspomnieniowa przekazywana dalej z czasem odrywa się od konkretnego narratora, 

najczęściej świadka wydarzenia, i podlega obiektywizacji narracji i tworzeniu się jej różnych 

wariantów. Proces ten nazywa się fabularyzacją i folkloryzacją. W jego efekcie powstaje „nowa 

jakościowo, sfabularyzowana już narracja, którą nazywamy fabulatem”. Jest to nowa, 

wspólnotowa wersja opowieści (Hajduk-Nijakowska 2016: 65). Macdonald pisała, że 

„[h]istoria rozumiana jako wspólna własność legitymizuje w ten sposób prawo do opowiadania 

wojennych zdarzeń jako własnych, chociaż niebezpośrednio doświadczonych” (Macdonald 

2021: 101).  

Hajduk-Nijakowska zauważyła, że konstrukcja memoratu podlega dalekim zmianom w 

toku postępującej transmisji społecznej (głównie przekazu międzypokoleniowego), jednak 

utrzymuje się nadal forma przekazu wspomnieniowego (Hajduk-Nijakowska 1976: 26)3. 

Opowieść świadka ulega „dopracowaniu” przez grupę, a ostateczna forma opowieści jest ściśle 

związana z potrzebami grupy i reprezentuje wspólnotową, akceptowalną dla wszystkich 

interpretację wydarzeń (Hajduk-Nijakowska 2016: 65). Zdaniem autorki fabularyzacja i 

folkloryzacja przebiega szybko w sytuacjach kryzysowych i traumatycznych (Hajduk-

Nijakowska 2016: 65). Dla Wilamowian takim okresem były powojenne prześladowania. 

Na funkcjonowanie fabulatów w pamięci zbiorowej zwróciła uwagę Anna Engelking, 

badając opowieści wspomnieniowe mieszkańców Polesia. Autorka stwierdziła, że zebrane 

przez nią w toku badań opowieści były „ustnym przekazem mieszkańców wsi, niedotkniętym 

instytucjonalną polityką pamięci” (Engelking 2019: 154). Jej zdaniem z opowiadań tych można 

                                                

3 Na nowe formy, powstające z kilku różnych usłyszanych opowieści, ale składające się w logiczną całość zwrócili 

uwagę również badacze niemieccy (por. Koch & Welzer 2005).  
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wydobyć obraz świata grupy, która nie wykształciła historycznych ani politycznych ideologii, 

ale „swoje własne, niezależne znaczenia, wartości i normy, które tworzą socjokulturowy 

kosmos grupowy i oferują gotowe semiotyczne kategorie interpretacji rzeczywistości” 

(Engelking 2019: 154). Wilamowice były obiektem starć między różnymi ideologiami 

nacjonalistycznymi i politykami pamięci już od XIX wieku. Uważam jednak, że choć miały 

one zapewne wpływ na Wilamowian, z relacji moich rozmówców można wydobyć ich własną 

wizję świata, a szczególnie obraz swojego i obcego, co będę starał się pokazać w osobnym 

rozdziale. Interesują mnie kategorie emiczne, używane przez moich rozmówców, oraz toposy i 

obrazy na nie się składające.  

Fabularyzację i folkloryzację zaobserwowałem w wielu opowieściach moich 

rozmówców, które okazywały się wariantami relacji świadka bądź uczestnika wydarzenia. W 

nielicznych przypadkach udawało mi się dotrzeć do bezpośredniego świadka wydarzeń i 

mogłem skonfrontować te warianty. To, kto faktycznie był świadkiem zdarzenia, miało jednak 

mniejsze znaczenie, gdyż świadkowie zdarzenia z czasem również mogli przejąć fabulaty, które 

powstały na podstawie ich memoratów, lub sami stworzyć na podstawie memoratu swój fabulat 

(Simonides 1981: 35).  

Jak zauważyła Simonides, opowieści wspomnieniowe, także te sfabularyzowane i 

sfolkloryzowane, często opowiadane są w konwencji memoratowej, „jako przeżycie 

autentyczne, jeśli już nie narratora, to osoby, którą narrator zna osobiście i na którą może się 

autorytatywnie powołać” (Simonides 1981: 35). Zdaniem folklorystki „[c]hęć nadania 

opowiadaniu formy przekazu prawdziwego wydarzenia doprowadza do tego, że znane z 

tradycji wątki są coraz częściej opowiadane w konwencji przeżycia autentycznego, 

jednostkowego. A więc z tradycyjnego fabulatu tworzy się współcześnie coraz częściej 

memorat” (Simonides 1981: 36).  

Fabulatów nie można traktować więc jako zupełnie skostniałych opowieści, gdyż ich 

nieodłączną cechą jest również powstawanie wielu wariantów: „fabulaty cechowały się swoistą 

płynnością, ponieważ ich poszczególne elementy oraz przypisywane im znaczenia w każdym 

kolejnym wykonaniu mogły ulegać przekomponowywaniu i reinterpretacji. Efektem procesów 

folkloryzacji i fabularyzacji jest powtarzalność i zarazem zmienność (wariantywność) 

opowieści” (Grochowski 2019: 22–23). Takimi elementami fabulatów, których znaczenie 

mogło się zmienić, są toposy czy „skamieliny językowe”, których znaczenie zależne jest od 
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wzorców interpretacyjnych akceptowanych przez daną grupę4. Dlatego czasem tym samym 

fabulatom, funkcjonującym w różnych wspólnotach pamięci, nadawane są różne znaczenia.  

Lehmann zwrócił uwagę na związek bajki i opowiadania z doświadczeniem 

autobiograficznym. Te stają się czasem elementem wspominanej rzeczywistości. Takie 

obserwacje wiążą się z badaniami psychologicznymi, a konkretnie psychoanalizą (Röhrich 

1976). Jednak z perspektywy folklorystycznej istotne jest, że opowiadający mają określony 

repertuar opowiadań i bajek, który wynika z potrzeb słuchaczy. Bajki mogą być przekazywane 

i opowiadane przez kolejne pokolenia tylko wtedy, jeśli opowiadający i słuchacze identyfikują 

się w jakiś sposób z ich treścią, a więc gdy podzielają te same wzorce interpretacyjne, co 

opowiadający. W centrum zainteresowania współczesnej folklorystyki stoi więc nie 

pochodzenie, zasięgi występowania i kryteria gatunkowe, ale oddziaływanie tradycji oralnej na 

opowiadającego i jego otoczenie. Bajki, opowiadania, legendy i mity będące tradycyjnym 

obiektem badań folklorystycznych nadal są istotne, nie mogą jednak zostać uznane za 

ważniejsze od innych form opowiadania, które można zaobserwować na co dzień (Lehmann 

2007: 38).  

Na potrzeby tej pracy będę się posługiwał pojęciem „opowieść wspomnieniowa”, 

znanym polskiej folklorystyce. Zebrane przeze mnie relacje są niejednorodne i cechuje je 

gatunkowa niejednoznaczność. Mimo to uważam, że wpisanie ich w tę kategorię jest 

uzasadnione, ponieważ zawarte w tych relacjach informacje i fakty historyczne wskutek 

wielokrotnego powtarzania i przetwarzania w specyficznych warunkach komunikacyjnych 

uległy fabularyzacji i folkloryzacji (Grochowski 2019: 24), a członkowie 

wilamowskocentrycznej wspólnoty pamięci identyfikują się z ich treścią. Fabulaty te występują 

również w postpamięci, gdyż znane są młodemu pokoleniu należącemu do 

wilamowskocentrycznej wspólnoty pamięci.  

 W opowiadaniach o przeszłości można prześledzić, co dla opowiadających jest ważne, 

co słuszne z dzisiejszej perspektywy, w jakich schematach opowiada się o sprawach istotnych 

w teraźniejszości. Są to ramy, w których można analizować kulturę. W przypadku moich badań 

przeprowadziłem analizę opowieści i zrekonstruowałem to, co Wilamowianie uznają za ważne 

w kontekście powojennych prześladowań, jaki obraz Polaka, Niemca, Wilamowiana i 

                                                

4 Hajduk-Nijakowska (2016: 65–66) pisała o schematach, obrazach i skojarzeniach przywoływanych z tradycji 

narratorskiej.  
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czerwonoarmisty się z nich wyłania, a także jakie są wzorce interpretacyjne, do których 

dostosowywali swoje opowieści.  

 

3.3.6. Konwencje opowiadania 

Opowieści wspomnieniowe nie są opowieściami indywidualnymi, ale przesycone są 

praktykowanymi w tradycji narratorskiej grupy motywami i wątkami fabularnymi (Hajduk-

Nijakowska 2016: 10). Repertuar folklorystyczny mógł być zróżnicowany w różnych grupach 

zawodowych (por. Simonides & Hajduk-Nijakowska 1989: 343–345). W opowieściach moich 

rozmówców dostrzegłem dwie konwencje opowiadania. Nazwałem je handlarską i 

gospodarską, gdyż istnieje korelacja w pochodzeniu rozmówców z rodzin handlarskich i 

gospodarskich a sposobem opowiadania.  

Osoby opowiadające w tej pierwszej konwencji podkreślają spryt oraz nie zawsze 

uczciwe sposoby radzenia sobie w zaistniałej sytuacji stosowane przez nie same lub ich 

rodziców czy krewnych. W tej drugiej konwencji opowiadania bohaterowie–uczestnicy 

wydarzeń przyjmują to, co się im przytrafia jako zrządzenie losu czy wolę Bożą. Moi rozmówcy 

pochodzący z rodzin gospodarskich podkreślali, że żyli z roli i wszystko, do czego w życiu 

doszli, zawdzięczają ciężkiej pracy. Rolnictwo było na przełomie XIX i XX wieku, a więc 

kiedy rodzili się moi rozmówcy i ich rodzice, najważniejszym kryterium chłopskiej 

autodefinicji (Stomma 1986: 65).  

Te dwie konwencje opowiadania widoczne są w zebranych przeze mnie opowieściach 

wspomnieniowych Wilamowian. Konwencje opowiadania osadzone są w kodzie moralnym 

poszczególnych warstw społecznych. Kod taki „objawiał się jednostce w formie szeregu 

zakazów i nakazów. Zbudowany był on na zasadzie opozycji: wolno – nie wolno, należy – nie 

należy tak postępować” (Kantor 1982: 138). Zasady te moje rozmówczynie wyniosły z domów 

rodzinnych, od rodziców, którzy, jak wynika z ich narracji, byli dla nich największymi 

autorytetami, choć w czasie pobytu w obozie były one od nich odizolowane. Te nakazy i zakazy 

tym silniej zapadały w świadomość jednostki, „tym łatwiej były zapamiętywane, im większy 

był autorytet źródła informacji” (Kantor 1982: 139)5. Niektóre treści istniejące w folklorze 

mogą zostać dopasowywane do współczesnych potrzeb, co wpływa na sposób opowiadania. 

                                                

5 Wpojone przez rodziców zasady mogły więc wpływać i na zachowanie w obozie (choć do informacji o tym, jak 

naprawdę moje rozmówczynie się tam zachowywały, nie mamy dostępu), ale również – a może przede wszystkim 

– na konwencję opowiadania. 
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Folklor wyraża normy zachowań danej grupy społecznej. Jest on „zjawiskiem związanym z 

codzienną egzystencją ludzką określonej społeczności, wchodzącym w zakres wartości 

przekazywanych w transmisji międzypokoleniowej na zasadzie bezdyskusyjnej spuścizny po 

ojcach, stanowiącej elementarny składnik powszechnej edukacji ludowej” (Simonides 1989a: 

11–12). Dotyczy to więc również opowieści wspomnieniowych, które „wytwarzały więź 

pomiędzy ludźmi, były stabilizatorami ich życia” i to życie odzwierciedlały, „zmieniając się w 

zależności od warunków i potrzeb” (Simonides 1989b: 51).  

W pojęciu historie bohaterskie mieszczą się zarówno „historie opowiadające o 

wymagających odwagi działaniach z życia codziennego, jak i o klasycznych czynach 

bohaterskich na wojnie” (por. Welzer, Moller & Tschuggnall 2009: 372). Historiami tymi 

przesycone były opowieści wspomnieniowe moich rozmówców. Mówią nam one nie o tym, 

jak ich bohaterowie zachowywali się w czasie wojny i w okresie powojennym, ale o tym, co 

moi rozmówcy z dzisiejszej perspektywy uważali za pozytywne postępowanie w odniesieniu 

do ówczesnych wydarzeń. Należy również pamiętać, że skłonność do postrzegania własnych 

rodziców czy dziadków jako bohaterów jest powszechna (Macdonald 2021: 103). Dzieci i 

wnuki, konstruując narrację o swoich rodzicach i dziadkach jako ludziach bez skazy, mają 

poczucie, że robią dla swoich przodków coś dobrego (Welzer, Moller & Tschuggnall 2002: 11), 

co wynika z poczucia lojalności wobec bliskich osób (Welzer, Moller & Tschuggnall 2002: 

64). 

3.4. Relacje między folklorystyką, historią mówioną a etnologią 

W ramach badań oral history historycy skupiają się na rozmówcy jako na świadku wydarzeń. 

Niektórzy niezgodność relacji z „prawdą obiektywną” traktują jako problem, który należy 

rozwiązać. Jak pisał Robert Litwiński (2008: 86): „Należy podkreślić, że świadek przedstawia 

nam zazwyczaj własną wersję przeżytych wydarzeń, co jednak nie umniejsza jej wartości jako 

źródła historycznego. Powoduje jednak, że badacz musi podejmować próby dotarcia poprzez 

uzyskane relacje do prawdy obiektywnej, powstałej w wyniku rzetelnego procesu 

badawczego”. Dla innych odmienność wersji świadków od „obiektywnej” historii to efekt tego, 

że wywiad ma formę dialogu, intymnego spotkania badacza i rozmówcy (Filipkowski 2015b: 

296; Kurkowska-Budzan 2008: 18). 

W przypadku relacji wspomnieniowych trudno stwierdzić, czy opowieść dotyczy 

rzeczywistych wspomnień narratora (Hajduk-Nijakowska 1976: 29). Dla folklorysty nie jest 

jednak ważne, kto był rzeczywistym uczestnikiem wydarzeń, gdyż nie dąży się do znalezienia 

„prawdy obiektywnej”, jak w niektórych nurtach historii. Ważniejsze jest to, w jaki sposób 
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ludzie o nich opowiadali, co do nich dołożono, a co pominięto, gdyż świadczy to o tym, co dla 

grupy jest ważne. Dlatego również fabulaty o czterech punktach węzłowych 

wilamowskocentrycznej narracji będą ważne dla mojej analizy, nawet jeśli są opowiadane przez 

młodsze pokolenie jako element postpamięci. 

Litwiński pisał o „czynnikach wynikających z przekształceń pamięciowych”, 

„czynnikach emocjonalnych” oraz tych „wynikających z osobistych przekonań czy poglądów 

politycznych świadka” (Litwiński 2008: 86). Dla historyków są to elementy, które mogą 

podważać relacje świadka, podczas gdy dla folklorysty otwierają one kolejne możliwości 

interpretacji. Zdaniem Paula Connertona podważanie przez historyków tego, co mówią 

rozmówcy, wynika z tego, że „sądzą, iż chcą oni wprowadzić ich w błąd lub [opowiadający] 

[…] sami zostali w błąd wprowadzeni. Historycy robią tak dlatego, że gdyby mieli przyjąć je 

na wiarę, wyrzekliby się własnej autonomii jako praktykujących historyków” (Connerton 2012: 

52). Zrównanie opowieści rozmówców z tekstami historycznymi podważyłoby więc tradycyjne 

metody badań historycznych. 

 Na relacje między folklorystyką a historią mówioną zwrócił uwagę Piotr Grochowski. 

Badacz pisze, że „[h]istorycy zwykle nie dostrzegają faktu, iż w Polsce badacze folkloru dużo 

wcześniej zajęli się zbieraniem potocznych narracji o różnego rodzaju wydarzeniach 

historycznych”, z kolei folkloryści „chętnie podejmują refleksję nad oral history i zapraszają 

do współpracy jej przedstawicieli, widząc w rosnącej popularności tej metody szansę na rozwój 

własnej dyscypliny” (Grochowski 2019: 13). Jego zdaniem folkloryści są zainteresowani 

rejestracją względnie zwartych tekstów, poszukują tego, co ma charakter powtarzalny i 

społecznie usankcjonowany, pod tym kątem dostosowując metody prowadzenia wywiadu, 

uważając, że najlepszym momentem zapisania tekstów jest sytuacja, kiedy są one wykonywane 

w typowych dla nich okolicznościach, a ich odbiorcami są członkowie danej społeczności. 

Mogą więc zajmować się historią mówioną istniejącą niezależnie od historyków, która 

„funkcjonując w obiegu społecznym, przybiera postać bardziej lub mniej ustabilizowanych 

przekazów, stanowiących w istocie różne formy współczesnego folkloru narracyjnego” 

(Grochowski 2019: 15). 

Z kolei „[m]etodologia oral history kładzie duży nacisk na refleksyjność, podkreślając 

fakt, że utrwalana wypowiedź świadka stanowi nieuchronnie efekt reakcji na osobę badacza, 

zwłaszcza na zestaw i sposób zadawania pytań, a także zastosowane środki techniczne”. 

(Grochowski 2019: 14). Mimo że taka refleksyjna metoda prowadzenia wywiadu jest mi 

bliższa, stosowanej przeze mnie metodologii nie można traktować jako historycznej, ani 

socjologicznej, ale jako antropologiczną. Interesowało mnie głównie to, jak przeszłość jest 
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porządkowana i rekonfigurowana w teraźniejszości (por. Macdonald 2021: 51). Różnicę 

między swoimi antropologicznymi badaniami a badaniami historyków „nieklasycznych”, tak 

opisał Mariusz Filip: 

 

Badania terenowe w antropologii (…) zasadzają się na realnym, bezpośrednim obcowaniu 

z ludźmi, aktywnym uczestnictwie w ich życiu, co dostarcza podstawowej ramy 

interpretacyjnej ich kultury. Mowa o badaniach terenowych na gruncie historiografii 

nieklasycznej ma wymiar najczęściej metaforyczny (archiwum jako teren) i pośredni – 

przedmiotem badań nie są sami ludzie, ale ich wytwory (archiwalia). Nawet jeśli historyk 

obcuje z żywymi ludźmi (oral history), to podstawowym narzędziem jego pracy pozostaje 

wywiad, a nie obserwacja uczestnicząca. Co więcej, ma on najczęściej znaczenie 

pomocnicze względem obowiązującej wizji historii i nie stanowi niezależnego źródła 

informacji o przeszłości (Filip 2015: 186). 

 

Przyjęta przeze mnie metoda analizy czerpie z folklorystyki (zbieranie 

sfabularyzowanych i sfolkloryzowanych opowieści) i z oral history (wywiad), jednak podstawą 

mojej metodologii były etnograficzne badania terenowe. Moje notatki terenowe nie składają się 

więc z tekstów zapisanych z „podsłuchu”, co jest częstą praktyką w badaniach 

folklorystycznych. Wiele wypowiedzi zapisałem podczas obserwacji uczestniczącej, jednak 

były to nie tylko zwarte teksty, ale różne głosy czy reakcje. Najważniejszym zaś narzędziem 

był wywiad. Grochowski pisał o zbieraniu „treści skrywanych, które jednak w pewnych 

okolicznościach (np. w wąskim kręgu rodzinnym czy sąsiedzkim) mogą się ujawniać i krążyć 

w postaci plotek, domysłów, aluzji, oskarżeń czy innych rodzajów «szemranej propagandy»” 

(Grochowski 2019: 15). Folklorystę interesują formy opowieści ustnych przyjęte w danej 

kulturze: 

 

współcześni mogą odrzucić czy zignorować (…) poszczególne rysy, osobliwości formalne, 

poszczególne motywy. W takich wypadkach środowisko przykrawa sobie utwór według 

swoich potrzeb i znowu wszystko, co zostało odrzucone przez środowisko, po prostu nie 

istnieje jako fakt folklorystyczny, wychodzi z użycia i obumiera (…) w folklorze utrzymują 

się tylko te formy, które są aprobowane przez daną społeczność (Bogatyriew & Jakobson 

1975: 170).  

 

 Tymczasem z perspektywy antropologii pamięci również te elementy narracji, które 

pojawiają się jednorazowo, czy te, które zostały przemilczane, wykreślone i zapomniane przez 
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grupę, ale są dostępne dla badacza w innej formie, także powinny być przedmiotem analizy. 

Dlatego analizie poddałem również dokumenty pisane, te znalezione w archiwach publicznych, 

w domach moich rozmówców, a także te opublikowane w tekstach publicystycznych i 

memuarystycznych. 

 Używając metody folklorystycznej do analizy wywiadów, zauważyłem, że te same 

schematy zostały zastosowane w niektórych tekstach naukowych. W wielu z nich dostrzegłem 

powielanie historii, ich obiektywizację, fabularyzację, a także występowanie powszechnych 

toposów i wzorców interpretacyjnych.  

3.5. Strategie narracyjne stosowane przez sprawców i ofiary 

Analiza dyskursu naukowego i pozanaukowego umożliwia dostrzeżenie, że wielu autorów 

prezentowało wizję odmienną od tej podzielanej przez wilamowskocentryczną wspólnotę 

pamięci. Zastosowałem w niej kategorie strategii dyskursywnych, które Lech Nijakowski 

(2009, 2013: 36) wyróżnił jako te, które mają służyć uporaniu się nadawcy z winą. Autor pisał 

o masakrach i ludobójstwach, jednak strategie dyskursywne przez niego wyróżnione uznałem 

za przydatne w przypadku prześladowań Wilamowian. Nie uważam, że wysiedlenia czy w 

ogóle prześladowania Wilamowian można traktować jak ludobójstwo, dostrzegam natomiast 

podobieństwo tych strategii do radzenia sobie z winą, jaką było prześladowanie Wilamowian.  

Przedstawiam tutaj hasłowo opisane przez Nijakowskiego (2009, 2013, 2017) strategie, 

gdyż są one ważne dla prowadzonej przeze mnie analizy.  

1. Zaprzeczanie faktom i minimalizacja. Jego najbardziej radykalną formą jest 

przemilczenie, zatarcie śladów wydarzenia. Nowoczesną wersją tej strategii jest przeinaczanie 

faktów, radykalnie odmienne ich interpretowanie, podważanie ocen przeciwników 

politycznych. Inną wersją tej strategii jest minimalizacja skali wydarzeń: uznanie faktu 

masakry, czystki etnicznej, ludobójstwa, ale pomniejszenie jego skali i zasięgu terytorialnego. 

2. Ekspulsja/eksterioryzacja. Jest to przerzucenie zbrodni na innych, np. twierdzenie, 

że masakry dopuścili się obcy, nawet jeśli członkowie własnej grupy byli świadkami zbrodni. 

W tym schemacie mieści się również obwinianie ofiar. o sprowokowanie zajść, aby zniszczyć 

wizerunek drugiej strony. Może to być też ekspulsja tych członków wspólnoty narodowej, 

którzy popełnili jakieś zbrodnie (np. „komuniści to nie Polacy”) lub pozbawienie prawa 

pamięci pewnej grupy ofiar. Również wspólnota ofiar, może zastosować tę strategię do 

dyskryminacji osób pasujących do stworzonej przez siebie lub przejętej z grupy 

większościowej subkategorii. „Eksterioryzacja i ekspulsja nie prowadzą do zniknięcia z 
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pamięci zbiorowej dramatycznego wydarzenia, ale je poważnie reinterpretują, zakrywając 

faktyczne zdarzenia, procesy i postaci własną narracją” (Nijakowski 2017: 93).  

3. Racjonalizacja. Jest to strategia dyskursywna, która nie neguje zbrodniczego 

zdarzenia, a często stosuje się ją po tym, gdy niepowodzeniem kończy się strategia zaprzeczania 

faktom czy ekspulsji. Ma ona dwa warianty. Pierwszy: racjonalizacja-determinizm to 

racjonalizacja przez ukazanie, że sprawcy zostali zmuszeni przez okoliczności (podkreślane 

jako niezależne od sprawców) do zbrodniczego czynu i że w innych warunkach, by się go nie 

dopuścili. Drugi to racjonalizacja-pochwała, która zakłada, że zbrodnia była potrzebna, by 

zapobiec większemu złu, była nieunikniona w zastanych okolicznościach.  

4. Dopust Boży. Wydarzenie może być przyjęte jako kara za grzechy. Mogą ją stosować 

zarówno ofiary, jak i sprawcy. Ta strategia związana jest z toposem powracającej krzywdy. 

5. Demonizacja. Jest to szczególny typ dehumanizacji obcego polegający nie na 

określaniu go jako zwierzęcia i przypisywaniu mu emocji pierwotnych, ale jako postaci 

demonicznej, gotowej do zbrodni i okrucieństw.  

6. Utożsamienie ze sprawcą. Ta strategia dyskursywna ma głębokie zakorzenienie 

kulturowe, gdy pamięć ofiar została tak przekształcona, że czują się częścią wspólnoty 

sprawców lub sytuują się poza tym sporem, choć sami byli ofiarami zbrodni. 

Do tego katalogu dodałem jeszcze strategię opisaną przez Marcina Napiórkowskiego: 

7. Konsolidacja. Polega na przejęciu niepożądanych treści i praktyk, a następnie do 

nagięciu ich do własnej wersji historii (por. Napiórkowski 2016: 269). 

Jak zauważył Nijakowski, strategie te stosowane są nie tylko przez dziennikarzy, ale 

również przez naukowców, którzy często bezrefleksyjnie je powtarzając, legitymizują je 

poprzez umieszczenie ich w publikacjach naukowych (Nijakowski 2013: 40). 

 Również moi rozmówcy stosowali różne strategie narracyjne, także jako ofiary. Na 

potrzeby analizy wywiadów będę używał, oprócz tych powyższych, również dwóch modeli 

obozowej egzystencji zaproponowanych przez Barbarę Engelking: biernego i czynnego. Model 

bierny polega na „nieprzeciwstawianiu się obozowemu terrorowi, podporządkowaniu, a nawet 

wewnętrznej rezygnacji”. Jego przeciwieństwem była postawa aktywna (Engelking 2001: 60–

61). Kategorie te będę stosował do wszystkich relacji Wilamowian, nie tylko tych opisujących 

ich pobyty w obozach. Celem mojej analizy nie będzie ocena tego, jak moi rozmówcy 

zachowywali się podczas interesujących nas wydarzeń, ale tego, w jaki sposób je relacjonowali. 

Interesować mnie będzie, czy swoje działanie pokazują jako model bierny, gdzie nie mieli oni 

wpływu na krzywdę, która im się przydarzyła, czy jako model czynny, w którym decydowali 

się na konkretne działania. Ważny jest dla mnie nie efekt tych działań, ale sposób opowiadania. 
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Czasem to czynna postawa kończyła się niepowodzeniem, za to bierna umożliwiała osiągnięcie 

celu. Wtedy odzyskanie domu czy inny cel tłumaczono nie własnym działaniem, ale 

zrządzeniem losu, przypadkiem czy wolą Bożą.  

  

3.6. Wilamowskocentryczna wspólnota pamięci: konflikt etniczny i animozje 

narodowościowe  

Jak pisał Connerton, „obrazy przeszłości i wiedza o niej przekazywane są i podtrzymywane 

przez (mniej lub bardziej rytualne) praktyki” (Connerton 2012: 36). Napiórkowski pisał o 

pamięci czasu jako o utrwaleniu w jego strukturze doświadczeń i nawyków wspólnoty. 

Tymczasem czas pamięci to, według Napiórkowskiego (2016: 138), „specjalny obszar czasu 

wyłączony w pewnym stopniu z porządku codzienności, by w sposób bezpośredni odsyłać do 

przeszłości. Takim czasem pamięci są dla każdej wspólnoty święta, wyznaczające okres 

reaktualizacji, a więc odtworzenia poprzez praktyki w teraźniejszości tego, co przeszłe – 

czynów przodków, wydarzeń historycznych, narodzin czy śmierci ludzi ważnych albo 

bliskich”.  

Zdaniem Mariana Golki (2009: 69) nośnikami pamięci są wszystkie zachowane 

wytwory kultury. Pamięć zapośredniczona może być więc nie tylko przez przekaz ustny, ale 

również przez artefakty kulturowe „[t]reści pamięci zapisane na kulturowych nośnikach muszą 

być jednak w jakiś sposób ewokowane w świadomości jednostkowej – a więc przywoływane 

w narracjach bezpośrednich” (Golka 2009: 25–26). Badacz podzielił nośniki pamięci na trzy 

rodzaje: (1) techniczne środki zapamiętywania, (2) instytucje, które służą gromadzeniu 

wytworów przeszłości oraz (3) uroczyście obchodzone rocznice (Golka 2009: 69). 

Choć organizowane są przez instytucje lokalne, to „wybór rocznic i sposób ich 

upamiętniania zależy od aktualnego układu sił politycznych i ideologicznych” (Golka 2009: 

69). W przestrzeni publicznej Wilamowic brak miejsc pamięci powojennych prześladowań 

Wilamowian. Wilamowianie nie uczestniczą w licznych w ostatnich latach inicjatywach 

upamiętnienia osób wywiezionych do obozów, jak to się dzieje na Śląsku w przypadku Tragedii 

Górnośląskiej. Po 1989 roku również lokalne instytucje gminne nie urządzały upamiętniania 

ważnych dla wilamowskocentrycznej wspólnoty pamięci rocznic ani stawiania pomników6. 

                                                

6 W 2020 roku powstała oddolna inicjatywa budowy pomnika ofiar wojen i powojennych prześladowań, było to 

już jednak po zakończeniu moich badań. 
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Czasem listy zaginionych na wojnie i tych, którzy zginęli na Uralu, czytane są podczas 

katolickich uroczystości religijnych, np. pielgrzymki Wilamowian do Kalwarii Zebrzydowskiej 

lub przy uroczystościach związanych ze świętem zmarłych. Listy te są jednak jedynie 

cząstkowe, sporządzone przez nieżyjącą już „przepowiadaczkę modlitw”, Rozalię Krystową 

[Śłyser], a samo czytanie po jej śmierci w 2013 roku odbywa się nieregularnie. 

 Okazją do oddolnego upamiętnienia powojennych prześladowań stały się liczne 

spotkania i imprezy organizowane przez Stowarzyszenie „Wilamowianie” w ramach 

rewitalizacji języka wilamowskiego. To ta organizacja stała się w ostatnich latach instytucją – 

nośnikiem pamięci Wilamowian. Ten „czas pamięci” pojawiał się dla Wilamowian jednak 

często niespodziewanie, przy okazji innych uroczystości. Podczas Dnia Języka Ojczystego w 

lutym 2018 roku miał premierę spektakl pt. Ymertihła7 przedstawiający historię Wilamowian 

w XX wieku. Powstało ono, jak opisali to Justyna Szlachta-Ignatowicz i Tomasz 

Wicherkiewicz, gdyż: 

 

Aby na powrót odkryć i nauczyć się języka Wilamowianie – młodzi jako wyraziciele 

starych – chcą zmierzyć się z historią represji i przymusowej asymilacji, które wytyczyły 

drogi do zatraty ich języka. Tak jak w „teatrze uciśnionych” używają do tego z czasem 

wielu nowych narzędzi, aby „wyleczyć i zrozumieć traumę historyczną i osobistą, aby 

poluzować kamienie przywiązane do rąk i kneblujące usta” (Szlachta-Ignatowicz & 

Wicherkiewicz 2019: 100). 

 

Dzień ten stał się dla uczestniczących w wydarzeniu Wilamowian takim „czasem 

pamięci”. Dla młodych Wilamowian, którzy przygotowali to przedstawienie, stworzone z 

toposów obecnych w narracji starszych Wilamowian, było implantem pamięci, w którym 

wspomniane toposy zlały się z pamięcią rodzinną. Zdaniem Mariana Golki w tworzeniu narracji 

grupowych większą rolę niż historia pełnią teksty kultury, które „z natury rzeczy przejawiają 

znacznie większe zdolności kreacyjne niżeli profesjonalna historia, która musi bardziej 

odpowiedzialnie nawiązywać do sprawdzalnych źródeł. Zmistyfikowana literacko lub filmowo 

pamięć społeczna, a raczej jej implant, jest jednak często traktowana jako bardziej wiarygodna 

niż jej skromniejsze i bardziej rzeczowe historyczne ujęcie” (Golka 2009: 63). Z perspektywy 

folklorystycznej przedstawienie to daje Wilamowianom – zarówno tym przygotowującym je, 

                                                

7 Więcej na temat tego przedstawienia w (Borges & Król 2019). 
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jak i tym oglądającym – możliwość przejęcia niektórych wątków do własnych opowieści. Taka 

odtwórczość jest częsta w tekstach folkloru, jakimi są opowieści wspomnieniowe (Bogatyriew 

& Jakobson 1975: 175).  

Przedstawienie to poruszyło wiele tematów, które do tej pory były przemilczane w 

pamięci oficjalnej. Były to opowieści: fabulaty i memoraty należące do tej pory do pamięci 

rodzinnej, utajonej, czyli „pamięci z różnych przyczyn nieujawnianej obcym, funkcjonującej 

(kultywowanej) głównie w tradycji rodzinnej, lokalnej, przekazywanej zaufanym, osobom 

bliskim” (Hajduk-Nijakowska 2016: 10). Ścieranie się pamięci utajnionej z pamięcią oficjalną 

wspieraną przez media i instytucje publiczne „wzmacnia traumę kulturową. Najbardziej 

widocznym przejawem traumy jest to, że ludzie o niej rozmawiają i chcą jej jakoś zaradzić” 

(Sztompka 2000: 37). Jeżeli nie mogą o niej mówić publicznie, jak w przypadku Wilamowian 

było to przez kilkadziesiąt lat, „odbijają to sobie z nawiązką, nawet w najbardziej represyjnych 

reżimach, w prywatnym kręgu rodziny, przyjaciół i znajomych” (Sztompka 2000: 37). Jeden 

ze starszych mężczyzn, który oglądał przedstawienie, powiedział mi później w wywiadzie: „Ja 

płakałem, aż nie mogłem powstrzymać łez. Ja z powodu tego, że jakbym był młody, jakbym 

tych dziadków moich widział, jakbym żył w tym, jakbym żył”8.  

W przypadku wielu wilamowskich rodzin przekaz opowieści o Volksliście i 

powojennych prześladowaniach został przerwany, a przedstawiciele średniego pokolenia w 

większości reprezentują inną wspólnotę pamięci. Członków jednej wspólnoty pamięci łączą 

wspólne doświadczenia. Nie muszą to jednak być bezpośrednie przeżycia – doświadczenia 

życia w konkretnym czasie. Mogą to być też doświadczenia opowiadania o minionych 

wydarzeniach, podzielany dyskurs. Dlatego też choć wśród przedstawicieli średniego pokolenia 

Wilamowian dominują osoby nienależące do wilamowskocentrycznej wspólnoty pamięci, to 

również wśród młodego pokolenia pojawiają się osoby, które operują tymi samymi kategoriami 

i z których wypowiedzi wyłaniają się te same toposy i obrazy, co u tych z najstarszego 

pokolenia. Potwierdza to opisane przedstawienie, które było efektem działania najmłodszych 

Wilamowian. 

W mojej pracy nie będę analizować różnic pamięci różnych pokoleń ani zmieniających 

się form przekazywania pamięci po 1945 roku. Zajmę się natomiast analizą opowieści 

wspomnieniowych Wilamowian należących do wilamowskocentrycznej wspólnoty pamięci z 

perspektywy emic, która jest charakterystyczna dla antropologii. W tym celu użyję opisanych 
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kategorii zaczerpniętych z folklorystyki. Interesować mnie będą powtarzające się wątki, toposy, 

skamieliny językowe oraz dłuższe sfabularyzowane i sfolkloryzowane fragmenty. To, które z 

nich wśród członków wilamowskocentrycznej wspólnoty są rozpowszechnione, a które 

pojawiły się jednorazowo i nie zostały zaakceptowane i przyswojone przez nią, jest również 

istotne dla analizy. 

Lech Nijakowski pisał o animozjach narodowościowych w wymiarze symbolicznym, 

które mogą być interpretowane jako „głębszy proces kształtowania i podtrzymywania opozycji 

konstytutywnych dla tożsamości grup jako «wspólnot pamięci»” (Nijakowska 2006: 33). W 

Wilamowicach takie animozje na pewno występują, jednak odpowiedź na pytanie, czy są one 

tylko animozjami, czy konfliktem narodowościowym w wymiarze symbolicznym, wykracza 

poza moją analizę. Alternatywne historie, jak pisała Sharon Macdonald (2021: 74), rzucają 

„rękawicę oficjalnym narracjom, wywołując tym samym szerszy rewizjonizm, a nawet 

polityczny gniew”. Również w Wilamowicach udzielenie głosu alternatywnej historii, jaką jest 

narracja wilamowskocentrycznej wspólnoty pamięci, wywoływało i nadal wywołuje protesty 

niektórych mieszkańców, szczególnie lokalnych polityków.  

 

3.7. Metodologia i podejście badawcze 

Część aspektów metodologicznych poruszyłem już w poprzednich podrozdziałach. W tym 

miejscu chciałbym przedstawić moją pozycję jako badacza-insidera, która jest kluczowa dla 

wybranych przeze mnie metod i interpretacji. Przedstawię też sposób gromadzenia materiału, 

który oprócz moich badań pochodzi również z innych źródeł, a także anonimizację wypowiedzi 

i problemy, które pojawiły się w trakcie badań.  

 

3.7.1 Moja pozycja jako badacza 

Omawiając stosowaną przeze mnie metodologię, chciałbym odwołać się do słów Jamesa 

Clifforda, które zawarł w swoim tekście O autorytecie etnograficznym: 

 

etnografia jest, od początku do końca, uwikłana w pisanie. Pisanie to zakłada, co 

najmniej, przełożenie doświadczenia na formę tekstową. Proces ten jest 

komplikowany przez działanie licznych subiektywnych i politycznych ograniczeń 

znajdujących się poza kontrolą piszącego. W odpowiedzi na te naciski pisanie 

etnograficzne przyjmuje szczególną strategię autorytetu. W ujęciu klasycznym do 
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strategii tej niepodważalnie należy roszczenie sobie prawa do bycia 

dostarczycielem prawdy w tekście (Clifford 1995: 20). 

  

 Na te subiektywne i polityczne ograniczenia znajdujące się poza moją kontrolą 

chciałbym zwrócić uwagę. Moje wyjaśnienie zjawisk, które poddałem analizie, nie powinno 

być rozpatrywane jako „prawda dostarczona” przeze mnie – etnografa/antropologa. Jest to 

analiza oparta na metodologii badań etnograficznych, która jako taka niesie za sobą różne 

korzyści, ale jest również obciążona ograniczeniami. Grażyna Kubica, antropolożka i 

Ślązaczka, pisała o wadze refleksyjnego podejścia do własnych badań. Idąc za jej przykładem, 

chciałbym w tym rozdziale zacząć od pozycjonowania siebie samego jako badacza, opisując te 

elementy z własnej biografii, które moim zdaniem są istotne do zrozumienia moich motywacji, 

które miały wpływ na moją pracę badawczą i pisarską (Kubica 2011: 7). 

W Wilamowicach się urodziłem i – z przerwami – mieszkam do dzisiaj. Choć moi 

rodzice nie są rodowitymi Wilamowianami, dzięki temu, że jako dziecko byłem wychowywany 

przez sąsiadkę, do której mówiłem po wilamowsku „baba” („babciu”), i moim pierwszym 

językiem oprócz polskiego i śląskiego był wilamowski, zostałem włączony do tej społeczności. 

Angażuję się w życie kulturalne i polityczne miasta, będąc aktywnym członkiem 

Stowarzyszenia „Wilamowianie” i Zespołu Regionalnego „Wilamowice”. Od dziecka 

rozmawiam z ludźmi, prowadzę obserwacje, robię wywiady, zbieram eksponaty do 

powstającego Muzeum Kultury Wilamowskiej. Mam w tym mieście wielu przyjaciół, 

znajomych i krewnych. Moje badania można więc zaliczyć do antropologii tubylczej (Kubica 

2011: 11), gdyż badam społeczność mniejszościową, której sam jestem członkiem. Osobista 

pamięć jest zresztą narzędziem etnografa, w niej zapisuje on elementy niejasnej jeszcze wiedzy, 

zanim stworzy interpretację badanej kultury (Rakowski 2018: 16).  

Taka pozycja badacza niesie za sobą korzyści i problemy. Do korzyści należy łatwiejszy 

dostęp do rozmówców, łatwość obserwacji, znajomość kontekstów czy języka wilamowskiego. 

Problematyczne jest natomiast rozróżnienie między pozycją badacza a znajomego, sąsiada, 

przyjaciela, a także niemożność zakończenia badań. Moi rozmówcy także po zakończeniu 

badań terenowych opowiadali mi o poruszanych wcześniej problemach, co czasami było dla 

mnie trudne, również ze względu na traumatyczne przeżycia, którymi chcieli jeszcze się 

podzielić. Ludzi tych spotykałem na ulicy, imprezach czy innych nieformalnych spotkaniach. 

Podobne przeżycia nie są udziałem tych, którzy po zakończeniu badań opuszczają badany teren. 

Wilamowice to grupa mniejszościowa w stosunku do Polaków, dlatego istotne jest 

zwrócenie uwagi na polityczne zorientowanie antropologów tubylczych na rzecz badanej 
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społeczności, by podnieść jej dumę i zdolność sprzeciwiania się uciskowi (Kubica 2011: 12). 

Według Kirsten Hastrup, dzięki takiej eks-centrycznej perspektywie, o celowo przesuniętym 

środku ciężkości, antropologia „wypowiada się z miejsca postrzeganego jako peryferia, a nie 

samozwańcze centrum rozumu, kwestionuje zastaną wiedzę” (Hastrup 2008: 19). Jak pisała 

Sharon Macdonald, „[j]ednym z powodów prowadzenia etnograficznych badań terenowych 

(…) jest wysłuchanie, zrozumienie i uzyskanie dostępu do tych, których głos z różnych 

powodów nie jest słyszalny” (Macdonald 2021: 104). 

Nie ukrywam, że podobny cel – tj. udzielenie głosu Wilamowianom – towarzyszył 

moim badaniom. Są to w końcu badania pamięci, a „pamięć jest też istotną stawką w grze o 

władzę – grze, w której wykorzystywane są wszystkie chwyty potrzebne do zwycięstwa – 

łącznie z manipulacją i kreacją sztucznej pamięci” (Golka 2009: 13–14). Zdaniem Piotra 

Tadeusza Kwiatkowskiego (2009: 127)  

 

powrót do starych tematów oznacza rewizję ustalonego obrazu przeszłości – 

zakwestionowanie dotychczasowych interpretacji oraz wyartykułowanie nowych 

stanowisk, wynikających z diametralnie odmiennego postrzegania tych samych zdarzeń i 

doświadczeń przez reprezentantów różnych stron minionych konfliktów. Rewizja oznacza 

też zmianę reguł dyskursu – poglądy wyrażające odmienne punkty widzenia na określone 

fakty z przeszłości, niegdyś mające zróżnicowany status, podlegają publicznej 

konfrontacji, w toku której są traktowane jako stanowiska równorzędne, co prowadzi do 

ponownego stawiania pytań o sprawy podstawowe, na przykład o to, kto przed laty był 

ofiarą, kto zaś – katem. 

 

Taką „rewizją” jest moja praca, gdyż wprowadza nowe narracje i interpretacje, a nie 

koncentruje się na potwierdzeniu tych istniejących. Zmienia reguły obowiązującego dyskursu 

i przedstawia narracje o wilamowskich doznaniach powojennych jako równoprawne w 

stosunku do innych, powszechnie obowiązujących, jednocześnie przy zachowaniu naukowego 

krytycyzmu.  

Kiedy w 2004 roku zacząłem nagrywać pierwsze, bardzo amatorskie wywiady z 

Wilamowianami, temat powojennych prześladowań okazał się ważny dla moich ówczesnych 

rozmówców. Praktycznie każda rozmowa z interlokutorem, niezależnie, czy pytałem o język, 

strój, kulinaria, tradycje, czy nagrywałem dane do słownika, czy chciałem po prostu nagrać 

żywy język wilamowski w celu jego dokumentacji – schodziła na temat czasów powojennych 

i cierpień, które dotknęły Wilamowian. Jedną z osób, która szczególnie wiele czasu w 
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rozmowach poświęcała prześladowaniom, mówiąc, że należy zrobić wszystko, by się nie 

powtórzyły, była moja przybrana babcia Helena Rozner fum Böba-Loüzkja (1928–2015). 

Podobnie jak z moją babcią, również i z innymi Wilamowianami (zwłaszcza 

Wilamowiankami) utrzymywałem bliskie relacje. Z racji mojego wieku (pierwsze wywiady 

prowadziłem, kiedy miałem 11 lat) przypominały one raczej relacje między członkami rodziny 

niż między badaczem a badanymi. Moich rozmówców i rozmówczynie cieszyło, że ktoś mówi 

w ich języku, że interesuje się ich historiami, ich kulturą, tym, co dla nich ważne. Korzyści były 

więc obopólne. O moich relacjach z wszystkimi osobami musiałaby powstać osobna książka, 

ale chciałbym opisać tu kilka dla mnie najważniejszych. 

Anna Fox fum Lüft (ur. 1927), która przez kilkadziesiąt lat była przewodniczącą Koła 

Gospodyń w Wilamowicach, pomagała mi, rozmawiając ze mną i pozwalając się nagrywać, 

umawiała mnie z osobami, z którymi chciałem zrobić wywiad, ale wstydziłem się zainicjować 

kontakt. Przychodziłem do niej często rano, kiedy robiła przerwę między podlewaniem swojej 

ogromnej plantacji pomidorów i sałat a załatwianiem kolejnych spraw dla KGW. To ona 

wciągnęła mnie w działalność Zespołu Regionalnego „Wilamowice”, co bardzo wpłynęło na 

mój dalszy rozwój. Ja z kolei starałem się jej odwdzięczać, pomagając w pracy Zespołu i KGW. 

Występowaliśmy też wielokrotnie razem w mediach. 

Helena Biba fum Płaćnik (ur. 1922) była jedną z pierwszych moich rozmówczyń. 

Zacząłem z nią rozmawiać w języku wilamowskim na ulicy, a ona zaprosiła mnie do siebie do 

domu. Tak zaczęła się nasza długoletnia przyjaźń, spędziłem u niej niezliczoną liczbę 

wieczorów, podczas których opowiadała mi o czasach przedwojennych, które świetnie pamięta. 

Po wojnie padła ofiarą prześladowań: została wysiedlona i była więziona w kilku obozach i 

aresztach. Wiele jej historii zawarłem w tej pracy. Dzięki jej ogromnej wiedzy oraz gościnności 

jej dom stał się również miejscem, do którego często przychodzą zarówno naukowcy, jak i 

dziennikarze.  

Józef Gara fum Tołer (1929–2013) był pierwszym nauczycielem języka wilamowskiego 

w szkole podstawowej w Wilamowicach. Ze względu na problemy organizacyjne, lekcje te 

przeniosły się w 2005 roku do domu moich rodziców, a w 2006 roku zostały wstrzymane. Z 

panem Józefem, który był również poetą, spotykałem się i rozmawiałem. Namawiałem go 

także, by jak najwięcej pisał, i zapewniałem, że jego utwory będą w przyszłości ważnym 

źródłem wiedzy dla naukowców zajmujących się językiem wilamowskim. Niestety jego nagła 

śmierć przerwała naszą współpracę. 

Barbara Tomanek fum Ȧjgjen (ur. 1935), jako była burmistrz Wilamowic i pasjonatka 

kultury i historii Wilamowic, zapoznawała mnie z różnymi badaczami, którzy udawali się do 
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niej w celu zdobycia wiedzy o Wilamowicach. Często przychodziłem do niej po szkole, 

prowadziłem z nią długie rozmowy, a ona pokazywała mi swoje ogromne archiwa dokumentów 

i fotografii.  

Ze wszystkimi żyjącymi osobami do dziś utrzymuję serdeczne relacje. 

Moim pierwszym rozmowom daleko było do profesjonalnych badań etnograficznych, 

jednak z pewnością wpłynęły one na moje dalsze działania i wybory. Były rodzajem etnografii 

przedtekstowej w takim rozumieniu, jakie zaproponował Tomasz Rakowski: „Etnografia 

przedtekstowa może być (…) rozumiana (…) jako coś, co pozostaje aktywne podczas pisania, 

filmowania, nagrywania, a nawet prowadzenia wykładu; podobnie działa ona jak pamięć: coś, 

co często jest nieumyślne lub niereferencyjne, a co w wielu przypadkach wykracza poza 

bezpośrednią świadomość podmiotów” (Rakowski 2018: 27). Proces powstawania takich 

„notatek mentalnych” jest „wręcz nasączony ucieleśnionym, fenomenologicznym budowaniem 

wiedzy i uczeniem się za pomocą zmysłów, ale po pewnym czasie staje się niemal niesłyszalny, 

a nawet autonomiczny, badacze terenowi przestają być go świadomi” (Rakowski 2018: 28). To 

w takich przedtekstowych notatkach gromadzi się „nadmiar wiedzy i zrozumienia, nadal 

aktywny, nieustannie angażujący ciało, pamięć, interpretację” (Rakowski 2018: 29).  

Takie przedtekstowe notatki stworzyłem sobie właśnie w trakcie prowadzenia tych 

pierwszych „badań”. Na ich podstawie powstały zapewne moje „osobiste i kulturowe 

oczekiwania”, które – jak pisał James Clifford (1995: 19–20), zaburzone zostają w toku 

prowadzenia badań terenowych. Część z tych oczekiwań powstała na podstawie tego, co 

czytałem w literaturze naukowej i popularnonaukowej, a także w prasie. Kiedy zacząłem 

bardziej refleksyjnie odnosić się do opisów powojennych prześladowań, okazało się, że to, co 

tam przeczytałem, nie zgadzało się z tym, co opowiadali mi starsi Wilamowianie. Moi 

rówieśnicy powtarzali natomiast, że „to Niemcy zabronili mówić po wilamowsku, to przecież 

Niemcy wysiedlali”. Narracje te przypominały historię przekazywaną w szkole, gdzie 

Volkslisty traktowano jako coś jednoznacznie złego, zdradę narodu polskiego.  

Pierwsza dekada XXI stulecia była czasem, gdy kwestia „dziadka w Wehrmachcie” (co 

również dotyczy i mnie osobiście) została wpisana przez Prawo i Sprawiedliwość w kampanię 

wyborczą (Kijonka 2016: 95). Według Janiny Hajduk-Nijakowskiej fakt służby wojskowej 

Ślązaków w Wehrmachcie nabrał za sprawą polityków „wymiaru narodowego, etycznego i 

emocjonalnego” (Hajduk-Nijakowska 2016: 122). Czynnikiem, który skłonił mnie do podjęcia 

tematu powojennych prześladowań, był więc odczuwany przeze mnie dysonans między 

pamięcią oficjalną a tą reprezentowaną przez wilamowskocentryczną wspólnotę pamięci, w 

której się wychowałem. Wiedza przekazywana mi przez babcię i moich pierwszych 
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rozmówców (którzy widzieli we mnie dziecko, a nie początkującego badacza) miała cechy 

pamięci utajonej (por. Hajduk-Nijakowska 2016: 10).  

Choć sam przedstawiałem siebie jako badacza, moi rozmówcy uznawali mnie za kogoś 

bliskiego, niemal członka rodziny. Często słyszałem (nie tylko od mojej babci Heli), że „to jest 

mój wnuk” albo „mogłabym mieć takiego wnuka”. Dlatego też w swoich opowieściach 

Wilamowianie przekazywali mi swoją pamięć utajnioną i swoje traumy, których być może nie 

opowiedzieliby badaczowi z zewnątrz. Czasem pojawiały się opinie, że należałoby opisać, „jak 

to było naprawdę”, ale moi rozmówcy usprawiedliwiali brak takich działań ze swojej strony 

podeszłym wiekiem i brakiem odpowiedniego wykształcenia. Ja tymczasem byłem osobą 

młodą i zdobywającą kolejne szczeble edukacji, czułem więc, że spada na mnie 

odpowiedzialność przedstawienia perspektywy Wilamowian publicznie. 

 Mój niepokój spowodowany różnicami między pamięcią zbiorową Wilamowian a 

oficjalną wersją historii potęgowało uciekanie autorów tekstów historycznych o Wilamowicach 

przed dokładnym opisaniem tego okresu. Niektórzy badacze nawet bezpośrednio artykułowali 

własne obawy przed opisaniem powojennej historii, lub pisali, że to zadanie na przyszłość (por. 

Korzeniowska 2001: 70).  

 O historykach, którzy używają „sakramentalnego hasła «za wcześnie»”, pisała w 

kontekście stosunków polsko-żydowskich Joanna Tokarska-Bakir (2004: 17). Podobnie w 

przypadku Wilamowic obawy przed zajęciem się Volkslistą i prześladowaniami Wilamowian 

lub przynajmniej jakimś jego aspektem przejawiali nie tylko historycy, ale także antropolodzy. 

Bartłomiej Chromik zrezygnował w swoich badaniach z rozmów z osobami wskazanymi przez 

innych rozmówców jako sprawców prześladowań Wilamowian i ich dziećmi. Jako powód 

podał obawy przed poruszaniem bolesnych tematów i stwarzaniem niekorzystnych sytuacji dla 

swoich rozmówców: 

 

Nie prowadzono (…) żadnych rozmów z osobami bezpośrednio biorącymi udział w 

powojennych prześladowaniach Wilamowian lub z ich dziećmi. Decyzja taka wynikała z 

psychicznej niemożności autora do stopienia horyzontu (Gadamer 2007: 420) z postawami, 

jakie doprowadziły język wilamowski na skraj wymarcia, a jego użytkownikom sprawiły 

ogrom cierpienia. Czynnikiem wpływającym na podjętą decyzję była awersja autora do 

pisania źle o kimkolwiek, a zwłaszcza o rozmówcy-współpracowniku. Dodatkowo, 

jakkolwiek małe byłoby ryzyko pomyłki czy złej interpretacji konkretnych działań, to i tak 

będzie ono zbyt duże, by podejmować ryzyko napiętnowania osoby, rodziny czy innej 

grupy (Chromik 2019: 40). 
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 Taka postawa autorów może wynikać nie tylko z „niemożności do stopienia horyzontu”, 

„awersji do pisania źle o kimkolwiek” czy z ryzyka „złej interpretacji konkretnych działań” 

(działania te można interpretować na różne sposoby, ale niekoniecznie interpretacje te można 

nazwać „złymi” lub „dobrymi”). W przypadku opisania prześladowań Wilamowian, podobnie 

jak w wypadku opisywanej przez Napiórkowskiego (2016: 287) walki o pomnik powstania 

warszawskiego, „każda ze stron uznałaby za sukces jedynie «jednogłosowe» przedstawienie 

własnej przeszłości. Ustępstwo znaczyłoby «zgniły kompromis» – zgodę na kłamstwo”. 

Zdaniem Napiórkowskiego historycy, którzy decydują się na taki kompromis narażają się na 

ostracyzm z powodu wyrzeczenia się „monopolu na prawdę”. Formuła martyrologiczna, jaką 

przyjmuje narracja Wilamowian, „jest emocjonalna, wartościująca, moralistyczna, nie 

pozostawia wątpliwości co do tego, gdzie jest dobro, a gdzie zło. Jej bohaterowie są przeważnie 

krystaliczni, ofiary – święte” (Engelking 2001: 8).  

Przedstawienie wielu różnych racji, byłoby, jak pisał Kwiatkowski „rewizją ustalonego 

stanu przeszłości”, które mogłoby być odebrane przez Wilamowian jako atak na ich wizję 

przeszłości. Osoby należące do danej wspólnoty pamięci mają tendencje do wybielania swoich, 

a demonizowania obcych. Obcymi mogą być nie tylko Polacy czy Niemcy, sąsiedzi z 

okolicznych wsi, ale nawet naukowcy lub dziennikarze.  

 W mojej pracy chcę oddać głos członkom grupy, która do tej pory była w dyskursie 

publicznym marginalizowana. Zdaniem wielu Wilamowian ich historia jest celowo 

zakłamywana. Stacy Holman Jones (2014: 210–211) stwierdziła, że pisząc tekst 

autoetnograficzny, badacz powinien przedefiniować w swojej pracy to, co osobiste, w to, co 

polityczne. Moja praca nie opiera się co prawda na metodologii autoetnograficznej, ale z 

powodu mojej pozycji jako badacza przekuwam w niej to, co dla mnie osobiste, w to, co 

polityczne. Jako działalność polityczną w tym przypadku widzę oddanie głosu ludziom, którzy 

są go pozbawieni. Także sama rejestracja i dokumentacja tych relacji w celu uchronienia ich od 

zapomnienia jest działaniem politycznym (Connerton 2012: 59). 

 Jak już wspomniałem, również i ja zostałem wychowany w wilamowskocentrycznej 

wspólnocie pamięci. Opowieści o prześladowaniach i wysiedleniach towarzyszyły mi od 

dzieciństwa. Zarówno potrzeba opowiedzenia własnych historii przez moich rozmówców, jak 

i chęć zbadania ich przeze mnie wynikała więc z tego, że do poczucia wspólnie doświadczanej 

przeszłości swój wkład mają również „silne poczucie własności w stosunku do opowiadanej 

historii i towarzyszące mu przekonanie, że świat niewystarczająco docenił wagę tej tragedii, 

oraz lęk przed tym, że zostanie ona zmanipulowana i błędnie zinterpretowana przez osoby z 
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zewnątrz” (Macdonald 2021: 101). Oczywiście wpływa to na moją postawę jako badacza, ale 

nie sprawia, że moje badania są mniej wartościowe niż osób z zewnątrz. Waldemar Kuligowski 

pisał o nurcie „antropologii w domu” (anthropology at home), parafrazując słowa Marilyn 

Strathern (1987: 17), że z jednej strony teren umożliwia lepsze rozumienie zjawisk, z drugiej 

istnieje groźba utknięcia w zdroworozsądkowym pojmowaniu tego, co się bada, a także 

ulegania potocznym mistyfikacjom i trudności w wypracowaniu dystansu do siebie 

(Kuligowski 2011: 15).  

Choć sam jestem Wilamowianem, osoby, których narrację badam, są dla mnie „innymi”, 

gdyż „podzielanie tej samej przestrzeni geograficzno-politycznej oraz przynależność 

antropologa i badanej przez niego grupy do tego samego społeczeństwa nie musi pociągać za 

sobą potocznie rozumianej «identyczności» czy «tożsamości» jako pełnej zgodności czy 

jedności” (Filip 2019: 186). Istnieje wiele innych czynników sprawiających, że można 

badanym nadać znamiona obcości (Hastrup 2008: 19). Zdaniem Filipa anthropology at home 

„przypisuje zbyt duże znaczenie (wspólnocie) narodowości czy etniczności (…), ignorując inne 

wymiary tożsamości, takie jak religia, język, płeć czy status społeczny, które mogą w istotny 

sposób przeciwdziałać zakładanemu podobieństwu między antropologiem i jego rodakami” 

(Filip 2019: 186). Chociażby z racji wieku, doświadczonych przeżyć czy płci (większość moich 

rozmówców to kobiety) istnieją między nami dystanse inne niż etniczny.  

Według Wolfganga Kaschuby, niemieckiego etnologa, podział niemieckiej etnologii na 

Volkskunde – badającą własną kulturę i Völkerkunde – koncentrującej się na obcych kulturach, 

z dzisiejszej perspektywy wydaje się nieuprawniony. Wiele elementów kultury otaczających 

nas ludzi może wydawać się nam obce, podczas gdy niektóre znalezione podczas badań w 

dalekich zakątkach świata mogą być nam bliskie (Kaschuba 2006: 106–107). Zdaniem 

Kaschuby (2006: 107) dziś zadaniem etnologa jest obserwacja i badanie innego, którego inność 

konstruowana jest przez badacza w momencie, w którym ten „inny” staje się obiektem 

obserwacji.  

Według Grażyny Kubicy proces czynienia obcym nie jest konieczny. Śląska badaczka, 

posługując się tekstem antropologa Harry’ego F. Wolcotta (1999), stwierdziła, że 

„[o]biektywizacja świata, w którym się jest tubylcem, może być trudna, ale pomaga w tym 

wykształcenie antropologiczne i doświadczenie obcości, pozwalające wyjść poza kategorie 

własnej kultury i ograniczyć etnocentryzm” (Kubica 2011: 12). Dlatego oprócz moich 
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nieetnologicznych studiów9 postanowiłem zdobyć takie wykształcenie poprzez studia w 

Instytucie Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Jagiellońskiego, Instytucie 

Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Warszawskiego, w Institut für Europäische 

Ethnologie oraz Institut für Kultur- und Sozialanthropologie Uniwersytetu Wiedeńskiego. 

Pomogło mi to m.in. w zrozumieniu, że kategorie etniczne nie wynikają z obiektywnych różnic 

między ludźmi, które należy udowadniać, ale są konstruktem, który należy badać jako kategorie 

emiczne (Obrębski 2005; Sökefeld 2007). Przyjąłem więc taką perspektywę badań i staram się 

zachować w niej wrażliwość antropologiczną.  

 

3.7.2. Materiał 

Materiał, który wykorzystuję w tej pracy, jest różnorodny. Praca opiera się głównie na materiale 

z badań terenowych – wywiadach i notatkach z obserwacji uczestniczącej. Ważnym źródłem 

są również teksty naukowe i popularnonaukowe, dokumenty i teksty publicystyczne napisane 

w językach polskim, niemieckim, angielskim i niderlandzkim przez autorów różnych 

narodowości, w tym także Wilamowian. 

 

3.7.2.1. Wywiady 

Podstawowym materiałem analizowanym w pracy są wywiady narracyjne oraz uzupełniające 

je wywiady częściowo ustrukturyzowane przeprowadzone przeze mnie z około setką osób w 

ramach projektu „Góry, pagórki, przykryjcie nas – Wilamowianie wobec powojennych 

prześladowań”10, a także wywiady, które robiłem wcześniej. W opracowaniu korzystam przede 

wszystkim z wywiadów z osobami, które w czasie drugiej wojny światowej były bardzo młode. 

Od 2009 roku do momentu pisania tych słów zmarło już ponad 80 moich rozmówców.  

Jestem w Wilamowicach dość dobrze znany i jednoznacznie kojarzony z działaniami na 

rzecz rewitalizacji języka i kultury Wilamowian. Dlatego też Wilamowianie, w których domach 

się pojawiałem w celu przeprowadzenia wywiadu, od razu uważali, że przychodzę rozmawiać 

o historii. Szybko rozeszły się też wieści o tym, że tematem moich badań są powojenne 

prześladowania. Przyczyniły się do tego również prowadzone przeze mnie prelekcje i wykłady 

                                                

9 Skończyłem studia licencjackie z filologii germańskiej na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz studia magisterskie 

na kierunku „Artes Liberales” na Uniwersytecie Warszawskim. 

10 Projekt finansowany z funduszy Ministerstwa Nauki i Edukacji w ramach programu „Diamentowy Grant” na 

lata 2016–2022, nr rejestracyjny DI2015 012745. 
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na ten temat. Wziąłem to pod uwagę w analizie zebranego materiału, gdyż wiedza rozmówcy 

o tym, co zdecydowało, że akurat on został wybrany do przeprowadzenia wywiadu, oddziałuje 

na jego treść (Filipkowski 2005: 4).  

 Ponieważ mieszkałem w Wilamowicach i znałem wtedy niemal wszystkich 

mieszkańców, pozyskanie rozmówców nie było dla mnie problemem. Wiedziałem, że w 

badaniach antropologicznych nie chodzi o zdobycie grupy reprezentatywnej, jednak chciałem, 

by moi rozmówcy należeli do różnych pokoleń i rodzin dotkniętych prześladowaniami. Jak 

pisał Grochowski, każdy badacz, poszukując rozmówców, realizuje mniej lub bardziej 

konsekwentnie pewną strategię. Z jednej strony chodzi o to, aby znaleźć osoby, które posiadają 

dużą wiedzę na interesujący nas temat i chcą rozmawiać, z drugiej „skłonić do mówienia tych, 

którzy chętni nie są, a – w pewnych okolicznościach – nawet wydobyć interesujące informacje 

od takich, którzy na pierwszy rzut oka niewiele mają do powiedzenia” (Grochowski 2019: 8). 

Chciałem, by były to rodziny, które doświadczyły różnych typów prześladowań: wywózek, 

aresztowań, wysiedleń, kar za używanie języka czy stroju wilamowskiego. Robiłem jednak 

wywiady również z osobami, które twierdziły, że żadne prześladowania ich nie spotkały.  

W badaniach terenowych stosuje się często metodę kuli śnieżnej, otrzymując pomoc od 

tzw. „odźwiernych” bądź „osób-kluczy” (Kurkowska-Budzan 2008: 21). W pewnym sensie 

sam byłem dla siebie takim „odźwiernym”, a z powodu niewielkiej liczby Wilamowian nie 

musiałem dokonywać wyboru, z którymi z nich powinienem rozmawiać. Na podstawie 

kwerend w księgach parafialnych oraz w archiwach wykonałem drzewo genealogiczne 

Wilamowian dotkniętych represjami. Dzięki temu, a także na podstawie informacji udzielonych 

mi w wywiadach udało mi się dotrzeć do większości rodzin, która była wysiedlona bądź której 

członków wywieziono do obozu. Wywiady przeprowadziłem z przynajmniej jednym 

członkiem z każdej z tych rodzin. Także dzięki tym kwerendom dotarłem do Wilamowian 

mieszkających poza Wilamowicami, zaczynając od najbliżej położonych miejscowości: 

Bielanach, Oświęcimiu, Krakowie, Wrocławiu, Łodzi, Wiedniu i Warszawie.  

Większość moich rozmówców to Wilamowianie, ale przeprowadziłem też wywiady z 

dziesięcioma osobami, które były świadkami drugiej wojny światowej i powojennych 

prześladowań Wilamowian, ale należały do innej niż wilamowskocentryczna wspólnota 

pamięci. Taki dobór rozmówców skutkował zderzeniem mocno odmiennych perspektyw i 

poglądów (por. Grochowski 2019: 9). Niektórzy z moich rozmówców przez innych uważani 

byli za oprawców, jednocześnie jednak część Wilamowian zachęcała mnie, bym porozmawiał 

„z tą drugą stroną”. Analiza wywiadów z tymi osobami umożliwiła mi dostrzeżenie, że w 

przypadku starszego pokolenia osoby, które identyfikowały się jako wilamowscy Polacy, nie 
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należały do wilamowskocentrycznej wspólnoty pamięci. Inaczej było w przypadku młodszych 

pokoleń, gdzie identyfikacja jako Wilamowianin rzadziej pokrywała się z przynależeniem do 

tej wspólnoty.  

 Z każdym z rozmówców przeprowadziłem wywiad biograficzny narracyjny, a następnie 

zadawałem pytania uzupełniające. Pytania miałem zapisane w kwestionariuszu, który 

modyfikowałem dla każdej z badanych osób. Niekiedy narracje były tak długie, że 

odwiedzałem moich rozmówców kilkukrotnie. Wywiad z jedną z najstarszych Wilamowianek 

trwał 14 godzin i rozdzielony był na pięć spotkań, z czego trzy spotkania to jej narracja, a dwa 

poświęcone były pytaniom uzupełniającym. 

 Długi czas trwania tych wywiadów nie wynikał tylko z obfitości materiału, którym moi 

rozmówcy chcieli się ze mną podzielić. Pytanie starszych Wilamowian o ich życie w każdym 

przypadku kończyło się opowieściami o traumatycznych i bolesnych wydarzeniach. Sam 

pamiętam wywiady prowadzone głównie przez dziennikarzy, ale również i studentów, a nawet 

bardziej doświadczonych naukowców, w czasie których uderzał mnie brak empatii i 

instrumentalne traktowanie „informatorów”. Zdarzało się, że kiedy kobieta za długo 

opowiadała o tragicznych wydarzeniach ze swojego życia, płacząc przy tym i szlochając, 

pytający ucinał rozmowę pytaniem na zupełnie inny temat. Mogło to wynikać z braku ich 

przygotowania na tego typu relacje. Wiele osób kojarzyło Wilamowice wyłącznie z 

kolorowymi strojami i tradycjami, nie spodziewając się opowieści o obozach, wysiedleniach i 

morderstwach.  

Niektórzy historycy są przekonani, że „[p]odstawowym zadaniem badacza dziejów 

najnowszych jest pomoc świadkowi w ujawnieniu stanu faktycznego, co czasami bywa bardzo 

trudne”, a badania naukowe powinno się prowadzić „w sposób rzetelny, zmierzający w 

kierunku obiektywizmu” (Litwiński 2008: 87). Pomoc świadkowi oznacza zdaniem Roberta 

Litwińskiego „chęć ukierunkowania świadka na udzielanie wszelkich informacji (zarówno 

negatywnych, jak i pozytywnych) na interesujące nas zagadnienie w ten sposób, aby świadek 

udzielał informacji konkretnych i ścisłych” (Litwiński 2008: 87–88). Tymczasem, według 

Barbary Engelking, w przypadku narracji o trudnych doświadczeniach, dobro badanego jest 

ważniejsze od metody. Dlatego tego typu wywiady „wymagają uważnego, empatycznego 

słuchacza, którego życzliwość, chęć zrozumienia i pomocy powinny ułatwić narratorowi 

uporanie się z własnymi emocjami” (Engelking 2001: 12). Badaczka, która jest socjolożką, ale 

ma także wykształcenie psychologiczne, zwróciła uwagę na terapeutyczny aspekt wywiadu 

biograficznego. Jej zdaniem rozmówcy, opisując własne cierpienia, przeżywają je na nowo, 

dlatego: 
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nieetyczne byłoby tworzenie w takich sytuacjach dystansu, pozostawienie opowiadającego 

samego z odnowionymi wspomnieniami przeszłości. Słuchacz w obliczu cudzego 

cierpienia musi choćby próbować w nim współuczestniczyć, musi stanowić dla swojego 

Rozmówcy oparcie, tworzyć klimat zaufania i zrozumienia (…) jedynym możliwym 

sposobem rozmowy jest uczestnictwo i zaangażowanie ze strony badacza (Engelking 2001: 

12) 

 

Dlatego też, kiedy moi rozmówcy zadawali mi pytania, starałem się szczerze na nie 

odpowiadać, nawet jeśli miałoby to wpłynąć niekorzystnie na wartość naukową wywiadu. Jak 

zauważył Dori Laub, badacz przeprowadzający wywiad „przyjmuje odpowiedzialność za 

dawanie świadectwa, które uprzednio opowiadający odczuwał samotnie” (Laub 2007: 126). 

Laub, opisując doświadczenia świadków Zagłady, pisał o odzyskiwaniu własnej historii 

poprzez dawanie świadectwa. Jego zdaniem w „dialogicznym procesie badania i godzenia 

dwóch światów: jednego, który został brutalnie zniszczony i drugiego, który istnieje (…) 

świadectwo jest ze swej istoty procesem stawiania czoła stracie – przechodzenia poprzez ból 

aktu bycia świadkiem” (Laub 2007: 129). Z jednej strony podczas opowiadania bolesne 

doświadczenia są powtarzane, z drugiej strony rozmowa pozwala na ich przepracowanie. 

 Ponieważ język jest medium jej pośredniczenia (Golka 2009: 56), uznałem, że ważne, 

by wywiady przeprowadzać w języku bądź językach, w których moi rozmówcy czują się 

swobodnie. Zmuszanie ich do używania języka, w którym czują się gorzej (jak to często się 

dzieje w przypadku wywiadów z osobami posługującymi się językami mniejszościowymi lub 

ginącymi), mogłoby doprowadzić do przemilczenia pewnych historii z powodu problemów z 

wypowiedzeniem się (Kudela-Świątek 2013: 23–24). W przypadku rozmówców 

wielojęzycznych wybór języka, w którym odbywała się rozmowa, był istotny również dlatego, 

że „[t]worzenie opowieści i prowadzenie narracji zawsze dokonuje się w jakimś języku i tym 

samym poprzez ten język kreowana jest tożsamość grupy” (Golka 2009: 56–57). Ponieważ 

jednak nawet powitanie się na progu domu badanego wymagało już wyboru języka, zaczynałem 

rozmowę zawsze w tym języku, w jakim najczęściej z tą konkretną osobą rozmawiałem już 

wcześniej. W przypadku osób znających język wilamowski zadawałem pytania właśnie w tym 

języku. Odpowiedzi uzyskiwałem w języku wilamowskim, polskim bądź w kodzie mieszanym. 

W przypadku Wilamowian wiedeńskich najczęściej językiem wywiadu był niemiecki.  

 Ze względu na mieszany kod wypowiedzi moich rozmówców i rozmówczyń 

zdecydowałem się w tekście głównym podać tłumaczenie wypowiedzi na język polski, zaś w 
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przypisie zachować wypowiedź oryginalną. Robię to z myślą o wygodzie czytających osób, dla 

których wypowiedzi po niemiecku, wilamowsku i polsku mogłyby być niezrozumiałe. Z 

drugiej strony chciałem zachować oryginalne wypowiedzi jako niezwykle ważny materiał do 

ewentualnej dalszej analizy. Jest to istotne szczególnie w przypadku ginącego języka 

wilamowskiego – teksty te stanowią również jego dokumentację. 

Innym typem wykorzystywanych w pracy wywiadów są nagrania z moich bardziej 

amatorskich badań z lat 2004–2016, kiedy to rozmawiałem z około setką Wilamowian 

mówiących językiem wilamowskim. Powstało wtedy około 800 godzin nagrań, stanowiących 

cenny materiał językowy, etnograficzny i historyczny. Ich głównym celem było 

udokumentowanie jak największej liczby rozmów w języku wilamowskim, a także uchwycenie 

zróżnicowania tego języka. Były to badania półprofesjonalne, jednak dziś mogłyby zostać 

wpisane w nurt antropologii naglącej, która ma na celu dokumentację przejawów ginącej 

kultury, bez konkretnego celu badawczego (Zhelyazkova 2003). Takie też było moje podejście 

– chciałem udokumentować nie tylko język, ale także stroje, zwyczaje, tradycje, obrzędy, 

folklor muzyczny i taneczny. Z biegiem czasu zaczęły interesować mnie również inne kwestie: 

gospodarka, handel, podział klasowy społeczeństwa i związana z nim endogamia, a także 

religijność Wilamowian. Starałem się udokumentować również kulturę materialną: 

budownictwo, architekturę, nagrobki, kapliczki, krzyże. Z tych wywiadów mogę korzystać, 

mimo że ich podstawowym celem była dokumentacja języka, a pytania dotyczyły bardzo 

różnych zagadnień. Osią wielu opowieści były jednak właśnie traumatyczne doświadczenia 

powojennych prześladowań11. 

W analizie nagrań przeszedłem drogę przypominającą tę opisaną przez Sławomira 

Kapralskiego, Dariusza Niedźwieckiego i Jacka Nowaka (2019), którzy do zebranego przez 

siebie materiału powrócili po 25 latach. Podobnie jak badacze, na początku skupiałem się na 

występujących tam wątkach klasycznie etnograficznych. Opowieści o prześladowaniach 

traktowałem jako ciekawostkę i dopiero po latach doceniłem ich wartość. Przestałem też 

traktować moich rozmówców jako „swoisty zasób danych etnograficznych, nosicieli wiedzy” 

na temat wilamowskiej kultury, a zacząłem interesować się ich pamięcią i tym, co ze swoich 

                                                

11 Część z tych nagrań transkrybowana i opisywana była w ramach projektu „Dokumentacja kulturowego i 

językowego dziedzictwa Wilamowic” (002/NPRH3/H11/82/2014), którego kierownikiem był Bartłomiej 

Chromik, finansowanego ze środków NPRH w latach 2014–2020. 
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wspomnień uznali za warte przekazania w rozmowie (por. Kapralski, Niedźwiecki & Nowak 

2019: 46). 

Korzystałem również z wywiadów nagranych podczas badań innych naukowców. 

Szczególnie cenne są wywiady z lat 2008–2009 zebrane do pracy doktorskiej Rinalda Neelsa, 

w których przeprowadzaniu uczestniczyłem. Swoje materiały udostępnili mi również prof. 

Tomasz Wicherkiewicz (nagrania z 1989 roku) i prof. Hugo Ryckeboer (z 1990 roku). Dzięki 

nim mogłem zobaczyć, jak zmieniały się narracje o czasach powojennych na przestrzeni lat i 

jak wpływało na ich kształt spotkanie badaczy różnych narodowości. Pracując na tych 

wywiadach, nie korzystałem z samej transkrypcji, ale również z nagrania. Było to szczególnie 

istotne w przypadku wywiadów, w których nie uczestniczyłem, gdyż trzeba wyjść poza analizę 

tekstualną, by „usłyszeć/zobaczyć to, czego tekst nie oddał” (Filipkowski 2005: 3). 

Odsłuchiwanie nagrań z tych wywiadów odcinało kontekst interpretacyjny, który ma 

prowadzący, ale taka praktyka „nie unicestwia możliwości i sensowności interpretacji jako 

takiej” (Filipkowski 2015a: 93).  

 

3.7.2.2. Obserwacja uczestnicząca 

Choć obserwację prowadziłem znacznie wcześniej, notatki poświadczające świadomość 

badawczą zacząłem robić w roku 2014. Mieszkając w Wilamowicach, spotykając się z ludźmi, 

jeżdżąc na wycieczki różnych organizacji wilamowskich, chodząc na próby Zespołu 

Regionalnego „Wilamowice” – wszędzie prowadziłem obserwację. Ponieważ w tym czasie 

kojarzony już byłem jako „naukowiec” i „aktywista” zajmujący się historią Wilamowian, była 

to obserwacja jawna. Zdaję sobie jednak sprawę, że z pewnością część osób o przyjętej przeze 

mnie roli nie pamiętała bądź nie myślała. Jest to charakterystyczne dla sytuacji, kiedy badacz 

jest głęboko wtopiony w teren, zwłaszcza podczas uprawiania „antropologii w domu”. Moja 

obserwacja była uczestnicząca – nie przypatrywałem się biernie wydarzeniom, ale aktywnie w 

nich uczestniczyłem, część z nich wręcz inicjując. 

 Dzięki obserwacji uczestniczącej udało mi się wsłuchać w rozmowy Wilamowian na 

temat wysiedleń i wywózek, a dzięki notatkom – do tych obserwacji powrócić w celu głębszej 

analizy. Samo tworzenie notatek jest już pierwszym krokiem do interpretacji i nadawania 

opisywanym wydarzeniom znamion obcości (Kaschuba 2006: 198). Prowadzone podczas 

obserwacji rozmowy wielokrotnie odbywały się na wycieczkach, próbach zespołu 

regionalnego, w sklepie czy na ulicy, a także podczas imprez rodzinnych, takich jak wesela czy 

imieniny. W niezobowiązujących rozmowach często pojawiał się temat powojennych przeżyć 
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Wilamowian. Już samo to świadczy o tym, jak ten temat jest żywy i ważny dla osób należących 

do różnych pokoleń. 

 

3.7.2.3. Anonimizacja 

Wilamowice to małe miasto, którego mieszkańcy doskonale się znają nie tylko z widzenia, ale 

mają też pojęcie o historii rodzin i poszczególnych osób. Temat poruszany przeze mnie w tej 

pracy jest do dzisiaj gorący: nie pozwala zabliźnić się starym ranom i konfliktom. Etyka badań 

wymaga ode mnie ukrycia tożsamości rozmówców. W związku z tym wszystkie imiona i 

nazwiska w cytatach z wywiadów zostały usunięte. Po każdym cytacie z wywiadów następuje 

kod rozmówcy, zawierający płeć, przybliżoną datę urodzenia oraz rok zarejestrowania 

wypowiedzi, np. (K/1920–1924/2008). Nie nadaję konkretnym rozmówcom konkretnych 

symboli ani numerów, jak robi się to często w pracach antropologicznych, żeby jeszcze bardziej 

zminimalizować ryzyko rozpoznania poszczególnych osób. 

 Zdaję sobie sprawę, że taka anonimizacja może uniemożliwić czytelnikom i 

czytelniczkom poznanie pewnych istotnych faktów stanowiących dodatkowy, ważny kontekst 

interpretacyjny prezentowanych wypowiedzi. Zapewne interesujące dla czytelnika byłoby 

ponumerowanie rozmówców, aby można było dojść do tego, jakie wypowiedzi zostały 

zarejestrowane w rozmowie z jedną osobą. Podanie tego typu danych preferowane jest m.in. w 

niemieckojęzycznej etnologii (por. Schmidt-Lauber 2005: 157). Jednak ze względu na to, jak 

małą społecznością są Wilamowice, zrezygnowałem z takiej formy prezentacji rozmówców dla 

ich dobra.  

 

3.7.2.4. Źródła zastane 

Analizie poddałem również powojenne teksty naukowe i popularnonaukowe na temat 

Wilamowic. Traktowałem je nie tyle jako stan badań, co materiał do analizy zawartego w nich 

dyskursu. Gromadziłem je przez wiele lat, odwiedzając biblioteki i prowadząc kwerendy12 w 

Internecie. Ich krytyczna analiza została pogłębiona dzięki dotarciu do dokumentów, z których 

                                                

12 Część kwerend odbyła się w ramach projektu „Closed islands or multicultural microregions? Critical discourse 

analysis of texts of Sprachinselforscher concerning Hałcnów (Alza) and Wilamowice (Wymysoü)” finansowanego 

ze środków Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej w ramach Programu im. Iwanowskiej w latach 2020-

2021. 
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korzystali ich autorzy. Należały do nich źródła memuarystyczne, zwłaszcza kronika parafialna. 

W mojej pracy korzystałem też z dwóch opisów pobytu w obozach na terenie ZSRR 

sporządzonych przez Wilamowian. 

Do analizy włączyłem również niektóre teksty publicystyczne na temat Wilamowic, a 

także filmy i audycje radiowe. Niektóre z tych materiałów dostępne były w Internecie, inne 

przekazali mi ich twórcy, m.in. prof. Hugo Ryckeboer i Dorota Latour. Skorzystałem również 

z filmów z archiwum TVP, które zostały mi udostępnione w ramach pracy w grancie 

Dokumentacja językowego i kulturowego dziedzictwa Wilamowic. 

Kolejnym źródłem są dokumenty zgromadzone w archiwach. Do części z nich dotarłem 

sam, wiele zostało wcześniej opublikowanych w pracach historyków. Kilka ciekawych 

dokumentów dotyczących sprawy Wilamowic znalazło się w obszernej pozycji Niemcy w 

Polsce 1945–1950. Wybór dokumentów. Są to między innymi sprawozdania z posiedzeń Rady 

Ministrów, gdzie na temat Wilamowic zabierał głos wiceminister poczt i telegrafów, Józef 

Putek (Borodziej & Lamberg 2000). 

Choć materiał jest bardzo zróżnicowany, wszystkie rodzaje tekstów poddałem analizie 

dyskursu z zastosowaniem metody folklorystycznej, wyszukując powtarzające się fragmenty i 

sfabularyzowane i sfolkloryzowane opowieści. Moje badania wykazały, że wiele z tych tekstów 

było Wilamowianom nieznanych. Do niektórych rozproszonych tekstów naukowych nie mieli 

dostępu. Podobnie zamknięte w archiwach dokumenty oraz kronika parafialna były poza 

zasięgiem moich rozmówców. Znane były im natomiast książki wydawane przez lokalne 

instytucje, nie zawsze jednak je czytali. Najczęściej była to lektura bardzo pobieżna. Dopiero 

gdy ktoś z czytających odkrył jakiś fragment, który wywołał u niego bardzo negatywne bądź 

pozytywne emocje, opowiadał o nim innym. Część osób zapoznawała się wtedy z treścią tej 

konkretnej strony, większość czerpała wiedzę wyłącznie z przekazów ustnych, które także 

ulegały szybkiej fabularyzacji i folkloryzacji. Tak było z tekstem Macieja Fica (2018) na temat 

historii Wilamowic w okresie powojennym. Inaczej wyglądało to z tekstami z gazet, do których 

moi rozmówcy odnosili się częściej niż do publikacji naukowych.  

Ogólnie u starszego pokolenia odwołania do tekstów drukowanych występowały jednak 

znacznie rzadziej niż u młodszych. Wyjątek stanowią wspomnienia Foxa z Uralu. Ponieważ 

był to pierwszy tego typu tekst, co więcej, napisany przez znanego w Wilamowicach autora, a 

na dodatek ukazujący się przez kilka miesięcy w odcinkach w lokalnym piśmie „Wilamowice 

i Okolice” funkcjonuje w pamięci Wilamowian mimo mijających 30 lat od ich publikacji. 

Jak pisała Macdonald (2021: 59–60), znajomość źródeł prymarnych umożliwia 

badaczom analizę uwag rzucanych „na boku” w szerszym kontekście. Lektura dokumentów 
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historycznych umożliwiła badaczce lepsze zrozumienie wyborów i przemilczeń stosowanych 

przez rozmówców. Również w moim przypadku, dzięki analizie źródeł zastanych, a także 

genealogii Wilamowian, mogłem uchwycić związki pokrewieństwa bohaterów opowieści 

moich interlokutorów.  

 

3.7.3. Problemy podczas prowadzenia badań 

Tematyka Volkslisty i powojennych prześladowań była na początku moich badań często 

poruszana i żywo komentowana przez rozmówców. Z biegiem lat, kiedy starsi Wilamowianie 

umierali, opowieści o tych ciężkich czasach, zawierające nieraz nazwiska domniemanych 

oprawców, odchodziły razem z nimi. Niektórzy Wilamowianie uważali, że to dobrze. Były to 

według moich obserwacji głównie osoby młodsze, które wysiedleń czy wywózek do obozów 

nie doświadczyły osobiście. Od nich słyszałem wielokrotnie: „Ady po co to ruszać, niech to 

pójdzie w niepamięć”13. Jedna z moich rozmówczyń ze średniego pokolenia powiedziała: „Ja 

panu to wszystko mówię, bo co mi zależy, no ale sama nie wiem, czy dobrze robię. Czy jest się 

czym chwalić”14. 

 Niektóre osoby z różnych powodów odmawiały mi udzielenia wywiadu. Wśród nich 

były osoby, które bały się mówić na temat powojennych prześladowań. Wielokrotnie 

słyszałem: „A czy mnie za to nie zamkną, czy mi nie wpieprzą, czy mi coś nie zrobią?”15. 

Najczęściej jednak po pewnym czasie decydowały się mi zaufać. Niektórzy nie chcieli wracać 

do zbyt bolesnych wspomnień, bojąc się o własne zdrowie: „Ja bym panu to opowiedziała, ale 

jo tyle przeżyła, że nie chcę ani wspominać, bo cała się trzęsę jak tylko o tym pomyślę”16. Inni 

uważali, że pytając o przebieg wysiedlenia, wtrącam się w ich prywatne sprawy: „To są sprawy 

rodzinne, co pana to interesuje”17. Kiedy jako nastolatek zadawałem więcej pytań, niektórzy 

Wilamowianie nie chcieli mi na nie odpowiadać, uważając, że jestem zbyt młody na takie 

tematy. Przypomina to sytuację opisaną przez Martę Kurkowską-Budzan jako 

„gombrowiczowskie upupienie”, kiedy to badaczka-autochtonka, ustawiana przez swoich 

znających ją od urodzenia rozmówców w pozycji dziecka, słyszała, że temat jest dla niej „zbyt 

drastyczny” i powinna się „trzymać od tego z daleka” (Kurkowska-Budzan 2008: 22). Podczas 

                                                

13 M/1955–1959/2017. 

14 K/1960–1964/2021 

15 K/1940–1944/2015.  

16 K/1935–1939/2018. 

17 M/1940–1944/2018. 
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moich badań zdarzało się to jednak stosunkowo rzadko, być może dlatego że Wilamowianie, 

pozycjonujący się jako ofiary, chętnie opowiadali o prześladowaniach. 

 

3.7.4. Wilamowianie kontra Polacy, czyli kto ma rację? 

Większość moich rozmówców, opowiadając mi o swoich losach, widziała szansę na 

sprawiedliwość poprzez wymienianie po nazwisku osób, które ich zdaniem odpowiedzialne 

były za wyrządzenie im krzywdy. Dla nich to nie prace historyków, ale opowieści ludzi są 

prawdziwymi historiami, co pokazuje poniższa wypowiedź: 

 

To, co teraz oni wymyślają, że tam teczki wyszukują, to bzdura, wszystko, bo w 

Wilamowicach każdy o każdym wszystko wie. Wiedzą, kto donosił za Niemca, wiedzą, 

kto donosił po wojnie, wiedzą, kto kogo bił, oni to wszystko wiedzą, kto kogo wysiedlał, 

kto kogo oskarżył, kto kogo na Ural wysłał, kto kogo do obozu wysłał, wszystko to wszyscy 

wiedzą18. 

  

Ta sama kobieta stwierdziła chwilę później: „ja jestem za tym, żeby o tym mówić, żeby 

pewne rzeczy przekazywać młodym”. Moi rozmówcy cieszyli się, że mają okazję utrwalić 

swoje wspomnienia. Jedna z najstarszych Wilamowianek powiedziała: „Koleżanka mi mówi, 

Helciu, napisz książkę, o tych lagrach, o tym wszystkim, coś przeszła. No ale ja się nigdy nie 

umiałam zabrać. Ale teraz tyś to wszystko nagroł, to to będzie zapisane”19. Jedna z kobiet tak 

opowiadała jednemu z badaczy, że chciała, by jej relacja o krzywdach, jakie ją spotkały, została 

utrwalona. Dlatego zdecydowała się na opowiedzenie ich podczas wywiadu: 

 

No dużoch już przeszła i tak niewinnie, żebym ja chociaż w życiu albo moi rodzice, to jest 

nie do opi… i to jeden drugim. Bo jeszcze proszę pana, jakby mi ktoś krzywdę zrobił, za 

Niemca, za okupacji, nie? I zrobiłby to z powrotem, to bym nie miała za złe, spróbuj, jak 

to jest skrzywdzić kogo. Ale jeżeli nikt nikomu nic nie zrobił, i taką krzywdę dostać, no to 

on to wszystko nagrał. No mówię tak, żebyś wiedział, co ludzie przeszli. I tak niewinnie20. 

  

                                                

18 K/1935–1939/2009RN. 

19 K/1920–1924/2014. 

20 K/1925–1929/2008RN. 
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Niektórzy z moich rozmówców chcieli, by opublikować nazwiska swoich oprawców z 

dokładnym opisem ich czynów. Jedna z kobiet przyniosła mi nawet własnoręcznie napisaną 

„listę dziewcząt z Wilamowic, które się wydały za Polaków w celu uniknięcia wysiedleń”, 

abym zawarł ją jako aneks w pracy. Listy tej nie mogłem i nie chciałem opublikować z przyczyn 

etycznych. Jak powiedziała mi jedna ze starszych kobiet, „to powinno być wszystko opisane, 

niech to puszczą w świat, co te Pöły nam zrobiły”21. Takie stanowisko wyrażali również młodsi 

Wilamowianie, dzieci i wnuki osób, z którymi przeprowadzałem wywiady, przysłuchujący się 

nieraz z ciekawością opowieściom swoich bliskich. Osoby należące do 

wilamowskocentrycznej wspólnoty pamięci doszukiwały się w moich badaniach potwierdzenia 

ich narracji, widziały szansę, że ich wersja historii zostanie usłyszana i zaprezentowana w 

sferze publicznej. I że to one zostaną zrehabilitowane, a sprawcy ich cierpień – potępieni.  

Zarówno uznawanie narracji Wilamowian i wszystkich zawartych w nich oskarżeń 

skierowanych wobec Polaków za prawdę historyczną, jak i dochodzenie tej prawdy na 

podstawie dokumentów, jak robili to autorzy historycznych prac o Wilamowicach, mogłoby 

jednak być krzywdzące. Sprawcy prześladowań najczęściej już nie żyją, nie są więc w stanie 

przedstawić swoich racji. Przede wszystkim jednak nie jest to dla tej pracy zajmującej się 

strukturą opowieści o prześladowaniach potrzebne.  

Celem mojej analizy jest przedstawienie czasu prześladowań Wilamowian z perspektywy 

emicznej, wewnątrzgrupowej. Zaprezentowanie głosu osób należących do 

wilamowskocentrycznej wspólnoty pamięci umożliwiło pokazanie, jak duże jest wśród nich 

poczucie niesprawiedliwości. Starałem się więc unikać ocen i prób docierania do tego, jak było 

naprawdę, za cel obierając sobie to, jak opowiadano o tym, co było. 

 

3.7.5. Podsumowanie 

Wilamowian traktuję jako grupę etniczną. Ważnym wyznacznikiem spajającym grupę etniczną 

jest świadomość wspólnej historii. Jak wykazały moje badania, większość moich rozmówców 

należała do jednej wspólnoty, którą zdefiniowałem jako „wilamowskocentryczną wspólnotę 

pamięci”. Oprócz najstarszych Wilamowian oraz niektórych z pokolenia ich dzieci należą do 

niej również niektórzy przedstawiciele najmłodszego pokolenia. Nie jest w tym wypadku 

ważne, czy pamięć i świadomość wspólnie wyznawanych wartości otrzymali w przekazie 

                                                

21 K/1940–1944/2017. 
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międzypokoleniowym od swoich biologicznych przodków, czy od innych starszych 

Wilamowian, z którymi zetknęli się w związku z działaniami rewitalizacyjnymi.  

Duże znaczenie dla moich badań ma moja pozycja badacza, gdyż sam należę do tej 

wspólnoty. Nie ukrywając tego uwarunkowania, chcę pokazać perspektywę moich 

rozmówców, rekonstruowaną z ich wypowiedzi, otwierając ich słowom teoretyczną przestrzeń 

(Kubica 2011: 16). Parafrazując słowa Kubicy, odsłaniam to, co zostało przysłonięte przez 

dominujące metanarracje: dawniej niemieckocentryczną, dziś polskocentryczną, które 

dyskredytowały narracje Wilamowian jako nieuprawnione, niesłuszne, niesamodzielne czy 

fragmentaryczne. Odkrywam „historię ludzi bez historii”, upodmiotawiam wilamowskość jako 

kategorię niezależną. Takie podejście pozwala na teoretyczne ujęcie lokalnego rozróżnienia na 

Wymysiöejer i Pöła oraz pokazanie sposobu jego funkcjonowania w kontekście narracji o 

Volkslistach i powojennych prześladowaniach. W analizie korzystam z doświadczeń badaczy 

etniczności, którzy kładli nacisk na kategorie używane przez członków grupy (Barth 2004; 

Eriksen 2013; Obrębski 2005). 

Analizie poddałem relacje przedstawicieli najstarszego pokolenia Wilamowian. 

Zebrałem je podczas badań: wywiadów oraz obserwacji uczestniczącej. Drugim typem 

materiału są źródła pisane – teksty publicystyczne, także memuarystyczne, i inne dokumenty 

niepublikowane, znajdujące się w archiwach. Analizie poddałem obecne w ich narracji toposy, 

wzorce interpretacyjne oraz strategie usprawiedliwiania sprawców. Zwracałem uwagę na to, 

czy są spójne z elementami narracji członków wilamowskocentrycznej wspólnoty pamięci. 

Interesowało mnie również, które opowieści moich rozmówców zostały sfabularyzowane i 

sfolkloryzowane, a więc akceptowalne i atrakcyjne dla wszystkich członków 

wilamowskocentrycznej wspólnoty pamięci.  

Stwierdziłem, że punktami węzłowymi narracji członków wilamowskocentrycznej 

wspólnoty pamięci są Volkslista, zakaz używania stroju i języka wilamowskiego, wywózki oraz 

wysiedlenia. To wokół nich prowadzona była narracja i to do nich odnosiły się liczne toposy i 

wzorce interpretacyjne, którymi przesycone były opowieści wspomnieniowe moich 

rozmówców. 

Konsekwencją mojego usytuowania w terenie i jednocześnie należenia do 

wilamowskocentrycznej wspólnoty pamięci jest stosowanie przez moich rozmówców 

kolektywnych oczywistości: toposów i wzorców interpretacyjnych. Ich znaczenia nie 

tłumaczyli mi tak, jakby to robili wobec osób spoza tej wspólnoty. Dzięki wykształceniu 

antropologicznemu oraz zastosowaniu narzędzi folklorystycznych udało mi się te kolektywne 

oczywistości wyłowić z ich narracji i odtworzyć zbudowane z nich obrazy swoich i obcych. 
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Pomocna była w tym również znajomość języków wilamowskiego, polskiego i niemieckiego, 

w których, czasem na przemian, prowadzona była narracja. Otwarte określenie mojej pozycji 

jako badacza i działacza pozwoli na bycie uczciwym w stosunku do czytelników, a przede 

wszystkim – do badanych.   



4. Volkslista i prześladowania Wilamowian w tekstach 

pisanych przez Wilamowian a literatura naukowa 

4.1. Wprowadzenie. Zakres analizowanego materiału 

W tym rozdziale skupię się na analizie tekstów memuarystycznych lokalnych kronikarzy oraz 

tekstów popularnonaukowych publikowanych przez lokalne instytucje. Teksty te poddałem 

antropologizacji, „to znaczy nie krytyce, lecz przekształceniu w obiekty badań narzędziami 

etnologii” (Stoczkowski 2008: 76–86, za Libera 2015a: 11).  

Na początku omawiam te źródła, które miały największy wpływ na teksty późniejszych 

autorów – tekst kroniki parafialnej autorstwa ks. Franciszka Jeża oraz teksty Eugeniusza 

Bilczewskiego. Istotne jest, że wiele informacji i historii opisanych w tych źródłach było 

obszernie cytowanych lub przytaczanych przez naukowców, często bez krytycznego 

komentarza. W ten sposób trafiły one do szerszego obiegu. Były czytane przez niektórych 

Wilamowian i przytaczane przez kolejnych badaczy, jednak już nie jako subiektywne relacje, 

lecz fakty potwierdzone naukowym autorytetem podpisanych pod tekstem badaczy. Niektóre 

prace historyków stały się swoistym pasem transmisyjnym, którym przekazano subiektywne 

historie spisane przez memuarystów. O takim bezrefleksyjnym reprodukowaniu przez 

naukowców strategii uporania się z winą sprawców pisał Nijakowski (2009: 187, 2013: 40).  

Oprócz wymienionych przez Nijakowskiego strategii, do analizy tego zjawiska w 

tekstach pisanych można zastosować zaczerpniętą z folklorystyki koncepcję fabularyzacji i 

folkloryzacji, gdyż również tutaj następuje obiektywizacja, wariantywność i powtarzalność 

wątków wykorzystywanych jako potwierdzenie stawianych tez. Trzeba pamiętać, że już samo 

umieszczenie obszernych cytatów, nawet z krytycznym komentarzem, stwarza im warunki do 

zdobycia szerszego grona czytelników. 

Teksty naukowców opowiadających o Volksliście i powojennych prześladowaniach 

można przeanalizować pod kątem dyskursu nacjonalistycznego (por. Macdonald 2021: 60). W 

wielu z nich przedstawiano Wilamowian wyłącznie jako Polaków lub Niemców, nie biorąc pod 

uwagę ich odrębnej tożsamości. Została ona przemilczana jako niepasująca do 

zmitologizowanego obrazu historii drugiej wojny światowej, który – jak pisała w kontekście 

Śląska Kubica – „jest czarno-biały: są tam jedynie niemieccy oprawcy i polskie ofiary. Śląska 

skomplikowana szarość jest zbyt trudna do wyjaśnienia i zrozumienia. Lepiej ją przemilczeć” 

(Kubica 2011: 163). Tezę tę chciałbym zobrazować dwoma przykładami. 
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W wydanej w 2013 roku przez Parafię Św. Trójcy w Wilamowicach książce dotyczącej 

historii budowy nowego kościoła Wojciech Janusz, opisując na kilku stronach historię wojenną 

i powojenną Wilamowic, stwierdza: „Nie jest celem tej publikacji formułowanie wniosków i 

ocen wynikających z ówczesnych decyzji i wyborów wilamowian” (Janusz 2013: 19). Oceny 

takiej jednak dokonuje, twierdząc jednoznacznie, że „Niemcami nie byli. Tylko od kiedy 

osiedlili się tu ich przodkowie, czyli od XIII wieku, mówili germańskim językiem. To tak, jakby 

każdy, kto mówi słowiańską gwarą, był Rosjaninem” (Janusz 2013: 19–20). Uwagę zwraca 

samo pisanie „wilamowianie” małą literą, co może sugerować brak uznania Wilamowian za 

grupę etniczną. Natomiast użycie porównania do słowiańskiej gwary i Rosjan to przykład 

dyskursu awersyjnego, o którym – na przykładzie dyskursu antygejowskiego – pisał Adam 

Ostolski (2007: 160). Ten rodzaj dyskursu wpisany jest w język i myślenie potoczne. Obywa 

się bez rozbudowanych uzasadnień. Wystarczającym uprawomocnieniem podanych treści ma 

być odwołanie do „zdrowego rozsądku”, „naturalności” i „oczywistości” – w tym wypadku 

polskości i antyniemieckości.  

O historii powojennej Wojciech Janusz pisał:  

 

Nastąpił czas aresztowań, konfiskat i deportacji do sowieckich obozów – łagrów 

położonych zarówno na ziemiach polskich, jak i na Syberii. Do tego doszły zwykłe 

sąsiedzkie porachunki i ludzka pazerność – w majestacie ówczesnego prawa można było 

przejąć tzw. mienie poniemieckie. A takich domów i gospodarstw w Wilamowicach nie 

brakowało. Nie było lepiej, gdy po odejściu Sowietów, w drugiej połowie 1945 roku, rządy 

przejęli funkcjonariusze komunistycznej PPR. Trwały w dalszym ciągu szykany i represje 

wobec rzeczywistych i domniemanych „folksdojczów”. Kilkakrotnie przybywały oddziały 

KBW, by przeprowadzić wysiedlenia. Z najwyższym trudem udało się uniknąć 

najgorszego – ceną było wyrzeczenie się mowy i stroju wilamowskiego, by nie dawać 

argumentów tym, którzy w „niemieckim pochodzeniu” widzieli okazję do łatwej zdobyczy 

(Janusz 2013: 20). 

 

Opis ten został sporządzony na podstawie kroniki księdza Jeża. Autor pisze o 

„sowieckich obozach-łagrach” leżących „zarówno na ziemiach polskich, jak i na Syberii”. 

Określenie „sowiecki łagier na ziemiach polskich” jest zrzuceniem odpowiedzialności za 

krzywdy doznane przez Wilamowian w tych obozach z Polaków na bliżej nieokreślonych 

„Sowietów”. Jest to strategia ekspulsji, wyjęcia jakiejś grupy obywateli (np. komunistów) z 

narodu polskiego, żeby jego wyidealizowany obraz pozostał nieskażony. W przypadku 

wysiedleń Janusz pisze o przybywających „oddziałach KBW”, nie wspominając jednak, że 
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autor kroniki, która stanowiła główne źródło dla historyka (LM) pisał o zaangażowaniu 

Polaków z Wilamowic i okolicznych wsi w wysiedlanie. Janusz zastosował, nazywając 

powojenne prześladowania „zwykłymi sąsiedzkimi porachunkami” – minimalizację.  

Tekst Janusza jest przykładem strategii konsolidacji: narzędzie pamięci oficjalnej, jakim 

jest tekst paranaukowy w książce przeznaczonej dla szerszego odbioru mieszkańców, „jest 

wykorzystywane nie do eliminowania niepożądanych treści, lecz raczej do takiego ich 

modyfikowania, żeby pasowały one do całości przedstawianego obrazu” (Napiórkowski 2016: 

268). Podobną strategię w swoim tekście Wymysöjeriś – etnolekt dawnych osadników 

frankońskich i jego pozostałości na przykładzie Wilamowic zastosował bielski historyk 

literatury Jan Rodak (2014). Napisał on co prawda o tym, że „[i]nność mieszkańców 

Wilamowic przejawiająca się przede wszystkim w ich etnosie była niezbyt pozytywnie 

postrzegana przez mieszkańców sąsiednich osad” (Rodak 2014: 351), ale stwierdził, że było 

tak „do momentu transformacji społeczno-ustrojowej w Polsce w roku 1989” (Rodak 2014: 

352). Ustanowienia takiej cezury czasowej autor nie uzasadnił, a nie znajduje ona 

potwierdzenia ani w innych publikacjach, ani tym bardziej w wypowiedziach rozmówców, dla 

których antagonizmy te nadal są żywe. Jest tu więc i minimalizacja, i zaprzeczanie faktom. 

Autor zastosował nacjonalistyczny dyskurs odnoszący się do „przypisywania” polskiej 

narodowości terytorium, którą zasiedlili Wilamowianie jako „obcy etnicznie element”: 

„Hermetycznie zamknięta socjokulturowa enklawa do czasów drugiej wojny światowej 

stanowiła całkowicie obcy etnicznie element zamieszkujący rdzennie polskie terytorium 

Rzeczypospolitej” (Rodak 2014: 352). Zdaniem autora endogamia Wilamowian była 

przejawem ksenofobii, „ale warto podkreślić, że występującej po obydwu stronach. Zarówno 

ludność rodzima «tolerowała» poniekąd odmienność wilamowian, nie dopuszczając się do 

aktów agresji, czynnych napaści, czy wręcz pogromów, tak jak to miało miejsce w przypadku 

innych nacji czy grup etnicznych” (Rodak 2014: 352).  

Pojawiają się tu dwa interesujące wątki. Pierwszy, to sugerowanie, że sam fakt 

niezorganizowania pogromu świadczy o tolerancji. Drugi, to nieuznanie powojennych 

prześladowań za „akty agresji” czy „czynne napaści”, za które uznali je moi rozmówcy. Za 

takie uznaje je też cytowana przez Rodaka literatura. Autor odniósł się do tych prześladowań 

w przypisie. Cytując wypowiedź Józefa Gary z artykułu w „Gazecie Wyborczej”, w której 

Wilamowianin mówi o tym, że władze były „reprezentowane przez sąsiadów z okolicznych 

miejscowości”, Rodak komentuje: „Dodać wypada, że incydenty takie inspirowane były przez 

Służbę Bezpieczeństwa oraz ZOMO. Zostały one uznane za służby totalitarnego państwa, a ich 

działania potępione” (Rodak 2014: 352). To także przykład na stosowaną przez autora, oprócz 
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minimalizacji i zaprzeczania faktom, strategię ekspulsji i wykluczania komunistów poza naród 

polski, dodatkowo odwołujące się do nieadekwatnych argumentów (Służba Bezpieczeństwa i 

ZOMO powstały dopiero w 1956 roku). Być może nieistniejące w tym czasie służby zostały tu 

wymienione, aby podkreślić, że prześladowania Wilamowian zostały oficjalnie potępione, choć 

nie miało to miejsca.  

Rodak nie prowadził badań terenowych, zacytowane wypowiedzi Wilamowian, 

zaczerpnął z tekstów prasowych. Prawdopodobnie na ich podstawie kontynuował swój wywód: 

 

Sytuacja, w jakiej znaleźli się po wojnie mieszkańcy Wilamowic, była co najmniej 

dyskomfortowa i wynikała przede wszystkim z faktu, że władze niemieckie w czasie 

okupacji traktowały tę mniejszość jako niepolską i pokrewną sobie pod względem 

etnicznym. Dlatego z urzędu nadano im status Volksdeutschy. Ponadto część okolicznej 

ludności zmuszona była przez władze okupacyjne do pracy, dla gospodarzy wilamowskich 

na zasadach podobnych, jakie funkcjonowały w obszarze przymusowych robót dla III 

Rzeszy na jej terytorium. Stąd w odczuciu mieszkańców sąsiednich wiosek wilamowianie 

byli postrzegani po wojnie jako kolaboranci, co jest oczywistą nieprawdą. Wielu spośród z 

nich z narażeniem życia skutecznie stawiało opór przed wcieleniem do Wehrmachtu, czy 

unikało oddawania kontyngentów na rzecz wojska niemieckiego. Ale piętno przez długie 

lata pozostawało niezmiennym (Rodak 2014: 353). 

 

Autor określił czas powojennych prześladowań jako „sytuację co najmniej 

dyskomfortową”, stosując strategię minimalizacji przeżyć Wilamowian. Jego zdaniem ta 

sytuacja wynikała z działań władz niemieckich (uznanie Wilamowian za Niemców), a także 

doświadczeń Polaków przymusowo pracujących w Wilamowicach w czasie okupacji. 

Tymczasem moi rozmówcy źródło tych prześladowań widzieli w zawiści i zazdrości 

mieszkańców okolicznych wsi, a praca w Wilamowicach, często fikcyjna – jak podkreślali 

zarówno Wilamowianie, jak i inni badacze w swoich tekstach – miała być dowodem na chęć 

pomocy Polakom, którzy mieli się do niej zapisywać sami, aby uniknąć wyjazdu na roboty w 

głąb Niemiec. Rodak jednocześnie wybielił rolę Wilamowian i Polaków w interesującym nas 

czasie: kolaborację niektórych Wilamowian z Niemcami nazwał „oczywistą nieprawdą”, udział 

w Wehrmachcie sprowadził do tego, że wielu „z narażeniem życia skutecznie stawiało opór 

przed wcieleniem do Wehrmachtu”, nie zawarł natomiast słowa o aktywnym udziale Polaków 

z okolicznych wsi w wysiedlaniu, aresztowaniach i innych formach dyskryminacji.  

Zarówno w przypadku przypisywania prześladowań Wilamowian ZOMO, jak i 

przemilczaniu udziału Wilamowian i Polaków w jakichkolwiek działaniach, które mogły by 
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być uznane za negatywne, mamy do czynienia z konsolidacją: przyznaniem, że prześladowania 

miały miejsce, ale historie są tak „przepisane”, by pasowały do nacjonalistycznej ideologii i 

zgodnej z nią wizji historii. Takie wymuszanie na członkach mniejszości stosowania konkretnej 

narracji o ich przeszłości jest przykładem przemocy symbolicznej, o której trwałości pisała 

Kubica (2011: 164). 

Podobne podejście jak to opisane przez Kubicę (2020) w odniesieniu do niektórych 

polskich naukowców, prezentowali badacze niemieccy, którzy w myśl metodologii badań wysp 

językowych (Sprachinselforschung) przyjmowali, że Wilamowianie to Niemcy (Król 2021). 

Znaczne różnice w języku i kulturze materialnej od Niemców z okolic Bielska i Białej 

tłumaczyli tym, że wskutek wieloletniego odizolowania zachowały się w Wilamowicach 

archaiczne elementy kultury niemieckiej (Hanslik 1909; Kuhn 1967: 243)1.  

Z tego nacjonalistycznego dyskursu wynikają zasadnicze rozbieżności między tekstami 

polskimi a niemieckimi. Widoczne są w nich również różne strategie minimalizacji krzywdy 

Wilamowian lub usprawiedliwiania sprawców powojennych prześladowań. Zdarzało się, że 

prześladowania bywały w tekstach naukowych dyskursywnie ideologizowane, choć ich autorzy 

deklarowali obiektywność.  

 

4.2. Krytyczna analiza najważniejszych źródeł – kroniki ks. Jeża i zapisków Eugeniusza 

Bilczewskiego 

Na początku chciałbym przedstawić dwa źródła, które będę nie tylko antropologizował, ale 

poddam również krytycznej analizie, ponieważ zawarte w nich narracje były często 

bezkrytycznie powielane w publikacjach naukowych i popularnonaukowych. 

Podstawowym źródłem wiedzy na temat wydarzeń w czasie i po drugiej wojnie 

światowej w Wilamowicach jest kronika parafialna „Liber memorabilium ad anno 1862”, 

prowadzona w interesującym nas okresie (1939–1949) przez rzymskokatolickiego proboszcza, 

księdza Franciszka Jeża (1876–1949). Był on członkiem polskocentrycznej wspólnoty pamięci. 

W przedwojennych dokumentach zapisał się jako człowiek bezkompromisowy i apodyktyczny, 

                                                

1 Teza taka (odnosząca się do Śląska w ogóle) nie jest również obca polskiej folklorystyce. Dorota Simonides w 

jednym z tekstów nazwała Śląsk „rezerwuarem archaizmów kulturowych” i pisała, że ten region cechuje 

„utrzymywanie się w kulturze ludowej regionu sporej liczby archaicznych zwyczajów, obrzędów, motywów 

podaniowych i pieśniowych, wierzeń i magicznych struktur, które w centrum kulturowego obszaru zarówno 

Polski, jak i Niemiec dawno już zaginęły bądź uległy daleko idącym transformacjom” (Simonides 1991: 22). 
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szczególnie podczas budowy kościoła, która przypadła na jego proboszczowanie. W pamięci 

większości moich rozmówców został on zapamiętany dobrze, na co zapewne niemały wpływ 

miał klerykalizm panujący w wilamowskiej społeczności. Pojawiły się jednak również i głosy 

potwierdzające opisane w dokumentach konflikty między proboszczem a radą parafialną.  

Tekst kroniki jest bardzo emocjonalny. Pisana była fragmentami, częściowo 

bezpośrednio po opisywanych wydarzeniach, a czasem po upływie kilku miesięcy bądź nawet 

lat. Dokładne daty powstania poszczególnych fragmentów trudno jednak dziś zrekonstruować. 

Prawdopodobnie stąd wzięły się bardzo zróżnicowane, czasem emocjonalne oceny 

opisywanych wydarzeń i osób, które w nich uczestniczyły.  

W kontekście niniejszej pracy interesujący jest opis zachowania Wilamowian po 

wkroczeniu Wehrmachtu: 

 

Niestety znaleźli się jednak i tacy z pośród tych przybyszów, którzy Polsce swej 

Dobrodziejce się sprzeniewierzyli[,] zapominając o Ojczyźnie, która przez tyle wieków ich 

karmiła. Przyczyną tegoż w wielkiej części była osobliwa pycha[,] przez którą przede 

wszystkim stale tutejsza ludność się wyodrębniała od otoczenia, przez mowę, stroje i 

zawieranie małżeństw tylko wśród siebie (…) wielu zrobiło się podobnymi do żmii, która 

na ręce Dobroczyńcy się rzuca. Zdrajcami się stali[,] przechodząc do obozu nieprzyjaciół 

Polski. W krytycznej chwili dla Polski, wyparli się polskości[,] przedstawiając się 

generalicji i wjeżdżającym wojskom niemieckim jako siedziba staro-anglosaska (LM: 66–

67)2.  

 

Nie wiadomo, do jakiego wydarzenia autor się odniósł, żadne wzmianki na ten temat 

nie pojawiły się ani w literaturze, ani w relacjach moich rozmówców. Narracja księdza doborem 

słownictwa („sprzeniewierzenie”, „zapomnienie”, „zdrada”) i emocjonalnym tonem 

wypowiedzi zdradza brak akceptacji dla odrębności Wilamowian. Stwierdzenie, że „Polska 

Dobrodziejka karmiła Wilamowian przez wiele wieków” jest przykładem na romantyczną i 

nierealistyczną wizję traktowania Wilamowian jako Polaków, dzieci spersonifikowanej „Polski 

Dobrodziejki”, której wiele zawdzięczają, a więc są jej winni wierność. Tymczasem 

Wilamowice przez kilka wieków znajdowały się w różnych organizmach państwowych 

(Księstwo Oświęcimskie, Królestwo Czeskie, Królestwo Polskie), a jeszcze dwie dekady 

                                                

2 W tym i kolejnych cytatach zachowuję oryginalną pisownię. 
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wcześniej – w Monarchii Austro-Węgierskiej. Nie można więc mówić tu o ciągłej 

przynależności do polskiej państwowości ani tym bardziej o polskiej tożsamości.  

Stwierdzenie, że za utrzymaniem odrębnej identyfikacji stała „pycha” Wilamowian, 

sugeruje, że pychą było nieprzyjęcie propozycji stania się Polakami, którą stawiali polscy 

aktywiści, w tym sam ksiądz Jeż. Następnie autor przeszedł do bardziej śmiałych określeń, 

takich jak „żmija, która na ręce Dobroczyńcy się rzuca”, „zdrajcy”, „nieprzyjaciele Polski”. 

Ksiądz z jednej strony przyznał, że Wilamowianie nigdy Polakami nie byli, z drugiej strony zaś 

nazwał ich zdrajcami, którzy od Polski się odwrócili. Jest to przykład na dominację 

nacjonalizmu, o której pisała Kubica (2011: 163): „Naród uważany jest wtedy za najważniejszą 

jednostkę życia zbiorowego, a dla istnienia narodu szczególnie istotna jest wspólna pamięć 

historyczna, czy raczej podzielana zmitologizowana jej wersja. Historyczne genealogie, które 

do niej nie «pasują», są przemilczane, ponieważ zaprzeczają wspólnej pamięci historycznej, 

czyli w pewnym sensie – samemu narodowi”.  

Interesujące wydaje się, że autor zareagował negatywnie nie tyle na przedstawienie się 

Wilamowian jako Niemców, lecz jako bliżej nieokreślony lud anglosaski. Zadeklarowanie 

innej niż polska tożsamości Wilamowian uznał za coś niepożądanego. Do tej reakcji można 

odnieść słowa Kubicy (2008: 99): „Otwarte prezentowanie swojej tożsamości, która jest inna, 

niż zakłada nasz rozmówca, jest odbierane jako agresywna manifestacja”.  

Tymczasem w samym podpisaniu Volkslisty (które było deklaracją niemieckiej 

narodowości) autor widział efekt przymusu i zastraszania ze strony niemieckiej: „kto nie 

podpisywał, liczyć się musiał z wywiezieniem do obozu koncentracyjnego” (LM: 68). 

Niemieckość Wilamowian traktował jako przeszłość, do której powrót traktowany był przez 

niego jako zdrada polskości. 

Ksiądz Franciszek Jeż został 23 kwietnia 1941 roku wraz z kilkoma wilamowskimi 

studentami aresztowany i wywieziony do więzienia w Cieszynie. W wyniku starań 

Wilamowian został stamtąd wypuszczony i objął z powrotem probostwo (Krzyżanowski 2018: 

245). Świadczyło to o zaangażowaniu Wilamowian w jego uwolnienie i pozostawienie w 

Wilamowicach, gdyż niemieckim władzom utrzymywanie polskiego proboszcza w 

niemieckim, ich zdaniem, mieście Wilamowice było nie na rękę. Ich starania ksiądz Jeż także 

opisał w swojej kronice: 

 

Trzy części parafian[,] o których wiem, a z 4tej znaleźli się tacy, którym szło na rękę moje 

wywiezienie – podczas gdy poprzedni opłakiwali po domach, wspólnie się modlili za mną 

– do kościoła uczęszczali w tym celu[,] abym wrócił – miejscowym władzom niemieckim 
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nie dawali spokoju, orędując za mną – wszystkie partyje miały się zebrać w sobotę, aby 

jednomyślnie żądać u władz wyższych uwolnienia mnie – dzieci w szkole nauczycielstwu 

nie dali odporu, prosząc ze łzami za mną nauczycielstwo zapewniało dzieci, ksiądz wasz 

wróci, za 4 dni tak się stało (LM: 71). 

 

Na kolejnych kartach ksiądz skupił się na opisywaniu działalności tej ćwierci parafian, 

której – jego zdaniem – jego wywiezienie było na rękę. Nazywał ich „materialistami 

wilamowskimi”, „czynnikiem wilamowskim”, „hakatystami miejscowymi” (LM: 71–72). 

Działaniem potępianym przez księdza miały być skargi niektórych Wilamowian na jego 

propolską działalność oraz chęć administrowania przez radnych jego gospodarstwem. 

Następnie autor przeszedł do opisu swojej działalności antyniemieckiej, która miała być 

spowodowana właśnie tymi szykanami. 

 

Prześladowania mnie i groźby spotęgowały przeciwko niemcom całą moją działalność. 

Tajemnicą skrywałem ukrywających się przed wojskiem niemieckim, jak i działaczy 

organizacji podziemnej (…) funkcji wewnętrznokościelnych po polsku udzielałem, po 

polsku poszczególne dzieci w domu uczyłem, księgi parafialne, mimo ostrych pożądań 

niemieckich ani jednej literki nie mają – aby na przyszłość nie było śladu tutaj niemczyzny, 

miesiącami zwlekałem z wydawaniem metryk na Volkslisty. Umówiłem się z zaufania do 

pewnych parafian, aby nie brali ode mnie metryk, w ten sposób przez zwłokę uchronią się 

od Volkslisty – jednakże zdradzono mnie, broniąc siebie (LM: 72–73). 

 

Warto w tym miejscu przypomnieć, że ksiądz Jeż zaangażowany był w działania 

antyniemieckie na długo przed 1939 rokiem. Możliwe, że celem opisywania wspomnianych 

wydarzeń w tym miejscu była nie tylko kronikarska skrupulatność, ale chęć usprawiedliwienia 

siebie samego przed czytelnikiem z powodu podpisania Volkslisty: 

 

Aby unicestwić zamiary niemców hakatystycznych w Wilamowicach, nie dopuścić do 

kościoła dla germanizowania na Polską ambonę, na której tyle pracy polsko-patriotycznej 

przez tyle wieków przez moich poprzedników i moją włożono i nie dać przerwać ani na 

moment polskiej tradycji w polskim kościele i nie stawić sterroryzowanych parafian przed 

faktem dokonanym, na prośbę parafian, aby ich nie zostawić w tak krytycznych czasach 

samych – na podstawie porozumienia się przez pewnego kapłana, który przedostał się 

potajemnie przez granicę i miał możność zetknąć się ze mną z Krakowem – aby tem samem 

ratować swe życie, pamiętając o tem, że mi w obozie zagrożono poprzednio, ratować i 
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mojego brata – podpisałem Volkslistę, która zaliczała mnie do grupy IIIciej aż do 

odwołania, od Rządu Rzeczypospolitej Polskiej (LM: 73). 

 

Można przypuszczać, że fragmenty, w których ksiądz nazwał swoich parafian żmijami 

i zdrajcami, powstały jeszcze przed podpisaniem przez niego Volkslisty (wskazuje na to 

również ich graficzna forma). Kiedy sam został zastraszony, również przyjął narodowość 

niemiecką, był więc już ostrożniejszy w osądzaniu innych, którzy dokonali podobnego wyboru. 

W kolejnych fragmentach nie pisał już o Wilamowianach aktywnie działających na czyjąś 

szkodę, lecz o biernie patrzących na Niemców, którzy mieli niszczyć polskie chorągwie, 

kapliczki i krzyże nagrobne. Aktywnymi prześladowcami stali się więc Niemcy przyjezdni, a 

nie Wilamowianie, choć wcześniej ksiądz pisał, że „Nawet niemiec rdzenny okazał się 

idealniejszy od materialisty wilamowskiego” (LM: 71).  

Czasy okupacji niemieckiej autor podsumował: „Działalność moją z czasów okupacji 

niemieckiej w Wilamowicach, na podstawie wywiadu w marcu 1945 podniósł z uznaniem dla 

mnie Kapitan wojsk radzieckich N.K.W.D gestapo radzieckie – dziękując za nie. Był to 

profesor matematyki uniwersytetu moskiewskiego” (LM: 77). W tym fragmencie dostrzec 

można toposy, których sami Wilamowianie używali w celu usprawiedliwienia podpisania 

Volkslisty. Wspólne doświadczenia zdecydowały, że proboszcz przyjął część elementów 

narracji typowych dla wilamowskocentrycznej wspólnoty pamięci.  

W tekście tym znajduje się wiele nieścisłości, co często zdarza się w przypadku 

wspomnień i pamiętników. O ile los chorągwi rzeczywiście jest nieznany i mogły zostać 

zniszczone, to zarówno kapliczki, jak i krzyże nagrobne z polskojęzycznymi napisami w 

Wilamowicach nie zostały zniszczone. Świadczą o tym liczne zachowane do dzisiejszego dnia 

nagrobki z polskimi inskrypcjami, szczególnie w reprezentacyjnej alei wejściowej. Podobnie 

zdanie, że za jego sprawą tutejsze księgi parafialne powstałe w czasach okupacji „ani jednej 

literki nie mają”, nie jest prawdą, jak wykazała kwerenda w Archiwum Parafialnym3.  

Dzięki tej kwerendzie udało się uzyskać jeszcze jeden, niecytowany dotąd dokument: 

wniosek rehabilitacyjny księdza Jeża z 12 sierpnia 1945 roku. Jego tekst jest niemal tożsamy 

ze wspomnianym fragmentem o podpisaniu Volkslisty i jego argumentacją. Na źródło to należy 

z perspektywy historycznej patrzyć szczególnie ostrożnie – oprócz subiektywności autora 

                                                

3 Wszystkie zapisy w księdze domów z okresu wojny oraz duża część zapisów w księdze chrztów jest w języku 

niemieckim. 
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dochodzi jeszcze fakt, że fragment ten jest tożsamy z treścią oficjalnego dokumentu do władz, 

mający określony cel – udowodnienie polskości autora i usprawiedliwienie „odstępstwa od 

narodowości polskiej”. Podobnie jak we wnioskach rehabilitacyjnych Wilamowian, ksiądz 

podał w nim wiele argumentów trudnych do zweryfikowania i zabiegów retorycznych, np. 

pochwałę radzieckiego kapitana.  

Sposób prowadzenia narracji zmienia się w opisie wkroczenia Armii Czerwonej. Ten 

fragment nie był dostępny dla władz, autor mógł więc pisać z innej perspektywy. Stacjonowanie 

wojsk radzieckich widziane było jako okres traumy: „Od 28 I 1945 do maja 1945 stacjonowane 

były wojska radzieckie w Wilamowicach, tak długo, co było strasznem dla tutejszej ludności, 

szczególnie kobiet i dziewcząt[,] dopóki nie przełamano oporu niemieckiego w Bielsku i 

Dziedzicach” (LM: 77). Autor pisał o rekwirowaniu przez żołnierzy własności parafialnej „na 

wniosek polskich burmistrzów”, których wymienia z imienia i nazwiska, a że „ludność zaś 

oszczędzając siebie, wszystkich odsyłała do plebanii” (LM: 77). Moi rozmówcy wspominali 

jednak tylko zawłaszczenie mienia ich rodzin bądź sąsiadów, postać duchownego po 

wkroczeniu Armii Czerwonej została przez moich rozmówców przemilczana. 

Według księdza wszyscy Wilamowianie „oświadczyli się, że są Polakami, a jeśli 

podpisali Volkslistę, to tylko pod terrorem i przymusem władz niemieckich” (LM: 78). Mimo 

to spotkały ich prześladowania: 

 

Ale na skutek skarg i oskarżeń ze strony polskiej – jak też wzajemnego od oskarżania się 

jednych i drugich – rozpoczęły się ponure dni w Wilamowicach: wojska radzieckie, 

posyłane przez Gestapo, nocami wywlekały dziewczęta, kobiety, mężczyzn pakowały do 

piwnic – wywoziły do Kęt, do Wadowic, do Białej, do więzień, a w końcu na Ural. Na 

Uralu umarło kilku Wilamowian. Dziewczęta zaś i kobiety i mężczyźni wywiezieni do 

obozów koncentracyjnych, skazani zostali do pracy, skąd po odbyciu kary – po odejściu 

wojsk radzieckich za czasów rządów Polskich wrócili do Wilamowic – ale już nie domów 

rodzinnych. Te bowiem wraz z całym inwentarzem martwym i żywym, ziemią, zostały 

jako poniemieckie zabrane przez Komisje Przesiedleńcze i oddane do użytku ludziom, 

którzy o majątki poniemieckie wnieśli podania (LM: 78). 

 

W tym fragmencie została podkreślona rola „strony polskiej” w oskarżaniu 

Wilamowian i ich prześladowaniach. Autor opisał te prześladowania, używając słów z czasów 

okupacji: Gestapo (jako NKWD), obozy koncentracyjne. Nie wiadomo do końca, co autor miał 

na myśli, mówiąc o „oskarżaniu się jednych i drugich”, wzajemnym oskarżaniu się 
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Wilamowian, czy oskarżaniu Polaków przez Wilamowian. Być może, pisząc te słowa, nie robił 

jeszcze rozróżnienia na Wilamowian i wilamowskich Polaków/polskich Wilamowian, o czym 

napiszę później.  

W kolejnym fragmencie ksiądz Jeż pisał o inicjatorach wysiedleń Wilamowian:  

 

Wykaz takich [przeznaczonych do wysiedlenia] majątków[,] i to najlepiej prosperujących, 

właścicieli najlepszych i najreligijniejszych, robili polscy burmistrzowie – jak [nazwisko], 

były sklepikarz ze Starej Wsi, a burmistrz wilamowski, który zajął dwór w Starej Wsi 

Starowiejskiego[,] i Władysław K[nazwisko], robotnik kopalniany z Wilamowic wraz z 

partią P.P.R. (…) Na majątki te wilamowskie najwięcej lecieli ludzie małej i bardzo niskiej 

wartości moralnej wpisani do wrogich partii z Pisarzowic, ze Starej Wsi, Bielan, 

Hecznarowic i Gilowic. Ci zupełnie do kościoła nie uczęszczają i z kościołem nie mają 

żadnej łączności (LM: 78). 

 

W swojej narracji ksiądz Jeż utożsamia osoby wysiedlające Wilamowian jako 

niekatolików, a w każdym razie jako osoby niepraktykujące. To zabieg minimalizacji 

pozwalający księdzu na celowe pomijanie roli katolików jako prześladowców. Wysiedlających 

identyfikował natomiast z władzą i partią, a więc jako osoby niemające „łączności z 

kościołem”. Ksiądz zastosował tu strategię ekspulsji – „kolektywistyczną nieczułość” na 

pojedynczych członków narodu (Nijakowski 2013: 38).  

W tekście kroniki widoczny jest topos Polaka-katolika. Ksiądz Jeż utożsamił tutaj bycie 

„prawdziwym Polakiem” z byciem katolikiem. Podobna asocjacja jest stosowana często, gdyż 

„[i]dea nowoczesnego narodu w warunkach polskich kształtowała się w okresie zaborów, kiedy 

Polska była pozbawiona państwowości, dlatego też nie mogła się opierać na pojęciu 

obywatelstwa, lecz na innych czynnikach, takich jak religia i tradycja. Powstało wtedy hasło 

«Polak-katolik», emblemat polskiego nacjonalizmu” (Kubica 2011: 69). A więc Polacy-

katolicy nie ponoszą odpowiedzialności za członków partii utożsamianych z ateistami.  

 Jeśli chodzi o opis przebiegu wysiedleń, ksiądz opisał go z podobnej perspektywy jak 

moi rozmówcy, nie nazywając jednak prześladowców Polakami, ale „bezpieką”:  

 

Przesiedlenie odbywało się tajemnie: Niespodzianie bezpieka milicja wchodzili do domów, 

nieraz i w nocy mieszkańców usuwali tak, że ci z tem, co mieli na sobie odchodzili, 

przeznaczeni do umieszczenia się pomiędzy znajomych, krewnych, a co napotkali w 

domostwie zabierali[,] i ubrania męskie[,] i kostiumy żeńskie[,] i żywność itd[.], a potem 

przeznaczali majątek do zajęcia zgłoszonym w gminie (LM: 78). 
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 Jeż wiele miejsca poświęcił opisowi kolejnych prób wysiedleń Wilamowian oraz starań 

Wilamowian o ich uniknięcie. Z dużą skrupulatnością dokumentował kolejne działania: 

 

Na skutek pism wnoszonych do Ministeriów w Warszawie w sprawie przesiedlania, 

nadeszło pismo z Ministerium Sprawiedliwości o treści, że zajęto domy poniemieckie, z 

których mieszkańcy wraz z uchodzącym wojskiem niemieckim pouciekali i domy te 

poopuszczali. Taką relację na swoje usprawiedliwienie dała partia[,] a podpisała relację 

t[ę] urzędniczka gminna (LM: 79). 

 

Autor opisuje również zaangażowanie przedwojennego działacza PSL-u, a 

powojennego ministra poczt i telegrafów Józefa Putka, który podnosił sprawę na Najwyższej 

Radzie Narodowej w 1946 roku: 

 

Na postawie wyjaśnienia, że pismo przez partię wniesione, polegało na fałszu, gdyż żaden 

z Wilamowian nie opuścił swego domostwa i na podstawie przedstawienia sprawy 

mieszkańców wilamowskich Sąd Najwyższy w Warszawie – Najwyższa Rada Narodowa 

w Warszawie. W sprawie tej interweniował poseł Minister poczt i telegrafów Józef Putek, 

mający w Wilamowicach swoją starą partię z byłym burmistrzem przedwojennym na czele 

Janem Miką – uznał Wilamowian za równych Polakom, za przymuszonych do podpisania 

Volkslisty przez Niemców i przyznał im prawo rehabilitacji. Zrehabilitowani zostali 

wszyscy Wilamowianie przez Starostwo i przez rozprawy sądowe z małymi wyjątkami, 

którzy mieli oskarżenia[,] że działali przeciwko Polakom – ci są dotąd w obozach – 

niektórych Prezydent ułaskawił (LM: 79). 

 

 Wczytując się w narrację księdza, można odnieść wrażenie, że coraz częściej stawał on 

po stronie Wilamowian. Pisał na przykład o nielegalnych wysiedleniach: 

 

Lecz mimo rehabilitacji Wilamowian[,] Korpus Bezpieczeństwa Publ. z Krakowa 

wojskowy, w czasie tym[,] tj. w roku 1946[,] zajął 17 domów, przesiedlił 17 rodzin, 

zabierając Wilamowianom zrehabilitowanych najpiękniejsze domy i zagospodarowane 

domostwa. Wprawdzie przybyła z Warszawy Komisja ministerialna [zamarkowała?] 

wobec Korpusu Bezpieczeństwa przybyłego do Wilamowic bezprawne postępowanie 

przesiedlenia i zabrania majątku – przyobiecała przesłuchanym poszkodowanym powrót 

do ich domostw, ale stan trwa dalej – wsiedleni przez Korpus ani myślą opuścić 

Wilamowice (LM: 79). 
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Zwrócił uwagę również na tragiczną sytuację prześladowanych Wilamowian:  

 

I tak mieszkańcy Wilamowic kompletnie zniszczeni zostali materialnie, a do zniszczenia 

nieprzesiedlonych przyczyniły się nowe rabunki, terror, zbrodnia pod maską partyzantów, 

które często się pojawiały w roku 1946, zabierając mieszkańcom – jako Germanom ich 

mienie trzodę chlewną, ubrania, pieniądze, obuwie i żywność. Z dawnego kwitnącego 

dobrobytem miasteczka Wilamowice została świecąca pustkami nędza. Zagrożone 

dziewczęta aresztowaniami pooddalały się od swych rodziców i poszły do obowiązków do 

Katowic, do Krakowa, do Bielska, do łodzi, aby ujść obozów i zhańbienia (LM: 79–80). 

 

 W tym miejscu nie ma mowy o karze za jakieś winy (np. podpisanie Volkslisty). 

Parafianie-Wilamowianie opisani są jako ludzie skrzywdzeni, ograbieni z majątków, zmuszeni 

do ucieczki. Widoczny jest więc topos Wilamowian ofiar. Zaobserwowana w tekście kroniki 

zmiana stosunku do Wilamowian może wynikać z tego, że ksiądz dostrzegł, że ofiarami 

powojennych prześladowań często padały osoby, które jego zdaniem były niewinne.  

Od tego momentu historia podzielona jest na mniejsze rozdziały. Kolejny opowiada o 

śmierci organisty „na skutek udaru serca [wstawka po łacinie] zbolały na skutek wywiezienia 

córki do obozu w Oświęcimiu i przesiedlenia zięcia z domostwa jego” (LM: 80). Ksiądz pisał 

o tym, jak obronił go przed usunięciem z urzędu z powodu statusu Volksdeutscha posiadającego 

drugą grupę, jednak organista zmarł mimo to wskutek traumy po wysiedleniu i wywózce jego 

rodziny. Według księdza kolejni organiści:  

 

na wstępie jako warunek stawiali wysiedlenie kogoś z Wilamowian jako niemca, a nadania 

mu odpowiedniego majątku wraz z inwentarzem żywym. Na co zdecydować się nie można 

było: Parafianie sami uznali, lepiej niech będzie bez organisty na razie, śpiewać będziemy 

sami, w czasie nabożeństw, a gdy stosunki życiowe ułożą się w Wilamowicach – wrócą 

[???] do domostw swoich, tedy i organista będzie. Zgodziłem się na te propozycję parafian 

(LM: 81).  

 

Opisując tę historię, ksiądz przedstawiał siebie w roli obrońcy Wilamowian, godząc się 

na ich propozycję. Tymczasem według moich rozmówców do Wilamowic przybył jednak na 

jakiś czas organista, objął on dom, z którego tego samego dnia wysiedlono wilamowską 

rodzinę, która po kilku latach mieszkania u sąsiadów opuściła Wilamowice już na zawsze. Tego 

faktu ksiądz nie odnotował w kronice. Zastosował tutaj strategię zaprzeczania faktom.  
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 Rozdział „Odebranie przez gminę Polską wikaryjki” opowiada o przejęciu jednego z 

parafialnych budynków przez niemieckich urzędników na potrzeby gminy w czasie okupacji. 

Budynek ten, stojący przy rynku, został przejęty po wojnie przez gminę jako mienie 

poniemieckie: mimo protestów i skarg proboszcza budynku tego nie udało się odzyskać. Za ten 

stan proboszcz obwiniał kilku Wilamowian: 

 

W partyjach niemieckich będący poszczególni Wilamowianie sprzyjali niemieckiemu 

zaborcowi – jako należącemu do gminy wilamowskiej, a nie do kościoła, tam się schodzili 

na zebrania (…). Winni są w tej sprawie Wilamowianie, którzy dobrze wiedzieli, że 

wikaryjka to dom kościelny, że poprzedni dzierżawca fabrykant Krzyżanowski dzierżawił 

ten dom przez Władze Kościelne wynajęty, a przecież z chciwości dla gminy go odebrać 

chcieli (LM: 82).  

 

Zdaniem księdza Wilamowianie nie sprzeciwili się administracji niemieckiej, kiedy 

przejmowała budynek należący do parafii. Nie wiadomo jednak, czy rzeczywiście mieli na to 

jakiś wpływ i czy ksiądz wiedział, na jakiej podstawie mogliby się na to nie zgodzić, skoro 

burmistrzem i innymi osobami decyzyjnymi w mieście były osoby spoza Wilamowic.  

Ksiądz Jeż pisze, że inicjatorami wysiedleń byli miejscowi Polacy: „Kapitan z 

żołnierzami, których sprowadziła tutejsza partia wsiedlonych – dla zrobienia miejsca w 

gospodarstwach wilamowskich innym” (LM: 83), „22/2 Polacy z Wilamowic i Polacy 

wsiedleni wnoszą pismo do Ministerjum o wysiedlenie w ogóle Wilamowian jako żywiołu 

wrogiego Polsce: Dnia 22/2 1947 powyżsi pozbierawszy na piśmie podpisy pojechali z 

przedstawieniem swej prośby do Warszawy” (LM: 85). Warto zwrócić uwagę na kategorię 

„wilamowscy Polacy/Polacy z Wilamowic/polscy Wilamowianie/Polacy w Wilamowicach”, 

która oznaczała mieszkańców Wilamowic urodzonych w Wilamowicach bądź przybyłych do 

Wilamowic przed 1945 rokiem, którzy nie czuli się Wilamowianami, ale Polakami. Byli to 

najczęściej mężczyźni ożenieni z Wilamowiankami, służący, wyrobnicy. Propolsko nastawiona 

inteligencja nie wliczała się do tej grupy. Natomiast „Polacy wsiedleni” to tacy, którzy w 

Wilamowicach zamieszkali po 1945 poprzez wysiedlenie wilamowskiej rodziny i objęcie jej 

majątku. Te kategorie ksiądz zaczerpnął najprawdopodobniej od swoich parafian, gdyż używali 

ich wszyscy moi rozmówcy, po wilamowsku nazywając wilamowskich Polaków 

„Wymysiöejer Pöła”, a wsiedlonych po prostu „Pöła”. 

Według księdza to zarówno wilamowscy Polacy, jak i Polacy wsiedleni odpowiedzialni 

byli za wznowienie wysiedleń w Wilamowicach po tym, gdy Wilamowianom udało się 
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przekonać władze w Warszawie do ich zaniechania. Prawdopodobnie chodziło o spotkanie,  

które zapisało się w pamięci członków wilamowskocentrycznej wspólnoty, o którym piszę w 

rozdziale dotyczącym wywózek i aresztowań. 

Następnie w Kronice zostają opisane zajścia związane z działalnością partyzantki: 

zastrzelenie partyzanta w karczmie przez „komendanta policji tajnej pochodzącego z 

Pisarzowic” i jego pochowanie w bezimiennym grobie (za co księdza spotkały 

nieprzyjemności), a także o napadzie partyzantów na posterunek milicji, w wyniku czego 

zastrzelono milicjanta (LM: 83). Działalność partyzantów ksiądz oceniał negatywnie: 

 

Pod maską partyzantów zjawiały się w tym czasie bandy terrorystyczne, werbowane w 

wielkiej liczbie z różnych stron – bandę taką pochodzącą z Bielan przyaresztowała milicja, 

a w listopadzie w sądzie wojskowym w Krakowie odbyła się rozprawa[,] nad którą tą bandą 

sąd ogłosił wyrok nawet do 12 lat więzienia. Na usprawiedliwienie bandytów jeden z 

adwokatów, że mogli bić Volksd. – zaznaczył Prokurator Wojskowy: Najwyższy Sąd w 

Warszawie orzekł, że Wilamowianie uznani zostali za obywateli polskich – przeto nie 

wolno ich było bić (LM: 83). 

 

 Warto zwrócić uwagę na fragment usprawiedliwiania się partyzanta, że bił 

Volksdeutschów, oraz orzeczenie sądu, niezezwalające na wykluczenie Wilamowian z 

obywatelstwa polskiego. W innym miejscu ksiądz pisał: „przyczyniły się nowe rabunki, terror, 

zbrodnia pod maską partyzantów, które często się pojawiały w roku 1946, zabierając 

mieszkańcom – jako Germanom ich mienie trzodę chlewną, ubrania, pieniądze, obuwie i 

żywność” (LM: 80). 

 Ksiądz przechodzi do opisu remontów i zakupów, które wraz z parafianami 

przeprowadzał w kościele, zaznaczając, że komitet parafialny „zadecydował zaczekać z 

ukończeniem [budowy nowego] kościoła[,] póki Wilamowianie nie wrócą do swoich domostw” 

(LM: 84). Komitet i ksiądz uważali za prawdopodobny w niedługim czasie powrót 

wysiedlonych Wilamowian do swoich gospodarstw.  

 W kolejnym rozdziale „Wybory do Sejmu Ustawodawczego” autor opisał wybory z 19 

stycznia 1947 roku. Pisał o „komunistycznej partii w Wilamowicach, do której obok Polaków 

w Wilamowicach należeli Polacy wsiedleni” (LM: 84). Podał również istotną informację o 

obawach przed „drugą Volkslistą”: 
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By zyskać głosy wpisanych na liście wyborczej, gdyż domyślała się partia, że ludzie 

udziału brać nie będą w głosowaniu[,] obawiając się „Drugiej Volkslisty”, podawano do 

wiadomości, że skreśleni będą wywiezieni – stąd aby się nie narazić[,] każdy z listy 

wyborczej głosować musi. Członkowie partii chodzili po domach wyborców i zbierali 

podpisy wyborców. (…) Cz[ę]ść znaczna mieszkańców manifestacyjnie w głosowaniu nie 

brała udziału (LM: 84–85). 

 

Rok 1947 zapisał się w kronice również jako kolejna próba wysiedleń organizowana 

przez „Polaków z Wilamowic i Polaków wsiedlonych” (LM: 85). Autor przytoczył tam 

anegdotę o pewnym polskim milicjancie z Bielan, który chcąc ożenić się z Wilamowianką, 

zatrzymał wysiedlenia, co wywołało sprzeciw wysiedlających: 

 

P. [inicjał nazwiska] po 4omiesięcznym pobycie w Wilamowicach przybywszy z kresów 

wschodnich – jako komendant milicji zaznajomił się w celach małżeńskich z tutejszą 

Wilamowianką [nazwisko] – Volksdeutscherką. Przeciwko jego zamiarowi podniosła się 

burza Polaków tak w Wilamowicach[,] jak i jego miejscu rodzinnem w Bielanach, gdyż 

Polacy żądali, aby się z córkami żenił. Na balu milicji w sali gminnej stary milicjant 

[nazwisko] z Pisarzowic dla zamanifestowania swych zapatrywań strzelił na sali, raniąc 

siebie ciężko w nogę. Wsiedleni Polacy i Polacy wilamowscy wnieśli przeciwko p. 

[nazwisko nowożeńca] trzy skargi do Korpusu Bezpieczeństwa, do Wojewódzkiej 

Komendy i do Powiatowego Komendanta. Powiatowy Komendant po rozpatrzeniu sprawy 

dał pozwolenie na zawarcie małżeństwa[,] a nawet osobiście był w kościele na ślubie i na 

uroczystości weselnej, co bardzo nie podobało się oskarżycielom. Z obawy o swoje 

wysiedlenia z Wilamowic – pociągneli ze sobą Polaków, którzy siedzą na wilamowskich 

majątkach, a jest takich do 40 rodzin w Wilamowicach, że ci dali swoje podpisy na piśmie 

skierowanym do Ministerium o wysiedlenie w ogóle Wilamowian z Wilamowic (LM: 85). 

 

Ksiądz pisze o „burzy Polaków” i ich aktywnym udziale w kolejnych próbach 

wysiedlenia Wilamowian. W dalszym ciągu swojej relacji obwinia jednak samych Wilamowian 

o zaistniałą sytuację: „Ten postępek wywołali i sami Wilamowianie[,] którzy swem 

zachowaniem i wyrażeniami ujemnemi dla Polski zniszczyli całoroczną pracę moralną osób 

troskających się o ich pozostawienie na miejscu i pojednanie z Polakami i zapomnienie 

wszystkiego[,] co w Wilamowicach zaszło” (LM: 85). Zastanawiające jest, co miał na myśli 

autor, pisząc o „wszystkim, co w Wilamowicach zaszło”. Zdanie to spełnia rolę wyważania 

racji, by w rezultacie uzasadnić niechęć do Wilamowian (por. Tokarska-Bakir 2004: 78)  
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Opierając się na takiej interpretacji, można stwierdzić, że ksiądz uważał prześladowania 

Wilamowian za karę Bożą, co odpowiada opisanej przez Nijakowskiego strategii „dopustu 

Bożego”. Przykładem może być sposób pisania o Józefie Danku [Płaćnik], któremu w swojej 

kronice zarzucał, że „palcem nie kiwnął” przy ratowaniu polskich chorągwi z kościoła, i że z 

racji bycia Ortsbauernführerem od niego „za Niemca wiele zależało” (LM: 74). Inny obraz 

wyłania się z opowieści moich rozmówców, przez których Józef Danek opisywany był jako 

człowiek, który wykorzystując swoją pozycję „przodowego rolnika”, pomagał Polakom i 

informował Wilamowian, że nastąpi u nich kontrola (np. w sprawie nielegalnego uboju świń)4. 

Jego krytyczne nastawienie wobec hitlerowskiej propagandy w czasie wojny sugerowała 

również austriacka badaczka Doris Sauer (1993: 148), która w czasie wojny robiła w 

Wilamowicach badania. Według niemieckojęzycznej literatury osoba pełniąca funkcję 

Ortsbauernführera nie musiała należeć do NSDAP i rzeczywiście miała możliwość rejestracji 

robotników w gospodarstwach niemieckich (Münkel 1996: 168–177).  

Jak czytamy w kronice, Józef Danek „otrzymał od Polski zapłatę: majątek jego oddały 

Polskie Władze służącemu jego, jego włóczono po lagrach, dzieci poszły w rozsypkę” (LM: 

74–75). Zdaniem księdza za niezareagowanie na zarekwirowanie polskich chorągwi adekwatną 

zapłatą było odebranie całego majątku, zamknięcie na kilka lat w obozie w Jaworznie oraz 

aresztowanie jego dzieci (niektóre z nich kilka lat siedziały w obozach). Podobną retorykę 

przyjął dziekan Józef Rączka5, opisując w aktach wizytacji dziekańskich6, konsekwencje 

podpisania Volkslisty przez Wilamowian: „Wilamowianie ponieśli swoją zapłatę, stracili swoje 

znaczenie, zostały tylko strzępy dawnej popularności” (Fic 2018: 241). Przez obu duchownych 

losy jednostki, życie i zdrowie ludzkie było cenione niżej niż losy symboli narodowych czy 

Polski jako organizmu państwowego. Nie wzięli pod uwagę, że doświadczenia wojenne 

Wilamowian podczas okupacji miały dwa punkty odniesienia: Polaków i Niemców, a 

doświadczenia Polaków – tylko Niemców (zob. Engelking 2001: 24).  

                                                

4 K/1920–1924/2014. 

5 Warto w tym miejscu wspomnieć, że Rączka jako proboszcz w Hałcnowie był zaangażowany w polonizację tej 

miejscowości i walkę ze swoimi w większości niemieckojęzycznymi parafianami, co czynił we współpracy z 

wilamowskim proboszczem Andrzejem Kondolewiczem, poprzednikiem ks. Jeża (Kominiak 2015: 178; 

Wołczański 2016: 271). 

6 Akta wizytacji dziekańskich to opisy najważniejszych wydarzeń w parafii sporządzane podczas odbywających 

się raz w roku wizytacji dziekana w każdej parafii dekanatu. W czasie wojny dziekanem był ks. Józef Rączka, 

proboszcz w Bestwinie.  
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Wilamowianie w czasie wojny nie brali udziału we „wspólnocie braterstwa Polaków” 

przeżywanej w czasie wojny, o której w odniesieniu do polskich elit pisała Barbara Engelking. 

Z powodu braku takiego poczucia w czasie wojny, a także przez wykluczenie i prześladowania 

po jej zakończeniu, wielu Wilamowian nie stworzyło sobie poczucia takiej wspólnoty, jak to 

stało się z większością polskiego społeczeństwa (Engelking 2001: 26). Wilamowianie nie 

postrzegali Polaków przez pryzmat stereotypu Polaka aktywnie walczącego z niemieckim 

okupantem, lecz jako mieszkańca okolicznych wsi, który nie był wcielany do Wehrmachtu i do 

tego często występował przeciwko nim. Polacy byli dla Wilamowian etnicznie „obcymi”. 

Duchowny wskazywał na działanie kary Bożej, pisząc nie tylko o Wilamowianach. 

Również pisząc o wypadku, w wyniku którego zginęła córka mężczyzny, który następnego dnia 

rano miał wysiedlić kilkadziesiąt rodzin, napisał: „z automatu przez żołnierza śmiertelnie 

postrzelona – w drodze do szpitala do Białej umarła bez zaopatrzenia, bo nikt w nocy tam nie 

wspominał – nawet lekarz nie wspomniał. I tak z dopustu Bożej woli, zamiast nad 

Wilamowianami, sąd odbył się nad tegoż córką” (LM: 83). Zdaniem księdza wysiedlenie 

zostało przez ten wypadek odroczone. 

 Wracając do przytoczonego wcześniej cytatu, interesujące wydaje się zdanie o 

„całorocznej pracy moralnej osób troskających się o ich pozostawienie na miejscu i pojednanie 

z Polakami i zapomnienie wszystkiego, co w Wilamowicach zaszło”. Możemy się domyślać, 

że Jeżowi chodziło o działania jego własne i miejscowej wilamowskiej propolskiej inteligencji 

(np. Eugeniusza Bilczewskiego). Według niektórych źródeł wprowadzenie zakazu używania 

języka wilamowskiego było motywowane chęcią ochrony Wilamowian przed wysiedleniami, 

zorganizowaną przez lokalną inteligencję. Poprzez zarzucenie swojego germańskiego języka 

Wilamowianie mieliby udowodnić swoje przywiązanie do polskości. Być może to właśnie ten 

zakaz, w którego wprowadzenie sam ksiądz mógł być zaangażowany, miał na myśli, pisząc o 

„całorocznej pracy moralnej”. W tym wypadku określenie „praca moralna” można by uznać za 

racjonalizację – w normalnych warunkach zakazywanie komuś używania własnego języka i 

stroju byłoby nie do przyjęcia, ale w tym wypadku miało służyć jedynie dobru Wilamowian.  

Relacja księdza Jeża zawiera wiele cennych informacji na temat zdarzeń z okresu wojny 

i powojnia – nie może być jednak traktowana jako dokument, na podstawie którego można 

bezrefleksyjnie te zdarzenia rekonstruować. Wyraźnie widać w niej nie tylko polskocentryczną, 

nacjonalistyczną perspektywę, ale również subiektywizm autora, który kierował się chęcią 

zachowania swojego dobrego imienia, naginając pewne fakty, a także (zwłaszcza w narracji o 

wojnie i pierwszych miesiącach powojennych) wyraźną niechęć do Wilamowian. Warto się 

więc zastanowić, kto był potencjalnym czytelnikiem tego dzieła. Ksiądz zapewne zdawał sobie 
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sprawę, że kronika parafii jest dokumentem historycznym przechowywanym w archiwum, 

który w przyszłości może być wykorzystany albo przez historyków, albo przez hierarchów 

kościelnych. Chodziło też zapewne o prezentację parafii nowemu proboszczowi. Do tego 

dochodzi tożsamość dużej części relacji z tekstem oficjalnego dokumentu, jakim był wniosek 

rehabilitacyjny. Odbiorcą tego drugiego tekstu jest urzędnik, który ma ocenić, czy ksiądz był 

niewinny „przyjęciu narodowości niemieckiej”.  

Tekst kroniki Jeża jest równie przesycony toposami i wzorcami interpretacyjnymi, jak 

opowieści wspomnieniowe Wilamowian. Ksiądz jako osoba zaangażowana w przekonanie 

Wilamowian do polskości należał do polskocentrycznej wspólnoty pamięci, jednak przez 

wspólne doświadczenie wojny, Volkslisty i prześladowań powojennych przejął również toposy 

i wzorce interpretacyjne typowe dla wilamowskocentrycznej wspólnoty pamięci. I tak obok 

toposu Polaków katolików, czy Wilamowian kolaborantów i Wilamowian zdrajców, które w 

wilamowskocentrycznej wspólnocie pamięci mają swoje odwrotności: toposy Polaków 

bezbożników, Polaków kolaborantów i niewinnych Wilamowian, w narracji Jeża pojawiają się 

toposy podpisali, bo się bali, oraz uznali nas za kolonię niemiecką, a także Wilamowian ofiar i 

Polaków prześladowców. W niektórych fragmentach można dostrzec nawet wzorzec 

interpretacyjny nieuczciwego potraktowania Wilamowian po wojnie, choć nie był on tak silny 

jak w wypowiedziach moich rozmówców. Obecny w wilamowskocentrycznej narracji wzorzec 

interpretacyjny Wilamowianie są lepsi od innych przez Jeża został dostrzeżony, lecz 

skrytykowany jako objaw pychy i nieuzasadnione wywyższanie się. 

Nie wchodząc w dyskusję na temat wagi źródeł pisanych i mówionych w historii, 

dokument ten nie może być traktowany jako bardziej prawdziwe czy obiektywne źródło 

historyczne niż zebrane przeze mnie relacje ustne Wilamowian. Czytając ten tekst, należy 

pamiętać również o funkcji, jaką jego autor sprawował, oraz o tym, że został on spisany 

prawdopodobnie już po opisywanych wydarzeniach. Chromik zwrócił uwagę, że jako ksiądz-

Volksdeutsch w komunistycznej Polsce mógł on czuć się szczególnie zagrożony 

prześladowaniami, dlatego kronika parafialna mogła stanowić „formę usprawiedliwienia 

działań duchownego, wiele z opisywanych przez niego uczynków przypisywanych części 

Wilamowian nie znajduje potwierdzenia w innych źródłach. Nie poddając krytycznej ocenie 

ofiary tamtych wydarzeń, należy jednak odnieść się do stworzonego przez niego źródła z pewną 

dozą ostrożności, zwłaszcza jeżeli idzie o ocenę poszczególnych osób” (Chromik 2019: 232). 

Stąd też obecność w narracji księdza elementów wilamowskocentrycznej narracji, w tym 

toposów usprawiedliwiających podpisanie Volkslisty.  
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Kubica pisała o międzywojennych tekstach Bożeny Stelmachowskiej: „Ta 

polonocentryczna etnografia Kaszubów miała nieskrywany cel polityczny: obronę polskich 

interesów imperialnych. Jakiekolwiek wspieranie prób emancypacji narodowej Kaszubów było 

postrzegane jako antypolskie. Jest to charakterystyczny motyw nacjonalistycznego dyskursu” 

(Kubica 2020: 144). Tekst księdza Jeża (jak prawdopodobnie również jego nominacja na 

stanowisko katolickiego proboszcza w Wilamowicach) oprócz obrony polskich interesów 

imperialnych (dotyczących nie tyle samych Wilamowic, co pobliskiej bielsko-bialskiej wyspy 

językowej i całego Śląska Cieszyńskiego) mógł być tłumaczony również obroną przed innym 

wrogiem – luteranizmem7. Jeż twierdził, że jego aresztowanie było przygotowaniem 

„przedpola do ofensywy protestantyzmu” (Krzyżanowski 2018: 246).  

Być może używanie argumentu o luteranizmie było usprawiedliwieniem duchownego 

stawiania dobra narodu ponad religią. Swoje skupienie w walce o polskość mógł w ten sposób 

usprawiedliwiać walką o katolicyzm. Postawy takie wśród przedstawicieli bepizmu, czyli 

polskiego katolickiego nacjonalizmu, opisał w swojej książce Jan Józef Lipski (2015: 96–97), 

który twierdził, że z tych samych powodów ideologowie Katolickiego Państwa Narodu 

Polskiego wykluczali z narodu polskiego „Polaków innych wyznań chrześcijańskich, zarówno 

ewangelików ze Śląska Cieszyńskiego, jak Mazurów, czy członków rozproszonych po całej 

Polsce gmin protestanckich” (Lipski 2015: 97). To straszenie luteranizmem jako wyznaniem, 

do którego wprowadzenia dążą Niemcy, wydaje się kuriozalne kilka kilometrów od Hałcnowa, 

w którym ogromną większość mieszkańców stanowili Niemcy-katolicy i blisko granicy ze 

Śląskiem Cieszyńskim, gdzie stereotyp Niemca-ewangelika i Polaka-katolika w ogóle się nie 

sprawdzał. Mogło to wynikać z dwóch powodów: dlatego że rzymskokatolicka parafia 

Wilamowice należała w tym czasie do archidiecezji krakowskiej i małopolskiego pochodzenia 

księdza Jeża. Jak wykazała moja analiza, wśród członków wilamowskocentrycznej wspólnoty 

pamięci występują toposy pobożnych Wilamowian i pobożnych Niemców (zawsze 

przedstawianych jako katolicy) oraz Polaków bezbożników, a więc inaczej niż w narracji Jeża, 

gdzie Polacy bezbożnicy byli wyjątkami od reguły. 

                                                

7 Takie postępowanie nie było obce jego poprzednikowi, księdzowi Andrzejowi Kondolewiczowi. W kronice 

domu zakonnego sióstr służebniczek w Wilamowicach zachował się taki zapis: „U nas wiecznie Niemcy z Bielska 

ruchy prowadzą tak się boją, że przez nas Wilamowice spolszczone zostaną. Ks. Dziekan różnych sposobów 

używa i zaklina, by nie dopuścili na luterską szkołę. (…) lecz jeszcze zapowiadają wielkie starcie się na Zielone 

Święta” (Polak 2008: 17). 
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Kolejnym ważnym źródłem historycznym są powstałe po wojnie i nigdy 

nieopublikowane zapiski lokalnego propolskiego działacza i kierownika szkoły Eugeniusza 

Bilczewskiego. Niestety ponieważ znajdują się one w zbiorach prywatnych, dostęp do treści 

dotąd niecytowanych jest utrudniony i w związku z tym te zapiski nie weszły do zbiorowej 

pamięci Wilamowian. Pośrednio zawarte w nich informacje trafiły jednak do Wilamowian 

przez prace historyków, także w sfabularyzowanej i sfolkloryzowanej formie. Najważniejszymi 

źródłami dla historyków były zeszyty zatytułowane Ciąg dalszy historii Wilamowic od roku 

1910 w formie kroniki podany (1936) oraz Wilamowice od 1909 roku (1951). 

 Jak Bilczewski napisał w jednym z zeszytów: „W formie kroniki pragnę skreślić dzieje 

Wilamowic od roku 1909 – spisane będą na podstawie ksiąg gminnych, opowieści ludzi i 

własnych tu przeżyć” (Bilczewski 1951: b.n.). Autor zdawał sobie sprawę ze znaczenia emocji 

w czasie opisywania przeżytych przez siebie wydarzeń: „Z odległości prawie 50 lat chcę 

obiektywnie podać dalszy ciąg historii lat miasteczka. Zabierałem się do tego już w 1936 roku, 

zbierając materiały. Wojna w 1939 przerwała tą pracę. Może dobrze się stało, gdyż czas 

eliminuje subiektywne uczucie chwili” (Bilczewski 1951: 4). Bilczewski pisał o odrębnej, 

wilamowskiej tożsamości: „Z czasem poczucie narodowości się zacierało i choć przy spisach 

ludności podawali narodowość polską, uważali się za «wilamowianów», czy to miało oznaczać 

odrębną narodowość, nie wiadomo” (Bilczewski 1951: 3).  

Bilczewski obszerniej odniósł się do problemu Volkslisty w Kronice miasta 

Wilamowice w powiecie oświęcimskim, gdzie pisał: „1941. Volkslista. Trzeba stwierdzić, że 

właściwie wszyscy mieszkańcy niemiecką listę podpisali. Jeśli np. mąż był «czystym» 

polakiem podpisała żona i na odwrót. W ten sposób starali się uchronić od wysiedlenia i szykan 

Richtera. Kilka zaledwie ludzi stało się zausznikami i pomocnikami Richtera (Podsłuchiwanie 

czy kto mówi po polsku)” (Bilczewski Kronika: 13). Autor w swoim tekście rozróżniał 

„volksdeutschów” i „polaków” [pisownia oryginalna] (Bilczewski Kronika: 15). 

Bilczewski był propolsko nastawionym działaczem, jednak miał krytyczne podejście do 

Kościoła rzymskokatolickiego. Jego narracja jest bardziej zbliżona do tej obecnej w 

opowieściach Wilamowian należących do wilamowskocentrycznej wspólnoty pamięci. 

Wpisuje się ona we wzorzec interpretacyjny nieuczciwego potraktowania Wilamowian po 

wojnie, choć częściej występuje w niej topos złych Wilamowian. 

Inny charakter mają pisane przez Wilamowian wspomnienia z obozów na terenie ZSRR. 

Jako pierwszy spisał je miejscowy urzędnik Jan Fox [Poüermin] (1903–1996). Pierwszą wersję, 

zdaniem jego córki, napisał bezpośrednio po przyjeździe do Wilamowic, a więc na jesień 1945 
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roku, ale „potem Poloki przyśli i mu to zabrali, co spisał i spolili”8. Fox spisał jednak swoje 

wspomnienia jeszcze raz i pod spolszczonym nazwiskiem Foks opublikował je w częściach w 

lokalnej gazecie „Wilamowice i Okolice” w latach 1991–1992 pod tytułem Etapami na Ural9. 

Analizę tego tekstu zamieściłem w mojej pracy magisterskiej (Król 2018: 65–71). Jak 

zaznaczył sam autor, jego wspomnienia powstały za namową Wilamowian, którzy się do niego 

zwrócili, aby ocalić od zapomnienia pamięć o pobycie Wilamowian na Uralu. Fox przebywał 

na Uralu zaledwie kilka miesięcy, jego wspomnienia są jednak obszerne i szczegółowe. Był 

więziony w obozie nr 523 w Artiomowsku, około 3000 kilometrów od Wilamowic. W jego 

tekście jest wiele emocjonalnych fragmentów i odniesień do męki Chrystusa (podróż i pobyt 

na Uralu autor wielokrotnie nazwał „drogą krzyżową”). Widoczne są w nim wzorce 

interpretacyjne nieuczciwego potraktowania Wilamowian po wojnie oraz trzeba być dobrym 

człowiekiem.  

Tekst Foxa był czytany i wielokrotnie wspominany przez moich rozmówców. W formie 

wycinków bądź całych egzemplarzy gazety zachował się w niektórych archiwach rodzinnych. 

Stał się implantem pamięci, w którym przechowywano opowieści. Zostały one 

sfabularyzowane i sfolkloryzowane przez moich rozmówców i przekazane mi drogą ustną, tak 

jakby moim rozmówcom opowiadali to ich rodzice albo nawet jakby przeżyli to sami. O 

przejmowaniu takich „klisz” z kultury popularnej pisała Hajduk-Nijakowska (2016: 260). Tych 

opowieści jednak nie analizowałem, gdyż skupiłem się wyłącznie na opowieściach o pobytach 

Wilamowian w obozach na terenie Polski. 

Jeszcze dalej, bo ponad 5000 kilometrów od Wilamowic leżał obóz nr 9 we wsi 

Bajdajewka, gdzie więziony był Stanisław Danek [Poükner] (1928–2015). Gdy go uwięziono, 

miał zaledwie 16 lat. W obozie przebywał z kilkoma kolegami z Wilamowic w podobnym 

wieku. Do domu wrócił po czterech latach. Danek spisał swoje wspomnienia na 48 stronach 

maszynopisu w latach 90. XX wieku. Aż do swojej śmierci w 2015 roku maszynopisu nie 

udostępnił nikomu poza żoną swojego zmarłego kolegi, który przebywał z nim w tym samym 

obozie. Żona Danka na krótko przed swoją śmiercią poinformowała mnie, że takie 

wspomnienia posiada i że chciałaby, by nie zostały one zapomniane. Udostępniła maszynopis 

również pasjonatowi języka wilamowskiego, Pawłowi Szutowowi, który wykonał na jej prośbę 

jego kopię, z której dzięki jego uprzejmości korzystałem. 

                                                

8 K/1925–1929/2008. 

9 Wspomnienia te drukowane były w książce Wywieziono nas bydlęcymi wagonami (129–148). 
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Wspomnienia Foxa i Danka różnią się od siebie. Jest to związane zapewne z tym, że 

przebywali w różnych obozach i w różnym czasie, a także z różnicy pokoleniowej. Podczas 

gdy Fox na zesłaniu był już ponad czterdziestoletnim mężczyzną, Danek był nastolatkiem. Co 

więcej, Fox pisał swoje wspomnienia w celu ich opublikowania w lokalnej gazecie (a 

przynajmniej tę ich wersję, którą znamy). Nie wiemy natomiast, co było motywacją Danka. Z 

jednej strony zabronił on pokazywania tych wspomnień osobom postronnym aż do jego 

śmierci. Z drugiej strony ich forma oraz obszerność (49 stron maszynopisu) sugeruje, że mógł 

myśleć o wydaniu ich w formie książki, choćby pośmiertnie.  

Wspomnienia Foxa i Danka powinny zostać poddane szerszej analizie w kontekście 

pamiętników więźniów. W mojej pracy skupiam się głównie na opowieściach 

wspomnieniowych Wilamowian przekazywanych drogą ustną. Specyficzny charakter tego typu 

pamiętników wymaga „licznych konfrontacji metodologicznych z opracowaniami 

teoretycznymi dotyczącymi wykorzystania źródeł pamiętnikarskich” (Kość 2008: 13). Według 

podziału stosowanego przez Katarzynę Kość relacje Foxa i Danka to wspomnienia łagrowe. 

Autorka pisała również o podziale na wspomnienia publikowane i niepublikowane, co ma 

według niej znaczenie, ponieważ „pierwsze poddane były korekcie i obróbce redakcyjnej, co 

znacznie wpłynęło na ich styl i treść, a drugie pozostały niezmienione; stąd też zawierają liczne 

błędy (stylistyczne, gramatyczne, ortograficzne), ale za to są «autentyczne i naturalne»” (Kość 

2008: 15).  

Wspomnienia Danka należą z pewnością do tych drugich, natomiast wspomnienia Foxa 

były co prawda publikowane, jednak ówczesna redakcja amatorskim sposobem wydawanej 

gazety zapewne nie wpływała na ich formę aż tak bardzo, jak działo się to w przypadku 

wspomnień wydawanych przez profesjonalne wydawnictwa. Wydaje się jednak, że autorzy 

obydwu tekstów, choć nie przeszły one redakcji językowej, dopuszczali możliwość ich 

wydrukowania w przyszłości. Taka świadomość musiała wpłynąć na „wygładzenie” swoich 

wspomnień przez autorów w postaci autocenzury. 

 W mojej pracy nie zajmuję się analizą relacji Wilamowian o pobycie w obozach na 

terenie ZSRR, korzystam jednak z tych fragmentów tekstów Foxa i Danka, w których 

wspominają obozy przejściowe i aresztowania na terenie Polski. Przebywali oni w nich w 

drodze na Ural wraz z wieloma innymi Wilamowianami, również tymi, którzy z tych obozów 

zostali zwolnieni. 

4.3. Publikacje popularnonaukowe 
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W XXI wieku lokalne instytucje (Urząd Miasta i Gminy Wilamowice, Miejsko-Gminny 

Ośrodek Kultury w Wilamowicach, Parafia św. Trójcy) wydało kilkanaście książek 

popularnonaukowych bądź popularyzatorskich na temat poszczególnych aspektów kultury i 

historii Wilamowic, z których wybrałem te, które wydawały się najistotniejsze dla 

analizowanych w tej pracy zagadnień. 

W 2007 roku Józef Gara, Wilamowianin i miejscowy poeta, wydał własnym nakładem 

swoją Kronikę historyczną miasteczka Wilamowice. W broszurze tej autor zawarł opis 

wydarzeń z czasów wojny i okresu powojennego, które miały miejsce w Wilamowicach:  

 

W czasie II wojny światowej władze okupacyjne uznały język wilamowski za 

praniemiecki, a ludność za niemiecką. W 1940 roku zaczął się masowy pobór mężczyzn 

do wojska niemieckiego, kto jednak stawiał opór został wywieziony do obozu w 

Niemczech. Rok później władze niemieckie zaczęły przymuszać miejscową ludność do 

podpisywania Volkslisty, w przeciwnym razie grożono im obozem koncentracyjnym. 

Osoby, które nie chciały być Niemcami wywożono do obozów w Niemczech. Podczas 

wojny na frontach niemieckich zginęło około 50 mężczyzn z Wilamowic. Większość z nich 

w ogóle nie przyjmowała do wiadomości, że są Niemcami. Z braku rąk do pracy władze 

niemieckie pozwoliły Wilamowianom zatrudniać Polaków do pracy w gospodarstwach. 

Dzięki temu dużo Polaków ocalało i uniknęło wywiezienia do prac przymusowych w III 

Rzeszy. Do pracy w wilamowskich gospodarstwach zgłaszali się nie tylko Polacy z 

Wilamowic, ale także z sąsiednich wiosek. Po wkroczeniu Armii Czerwonej, na Sybir 

wywiezionych zostało kilkadziesiąt osób, które zostały przez Polaków wskazane jako 

Germany. Polacy, którzy obronieni zostali przez Wilamowian przed wywiezieniem ich na 

przymusowe roboty do III Rzeszy, okazali się w większości wobec nich nielojalni. Nasyłali 

oni także Rosjan na mieszkańców Wilamowic, jak i sami ich aresztowali i wywozili do 

obozów w Mikuszowicach, Oświęcimiu i Jaworznie. Ubierali oni biało-czerwoną opaskę, 

przychodzili i dawali 15 minut na spakowanie się. Wybierali lepsze domy, w których było 

co ukraść. Później nastąpiła rehabilitacja i pod koniec lat 50-tych pozwolono tym 

wysiedlonym wrócić do swoich domów, ale niejednokrotnie nie było do czego wracać 

(Gara 2007a: 23–24). 

 

Tekst ten zawiera wiele toposów i wzorców interpretacyjnych typowych dla członków 

wilamowskocentrycznej wspólnoty pamięci. Są to zarówno toposy dotyczące członków grup 

Wilamowian: niewinnych, pomagających innym, ofiar, i Polaków niewdzięcznych, 

nieuczciwych, prześladowców, jak i te dotyczące podpisania Volkslisty: uznali nas za kolonię 
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niemiecką, podpisali, bo się bali, podpisali, ale pomagali Polakom. Narracja autora wpisuje się 

we wzorzec interpretacyjny nieuczciwego potraktowania Wilamowian po wojnie. Te elementy 

narracji będę dokładniej analizował w rozdziałach dotyczących poszczególnych punktów 

węzłowych wilamowskocentrycznej wspólnoty pamięci.  

Autor użył takich kategorii etnicznych jak moi rozmówcy i ksiądz Jeż, przeciwstawiając 

Polaków z Wilamowic Wilamowianom. Jego zdaniem to Polacy byli odpowiedzialni za 

prześladowania Wilamowian. Pisał, że „nasyłali Rosjan” oraz „sami aresztowali i wywozili do 

obozów” Wilamowian. W zdaniu „Wybierali lepsze domy, w których było co ukraść” Gara 

podkreślił materialne motywacje Polaków wysiedlających Wilamowian.  

Autor zwrócił również uwagę na lekceważący stosunek do Wilamowian Polaków z 

okolicznych wsi: 

 

Wypada tutaj także wspomnieć o opowiadaniach i anegdotach, które tworzone były przez 

ludzi z okolicznych wiosek. Wilamowianie byli osobami bardzo gospodarnymi i 

zaradnymi, stroniącymi od bójek i kontaktów z obcymi, cenili oni również swoje tradycje. 

Złośliwe nieraz opowiadania pod adresem Wilamowian niejednokrotnie tworzą ludzie[,] 

przez których przemawia zazdrość i chęć zdeptania tego, co pozostało do dziś. (…) 

Opowiadania te znane są również innym miejscowościom, ale okoliczne wioski kierowały 

je zawsze pod adresem Wilamowic (Gara 2007a: 20). 

 

W opisie tym widoczne jest konstruowanie własnej tożsamości Wilamowian w opozycji 

do Polaków z okolicznych wsi. Wilamowianie to „swoi” – gospodarni, zaradni, posiadają same 

pozytywne cechy w przeciwieństwie do zazdrosnych „obcych”, sąsiadów zza miedzy. Obrazy 

te są tożsame z tymi występującymi w opowieściach wspomnieniowych moich rozmówców. 

Tak dokładny i emocjonalny opis może być związany z osobistymi przeżyciami autora. Jego 

ojciec zginął jako niemiecki żołnierz, matka i dziadkowie zostali wysiedleni, a sprawa 

odzyskiwania majątku ciągnęła się przez kilkadziesiąt lat. 

Inny charakter mają publikacje wydawane przez Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w 

Wilamowicach. Omówię tutaj dwie prace Jolanty Danek na temat strojów wilamowskich: 

Katalog stroju wilamowskiego (Danek 2009a) oraz jego albumowe rozszerzenie Strój 

wilamowski (Danek 2009b).  

W rozdziale zatytułowanym „Wpływ lat wojennych i powojennych na społeczność 

Wilamowic” autorka zamieściła sfabularyzowaną i sfolkloryzowaną, a przejętą przez Urszulę 

Perkowską (2001a) i Marię Katarzynę Lasatowicz (1992: 14) opowieść o tym, że to „niemiecki 
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okupant zabronił mówienia po wilamowsku” (Danek 2009a: 17). Autorka zaznaczyła w 

kolejnej części wywodu, że: „Ostateczny jednak cios dla kultury Wilamowic, czyli języka i 

odmiennego ubioru (…) zadali przedstawiciele władzy komunistycznej, uznali bowiem, że 

Wilamowian najlepiej byłoby wysiedlić, powstał tylko problem – dokąd?” (Danek 2009a: 17). 

Następnie zwróciła uwagę na dystans Wilamowian do Niemiec: „W odróżnieniu od 

podbielskich wiosek zamieszkałych przez ludność niemiecką, większość Wilamowian nigdy 

nie widziała państwa niemieckiego na oczy” (Danek 2009a). W drugiej publikacji Danek pisała: 

„Niemieccy mieszkańcy pobliskich Kóz, Bielska i Hałcnowa jeszcze przed wejściem Rosjan w 

1945 roku uciekali na zachód, a Wilamowianie nie, bo nic ich z Niemcami nie łączyło. Można 

byłoby jeszcze pojechać do mitycznej Flandrii, z której przywędrowali członkowie przed 

wiekami, niestety, mało kto w ogóle wiedział, gdzie ta ziemia leży” (Danek 2009b: 53–54).  

Takie dystansowanie się od Niemców jest częstym elementem wypowiedzi moich 

rozmówców, wynikającym z przeciwstawiania wilamowskiej tożsamości niemieckiej w 

podobnym stopniu, co polskiej. Interesujące, że nigdzie indziej nie pojawia się wątek 

wysiedlenia do Flandrii. Autorka w swej pracy zastosowała strategię ekspulsji (por. Nijakowski 

2009), nie nazywając prześladowców Polakami, a „komunistycznymi sąsiadami” i „nową 

władzą”. Brakuje tutaj więc toposu Polaków prześladowców. W jej wywodzie obecne są jednak 

motywy zaczerpnięte z wilamowskocentrycznej narracji, np. topos sąsiadów prześladowców, 

bez określenia ich narodowości czy sugestii, że wysiedlano tylko bogatych: 

 

Nie wyjechali również, gdy komunistyczni sąsiedzi wyrzucili ich z domów. Mieszkali 

kątem u tych Wilamowian, z biedniejszych gospodarstw, których nie wysiedlono. 

Wyemigrowali więc do rodzin, którym nowa władza pozwoliła łaskawie zostać w 

„komunistycznym raju” pod warunkiem, że na zawsze wyrzekną się swojego języka i 

przestaną nosić odmienne stroje (Danek 2009b: 54) 

 

W literaturze popularnonaukowej temat wywózek Wilamowian na teren ZSRR jest 

potraktowany lakonicznie. Wspomnienia Jana Foxa oraz teksty przywołujące historie 

wywożonych na Ural były publikowane w 1992 roku w lokalnej gazecie „Wilamowice i 

Okolice”. Wzmianki na ten temat nie pojawiają się jednak w żadnej lokalnej publikacji wydanej 

w XXI wieku przez instytucje publiczne, nawet tam, gdzie umieszczono nieraz rozbudowane 

teksty o historii Wilamowic, a także fragmenty o powojennych prześladowaniach (Danek 

2007a: 10–17, 2007b: 12, 2009a: 17, 2009b: 53–54, 2012: 4–5; Fertacz 2005: 15–16).  
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Historię Wilamowian wywiezionych na Syberię poruszyła pasjonatka hecznarowskiej 

historii Beata Nycz, pisząc życiorys Antoniego Flasza, rzeźbiarza z Hecznarowic: „W kwietniu 

1945 roku razem z wieloma mieszkańcami Wilamowic, którzy znaleźli się na listach 

narodowościowych, został internowany i trafił do obozu jenieckiego w obwodzie 

swierdłowskim na Syberii, gdzie przebywał do lipca 1945 roku” (Nycz 2018: 77). Ta 

informacja to przykład na demokratyzację historii (w tym wypadku biografii rzeźbiarza) i 

pokazywanie jej z wielu perspektyw, a nie jak w niektórych książkach wydawanych przez 

lokalne instytucje – wersji dostosowanej do potrzeb lokalnej polityki.  

W przypadku tekstów pisanych przez Wilamowian i wydawanych przez lokalne 

instytucje trudno mówić o spójnej narracji. Cechuje je raczej eklektyzm, za to wszyscy autorzy 

korzystają z fabulatów obecnych zarówno w relacjach ustnych Wilamowian i mieszkańców 

okolicznych wsi, jak również publikacjach naukowych, paranaukowych i publicystycznych. 

Jest to związane z tym, że pisane były one na różne potrzeby i w różnym okresie. U Foxa i 

Danka widoczne są elementy autocenzury. Gara wydał swoją kronikę własnym sumptem i jak 

sam mówił: „mogłem pisać co chciałem, nikt mi się nie wtrącał”10. Być może dlatego to w jego 

pracy negatywny obraz Polaków, niezgodny z pamięcią oficjalną, jest najbardziej wyrazisty. 

Danek była lokalną działaczką związaną z instytucjami kultury, co wpływało na kształt jej 

narracji.  

Wilamowskocentryczna perspektywa obecna jest, moim zdaniem, bardziej niż w 

tekstach pisanych przez mieszkańców Wilamowic, w wypowiedziach Wilamowian 

cytowanych czy parafrazowanych przez naukowców różnych narodowości i piszących w 

różnych językach. Najwięcej jest ich w pracach Elżbiety Teresy Filip (2005b), Rinalda Neelsa 

(2012) i Bartłomieja Chromika (2019). Toposy i wzorce interpretacyjne stosowane przez moich 

rozmówców oraz fragmenty sfabularyzowanych i sfolkloryzowanych historii usłyszanych w 

terenie znalazły się również w pracach innych autorów, którzy decydowali się na 

przeprowadzenie rzetelnych badań terenowych, np. Tomasza Wicherkiewicza, Jadwigi 

Zieniukowej czy Norberta Morcińca. 

W tekstach publicystycznych i popularnonaukowych wydawanych w okresie PRL-u 

pisano o niesłusznym, przymusowym uznaniu Wilamowian za Niemców czy „braniu” 

Wilamowian za Niemców (Imielski 1973; Rozner 1971: 123). Autorzy tych tekstów, pisanych 

przez osoby związane z Wilamowicami i zapewne znające lokalną historię, chcieli odwrócić 

                                                

10 M/1924–1929/2010. 
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uwagę od Volkslist przez podkreślenie związków z polskością – tak aby Wilamowianie 

pasowali do modelu jednonarodowego państwa z ich barwną „kulturą ludową”.  

Takie stosowanie strategii konsolidacji nie zmieniło się bardzo po 1989 roku w tekstach 

wydawanych przez lokalne instytucje kultury. Wtedy to próbowano jednak poruszać badane 

przeze mnie punkty węzłowe, m.in. na łamach lokalnego pisma „Wilamowice i okolice”. W 

latach dziewięćdziesiątych ukazało się tam kilka tekstów na temat powojennej historii, w tym 

szczególnie cenne, omawiane wyżej wspomnienia z Uralu Jana Foxa. Pojawienie się takich 

wspomnień świadczy o zmieniających się relacjach między dwoma obiegami pamięci: oficjalną 

– państwową i nieoficjalną – lokalną (Napiórkowski 2016: 268).  

Dyskusję (notabene burzliwą) na temat Volkslisty podjęto tylko raz w cyklu tekstów o 

historii lokalnej autorstwa mieszkańców gminy (Rozner 1992a–b; Tomanek 1992). Tekst 

Roznera o Volksliście i historii powojennej spotkał się z polemiką mieszkańca jednej z 

okolicznych wsi, na którą żaden z Wilamowian nie odpowiedział (Walek 1992). Później, poza 

jednym apelem o dokumentowanie historii lokalnych (Pasierbek 1996), temat historii wojny i 

okresu powojennego nie był w lokalnym piśmie poruszany. Sama dyskusja została natomiast 

dostrzeżona przez naukowców (por. Libera & Robotycki 2001: 392–394).  

4.4. Volkslista i powojenne prześladowania Wilamowian w tekstach naukowych i 

popularnonaukowych 

Zanim przejdę do analizy tekstów dotyczących Volkslisty i powojennych prześladowań 

Wilamowian, chciałbym zaznaczyć, że polskich autorów Wilamowice fascynowały już co 

najmniej od połowy XIX wieku. Pisali o nich przede wszystkim podróżnicy (Łepkowski 1853, 

1863; Smólski 1910), pamiętnikarze (Szymeczko 2003)11 i folkloryści (Młynek 1907), opisując 

Wilamowian jako ciekawostkę, grupę o egzotycznym pochodzeniu. Niektórzy z tych autorów 

byli szczególnie zaangażowani w sprawę polską (Smólski 1910). Wymienione prace to głównie 

relacje z podróży albo materiały dostarczone przez pochodzących z Wilamowic uczniów szkoły 

średniej, której nauczycielem był autor (Młynek 1907).  

Pierwszą pracą na temat historii Wilamowic była Monografia miasteczka Wilamowic 

pióra przybyłego z Galicji nauczyciela i późniejszego kierownika szkoły i polskiego aktywisty 

Józefa Latosińskiego (1909). Choć w publikacji tej widać polityczne zaangażowanie autora, 

jest to jednak praca wartościowa ze względu na ogrom opublikowanych w niej materiałów 

                                                

11 Ksiądz Jan Kanty Szymeczko był wikarym w Wilamowicach w latach 1908–1910. 
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historycznych, które dzisiaj nie są już dostępne. Później pojawiły się prace literaturoznawcze 

(Anders 1933), a także lingwistyczne (Kleczkowski 1920, 1921; Mojmir 1930–1936). W 

przeciwieństwie do niemieckich i flamandzkich badaczy, którzy o deportacjach Wilamowian 

na Syberię pisali już w latach siedemdziesiątych (Kuhn 1970: 18, 1981: 403; Olma 1983: 34; 

Ryckeboer 1977), z powodu cenzury w okresie PRL-u polscy naukowcy nie pisali o Volksliście 

i prześladowaniach Wilamowian w ogóle (por. Rozner 1971: 127).  

Pierwszą pracą historyczną traktującą o interesującym nas okresie była wydana w 2001 

roku niemal 800-stronicowa, interdyscyplinarna praca zbiorowa Wilamowice. Przyroda, 

historia, język, kultura oraz społeczeństwo miasta i gminy, zwanej w Wilamowicach „Nową 

monografią”. Temat powojennych prześladowań został w niej ujęty na zaledwie kilku stronach, 

co redaktorka części historycznej tłumaczyła w ten sposób: „[s]pecyfika Wilamowic 

doprowadziła do bolesnych przeżyć wielu mieszkańców miasteczka w niedawnych jeszcze 

czasach, które tkwią nadal w świadomości nie tylko najstarszego pokolenia”, dlatego autorzy 

nie zdecydowali się na „pełne opracowanie historyczne dziejów Wilamowic” (Korzeniowska 

2001: 70). Dlatego też charakter skrótowy mają teksty Urszuli Perkowskiej (2001a–b) 

dotyczące czasów okupacji i okresu powojennego, w których zrezygnowano z podejmowania 

trudnych, bolesnych tematów. Głównym źródłem, na którym opierała się autorka, były kroniki 

Jeża i Bilczewskiego. Wzmianki o Volksliście i powojennych prześladowaniach oparte na tych 

źródłach znalazły się również w tekstach etnografów (Bazielich 2001: 9) i historyków (Janusz 

2013: 19–20; Rodak 2014).  

Inaczej wyglądało wykorzystanie tego źródła w tekstach Elżbiety Teresy Filip (Filip 

2000, 2002, 2003, 2005a–b). Autorka opisała historię Wilamowic, korzystając nie tylko ze 

źródeł zastanych, ale także z materiału zebranego w trakcie samodzielnie prowadzonych 

wywiadów. Najbardziej obszerny tekst autorki zatytułowany Flamandowie z Wilamowic? Stan 

badań (Filip 2005b) zawiera wiele cennych cytatów z dokumentów, nieznanych wcześniej 

polskiej nauce publikacji, a przede wszystkim z badań etnograficznych autorki. Opisując 

powojenne losy Wilamowian, Filip oparła się na przytaczanych fragmentach kroniki Jeża, 

wspomnień Foxa oraz niepublikowanych wcześniej pismach z archiwum prywatnego Barbary 

Tomanek. Źródła zastane zostały skonfrontowane z wypowiedziami Wilamowian zebranych 

podczas prowadzonych w Wilamowicach wywiadów. Wiele miejsca etnografka poświęciła 

również procesowi odzyskiwania majątków w drugiej połowie lat pięćdziesiątych.  

Filip w swoich tekstach obficie cytowała wypowiedzi swoich rozmówców, również te 

niezgodne z dominującym dyskursem hegemona. Kontrastują one z pełnymi eufemizmów 
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publikacjami wielu innych autorów. Mimo że pisała „Wilamowianie” małą literą, to jej teksty 

cechuje wrażliwość na złożoność tożsamości Wilamowian:  

 

[XX] stulecie okazało się dla wilamowian niezwykle burzliwe. Nietrudno zauważyć, że to 

głównie inni wypowiadają się na ich temat i spierają się co do ich przynależności 

narodowej. Sami wilamowianie stoją jakby z boku i zdają się przyjmować wszystko, co 

niesie im los. Przez szereg wcześniejszych wieków identyfikacja wilamowian ze swoją 

miejscowością i lojalność wobec obowiązującej państwowości była w zupełności 

wystarczająca (Filip 2005b: 195–196). 

 

Dokumenty cytowane przez Filip i wypowiedzi jej rozmówców – chociaż rzadziej – 

stały się źródłem często przytaczanym przez innych badaczy. Z jej tekstów korzystali m.in. 

Neels (2012) i Chromik (2019).  

Z tych samych źródeł pisanych, uzupełnionych własnymi kwerendami, korzystali 

autorzy monografii historycznej Wilamowic, wydanej przez Stowarzyszenie „Wilamowianie” 

z inicjatywy Urzędu Miasta na 200-lecie nadania Wilamowicom praw miejskich. Jest to do tej 

pory najpełniejsze opracowanie dotyczące historii Wilamowic po wykupie z poddaństwa, 

powstałe na podstawie gruntownych kwerend i wielu nieznanych wcześniej materiałów. 

Najistotniejsze dla interesującego nas tematu są dwa rozdziały, dotyczący drugiej wojny 

światowej (Krzyżanowski 2018) oraz okresu powojennego (Fic 2018). 

Etnologiczną perspektywę – oprócz tekstów Elżbiety Teresy Filip, która jako badaczka 

identyfikuje się zarówno z etnografią, jak i historią – prezentuje tekst Zbigniewa Libery i 

Czesława Robotyckiego (2001) ze wspomnianej już monografii (Barciak 2001). Tekst Libery i 

Robotyckiego jest ważny dla mojej pracy, gdyż – jak deklarowali autorzy – prezentuje pamięć 

zbiorową Wilamowian na temat wojny i okresu powojennego. Wyniki moich badań różnią się 

jednak zasadniczo od rozpoznań autorów. 

Libera i Robotycki w swoim tekście pisali: „Nie dziwi więc, że w trakcie prowadzonych 

badań wilamowianie nie chcą mówić o podpisywaniu volkslisty, o tym, jak wyglądało ich życie 

podczas okupacji. Wspominają natomiast pomoc udzielaną Polakom w czasie wojny i 

niewdzięczność, jaka ich za to spotkała, oraz krzywdy doznane w czasie stalinizmu” (Libera & 

Robotycki 2001: 392). O ile drugie zdanie potwierdziło się w moich badaniach, to moi 

rozmówcy chętnie mówili o Volkslistach i okupacji. Różnice te mogą być związane z kolejnymi 

dwoma dekadami, które minęły pomiędzy czasem, kiedy badania prowadzili krakowscy 
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etnolodzy, a czasem, kiedy ja przeprowadzałem moje wywiady. Możliwe też, że wynika to z 

mojej pozycji badacza-insidera, co może świadczyć o braku zaufania do badaczy z zewnątrz.  

  Po 1989 roku Wilamowice stały się na nowo obiektem zainteresowań naukowców, w 

tym zwłaszcza językoznawców. Najobszerniej o opowieściach Wilamowian o Volksliście i 

powojennych prześladowaniach pisał flamandzki socjolingwista Rinaldo Neels, którego 

niepublikowana praca doktorska zawiera wiele cennych wypowiedzi Wilamowian na ten temat, 

a także analizę procesu wymierania języka (Neels 2012). Wyniki swoich badań streścił w 

opublikowanym cztery lata później tekście (Neels 2016). Analizy zakazu używania języka 

wilamowskiego znaleźć można także w dysertacji etnologa Bartłomieja Chromika (2019). 

Zajmował się tym również germanista Norbert Morciniec (2012). Wzmianki o Volksliście i 

powojennych prześladowaniach znalazły się też w pracach innych językoznawców (Andrason 

2013; Lasatowicz 1992; Majewicz 1991; Wicherkiewicz 1999, 2003; Wicherkiewicz & 

Zieniukowa 2001). Ich autorzy prowadzili własne badania terenowe, co prawda zorientowane 

na inne zagadnienia niż pamięć zbiorowa Wilamowian, ale tematyka Volkslisty, prześladowań 

powojennych (zwłaszcza zakazu używania języka wilamowskiego) i wielowymiarowości 

tożsamości Wilamowian pojawiała się również w ich pracach. 

4.5. Literatura niemieckojęzyczna 

Badacze niemieccy, którzy pisali o powojennej historii Wilamowic działali w ramach 

Sprachinselforschung12 – interdyscyplinarnego ruchu badań niemieckich wysp językowych. 

Etnologia niemiecka (Volkskunde) służyła w czasach narodowego socjalizmu celom 

politycznym (Macdonald 2021: 52). Jednak to badania wysp językowych, w związku z 

aktywnym zaangażowaniem niektórych badaczy w politykę nazistowską13, niosą za sobą 

szczególnie duży bagaż ideologiczny. To dlatego współcześni niemieckojęzyczni etnolodzy 

podchodzą do pojęcia wysp językowych z wielką ostrożnością.  

Krytycznej refleksji nad badaniami wysp językowych, która była częścią Volkskunde, 

brakuje w polskiej etnologii. W pracach poświęconych badaniom niemieckich etnologów 

polscy autorzy skupiają się głównie na antropologii fizycznej związanej z Völkerkunde 

                                                

12 W pracach badaczy niemieckich pojawia się też określenie Sprachinselvolkskunde, co oznacza „etnologię wysp 

językowych”. 

13 Sprachinselforschung nosiło w pierwszej połowie XX wieku w Niemczech znamiona ruchu politycznego. 
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(Kowalski 2015; Maj 2015), a nie badaniom wysp językowych i ich metodologii14. Krytycznej 

analizy działań naukowców aktywnych również w Wilamowicach dokonali niemieccy autorzy 

(Pinwinkler 2009; Sauer 1993; Schmidt-Lauber 1993; Weber-Kellermann 1959, 1978). O 

politycznym zaangażowaniu badaczy pisał m.in. Michael Burleigh (2002).  

Badacze wysp językowych napisali wiele prac, które dotyczą Wilamowic. Skupiali się 

oni przede wszystkim na stroju (por. Beil 1942; Hanika 1937; Karasek-Langer 1931; Kuhn 

1923, 1940; Steller 1937; Strzygowski 1939) oraz folklorze ustnym (Karasek & Strzygowski 

1930), muzycznym i tanecznym (Horak 1960, 1981). Brak badań stricte lingwistycznych 

można tłumaczyć tym, że słownik i gramatyka języka wilamowskiego zostały opracowane już 

wcześniej przez germanistów polskich (Kleczkowski 1920, 1921; Mojmir 1930–1936). W 

zbieraniu materiału do prac niemieckich badaczy niejednokrotnie uczestniczyli działacze 

hitlerowscy, jak np. kierownik szkoły z czasów okupacji, Walter Richter, wysłany do 

Wilamowic w celu szerzenia hitleryzmu, który pomagał zbierać lokalny folklor muzyczny 

(Król 2019: 49).  

Badacze wysp językowych traktowali Wilamowice jako skansen średniowiecznych 

niemieckich form kulturowych (por. Hanslik 1909: 37; Karasek-Langer 1931: 2). Ten 

metodologiczny nacjonalizm (por. Kubica 2020), stosowany był przez nich również po wojnie. 

Z powodu istnienia żelaznej kurtyny nie przyjeżdżali do Wilamowic (poza Oswaldem Urbanke) 

i nie prowadzili badań, a żaden z nielicznych Wilamowian, którzy wyjechali do Niemiec lub 

Austrii, nie został ich rozmówcą15. Nieliczni autorzy, którzy o Wilamowicach pisali, robili to 

na podstawie przedwojennych badań oraz z perspektywy swoich nacjonalistycznych, 

niemieckocentrycznych przekonań.  

Wilamowice nawet po 1945 roku pozostały dla niemieckich badaczy wyjątkowe– tym 

razem dlatego, że kiedy bielska niemiecka wyspa językowa przestała istnieć, wilamowska 

kultura i język w większym lub mniejszym stopniu przetrwała. Racjonalizowali oni to jednak 

                                                

14 Przykładem mogą być projekty realizowane w Instytucie Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu 

Jagiellońskiego. Naukowcy skupieni w zespole badawczym pod kierownictwem dr Małgorzaty Maj w szczególny 

sposób zajęli się materiałami Instytutu na Rzecz Niemieckiej Pracy na Wschodzie (Institut für Deutsche Ostarbeit), 

czego efektem jest monumentalna praca zbiorowa Antropologia i etnologia w czasie wojny (Maj 2015), a także 

monografia Stanisławy Trebunii-Staszel (2019).  

15 Istnieje jedynie jedna wzmianka na temat udziału Wilamowian w spotkaniach stowarzyszeń ziomkowskich w 

Austrii i w Niemczech w opowiadaniu Karla Olmy (Zöllner 1991), najprawdopodobniej jest to jednak fikcja 

literacka hałcnowskiego autora. 
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twierdząc, że był to efekt polonizacji Wilamowian i oszukania ich przez wmówienie, że nie są 

Niemcami. Pisał tak na przykład Othmar Rosner, Wilamowianin mieszkający w Austrii:  

 

Mam wrażenie, że Polacy są nawet dumni z Wilamowic i ich historii, gdyż mogłem się 

przekonać między innymi o tym, że oficjalny polski zespół taneczny w strojach 

wilamowskich prezentuje z wielkim sukcesem stare wilamowskie tańce zarówno w kraju, 

jak i za granicą. Obcokrajowcy nie wiedzą przecież, że tańczące „Polki” są potomkiniami 

niemieckich przybyszów, a same zainteresowane oczywiście nie chcą tego przyznać 

(Rosner 1977: 154). 

 

Walter Kuhn, czołowy niemiecki badacz wysp językowych, twierdził podobnie: 

 

Dziś w polskim piśmiennictwie występuje opinia o flamandzkim pochodzeniu 

Wilamowian. Przypisuje się im nawet szkocką domieszkę. (…) Jakkolwiek by te historie 

nie były kuriozalne i stały w sprzeczności z faktami, przede wszystkim, że jest to czysta 

wiejska śląsko-niemiecka gwara, tak stwarzają one pewną ochronę dla tej dziś jedynej 

niemieckojęzycznej wioski w Polsce (Kuhn 1981: 53). 

 

 Podobne wnioski zostały opublikowane w innych tekstach niemieckich autorów (por. 

Horak 1960; Kuhn 1954: 115, 1967: 243, 1970: 18, 1981: 403; Olma 1983: 34). Warto 

podkreślić, że ten nacjonalistyczny dyskurs stosowany był wiele lat po wojnie. 

4.6. Podsumowanie 

Historia Wilamowic była przedmiotem wielu opracowań naukowych. Najczęściej 

wykorzystywanym przez naukowców źródłem pisanym była kronika parafialna autorstwa 

pochodzącego z Małopolski rzymskokatolickiego proboszcza Franciszka Jeża. Tekst ten 

cechuje dyskurs nacjonalistyczny, z charakterystycznym dla niego podziałem ludzi 

opierającym się na kategoriach narodowych – Polaków i Niemców. Nie ma w nim miejsca na 

odrębną wilamowską tożsamość. Autor zmieniał jednak zdanie. W tekście pojawiają się też 

fragmenty, które świadczą, że przejął część wilamowskocentrycznej narracji. Choć ksiądz 

zapewne nie należał do wilamowskocentrycznej wspólnoty pamięci, to przyczyną mogło być 

wspólne doświadczenie niektórych wydarzeń. Tak było na przykład z Volkslistą. 

Podpisujących najpierw potępiał, a potem tłumaczył się, dlaczego sam podpisał, używając 

podobnych argumentów do tych funkcjonujących w opowieściach moich rozmówców. 
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Choć jego relacja była subiektywna i emocjonalna, stanowiła ona dla wielu naukowców 

piszących o Wilamowicach podstawę do opisu historii. Dotyczyło to zwłaszcza tych 

historyków, którzy przywiązywali większą wagę do słowa pisanego niż mówionego. Niektórzy 

poddali tekst kroniki bardziej krytycznej analizie, inni bezrefleksyjnie reprodukowali jego 

narrację w pracach naukowych. Spisane przez księdza, a także innych kronikarzy historie były 

czasem przez autorów powielane, zmieniane i dostosowywane do dyskursu dominującego. 

Działo się to w podobny sposób jak w przypadku fabularyzacji i folkloryzacji opowieści 

ustnych. W ten sposób toposy i wzorce interpretacyjne, którymi narracja była przesycona, 

trafiły do szerszego obiegu i zostały potwierdzone autorytetem naukowym. Dotyczyło to 

zarówno tych elementów narracji, które zgodne były z wilamowskocentryczną narracją, jak i 

tych, które Wilamowian przedstawiały w negatywnym świetle.  

Zaprezentowane tutaj teksty pisane przez mieszkańców Wilamowic – Wilamowian i 

Polaków – są różnorodne i przedstawiają różne perspektywy. Wspomnienia z Uralu zostały 

napisane w podobnej konwencji, co te pisane przez innych deportowanych. Zawierają jednak 

liczne toposy i wzorce interpretacyjne typowe dla wilamowskocentrycznej wspólnoty pamięci. 

Teksty wydawane przez lokalne instytucje często powielają informacje zawarte w pracach 

naukowych, wzmacniając proces fabularyzacji i folkloryzacji tych historii, które z perspektywy 

tych instytucji były przydatne – odżegnywanie się od niemieckości i podkreślanie 

wilamowskiej martyrologii. Wyrazistym przykładem jest powielanie informacji o zakazie 

używania języka wilamowskiego wydanym przez Niemców. Jedynie kronika Gary wydaje się 

przedstawiać opinie autora formułowane na podstawie własnych przeżyć. Zawiera ona wiele 

elementów typowych dla narracji wilamowskocentrycznej wspólnoty pamięci, w tym 

negatywny obraz Polaków. 

O Wilamowicach pisano wiele już na przełomie XIX i XX wieku. W czasie PRL-u w 

Wilamowicach prawie nie prowadzono badań, a jeśli już, to w tekstach nie poruszano tematu 

Volkslisty ani powojennych prześladowań. Wyjątkiem były prace niemieckich badaczy 

związanych przed wojną z badaniami niemieckich wysp językowych. Stosowali oni, podobnie 

jak przed wojną, metodologiczny nacjonalizm i widzieli w Wilamowianach Niemców 

udających Polaków i zakłamujących w ten sposób rzeczywistość. Szczególnie sceptycznie 

odnosili się do teorii o flamandzkim pochodzeniu Wilamowian, tak bardzo popularnej wśród 

mieszkańców miasteczka.  

Po 1989 roku na nowo wzrosło zainteresowanie Wilamowicami wśród przedstawicieli 

nauki. Wielu badaczy, szczególnie tych zainteresowanych językiem, przyjeżdżało do 

Wilamowic w celu jego dokumentacji czy analizy sytuacji socjolingwistycznej. W ich tekstach 
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pojawiały się wzmianki lub krótkie informacje o Volksliście i powojennych prześladowaniach. 

Ponieważ opierali się głównie na socjolingwistycznych badaniach terenowych, często powielali 

powtarzane przez Wilamowian fabulaty.  

W największej, interdyscyplinarnej monografii poświęconej Wilamowicom (Barciak 

2001) czasom drugiej wojny światowej i okresowi powojennemu nie poświęcono wiele 

miejsca. Tłumaczono to tym, że było jeszcze za wcześnie. Również autorzy antropologicznego 

rozdziału poświęconemu pamięci zbiorowej Wilamowian sygnalizowali, że Wilamowianie nie 

chcieli rozmawiać na te tematy (Libera & Robotycki 2001). Znacznie węższy zakres (lata 1818–

2018), ale obszerniej poddali analizie autorzy monografii historycznej pod redakcją Lecha 

Krzyżanowskiego. W tekstach dotyczących drugiej wojny światowej (Krzyżanowski 2018) 

oraz okresu powojennego (Fic 2018) znalazło się wiele nieznanych dotąd dokumentów. 

Najszersze badania terenowe prowadzili Elżbieta Teresa Filip (2005b) oraz Rinaldo 

Neels (2012). Zamieścili oni w swoich pracach wiele cytatów, oddając głos 

wilamowskocentrycznej narracji. Filip połączyła perspektywę historyczną i etnograficzną oraz 

poddała krytycznie analizie również tekst kroniki Jeża. Wiele cytatów z badań znajduje się 

także w pracy doktorskiej Bartłomieja Chromika (2019), który korzystał również z analiz 

wspomnianych badaczy, dodając własne spostrzeżenia. 

Wiele informacji faktograficznych na temat Wilamowian wywiezionych do ZSRR 

zawiera niedawno wydana, monumentalna Księga aresztowanych, internowanych i 

deportowanych z Górnego Śląska do ZSRR w 1945 roku (Węgrzyn 2021).  

 

 

 

 

  



5. Volkslista w opowieściach wspomnieniowych 

Wilamowian 

 

5.1. Wprowadzenie 

W grudniu 1939 roku niemieckie władze okupacyjne przeprowadziły spis ludności zwany przez 

moich rozmówców Fingerabdruckiem, czyli odciskiem palca. Większość Wilamowian została 

wtedy zadeklarowana jako Niemcy (Krzyżanowski 2018: 235). Volkslista została 

wprowadzona zarządzeniem z 4 marca 1941 roku.  

Osoby narodowości niemieckiej były w ramach niej przydzielane do czterech kategorii. 

Jak pisał Leszek Olejnik (2006: 26), do pierwszej należeć miały osoby narodowości niemieckiej 

„uświadomione i czynne narodowo”, czyli takie, które były przed 1939 roku zaangażowane 

politycznie. Do drugiej – „świadome swojej narodowości”, ale bierne politycznie. Trzecią 

grupę stanowili spolonizowani Niemcy, którzy zostali uznani za zdolnych do zniemczenia, a 

czwartą – całkowicie spolonizowani Niemcy. Większość Wilamowian otrzymała grupę trzecią, 

mniej drugą lub czwartą (Krzyżanowski 2018: 237–238). Kryteria przydzielania do 

poszczególnych grup omówię w kolejnej części rozdziału. 

Na kwestię Volkslisty można spojrzeć szerzej w kontekście doświadczeń wojennych 

ludności włączonej do Rzeszy. Temat Volkslisty został w ostatnich latach przywołany w 

niektórych pracach antropologicznych dotyczących pamięci Ślązaków (Gerlich 2010; Hajduk-

Nijakowska 2016; Kubica 2011). Grażyna Kubica pisała: 

 

Motywy podpisania Volkslisty były różne, np. obawa przed wywłaszczeniem, co było 

istotne szczególnie w przypadku właścicieli gospodarstw, próba uniknięcia wysłania na 

roboty przymusowe czy chęć pomocy bliskim: mężowi lub synowi w obozie 

koncentracyjnym albo areszcie. Żaden z naszych rozmówców nie uznawał podpisania 

Volkslisty za coś nagannego moralnie. Uważa się je za działanie wymuszone sytuacją i 

usprawiedliwione chęcią ochrony rodziny i jej majątku. Choć trzeba jednocześnie 

zauważyć, że strategia ta okazała się tak samo ryzykowna jak nieprzyjęcie Volkslisty, a 

może nawet bardziej (zginęła połowa wcielonych do Wehrmachtu) (2011: 176). 

 

Podobne motywy pojawiły się również w relacjach moich rozmówców, którzy 

podkreślali przymus podpisania listy oraz zastraszanie ich. Relacje Wilamowian o czasach 

okupacji od narracji Ślązaków różni to, że moi rozmówcy znacznie mniej miejsca poświęcali 
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służbie w Wehrmachcie. Główna oś wydarzeń znajduje się w Wilamowicach i to Volkslista w 

oczach osób z zewnątrz jest „winą”, która ich zdaniem później stała się pretekstem do 

prześladowania Wilamowian. Nie zmienia tego fakt, że ojcowie, dziadkowie i bracia w 

Wehrmachcie również pojawiają się w tych relacjach. 

Inne aspekty „winy”, jak członkostwo w Hitlerjugend, korzystanie z sanatoriów czy 

służba w Wehrmachcie podnoszone były wśród rozmówców spoza wilamowskocentrycznej 

wspólnoty pamięci: „Jak się uczyłam historii w szkole, bo ja zdawałam maturę, i sobie myślę, 

tyle się uczymy o tym, że ludzie ginęli w Oświęcimiu, a moja babcia w tym czasie jeździła do 

sanatorium”1. Być może te postawy przez moich rozmówców należących do 

wilamowskocentrycznej wspólnoty nie były postrzegane w kategorii „winy”, gdyż 

konsekwencje podpisania Volkslisty, takie jak prawo wyjazdu do sanatorium, były elementem 

codzienności.  

Ta różnica między młodszym a starszym pokoleniem może wynikać również z tego, że 

wojna „kojarzy się młodszym słuchaczkom i słuchaczom ze strachem, grozą i cierpieniem, i to 

zupełnie niezależnie od tego, w jakim charakterze i w jakich krajach znajdowali się świadkowie 

historii” (Welzer, Moller & Tschuggnall 2009: 358–359). Tymczasem dla moich rozmówców 

raczej Volkslista, a nie służba w Wehrmachcie była silniejszym piętnem. Być może dlatego że 

to głównie osoby, które nie służyły w Wehrmachcie, stały się obiektem prześladowań po 

wojnie. Nie bez znaczenia może być też dobór rozmówców: jedynie pięciu mężczyzn, z którymi 

rozmawiałem, było w Wehrmachcie.  

 

5.2. Fingerabdruck i Volkslista w relacjach Wilamowian 

Moi rozmówcy i rozmówczynie, mówiąc o Volkslistach, mieli na myśli najczęściej zarówno 

Fingerabdruck, jak i właściwą Volkslistę. Niektórzy mówili, że „najpierw był odcisk palca, a 

dopiero potem Volkslista”2, ale w relacjach podpisywanie obu dokumentów zlewa się w jedną 

całość. Dlaczego tak się dzieje, postaram się wyjaśnić na przykładzie zebranego materiału. 

Moi rozmówcy o Volksliście mówili chętnie, ale niemal każda relacja skupiała się nie 

tyle na samym akcie jej podpisania, co na usprawiedliwianiu tego czynu. Należy tutaj 

wspomnieć, że większość moich rozmówców, była wtedy zbyt młoda, by samemu podpisywać 

                                                

1 K/1995–1999/2017. 

2 M/1925–1929/2020. 
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Volkslistę. Oprócz tłumaczenia motywacji podpisania Volkslisty przez swoich rodziców często 

słyszałem wypowiedzi typu: „Ja nawet Volkslisty nie podpisałam, bo należałam pod 

rodziców”3, „Rodzice podpisali, a myśmy byli dzieci, to my też byli Volksdeutsche”4. 

Pojawiały się również wypowiedzi, świadczące o krytycznym podejściu dzieci do Volkslisty 

rodziców. Jedna z rozmówczyń mówiła: „Bo na przykład jak mój tata, bo jo sie zawsze 

denerwowałam, i mówię: «Tato, wy nie wiecie właściwie, kim żeście, alboście są Polakami, 

alboście są Niemcami», no ale się bali”5. 

Moi rozmówcy byli świadomi, że Volkslista kojarzy się negatywnie nie tylko osobom 

w ich otoczeniu, które są poza ich wspólnotą pamięci. Negatywne konotacje ma również, 

zdaniem Wilamowian, u większości ludzi nieznających złożonej historii Wilamowic – także 

piszących o Wilamowicach naukowców i dziennikarzy. Dlatego tak wiele miejsca w swoich 

relacjach poświęcili tłumaczeniu motywacji swoich rodziców i innych Wilamowian.  

 

5.2.1. Kryteria nadawania grup  

Trzecia Rzesza miała swoje kryteria w nadawaniu osobom o domniemanym niemieckim 

pochodzeniu kategorii Volkslisty. Jednak jak pisali historycy, zwłaszcza na Górnym Śląsku 

„występowały różnice między założeniami niemieckich aktów prawnych w sprawie DVL a 

praktyką postępowania władz okupacyjnych. (…) Nierzadko [przydział] był zupełnie 

przypadkowy. Okazało się bowiem, że władze lokalne dokonywały wpisu do wyższej grupy z 

różnych pobudek” (Olejnik 2006: 120–121). Chciałbym się przyjrzeć, jak te oficjalne kryteria 

mają się do tych, którymi, według moich rozmówców, kierowano się w przypadku Wilamowian 

w praktyce.  

W pierwszej grupie „miały się znaleźć osoby narodowości niemieckiej, wykazujące 

przed 1 września 1939 roku aktywność na rzecz niemczyzny («uświadomieni i czynni 

narodowo»)” (Olejnik 2006: 26). Według literatury Wilamowianie nie byli wpisywani do 

pierwszej grupy (Krzyżanowski 2018: 237). W tabeli zamieszczonej przez Waltera Kuhna 

(1981: 396) w 1943 roku w Wilamowicach było 1556 Volksdeutschów, 525 Polaków i tylko 

16 Reichsdeutschów (pełnoprawnych obywateli Rzeszy). Ci ostatni byli prawdopodobnie 

urzędnikami i nauczycielami wysłanymi do Wilamowic przez władze Rzeszy. 

                                                

3 K/1920–1924/2018. 

4 K/1925–1929/2017. 

5 K/1925–1929/2009RN. 
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Moi rozmówcy wspominali o kategorii pierwszej, lecz – jak wynika z moich kwerend – 

prawdopodobnie mylili ją z kategorią drugą. Jedna z moich rozmówczyń, która identyfikowała 

się jako wilamowska Polka, wymieniła kilka osób, które miały „jedynkę”, sama deklarując 

przynależność do „trójki”. Gdy zapytałem o kategorię drugą, nie umiała podać przykładu6. Inna 

rozmówczyni stwierdziła, że „Te [przydomek] to nie wysiedlili, bo jej ojciec to miał taką 

Volkslistę, pewnie jedynkę, że go nie mogli wysiedlić”7. Po kwerendzie okazało się, że mąż 

owej kobiety zginął jako żołnierz polski pod Monte Cassino i prawdopodobnie to był powód, 

dlaczego w 1945 roku jej rodzinę ominęło wysiedlenie.  

Wypowiedź ta pokazuje, że Wilamowianie wierzyli, że Volkslista mogła uchronić przed 

prześladowaniami nawet po wojnie, choć zgodnie z logiką ówczesnych prześladowców to 

właśnie osoby z „wyższych” grup powinny ponieść większą karę. Można w niej dostrzec 

wzorzec interpretacyjny wiary w funkcjonowanie państwa – dokumenty Trzeciej Rzeszy miały 

mieć moc sprawczą nawet po wojnie. Od niektórych rozmówców, zwłaszcza tych z rodzin 

gospodarskich, słyszałem, że „[c]i co najwięcej z Niemcami trzymali, to potem im lepiej było 

jak nam”8. Mogło to świadczyć o tym, że o samych sobie opowiadali jako o uczciwie 

pracujących (zgodnie z toposem konieczności przestrzegania prawa), a o innych jako o tych, 

którzy dopuszczając się nielegalnych działań, potrafili zapewnić sobie lepszy byt w każdym 

systemie. Te wypowiedzi miały udowadniać, że ci najbardziej prześladowani byli najbardziej 

niewinni – zgodnie z wzorcem interpretacyjnym nieuczciwego potraktowania Wilamowian po 

wojnie. 

Według moich rozmówców kategorię pierwszą mogli otrzymać Wilamowianie 

walczący w Wehrmachcie. Jeden z mężczyzn, z którymi rozmawiałem twierdził, że miał 

propozycję, by dostać jedynkę, ale z niej zrezygnował9. Przywileje z okresu okupacji 

wypominane były wiele lat później przy okazji różnych konfliktów, również prywatnych. Jedna 

z moich interlokutorek opowiadała mi, że kiedy jej sąsiadka kłóciła się z zięciem 

(Wilamowianem), prawdopodobnie w latach siedemdziesiątych, stanęła po jej stronie. Kobieta 

mówiła, że została później zaatakowana przez matkę owego mężczyzny: 

 

                                                

6 K/1930–1934/2020. 

7 K/1920–1924/2018: „Dos [noma], do zidlta zy ny oüs, bo der ołdy hot ȧ zyty Volksliste, do zy zy ny oüszidlta, 

dar hot gywys ȧn ȧjncer”. 

8 K/1935–1939/2017. 

9 M/1915–1919/2009. 
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I ona mi mówi, po polsku: „Z moim synem bedziesz rządzić? Do Berlina se idź rządzić, ty 

Niemko”. A ja się zdenerwowałam i jej mówię, „Tak? Ja jestem Niemka? Ja miałam 

dwójkę, to wyście mieli jedynkę. A gdzie macie brata?”. Bo brata miała w Niemczech. To 

jej powiedziałam, „Ja jestem całe życie Wilamowianka, a wyście byli Niemka, a teroz co? 

Wyście są świński Polok”. Bo ona nie wiedziała, do kogo należy10. 

 

Moja rozmówczyni potraktowała więc fakt, że Wilamowianka poczuwała się do bycia 

Polką, za zdradę. W słowach „świński Polok” niekoniecznie jednak chodziło o negatywny 

stosunek do Polaków. Porównanie to oznaczać może kogoś, kto łatwo zmienia narodowość. 

Potwierdził to jeden z moich rozmówców, który przy okazji innych badań na Śląsku stwierdził, 

że „Ślązak jak świnia zmienia narodowość”. Inna moja rozmówczyni twierdziła, że gdy jako 

uczennica w szkole nie umiała mówić dobrze po niemiecku, nauczyciel wyzywał ją właśnie 

„Schweins-Polen”11, co według niej znaczyło, że dla niego – prawdziwego Niemca – nie była 

ona ani Niemką, ani Polką.  

W relacjach moich rozmówców, niezależnie od używanego przez nich języka, słowo 

„świnia” (stojące koło określenia narodowości) ma więc inną zawartość semantyczną niż 

znaczenie tradycyjnie zakorzenione w języku polskim. W opowieści o szkole widoczny jest 

topos Niemców rozczarowanych Wilamowianami, zgodnie z którym uznanie Wilamowic za 

kolonię niemiecką było niesłuszne i choć zadeklarowanie niemieckości Wilamowic poszło 

Niemcom łatwo, to wprowadzanie propagandy niemieckości Wilamowic w praktyce – już nie. 

Według moich rozmówców dowodami na nieniemieckość Wilamowic były: słaba znajomość 

języka niemieckiego, znikomy udział wyższych grup wśród wilamowskich Volksdeutschów, 

duża liczba dezerterów, zapisywanie Polaków do fikcyjnej pracy czy uleganie niektórych 

przedstawicieli okupacyjnej władzy niekoniecznie legalnym prośbom Wilamowian12. 

Wracając do kobiety, którą moja rozmówczyni nazwała „świńskim Polokiem”, miała 

ona prawdopodobnie grupę drugą Volkslisty, a nie pierwszą, jak zarzucała jej moja 

rozmówczyni13. Przywołała historię brata spotkanej kobiety, który zdaniem mojej 

                                                

10 K/1920–1924/2012: „Ȧn ejs ziöet mer, pönyś: «Z moim synem bedziesz rządzić? Do Berlina se idź rządzić, ty 

Niemko». A yhy wiöd nerwez, ȧn yh ziöet’er: «Ju? Yhy bej Doüć? Yh hot ȧn cwȧjer, do jyr hot ȧn ȧjncer! Ȧ wu 

hoter ȧ brüder?». Bo der brüder wiöe y Doüćłand. To yhy ziöet’er: «Yhy bej s’gancy ława ȧ Wymysiöejeryn, ȧ jyr 

wüt doüć, ȧ yta wos?». Wyście są świński Polok. Bo zej wöst ny, y wam’s gyhüt”. 

11 K/1925–1929/2004. 

12 Mowa tu np. o nielegalnym handlu z niemiecką policją i przymykaniu przez jej przedstawicieli oka na 

ukrywających się dezerterów. 

13 Tak wynika z dokumentów zachowanych przez jej córkę. 
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rozmówczyni, jako były żołnierz Wehrmachtu, mieszkał w Niemczech i mógł mieć grupę 

pierwszą Volkslisty. A więc to adresatka słów o świni miała, jej zdaniem, silniejsze związki z 

niemieckością niż ona sama. W historii tej widoczny jest topos złych Wilamowian – osobą 

krzywdzącą była Wilamowianka. Topos ten rzadko pojawia się w relacjach członków 

wilamowskocentrycznej wspólnoty pamięci o Volksliście i powojennych prześladowaniach. 

Tego typu opowieści można interpretować jako alternatywne historie, które – jak pisała 

Macdonald (2021: 108) – uruchamiają się często „w sytuacji współczesnych sporów i 

nieporozumień”. 

Od jednej z rozmówczyń usłyszałem również opowieść o Wilamowiance, która bardzo 

źle żyła ze swoim mężem. Kiedy ten szedł na wojnę, ona powiedziała mu, że ma już nie wracać. 

Gdy zginął, nie nosiła po nim żałoby: „A Niemcy to jej dali jedynkę, że niby dumna, że chłop 

zginął za Vaterland i za Führera. Tak to przerobili”14. Opowieść ta została sfabularyzowana i 

sfolkloryzowana i krąży w opowieściach Wilamowian najczęściej bez informacji o tym, o którą 

kobietę chodziło. Dwie osoby wskazały na pewną kobietę zmarłą w 1965 roku. Kwerenda 

wykazała, że jej mąż zginął, ale na pierwszej wojnie. Historia taka była jednak według moich 

rozmówców prawdopodobna. O otrzymywaniu przez żony wyższych grup Volkslisty za zasługi 

mężów w Wehrmachcie pisali również historycy (Olejnik 2006: 121). 

 Inna kobieta, według mojego rozmówcy, „dostała jedynkę od Niemców, bo miała iluś 

synów w Wehrmachcie. Wozili ją nawet wozem po rynku i pokazywali”15. 

Najprawdopodobniej chodziło jednak o Ehrenkreuz der Deutschen Mutter, czyli krzyż 

niemieckiej matki. Wspomniana kobieta urodziła więcej niż ośmioro dzieci, a więc spełniała 

kryteria najwyższego, złotego odznaczenia. Takich kobiet było co prawda w Wilamowicach 

więcej, jednak w pamięci Wilamowian, jako odznaczona zachowała się tylko wspomniana 

kobieta. Być może rzeczywiście była jedyną odznaczoną, może w zbiorowej pamięci zapadła 

liczba synów, którzy byli w Wehrmachcie. Jak wynika z mojej obserwacji, opowieść ta została 

sfabularyzowana i sfolkloryzowana i jest ona obecna w repertuarze wielu członków rodu, do 

którego należała ta kobieta. Opowiadał mi ją również pewien trzydziestoletni mężczyzna z tego 

rodu, który należy jednocześnie do wilamowskocentrycznej wspólnoty pamięci.  

W opowieściach o sytuacji w Wilamowicach podczas okupacji, a szczególnie w tych o 

„jedynkach” widoczny jest topos Niemców rozczarowanych Wilamowianami. Zdaniem moich 

                                                

14 K/1945–1949/2017. 

15 M/1950–1954/2018. 
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rozmówców Niemcy szukali na siłę argumentów za przyznaniem komuś pierwszej grupy, aby 

w Wilamowicach było jak najwięcej „prawdziwych Niemców”. Ta frustracja miała 

potwierdzać, że Wilamowice niesłusznie uznano za kolonię niemiecką. 

Do drugiej grupy zapisane były „osoby narodowości niemieckiej, bierne w walce 

narodowościowej («świadomi swej narodowości»)” (Olejnik 2006: 26). Według Leszka 

Olejnika, „[o]trzymywały one dowody osobiste w kolorze niebieskim”, nie można było więc 

odróżnić dowodu osobistego osoby z pierwszej i drugiej grupy. Być może fakt, że dowody były 

w tym samym kolorze miał wpływ na przypisywanie osobom z grupy drugiej – grupy pierwszej, 

jak robili to moi rozmówcy. Takich rodzin było zapewne Wilamowicach kilkadziesiąt, jednak 

jak pisał Lech Krzyżanowski (2018: 238), „źródła informują o tym niejednolicie”.  

Jedna z moich rozmówczyń, która miała „trójkę”, mówiła o osobach, które miały 

„dwójkę”, że to „prowdziwi Niemcy” i że „z Niemcami mieli konszachty”16. Kiedy zapytałem, 

czy wszystkie osoby, które miały tę grupę, tak się zachowywały, stanowczo zaprotestowała. 

Często inaczej widziały tę kwestię osoby, które same (lub których rodzice) miały „dwójkę”. 

Jedna z moich rozmówczyń twierdziła: 

 

Porządnym ludziom to dawali dwójkę. U nas było porządne gospodarstwo, piętnaście morgów 

pola, tata dobry gospodarz, zawsze elegancki, mama też, po wilamowsku ubrana, do kościoła 

zawsze zaczepiono, dzieci szóstka, wszyscy Wilamowianie, to my mieli dwójkę. A jak gdzieś 

ktoś był pijok, albo kobieta sie nie prowadziła, albo mieli taras [bałagan] koło domu, to mieli 

trójkę17.  

 

Kobieta wymieniła więc przymioty „porządnej wilamowskiej rodziny” w wilamowskim 

autoobrazie: porządek, gospodarstwo (a nie handel), piętnaście morgów, a więc jak na 

wilamowskie warunki bardzo dużo18, elegancko ubrany ojciec, matka w stroju wilamowskim, 

religijna, z szóstką dzieci (mniej niż dwójka dzieci w tamtym czasie w oczach mojej 

rozmówczyni świadczyłaby o problemach z płodnością, a więcej niż dziesiątka – patologii), 

wilamowskie pochodzenie. Według niej przypisywanie do kategorii odbywało się uczciwie i 

zgodnie z jasnymi dla niej kryteriami. Widoczny jest tu wzorzec interpretacyjny wiary w 

                                                

16 K/1930–1934/2020. 

17 K/1920–1924/2016. 

18 Przeciętne gospodarstwa w Wilamowicach w 1945 roku miały około 6–10 morgów. 



 

 

106 
 

funkcjonowanie państwa – Wilamowianka uznała te zasady za klarowne i uczciwe, zapewne 

również dlatego, że członkowie jej rodziny byli ich beneficjariuszami. 

Jednak większość moich rozmówców pamiętających jeszcze czasy podpisywania 

Volkslisty nie umiała podać kryteriów, według jakich otrzymywano „dwójkę”. Jedna z moich 

rozmówczyń z zażenowaniem mówiła: „Widzisz, nam tak zrobili, nawet taki [nazwisko 

upośledzonego sąsiada] miał dwójkę, a nom dali trójkę. Nie wiem, kto to tak zarządził”19, albo: 

„My mieli trójkę, a trójka to nie Niemcy, to podejrzani czy coś”20. Być może przewaga tego 

typu opinii jest wynikiem większej reprezentacji wśród moich rozmówców osób, które 

twierdziły, że ich rodzice należeli do „trójek”. 

W opowieściach tych osób również widoczny jest wzorzec interpretacyjny wiary w 

funkcjonowanie państwa, lecz nie jest on tak silny jak u poprzednio cytowanej rozmówczyni i 

ogranicza się głównie do toposu konieczności przestrzegania prawa. Widoczny za to jest w 

nich topos Niemców rozczarowanych Wilamowianami, którzy chcąc, by w statystykach 

Wilamowice były jak najbardziej niemieckie, dawali wyższą grupę nawet osobom, które 

uznawano za lokalnych „głupków”. Niektórzy z moich rozmówców również tak mówili: „Moja 

mama mówiła, że największe guptoki, [przydomek upośledzonego mężczyzny] tam to 

wszystko dwójkę miało. My mieli trójkę”21. 

Również Wilamowianin Karol Figwer, który był w czasie wojny polskim żołnierzem, 

w liście wysłanym do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w 1945 roku pisał, że „do grupy II 

wpisywano najczęściej tych, którzy nie potrafili protestować, a więc osoby psychicznie chore, 

starców, osoby niedołężne” (cyt. za: Krzyżanowski 2018: 238). Mimo podobnej argumentacji 

list Figwera i wypowiedzi Wilamowian miały inne cele i powstały w innym kontekście. Figwer 

próbował udowodnić, że prawdziwi Wilamowianie chcieli mieć jak najgorszą kategorię, 

jednocześnie broniąc tych najbardziej narażonych na prześladowania, czyli „dwójki”, jako 

osoby niespełna rozumu. Zastosował tu strategię minimalizacji w celu pokazania Wilamowian 

w jak najlepszym świetle, czyli jak najmniej związanych z Niemcami. Tymczasem w 

wypowiedziach Wilamowian słyszałem, że ktoś się skarżył, że rodzina, choć porządna, dostała 

gorszą kategorię. W ich wypowiedziach widoczny jest wzorzec interpretacyjny wiary w 

                                                

19 K/1925–1929/2012. 

20 K/1925–1929/2010. 

21 K/1925–1929/2010. 
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funkcjonowanie państwa oraz topos konieczności przestrzegania prawa – według niej 

weryfikacja powinna odbyć się bardziej uczciwie. 

Do grupy trzeciej należeć miały „osoby pochodzenia niemieckiego, które z biegiem 

czasu uległy polonizacji, jednak ze względu na ich postawę można było przypuszczać, że będą 

pełnowartościowymi członkami niemieckiej wspólnoty narodowej, osoby nie niemieckiego 

pochodzenia, żyjące w małżeństwie z osobami narodowości niemieckiej oraz osoby o 

niewyjaśnionej przynależności narodowej, które przed 1 września 1939 r. nie przyznawały się 

do niemczyzny i posługiwały się językiem słowiańskim” (Olejnik 2006: 260). Nabywali oni 

niemiecką przynależność państwową do odwołania – przez okres dziesięciu lat od daty 

przyjęcia Volkslisty. Dlatego też moi rozmówcy o Volksliście kategorii trzeciej mówili często 

„trzy na odwołanie”.22 Do tej grupy należała większość Wilamowian, a także wielu 

wilamowskich Polaków. Zostali oni więc uznani za osoby, które straciły łączność z kulturą 

niemiecką, które jednak z racji swego pochodzenia mogą „powrócić” do narodu niemieckiego.  

W literaturze pojawiają się informacje, że „swoistą formą samoobrony” było podpisanie 

Volkslisty tylko przez jednego małżonka (Chromik 2019: 136; Perkowska 2001a: 195–196; 

Staniszewska-Kogut 2015: 116,). Wynikają one prawdopodobnie z błędnego zinterpretowania 

przez Perkowską słów Eugeniusza Bilczewskiego: „Jeśli np. mąż był «czystym» polakiem 

podpisała żona i na odwrót. W ten sposób starali się uchronić od wysiedlenia i szykan Richtera 

[pisownia oryginalna]” (Bilczewski Kronika: 13). Bilczewski napisał, że odnosiło się to do 

konkretnej sytuacji, kiedy mąż identyfikował się jednoznacznie jako Polak, a nie sytuacji 

dotyczącej większości małżeństw. Moi rozmówcy twierdzili natomiast: „No jak baba 

podpisała, to chłop też musioł, a jak był Polok, to wpadoł pod nią [jego obywatelstwo było 

zależne od niej]”23.  

Zapewne zdarzały się małżeństwa, w których jedna osoba nie podpisała Volkslisty. Był 

to jednak raczej wyjątek niż reguła. Spotkałem się natomiast z opinią, że kobiety podpisywały 

drugą, a mężczyźni trzecią grupę, by nie trafić na front wschodni24: „Dostałem powołanie do 

niemieckiego wojska. I tam jako Volkslista III zostałem zaszeregowany jako z Polski, a tej 

trzeciej już na ruski front nie posyłali”25.  

                                                

22 K/1925–1929/2005. 

23 K/1925–1929/2010. 

24 K/1920–1924/2011. 

25 M/1915–1919/2009RN. 
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Jeden z moich najstarszych rozmówców, który sam został wezwany do podpisania 

Volkslisty, miał możliwość otrzymania wyższej kategorii, lecz specjalnie starał się o niższą. 

Jest to więc przykład aktywnego modelu działania i historii bohaterskiej: 

 

Byłem zawsze katolikiem. Mnie krzywdy nie robili ani Niemcy, raz też byłem w kompani, 

a Volksliste III to byli tacy, co nie umieli czasem nawet słowa po niemiecku, i trzeba było 

uczyć, i ja też Volksliste III na Unterricht. No i patrzą, doskonale po niemiecku mówisz. 

Kurs sie skończył i dostałem kartkę, powołanie do szefa kompanii i pyta się, łagodnie, 

„Dlaczego macie Volksliste III, jak wy tak doskonale mówicie po niemiecku i dobry 

żołnierz. Ja wam napiszę do Bielska do centrali, jak ja zaświadczę, to dostaniecie 

natychmiast Volksliste I”. Ja mówie: „Nie. Dlaczego? Bo to najlepiej wie mój urząd w 

Wilamowicach. Nie chcecie? Absolutnie nie”, i mówie mu, że jak skończymy niemiecką 

wojnę, to ja się sam będę starał jako dobry żołnierz. Jakbym sie zgodził, to on by mi napisał 

do komitetu do gestapa z Bielska, dostałbym grupę i zaraz z miejsca na ruski front26. 

 

Zgodnie z toposem pobożnych Wilamowian mężczyzna zaznaczył, że był zawsze 

katolikiem. Uznał więc religijne kryterium „swojskości” za nadrzędne, pewnie dlatego że ta 

tożsamość była dla niego stała. Inaczej było z jego identyfikacją narodową, co potwierdził 

przyznając się do podpisania Volkslisty III. Mój rozmówca, według tej relacji, nie chciał 

otrzymać wyższej kategorii głównie dlatego, żeby nie być wysłanym na front wschodni, nigdzie 

nie zasygnalizował, że przeszkadzałoby mu uznanie za „prawdziwego Niemca”. Mężczyzna 

zarówno w tej, jak i w innych opowieściach sugerował, że podpisanie Volkslisty III było swego 

rodzaju kompromisem: pozwalało na pozostanie rodziny w Wilamowicach i utrzymanie 

majątku. W początkowym okresie po podpisaniu nie zmuszano do wyrzeczeń na rzecz Rzeszy, 

jak było w przypadku osób z „dwójką”. Jednak posiadacze trzeciej grupy nie byli traktowani 

jak pełnoprawni obywatele. Wilamowianin z „trójką” nie mógł też być pewny swojego majątku, 

gdyż do dziesięciu lat, a więc „do czasu upływu terminu odwołalności niemieckiej 

przynależności państwowej był jedynie jego zarządcą” (Olejnik 2006: 39). Tak sytuację 

„trójek” opisywała jedna z Wilamowianek: 

 

No ale, jak był Widerruf, to oni się bali takich. Tych Niemców, co mieli Widerruf, to nikogo 

nie wzięli do żadnego SS-mann, do żadnej władzy, przy władzy nie był nikt z trójką, bo to 

                                                

26 M/1915–1919/2009RN. 
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byli ludzie niepewni, bo to na przykład my mieli majątek (…). Okazało się że było 

napisane: „In Beschlag genommen”. To znaczy, że majątek był przez Niemców 

skonfiskowany, bo miał trójkę, no i brat jeszcze był w polskiej armii podczas wojny był 

lotnikiem w Anglii, to oni skonfiskowali ten majątek. Oni tych wszystkich ludzi, to byli 

ludzie podejrzani, to żaden jeden nie dostał taką funkcję jakąś. To oni ich już takich mieli 

zawsze na oku27. 

 

Także w jednym z listów Wilamowiana z lat powojennych, który pokazała mi jedna 

rozmówczyni, ten przeprasza swojego szwagra za namawianie do podpisania „dwójki”. 

Wierzył w pogłoski, że „trójki Niemcy będą wysiedlać”. Widać stąd, że Wilamowianie 

należący do tej grupy byli świadomi swojej gorszej pozycji i nie byli pewni swojej przyszłości. 

Szczególnie odczuwały to rodziny żołnierzy, którzy zdezerterowali lub ukrywali się przed 

pójściem do wojska: „Mieliśmy przygotowane kupki z ubraniami, bo mama mówiła, że mogą 

ją wziąć do lagru o każdej porze”28. W wypowiedziach tych osób widoczny jest też dystans do 

Niemców. 

Czwarta grupa Volkslisty to „osoby pochodzenia niemieckiego całkowicie 

spolonizowane” (Olejnik 2006: 26). W relacjach Wilamowian ta kategoria w ogóle się nie 

pojawiała. Na pytanie o nią moi rozmówcy odpowiadali, że taka istniała, ale nie potrafią na jej 

temat nic więcej powiedzieć. Być może niemieckie władze administracyjne, od których 

arbitralnej decyzji należało zaszeregowanie mieszkańców Wilamowic do jednej z grup 

Volkslisty (Olejnik 2006: 27), uznały, że nikt z Wilamowian nie był całkowicie spolonizowany. 

Może to także wynikać z braku zainteresowania Wilamowian tymi mieszkającymi w 

Wilamowicach Polakami, którzy należeli do czwartej grupy Volkslisty. Różnica między drugą 

a trzecią grupą była dla moich rozmówców znacznie ważniejsza niż między trzecią a czwartą. 

Jest to zapewne też kwestia specyfiki wilamowskocentrycznej wspólnoty, w której pamięci 

obecność osób, które mogły otrzymać taką kategorię, nie została utrwalona. 

 

5.2.2. Topos uznali nas za kolonię niemiecką 

W relacjach moich rozmówców często pojawiają się stwierdzenia, że Wilamowice zostały 

uznane za kolonię niemiecką. Ten topos znalazł również potwierdzenie w licznych tekstach 

                                                

27 K/1925–1929/2009RN. 

28 K/1925–1929/2017. 
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polskich naukowców (Bilczewski 2014: 443; Chromik 2016: 97; Janusz 2013: 19; 

Krzyżanowski 2018: 232; Mroczek 2013: 179; Perkowska 2001a: 195; Rodak 2014: 353; 

Staniszewska-Kogut 2015: 116; Wicherkiewicz 1999: 239). Chromik zauważył: „Nie wiemy 

niestety, jaki charakter miało owo «uznanie za kolonię niemiecką» i czy w jakikolwiek sposób 

było ono prawnie usankcjonowane” (Chromik 2019: 135). Być może chodziło tutaj o 

ustanowienie Wilamowic i Starej Wsi przez okupacyjne władze „wzorcowymi gminami” w 

okolicy, o czym więcej pisał Krzyżanowski (2018: 228–232).  

O automatycznym wpisywaniu na Volkslistę oraz związanym z tym przymusowym 

poborem do wojska niemieckiego pisali Wicherkiewicz (1999: 239, 2003: 11) i Morciniec 

(2012: 460). Jednak dla tej pracy mniej istotne jest, co oznaczało „naprawdę” uznanie 

Wilamowic za kolonię niemiecką, lecz to, że ten topos pojawiał się w relacjach niemal 

wszystkich rozmówców, także tych młodszych. O tym, że jedna Wilamowianka namawiała 

sąsiadkę do podpisania Volkslisty, mówiąc „tu jest niemiecka kolonia”, pisał również ksiądz 

Jeż w swojej kronice (LM: 68). 

O Wilamowicach jako kolonii niemieckiej miał według moich rozmówców mówić 

kierownik szkoły sprawujący faktyczną władzę w mieście, Walter Richter, który przychodził 

do ich domów i namawiał do przyjęcia niemieckiej narodowości (por. Krzyżanowski 2018: 

232). Udowadnianie przez niemieckich urzędników, że Wilamowice to kolonia niemiecka, 

pojawiło się również w relacji pewnej rozmówczyni. Dwóch braci jej ojca było wykształconych 

na polskich uczelniach29, w związku z tym jej ojciec zastanawiał się, czy jest Niemcem: 

 

Wkroczyli Niemcy. Znowu jesteśmy Wilamowianami, kto wie, do kogo należymy. Znowu 

musieliśmy oddać Volksliste. Jak nie, to do więzienia, jak nie, to do lagru. A kto to 

wiedział, co to lagier? Nikt nie wiedział. No to tata powiedział: „Czy jesteśmy Polakami? 

Jesteśmy Polakami, a Niemcami nie. Tylko z powodu mowy? Nie”. Niemcy weszli do 

środka, przynieśli książkę, z gminy, pokazali wszystko, skąd pochodzimy: „Jesteście 

bardziej Niemcami, niż Polakami, musicie oddać Volksliste”30. 

                                                

29 Przynależność narodowa wilamowskiej inteligencji była postrzegana przez pryzmat polskiej lub niemieckiej 

szkoły, którą ukończyli. Byli oni dalej Wilamowianami, ale ducha polskiego lub niemieckiego/austriackiego. 

30K/1920–1924/2014: „Koma dy Doüća. Wejder zȧjwer Wymysiöejen, wer’ȧs y wam wer gyhjyn. Wejder 

müstwer dy Volksliste ogan. Wen ny, na do więzienia, wen ny ys lager. Ȧ war wöst wo dos ej lager? Nimyd wöst 

nist ny, wo dos ej. No der tȧta ziöet «wjyr zȧjn Pöła?, wjyr zȧjn ju Pöła, wjyr zȧjn ju ka Doüća, no, do wer ynzer 

ryd hon?» Nȧ, dy Doüća rȧjnköma, bröhta zy ȧ büh, fu gymȧn, wyza zy ołys, fu wun wjyr rȧjnkuma, «Jyr zȧjt 

mejer doüć, wi pönyś, müst dy Volksliste ogan»”.  
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 Podobnie jak ta Wilamowianka, niektórzy nie używali wyrażenia „niemiecka kolonia”, 

lecz tłumaczyli, że do podpisania Volkslisty Wilamowianie zostali zmuszeni z powodu ich 

germańskiego pochodzenia bądź używanego w domu języka. Istotne jest jednak, że uznanie 

Wilamowian za Niemców następowało – ich zdaniem – automatycznie. W relacjach o decyzji 

Wilamowian podpisania Volkslisty pojawia się bierny model działania: brak reakcji oznaczał 

zgodę. Działaniem było nieprzyjęcie niemieckiej narodowości przez Wilamowian, co byłoby 

nie tyle wyborem „biedniejszej”31 opcji, co agresywną manifestacją zerwania z narodem 

niemieckim.  

Ojciec mojej rozmówczyni pytał niemieckich urzędników, czy germański język jest 

jedynym powodem, dla którego Wilamowianie mają stać się Niemcami, gdyż jej zdaniem, sam 

nie był przekonany do niemieckości Wilamowian. Jednak zgodnie z toposem konieczności 

przestrzegania prawa poddał się decyzji niemieckiej administracji. W tej narracji moi 

rozmówcy wchodzili w rolę ofiar, przedstawiając się jako ofiary narodowego socjalizmu, 

uznając profity, z jakich w tamtym czasie korzystali za nieistotne bądź nieadekwatne do 

cierpień, które ich spotkały (por. A. Assmann 2009: 145). Można te wypowiedzi uznać jako 

topos Wilamowian ofiar, w tym wypadku niemieckiej okupacji.  

Z toposem uznali nas za kolonię niemiecką związany jest również topos Niemców 

rozczarowanych Wilamowianami. Zdaniem wielu moich rozmówców określenie Wilamowic 

jako kolonii niemieckiej było na wyrost, a program zniemczenia Wilamowic przerósł nawet 

najbardziej zagorzałych hitlerowców. 

 

5.2.3. Topos nie wiedzieli, co podpisywali 

Ten nieco mniej powszechny topos sugeruje, że Wilamowianie nie wiedzieli dokładnie, czym 

był Fingerabdruck czy Volkslista. Według części moich rozmówców, nie każdy był w stanie 

zrozumieć, co właściwie podpisuje i jakie to przyniesie konsekwencje: „Ady kto się na tym 

wyznoł, dali do podpisania, somsiod podpisoł, to też podpisali”32. Również w wilamowskiej 

postpamięci pojawiał się ten topos: „Volkslista, to było tak, że to po prostu… dziadkowie, to 

                                                

31 Osoby, które podpisały Volkslistę, otrzymywały znacznie więcej kartek na żywność niż te, które nie podpisały.  

32 K/1925–1929/2011. 
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oni pisać tak słabiutko, czytać… dali mu trzy, cztery kartki, podpisać, a oni nie wiedzieli co. 

Podpisywali. (…) Nie rozumieli tego”33.  

Podczas prowadzenia badań często słyszałem, że „pytali tylko, w jakim języku mówicie 

w domu, jak po wilamowsku, to zaroz napisali Deutsch i byliśmy Deutsch”34. Jedna z moich 

rozmówczyń powiedziała: „Ady nikt se nie zdawał sprawe. Przyszło rozporządzenie, wypełnić, 

nawet nie wiedzieli w jakim celu”35. Czas podpisywania Volkslist we wspomnieniach 

Wilamowian to czas strachu i chaosu. Taki obraz może tłumaczyć brak zrozumienia, czym owe 

dokumenty były: „Nie, bo jak Niemcy mieli zaznaczone, że niby kolonia niemiecka tu jest, 

zrobili, a kto mówił po wilamowsku do nich, to Niemcy nie zrozumieli nic. Potem straszyli, 

wiesz, że kto nie oddo, to nikt nie wiedział, że te Volkslistę, co to znaczy. Że ich wysiedlą, 

wyrzucą, za to, że mówimy, wiesz, w innym języku”36.  

Rozmówczyni zaznaczyła różnicę między językami niemieckim i wilamowskim, które 

uniemożliwiały wzajemne porozumienie. Swój sceptycyzm wobec projektu Wilamowic jako 

wzorcowej wsi niemieckiej wyraziła również przez określenie „niby kolonia niemiecka”. Także 

to, że Niemcy „zrobili” z Wilamowic niemiecką kolonię, świadczy o tym, że było to dla 

Wilamowian coś nowego. W opowieściach o tym, że Wilamowianie nie wiedzieli, co 

podpisywali, widoczny jest również topos Niemców rozczarowanych Wilamowianami, którzy 

mieli namawiać Wilamowian do podpisania, a później być zażenowanymi nieniemiecką 

mentalnością Wilamowian. Topos nie wiedzieli, co podpisywali, który w relacjach ustnych jest 

powszechny, pojawiał się dużo rzadziej w tekstach drukowanych (Janusz 2013: 19; 

Staniszewska-Kogut 2015: 116).  

 

5.2.4. Topos podpisali, bo się bali 

W wypowiedziach większości moich rozmówców, rzadziej w tekstach drukowanych pojawiały 

się informacje, że niepodpisanie Volkslisty (a także palcówki) skutkowało wywiezieniem do 

obozu bądź aresztowaniem. Ksiądz Jeż tak pisał o swoim bracie, który ożenił się z 

Wilamowianką: „Bratu mojemu, który odmówił podpisania «Volkslisty» skonfiskowano w 

Wilamowicach majątek – grożono wywiezieniem do obozu” (LM: 72). Józef Gara pisał: 

                                                

33 M/1940–1944/2018. 

34 K/1925–1929/2019. 

35 K/1925–1929/2010. 

36 K/1925–1929/2004. 
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W 1940 roku zaczął się masowy pobór mężczyzn do wojska niemieckiego, kto jednak stawiał 

opór został wywieziony do obozu w Niemczech. Rok później władze niemieckie zaczęły 

przymuszać miejscową ludność do podpisywania Volkslisty, w przeciwnym razie grożono im 

obozem koncentracyjnym. Osoby, które nie chciały być Niemcami, wywożono do obozów w 

Niemczech (Gara 2007a: 23).  

 

Warto zauważyć, jak wiele razy autor podkreślił fakt wywożenia Wilamowian do obozów w 

czasie okupacji hitlerowskiej. W ten sposób czytelnik odnosi wrażenie, że sytuacja 

Wilamowian w czasie drugiej wojny nie była łatwiejsza od sytuacji Polaków, a to często 

zarzucano Wilamowianom po wojnie. Widoczny jest tu topos Wilamowian ofiar, mający na 

celu zwrócenie uwagi na cierpienia Wilamowian. 

W podobnym duchu pisano na początku lat 90. XX wieku w lokalnej gazecie 

„Wilamowice i Okolice”. Alojzy Rozner, „wilamowski Polak”37, zaangażowany w czasie 

drugiej wojny w partyzantkę, przedstawił problem narodowości Wilamowian i podpisywania 

przez nich Volkslisty. Najpierw zaznaczył wyraźnie, że tożsamość Wilamowian, mimo 

„flamandzkiej mowy”, była od dawna polska: 

 

Posługiwali się mową flamandzką, którą starsi wilamowianie posługują się do dnia 

dzisiejszego. Podczas zaboru austryjackiego byli zaliczeni jako Polacy, posiadali już w tym 

czasie polską szkołę, a w kościele modlono się po polsku. Mowa flamandzka-wilamowska 

jest to zlepek kilku języków, a nie jest mową niemiecką jak niektórzy myślą, tak więc 

Niemiec z Wilamowianem nie porozumieją się. Przed drugą wojną światową mieszkańcy 

z Wilamowic posiadali pochodzenie narodowe polskie, bo przecież byli Polakami i służyli 

w wojsku polskim (Rozner 1992b: 11). 

 

Podobnie jak jedna z moich rozmówczyń, Rozner zaznaczył różnicę między niemieckim 

a wilamowskim, a także wybrane selektywnie elementy historii Wilamowian mające na celu 

pokazanie ich jako Polaków. Zastosował więc tu minimalizację związków Wilamowian z 

                                                

37 Alojzy Rozner z pochodzenia był Wilamowianem. Na jego propolskie przekonania mógł wpłynąć brat jego 

ojca, Franciszek Rosner, który ukończył polskie szkoły i był katechetą, a także kapelanem Habsburgów w Żywcu. 

Również bracia Alojzego nie podpisali Volkslisty i ukrywali się w czasie okupacji hitlerowskiej w domach 

wilamowskich Volksdeutschów. 
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Niemcami. Następnie napisał, że Fingerabdruck był de facto narzuceniem Wilamowianom z 

góry niemieckiej narodowości: 

 

W 1939 r. zaraz po wybuchu drugiej wojny światowej, po zajęciu Polski, z Bielska 

przyjechali do Wilamowic hitlerowcy jako urzędnicy magistratu. Właśnie dlatego w tym 

czasie wydano zarządzenie wyrobienia dowodu rejestracji policyjnego tzw. odcisku palca. 

Hitlerowcy ci, pytali tylko, czy jest się mieszkańcem Wilamowic i z góry wpisywali 

każdemu narodowość niemiecką. Uważali bowiem, że Wilamowice są osadą niemiecką. 

Wiosną 1940 roku odbywały się pobory do wojska niemieckiego na podstawie odcisku 

palca, na którym figurowała narodowość niemiecka. Zaznaczam jeszcze raz, że nie był to 

dokument wyrzeczenia się narodowości polskiej, tylko policyjne zameldowanie (Rozner 

1992b: 11). 

Autor, w przeciwieństwie do wielu moich rozmówców, dobrze orientował się w różnicy 

między Fingerabdruckiem a Volkslistą. Był on jednak człowiekiem zaangażowanym 

politycznie, zwracał więc większą uwagę na niuanse, z których moi mniej świadomi politycznie 

interlokutorzy nie zdawali sobie sprawy. Był on też od większości z nich o jedno pokolenie 

starszy. Po tym opisie Fingerabdrucku przedstawił on własną interpretację kryteriów 

przynależności do poszczególnych grup Volkslisty: 

 

Do wyczyszczenia narodowości służyła tzw. Volkslista i na tej podstawie mogli tylko brać 

do wojska. Volkslistę Niemcy podzielili na cztery grupy, pierwsza grupa to reichsdeutsche, 

tzw. obywatele Trzeciej Rzeszy, druga grupa już gorsza od pierwszej. Trzecia grupa do 

odwołania, a czwarta grupa „zaprzańcy nie pies nie wydra” (Rozner 1992b: 11). 

  

Później Rozner wyliczył nazwiska ofiar reżimu nazistowskiego w Wilamowicach, w 

której zostali wymienieni Wilamowianie, którzy stracili życie w obozach koncentracyjnych, a 

także ci, którzy wskutek odmowy podpisania Volkslisty zostali zabrani do obozu pracy – 

kopalni żelaza w Salzgitter. Takie umiejscowienie listy wywiezionych do obozów nie było 

przypadkowe: miało ono potwierdzić tezy autora o tym, że Wilamowianie w czasie wojny byli 

prześladowani. Tezy te były zgodne z wzorcem interpretacyjnym nieuczciwego potraktowania 

Wilamowian po wojnie oraz toposami niewinnych Wilamowian i niewdzięcznych Polaków. 

Chęć udowodnienia, że Wilamowianom w czasach okupacji hitlerowskiej wiodło się 

gorzej niż Polakom z okolicznych wsi, wyraziła wprost na łamach „Wilamowic i Okolic” 

ówczesna burmistrz Barbara Tomanek: „Wilamowice w czasie okupacji hitlerowskiej i później 
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(…) nie były (…), wbrew niektórym uproszczonym opiniom ludzi nieprzychylnych latami dla 

mieszkańców Wilamowic łatwymi. Może nawet jeszcze trudniejszymi, biorąc pod uwagą 

presję okupanta w kierunku zniemczenia mieszkańców Wilamowic. Podobnie zresztą było i w 

pierwszych latach władzy «ludowej»…” (Tomanek 1992). Najprawdopodobniej to właśnie 

obecność w dyskursie lokalnym opinii ludzi posądzających Wilamowian o korzystanie z 

przywilejów w czasie okupacji kosztem innych było powodem powstawania tekstów Roznera, 

Tomankowej, Gary i innych Wilamowian. Być może ważniejsza niż opinie Polaków o 

Wilamowianach była świadomość Wilamowian o samym krążeniu takich opinii.  

Obraz Polaka wyłaniający się z relacji o powojennych prześladowaniach jest 

negatywny. Sugestia, że czasy drugiej wojny światowej były dla Wilamowian jeszcze 

trudniejsze niż dla Polaków z okolicznych wsi, może świadczyć, że historie zachowania się 

Wilamowian w tym okresie przedstawiciele wilamowskocentrycznej wspólnoty pamięci 

rozpatrują w kategorii historii bohaterskich, gdyż z powodu posiadania wyższych kategorii 

Volkslisty ciążyła na nich większa odpowiedzialność – sprzeciw wobec hitleryzmu w ich 

przypadku miał być przez okupantów traktowany jako zdrada narodowa, w związku z czym 

surowiej karany. Jedną z negatywnych cech, które Wilamowianie przypisywali Polakom, był 

brak zrozumienia czy chęci zrozumienia ich punktu widzenia.  

Wróćmy jednak do samej groźby wywózki. Jak się okazuje, część Wilamowian do 

obozu wywieziono jeszcze przed podpisywaniem Volkslisty. Według Lecha Krzyżanowskiego 

było to sprytne działanie władz okupacyjnych, które miało na celu zastraszenie reszty 

Wilamowian (2018: 238). Podczas tej akcji wywieziono studentów Stanisława Foxa [Loüzek], 

Stanisława Figwera [Böba] oraz Jana Rosnera [Kukurydz], a także nauczyciela Antoniego 

Witkowskiego i księdza Franciszka Jeża38. Studenci i nauczyciel zostali przewiezieni do 

Dachau, a następnie do Mauthausen, gdzie wszyscy, poza Figwerem, zginęli. Figwer został 

wypuszczony, wrócił do Wilamowic i przeżył okupację. 

 Podczas moich badań przeprowadziłem również wywiady z jego z dwoma bratanicami 

i bratową. Jedna z kobiet wyraźnie zaznaczyła, że udało się to tylko dzięki interwencji dziadka 

oraz podpisaniu Volkslisty przez pozostałych braci: „Dziecko! Dziadek pojechał do władzy, 

                                                

38 W tym czasie wywieziono również urodzonego w Wilamowicach Franciszka Ksawerego Foxa (Miler-Winca), 

który był kierownikiem szkoły w Mikuszowicach. 
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dziadek! I on to załatwił, no a jak potym podpisywali, musieli wszyscy tą Volkslistę podpisać, 

koniec. (…) I Staszka wypuścili na tej podstawie, że dziadek poszedł”39.  

 Inna rozmówczyni stwierdziła, że „dziadek pojechał podobno do Berlina, czy kajś do 

Drezna, a chyba nie umiał po niemiecku, żeby tego Staszka wypuścili. Przyszedł [Staszek], to 

mówię ci, skóra i kość. Ale to ino temu że mój tata i jeszcze ci inni bracia podpisali się że są 

Volksdeutsch”40. Jedna z kobiet twierdziła nawet, że „Teść to pojechał do samego Führera, 

żeby syna wypuścił, a że miał synów w Wehrmachcie, to on był szybciej w domu z lagru, jak 

ojciec”41. „Gdy wrócił, dziękował tym braciom, że oddali Volkslistę, przez to go wydostali i 

dziękował wszystkim, bo by był zginął”42.  

Wszystkie trzy rozmówczynie twierdziły, że ich krewny uratowany został wyłącznie 

dzięki Volkslistom braci: „I dziadek i wszyscy synowie oddali Volksliste i dziadek pozbieroł 

te papiery od wszystkich, wypisoł i pojechoł do Berlina za nim”43. Pamiętały też powrót 

więźnia: „Pamiętom se, moja mama rodziła [styczeń 1942] (…), jaki ten spuchnięty przyszedł, 

taki. Pytoj sie, co im dawali. Jak przyszedł, mama leżała jeszcze w łóżku, po porodzie, to on ją 

tak całowoł i powiedzioł: «Dzięki moim braciom, bo bych nie przeżył, bo bych zginył». (…) I 

taki spuchnięty i tak płakoł i wszystkim tak dziękowoł”44.  

Wilamowianie, którzy podpisali Volkslistę, są w tych relacjach przedstawieni jako 

bohaterowie, którzy dzięki temu aktowi mieli możliwość uratowania niewinnego człowieka – 

wilamowskiego Polaka (bo wykształconego na polskiej uczelni). Brat wypuszczony z obozu 

przebywał później w domu, ale tych, którzy podpisali Volkslistę, wezwano do Wehrmachtu: 

„Przyszedł taki dzień jak dziś widzę: «Na front: Lojzek», bo to tak mówili, «Lojzek, Jasiek, 

Franek, Karol do wojska». Jak dziś to słyszę”45. Relacja ta zawiera topos niewinnych 

Wilamowian – braci, którzy podpisali Volkslistę, żeby uratować swojego brata, nosi też cechy 

historii bohaterskiej. W tym wypadku to nie odmowa podpisania Volkslisty, ale podróż starego, 

schorowanego ojca (który umarł dwa lata po tym wydarzeniu) oraz poświęcenie braci – którzy 

podpisali Volkslistę, co wiązało się z ich powołaniem do Wehrmachtu i śmiercią jednego z 

                                                

39 K/1925–1929/2017. 

40 K/1925–1929/2010. 

41 K/1925–1929/2014: „Der śwygjerfoter, to fü bocȧm Führer, do‘ȧ zo dan zun roüsłön, ȧn do‘ȧ hot zyn byn 

drowa, no to har wiöe byhenderer fum lager dyham, wi der foter”.  

42 K/1925–1929/2006. 

43 K/1925–1929/2010. 

44 K/1925–1929/2010. 

45 K/1925–1929/2017. 
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nich, ojca mojej rozmówczyni – było postawą bohaterską. Cała ta opowieść wpisuje się we 

wzorzec interpretacyjny wiary w funkcjonowanie państwa – obietnica wypuszczenia z obozu 

syna w zamian za podpisanie Volkslisty przez innych synów została przez państwo dotrzymana. 

 Podczas analizy kroniki parafialnej zwróciłem uwagę na relację księdza Jeża o jego 

aresztowaniu w czasie okupacji. Według moich rozmówców ksiądz Jeż został zwolniony z 

aresztu dzięki Wilamowianom, a oni zostali wysłuchani tylko dlatego, że określili się jako 

Niemcy: „Ty wiesz, że księdza Jeża nom wzieli do lagru też. I cała parafia za nim, robili, że 

Volksdeutsche i to, i potem go wykopali [wyciągnęli], też cały spuchnięty przyszedł, 

hecznarowskigo księdza wzięli”46. Dlatego fragmenty jego kroniki oskarżające Wilamowian o 

proniemieckość, publikowane w różnych tekstach, uważane są za niesprawiedliwe: „Jak on 

mógł tak pisać o naszych rodzicach, że zdrajcy, że tego, jak oni go wyciągnęli z lagru, jakby 

nie ci Volksdeutsche, to by zginął kaś w lagrze, ani by nikt nie wiedzioł ka”47.  

 Tak wspominał to jeden z tych mężczyzn, rodowity Wilamowianin, w materiale 

zarejestrowanym przez Dorotę Latour: 

 

Wszystkich wzywali, przypuśćmy do gminy. I odcisk palca, przy odcisku palca kożdy 

powiedział, że… czy jest Polakiem, czy jest Polakiem, albo czy jest Niemcem. No jak był 

powiedział, że Niemcem, to mu napisali Niemiec, a kto powiedział Polak, to mu napisali 

w odcisku palca Polak. (…) Potem dopiero, później było, to już potem później było, jak 

trzeba było, to były te odci… Volks… Volkslisty, się to nazywało, to były te Volkslisty. I 

to, te Volkslisty były potym, potym kto mioł, podpisoł Volksliste, to go wzieni do wojska, 

do niemieckiego i tak. A kto był Polak miał, to go nie wzieli, wywieźli go do Niemiec, jak 

mnie, wywieźli mnie do Niemiec. Powiedziałem, że jestem Polakiem i przyśli, zabrali, 

zawieźli mnie do Niemiec48. 

 

W wypowiedzi tej wywiezienie do obozu pojawia się wyraźnie jako skutek niepodpisania 

Volkslisty. Obóz w Salzgitter nie był obozem zagłady, ale należy mieć na względzie, że w 

tamtym czasie Wilamowianie mogli sobie nie zdawać sprawy, jaka była różnica pomiędzy 

Salzgitter a np. pobliskim Auschwitz. Jeden z moich rozmówców wspominał: „Mój ojciec za 

Niemca robił w Brzeszczach na kopalni, to widział tych więźniów z Oświęcimia”49. Nie dziwi 

                                                

46 K/1925–1929/2006. 

47 K/1920–1924/2017. 

48 M/1910–1914/2000L. 

49 M/1940–1944/2017. 
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więc, że Wilamowianie wierzyli hitlerowcom, którzy straszyli, że akty nieposłuszeństwa będą 

karane wywózką do obozu. Jeden z moich rozmówców, będący młodym chłopakiem 

powołanym do Wehrmachtu, tak próbował udowodnić, że nie powinien być wciągnięty na 

Volkslistę: 

 

Ja miałem 16 lat, to dostałem powołanie do wojska. Volksliste nie podpisywołem, ino 

matka. I taki jeden mi doradził, żebym powiedział, że jestem Polakiem, że nie pójdę, bo 

ojciec umarł przed wojną i on był Polak, bo Volksliste nie podpisoł. No i poszedłem do 

gminy i mówię, a burmistrz mi przerwoł i mówi tak: „Du gehst auf den Front, oder 

Auschwitz” [idziesz na front, albo do Auschwitz]. No to co mogłem zrobić50. 

 

Wypowiedź ta jest memoratem – mój rozmówca był uczestnikiem opisywanego 

zdarzenia. Jednak podobne relacje usłyszałem też od osób, których one nie dotyczyły. Fabulaty 

o wyborze Auschwitz albo alternatywa podpisanie Volkslisty – pójście na front stały się więc 

ważnym elementem w postpamięci, nawet u tych Wilamowian, którzy do 

wilamowskocentrycznej wspólnoty pamięci nie należą.  

Patrząc z perspektywy późniejszej historii, dla większości Wilamowian niezwykle 

ważne było zachowanie majątków i pozostanie w Wilamowicach. Świadczą o tym historie o 

determinacji w odzyskaniu majątków po 1945 roku i decyzji o pozostaniu w Polsce i rezygnacji 

z wyjazdu do Niemiec. Niemcy wysiedlili też kilka polskich rodzin mieszkających w 

strategicznych punktach, takich jak poczta czy budynek, w którym zlokalizowano posterunek 

policji51. Dlatego straszenie wywózkami, wysiedleniami czy utratą majątków musiało być 

skutecznym środkiem szantażu. 

 

No. Szwagier nie chciał oddać, bo był przy Strzelcach, ja przy Orlętach. Tata miał dwóch 

Polaków [braci], jeden był księdzem, drugi był inżynierem, to jak tata będzie Niemcem? 

Też nie chciał oddać Volkslisty. To w gminie powiedzieli mu tak: „Jak nie podpiszesz, to 

jedziesz do Salzgittyn, albo do Oświęcimia, co wybierasz?”. Przyszedł do domu, zapytał 

mamy. A mama powiedziała tak: „No to co, mamy od razu zginąć i opuścić dom? No może 

                                                

50 M/1925–1929/2018. 

51 Pisał o tym rzeźbiarz Kazimierz Danek (Abda) w swoim życiorysie znajdującym się w archiwum Stowaryszenia 

„Wilamowianie”. 
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nie będą tu długo, może ich diabli wezmą. Przecież zostajemy w domu, no nie?”. No to 

oddał tata Volksliste. To był wybór. Albo chcesz, a jak nie, to idziesz do lagru52. 

 

W wypowiedzi mojej rozmówczyni matka dwukrotnie zaznaczyła, że ważne jest to, by 

nie opuszczać domu. A więc był to ważny argument w podejmowaniu decyzji o podpisaniu 

Volkslisty. O takiej motywacji Wilamowian wspominał również Neels (2012: 89). Inna moja 

rozmówczyni mówiła, że: „Przyszło z gminny rozporządzenie, podpisać, bo kto nie podpisze, 

wywiezą nos do Niemiec. Taką propagandę ktoś zrobił (…). No i każdy się bał, no i potym 

uznali, że ci, co oddali Volksliste, to są Niemcami”53. Inny rozmówca powiedział: „W 

Wilamowicach to 90 procent chyba ludzi oddało Volkslistę. Ale mieliśmy spokój”54. Z analizy 

całości wywiadu wynikało, że „spokój” oznaczał utrzymanie gospodarstwa i uniknięcie 

wysiedleń55. 

Oprócz relacji ustnych informację o groźbie wysiedleń znajdujemy w liście 

Wilamowiana, który ukrywając się w Kudowie, tak napisał w 1946 roku do swojej szwagierki: 

 

[imię] kochana, nie miej żalu do mnie, żesz Volkslistę za [imię męża] oddała, przecież cię 

nie namawiałem do tego, powiedziałem tylko, że może mu to nie zaszkodzi, może mu 

pomoże. Gdyż [imię] napewno byś nie była tak odważne, i nie oddała, wiesz[,] jak 

wtenczas było, stale miało być wysiedlanie z Wilamowic, i to tych, co mieli 3, ja też parę 

rekursów robiłem[,] żebym 2 mógł dostać, tak się wszyscy wtenczas bali. Żeby to kto był 

wiedział, toby wielu innych nie oddało. Ale człowiek zawsze mądry po szkodzie56. 

 

                                                

52 K/1920–1924/2014: „No. [śpicnoma]-śwöger wułd ny ogan, bo‘ȧ wiöe by o … byn Stśelca, yh byn Orlenta. 

Der tȧtȧ hot cwej Pöła, ȧner wiöe fiöer, der ander wiöe inżynjyr, wu wyt der tȧta zȧjn p … doüć. Oü wułd’ȧ ny 

ogan dy Volksliste. To byn, byr gymȧn ziöeta zy ȧzu: «wi dy ny underśrȧjwst, do fjesty uf Salzgittyn, oba uf 

Oüswynca, wos nymsty?». Kom’ȧ yn ham, fret’ȧ dy mama. Ȧn dy mama ziöet ȧzu, «no to wu, zułdwer śun yt 

cygrundgejn ȧn fu dyham roüsgejn? No fylȧjht wan zy dö łang ny zȧjn, der toüwuł wyt zy nama», ziöet…, ziöet 

dy mama. Że ich diabli wezmą. Wawer füt błȧjn dyham, ny? No to go der tȧtȧ dy Volksliste o. To był wybór. Dos 

wiöe, oba wyłsty, oba wen ny, to gejst ys lager”. 

53 K/1925–1929/2010. 

54 M/1930–1934/2018. 

55 Podobne motywacje mieszkańców okolic Ustronia opisała Grażyna Kubica (2011: 174): „Najwyraźniej lokalne 

władze w Ustroniu wykazywały się większą inicjatywą w nakłanianiu lokalnych mieszkańców do przyjęcia 

niemieckiej listy narodowościowej, a ci mieli dużo do stracenia jako właściciele gospodarstw”. 

56 13 maja 1946. Fotokopia listu w posiadaniu autora. 
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W liście tym obecny jest topos podpisali, bo się bali. Jego autor wyraźnie dystansował się do 

Volkslisty i żałował zarówno tego, że sam ją podpisał, jak i tego, że namawiał do tego inne 

osoby. 

Jak mówiła jedna z moich rozmówczyń, właścicielom wilamowskiej cegielni grożono, 

że zostanie im ona odebrana na zawsze, jeśli nie podpiszą Volkslisty, po czym obiecano: „Pono 

powiedzieli, że jak podpisze Volkslistę, to będziecie mieć cegielnię, ale też im później nie 

dali”57. W tych opowieściach widoczny jest również topos Niemców rozczarowanych 

Wilamowianami, którzy, choć twierdzili, że Wilamowianie to „czyści Niemcy”, to musieli się 

uciekać do szantażu i zastraszania, aby Wilamowianie podpisali Volkslistę. 

 

5.2.5. Toposy niewinnych Wilamowian oraz Wilamowian pomagających Polakom a 

Volkslista 

W relacjach o Volkslistach pojawiają się również wypowiedzi, w których rozmówcy przyznają, 

że Wilamowianie podpisali Volkslistę, ale nic złego nikomu nie robili: „I chociaż byliśmy 

Niemcami, bo zapisani byliśmy jako Niemcy, ale nic nikomu nie zrobiłeś. Nikogo nie 

ruszyliśmy, albo, żebyśmy byli jakimiś przeciwnikami Polaków. Co chcecie, to róbcie. Ale oni 

[Polacy] chcieli zrobić swoje, bo chcieli wszystko rozkraść. No to rozkradli”58. W relacji tej 

widoczna jest opozycja między toposem niewinnych Wilamowian a toposami Polaków złodziei 

i Polaków prześladowców, a także wzorzec interpretacyjny nieuczciwego potraktowania 

Wilamowian po wojnie.  

Jeszcze częściej, przy okazji opowieści o Volkslistach, pojawia się związany z tym 

wzorcem interpretacyjnym topos Wilamowian pomagających Polakom. Podczas jednego z 

wywiadów, gdy starszy mężczyzna mówił o Volkslistach i o bracie, który służył w niemieckim 

wojsku, młodsza kobieta z rodziny, przysłuchująca się rozmowie, przerwała mu, by zaznaczyć, 

że w ich domu ukrywali się dezerterzy: 

 

M: Mój brat poszoł do wojska, mioł 18 lat, Volkslisty nie podpisoł, nic, Niemcy go wzięli. 

I poszeł. No, był w niemieckim wojsku, był pod Monte Cassino, on dobrze dostoł, bo ci, 

co szli do Rosji, uciekli. Bo w Rosji ginęli tam, bo mrozy, zimy, a ubrania wojsko miało 

                                                

57 K/1935–1939/2017. Za nieoddanie cegielni moi rozmówcy obwiniali jednak powojenne władze. 

58 K/1915–1919/2010: „Ȧn füt, gük wjyr wün Doüć, bo gyśrejwa wüwer ny Doüć. Mahst ju nimanda nist. Kȧ 

menća höt’ȧ ny ogyrüt, oder do wer diöt heta zyty gegnyn gywast, yn Pöła. Wo der wełt, maht’üh. Oder zej mahta 

jyś, bo zy wułda oüsśtała ołys. No to hon zy roüsgyśtöła”.  
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takie liche ubranie. A brat się dostoł do Włoch, no i we Włoszech był. Potem sie dostoł do 

Anglii i mówili: „Nie jedźcie, bo ci komuniści zamykają”, no i brat zostoł tam i był. 

K: Ale opowiedz, że się mogli ukrywać tu, że się za to ukrywali tutaj. Bo on poszedł do 

wojska, a tutaj było bezpiecznie, więc się tu w tym domu ukrywali gdzieś po strychach, po 

stodołach tam59. 

 

Podkreślanie niewinności osób, które podpisały Volkslistę, świadczy o tym, że moi 

rozmówcy byli świadomi obecnego u osób spoza wilamowskocentrycznej wspólnoty pamięci 

wzorca interpretacyjnego każdy związek z niemieckością to zbrodnia oraz toposów Wilamowian 

Niemców, Wilamowian zdrajców czy negatywnych konotacji słowa „folksdojcz” w kulturze 

polskiej. Stąd toposy niewinnych Wilamowian i Wilamowian ratujących Polaków służące 

usprawiedliwieniu siebie, swoich rodziców bądź innych Wilamowian. Wiarygodność polskiej 

wizji podważa wzorzec interpretacyjny nieuczciwego potraktowania Wilamowian po wojnie 

oraz związane z nim toposy, np. Polaków kolaborantów, Polaków złodziei i Polaków 

bezbożników. 

  

5.2.6. Wilamowscy Polacy a Volkslista 

Wśród zebranych przeze mnie relacji pojawiały się również i głosy, że Volkslisty nie trzeba 

było podpisywać. Każdy przypadek był jednak indywidualny. Należy pamiętać, że tzw. 

„wilamowscy Polacy” dzielili się w czasie okupacji na trzy grupy. Były to osoby z zewnątrz, 

które wstępowały w związki małżeńskie z Wilamowianami, bądź ich potomkowie, miejscowa 

propolska inteligencja, która funkcjonowała obok inteligencji o niepolskiej tożsamości, a także 

rodowici Wilamowianie, którzy zdecydowali się na niepodpisanie Volkslisty.  

 Jedną z moich rozmówczyń była polska Wilamowianka, której ojciec urodził się w 

Wilamowicach, ale jego rodzice byli Polakami pochodzącymi z miejscowości obok. Jej matka, 

Wilamowianka, dobrowolnie nie przyjęła Volkslisty. Moja rozmówczyni twierdziła, że jej 

rodzicom w czasie wojny groziło wysiedlenie, bo nie podpisali Volkslisty. Jako dziewczyna 

miała przebywać wtedy tydzień u ciotki i dlatego wydarzenie to znała z opowieści rodziców. 

Jak przekonywała, jej ojciec został wezwany do urzędu przez hitlerowskiego aktywistę 

Richtera, który powiedział: 

 

                                                

59 M/1930–1934, K/1960–1964/2009RN. 
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Panie [nazwisko], „jo tyle zrobił dobrego dla pana no i jak mi się pan teraz odwdzięczy”. 

Tata mu powiedzioł, „Panie dyrektorze – czy jak mu tam powiedział. – No nie mam ani 

kury, ani nic, co ja mogę panu dać, no cheba jakie piniondze”. „Nie, nie, nie, ja nie chce 

nic, ja nie chce nic”, mówi. Żeby Volksliste podpisoł. No. A tata mówi, „Panie dyrektorze, 

jak jo podpisze, jak jo jest jeszcze młody, do wojska mnie wezmą, a jo nie umie słowa po 

niemiecku i tak sie tłumaczył”. (…) Tak że tyle mu powiedzioł, żeby sie odwdzięczył, żeby 

Volksliste oddoł. No bo chodziło o młodego do wojska60. 

 

 Według kobiety prośba została wysłuchana i jej rodzina mogła po tygodniu powrócić 

do nienaruszonego domu. Przedstawiała ona Richtera jako kulturalnego człowieka, który 

rozmawiał z jej ojcem po polsku. Kobieta, identyfikująca się jako wilamowska Polka, miała 

więc obraz dokładnie odwrotny do tego obecnego w relacjach Wilamowian należących do 

wilamowskocentrycznej wspólnoty pamięci, zgodnie z którym nie wysiedlano Polaków w 

czasie wojny, a Richter był zapamiętany negatywnie. 

 Jeden z moich rozmówców mówił, że jego ojciec, rodowity Wilamowianin uznający się 

za Polaka, odmówił podpisania Volkslisty, ale nie spotkały go za to żadne konsekwencje. 

Podczas rozmowy z burmistrzem na pytanie, dlaczego nie chce podpisać Volkslisty, miał 

odpowiedzieć: „A pan by się podpisał, że jest pan Polakiem?”61. Mężczyzna zaznaczył, że jego 

ojciec był specjalistą od maszyn na kopalni. Ponieważ brakowało wtedy fachowców, był 

potrzebny na miejscu i dlatego nie musiał obawiać się deportacji. Historię tę opisał również 

Chromik (2019: 135–136). Podobną opowieść usłyszałem od innego rozmówcy:  

 
M: Jeszcze podczas wojny, jo był już w Niemczech. Tata poszedł tu do burmistrza po 

Bezugschein na buty. No i po niemiecku z nim rozmawiał z tym burmistrzem, no i mówi, 

„Dlaczego pan Volkslisty nie podpisuje? Jo się urodził Polakiem i zostanę Polakiem. A po 

drugie, jakbym jo Volksliste podpisał, to by synowie poszli do wojska”.  

K: By brat na brata szedł.  

M: Ja, by brat na brata. Mój brat był w Anglii, w lotnictwie, to ja bym poszedł do 

niemieckiego wojska? No. No i powiedział, ten burmistrz: „Die Wilmesauer, das sind die 

weisse Juden”. [Wilamowianie, to są biali Żydzi]. 

K: [śmiech] Że przechrzty, no.  

M: A on Austriok był, no. Że to biołe Żydy są.  

                                                

60 K/1930–1934/2018. 

61 M/1935–1939/2017. 
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K: A to prawda, no, przechrzty.  

M: Przechrzty62. 

 

Podobnie nazywali Wilamowian również mieszkańcy Hałcnowa. Mówili o nich, że w 

niedziele są katolikami, ale przez sześć dni w tygodniu – Żydami (Bathelt 1955: 126). Według 

Barbary Bazielich „[e]legantki w strojach. (…) Niemcy, jak podała jedna z informatorek, 

nazywali je «białe żydy», zapewne ze względu na białe welony, czy białe odziewacze chusty, 

spowijające niemal całą postać kobiecą” (Bazielich 2001: 328). Zdaniem moich rozmówców 

określenie to wiązało się z jednej strony z zajęciami Wilamowian (handel), ale z drugiej 

również z ich odmiennością i poczuciem tożsamości odrębnej od niemieckości.  

Podobne wypowiedzi zebrali Libera i Robotycki: „Sami o sobie mówią, że wolą kilo 

handlu niż deko roboty […]. To białe Żydy […] kapuściorze [bo handlowali kapustą], to 

handlarze” (Libera & Robotycki 2001: 388). Urszula Perkowska napisała: „Talenty kupieckie 

mieszkańców Wilamowic i ich zdolności w omijaniu różnego typu restrykcji w wymianie 

towarowej spowodowały, że Niemcy określali ich pogardliwie, choć nie bez nuty uznania, jako 

«weise Juden» (biali Żydzi)” (Perkowska 2001: 198). Tomasz Bilczewski zauważył też, że w 

tym kontekście ciekawe wydają się prace językoznawców, wskazujące na „strukturalne i 

historyczne podobieństwa w rozwoju wilamowszczyzny i języka jidysz” (Bilczewski 2014: 

444). W historiach tego typu widoczny jest również topos Niemców rozczarowanych 

Wilamowianami, których starania o zrobienie z Wilamowian wzorowych Niemców spełzały na 

niczym. 

Wilamowianka, która skomentowała wypowiedź swojego męża, użyła słowa 

„przechrzty”. Wilamowianie kojarzą się jej więc z Żydami, gdyż tak jak niektórzy Żydzi 

„przechrzcili się” na inne wyznanie, tak Wilamowianie, podpisując Volkslistę, zostali 

Niemcami. Wypowiedziane przez Polaka takie określenie można interpretować jako 

dystansowanie się do Wilamowian. Adam Ostolski pisał „[w] polskiej kulturze politycznej 

znane jest też zjawisko judaizowania obiektu nienawiści, wyrażające się w przypisywaniu mu 

ukrywanego żydowskiego pochodzenia, powiązań z Żydami lub przynajmniej «typowo» 

żydowskich cech” (Ostolski 2007: 156). Taką „typowo żydowską” profesją mógł być handel.  

Wracając do tematu wilamowskich Polaków: jedna z moich rozmówczyń twierdziła, że 

jej ojciec i wujek, do których należało jedno z większych gospodarstw w Wilamowicach, nie 

                                                

62 M/K/1925–1929/2009RN. 
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podpisali Volkslisty. Co więcej, przyniesiona przez urzędników gminnych niewypełniona 

Volkslista dalej znajduje się w jej domu. Według jej relacji gospodarstwo nie zostało im 

odebrane w czasie okupacji. 

Inna wersja tej historii poświadczona jest przez dokumenty. Według nich to 

mieszkający w tym samym domu wujek wspomnianych przez moją rozmówczynię mężczyzn 

podpisał Volkslistę, a ich dwóch zarejestrował do pracy jako Polaków. Rzuca to inne światło 

na możliwości odmowy podpisania Volkslisty przez Wilamowian. 

Trzeba jednak przyznać, że wielu Wilamowian, którzy nie podpisali list, a nie należeli 

do lokalnej inteligencji, przetrwało wojnę bez represji w formie wywózek czy wysiedleń. Ich 

głównym problemem, oprócz gorszej sytuacji materialnej, było wywożenie ich dzieci na 

przymusowe roboty: „Miałem 16 lat, to mnie Niemcy deportowali do Niemiec na roboty, na 4 

lata”63. Jak przyznawali moi rozmówcy, zarówno ci identyfikujący się jako wilamowscy 

Polacy, jak i Wilamowianie, wielu Wilamowian zapisywało Polaków do roboty w 

Wilamowicach, aby ci nie zostali wywiezieni do Niemiec. 

Byli i tacy wilamowscy Polacy, którzy z różnych względów podpisali Volkslisty. W 

zależności od pochodzenia mieli oni trzecią lub czwartą grupę. O należących do tej ostatniej 

Alojzy Rozner wyraził się „zaprzańcy nie pies nie wydra” (Rozner 1992a: 11). Według 

niektórych Wilamowian to właśnie oni powinni być gorzej oceniani za podpisanie Volkslisty 

niż oni sami, „[b]o myśmy byli Wilamowianie, inny naród, a to byli Polacy i się podpisali że 

są Niemcy. To co do nas mieli pretensje, jak Polak to robił”64. Tymczasem, jak wynika z moich 

rozmów z wilamowskimi Polakami, również i oni poddawani byli groźbom i szantażowi. Jedna 

z kobiet, z którymi rozmawiałem, była córką Polki z okolicznej miejscowości i Wilamowiana. 

Jej ojciec został zabrany do wojska niemieckiego, nie wiadomo, czy wskutek podpisania 

Fingerabdrucku czy Volkslisty, choć według mojej rozmówczyni jej matka nie miała 

Volkslisty. Podpisała ją jednak ostatecznie wskutek szantażu: 

 

Tu brali wszystkich, zmusili, wszystkich do wojska niemieckiego, bo mój ojciec też był 

zmuszony do wojska niemieckiego, a kto się gdzieś ukrywał, no jak się udało gdzieś ukryć, 

a jak go złapali to do łagru, bo to dlatego, że jak go złapali, no to on musiał iść na wojnę, a 

potem mój ojciec zachorował, bo wrzody mu popękały na żołądku, no i przyszło pismo do 

mamy, jak się nie podpisze Volkslisty, to oni go nie będą operować, może se po niego 

                                                

63 M/1925–1929/2009RN. 

64 K/1920–1924/2014. 
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przyjechać i tak by musiał, jakby wyzdrowiał, ona niechcący musiała, bo był ciężki stan, 

no i on gdzieś w Niemczech tam był, bo on walczył65. 

 

Kobieta, mimo że identyfikowała się jednoznacznie jako Polka, zdecydowała, że 

podpisze Volkslistę, aby ratować męża. Jej córka – moja rozmówczyni – opowiadała o tej 

sytuacji w kontekście tego, że jej rodzina po wojnie została jako Volksdeutsche wysiedlona, a 

więc zgodnie z wzorcem interpretacyjnym nieuczciwego potraktowania Wilamowian po 

wojnie. 

Jak pisał Lech Krzyżanowski, nie można wykluczyć, że niektórzy wilamowscy Polacy 

podpisywali Volkslistę, „by za cenę pozornej lojalności uniknąć wysiedleń i nie osłabiać 

miejscowego obozu polskiego” (Krzyżanowski 2018: 240). Tak mogło być w przypadku 

warstwy inteligenckiej: pewna miejscowa nauczycielka dzięki Volksliście mogła pomagać 

zakonnicom i prowadzić tajne komplety nauczania. Niektóre osoby zaangażowane w te 

komplety zostały wywiezione z Wilamowic do obozów bądź przymusowej pracy 

(Krzyżanowski 2018: 251). 

 Zdaniem moich rozmówców – Wilamowian – byli jednak i tacy wilamowscy Polacy, 

którzy Volkslistę podpisali bez ulegania represjom: „Tu jeden somsiod, to słowa po niemiecku 

ani po wilamowsku nie umiał, a podpisoł Volksliste i był wielki Niemiec, a potem po wojnie 

zaś był Polok i nos loł, że my są Niemcy”66. Zaznaczenie, że był on Polakiem, a nie 

Wilamowianem miało obnażać hipokryzję Polaków – skoro sami podpisywali Volkslistę, to nie 

powinni mieć o to pretensji do Wilamowian, którzy byli wtedy pod większą presją. Relacja ta 

zgodna jest z wzorcem interpretacyjnym nieuczciwego potraktowania Wilamowian po wojnie. 

Podkreślanie przez rozmówców tego, że ktoś nie znał języka niemieckiego, a podpisał 

Volkslistę przypomina strategie stosowane w autobiografiach polskich działaczy narodowych 

na Śląsku Cieszyńskim opisane przez Kubicę: 

 

Fragment początkowy tekstu: „wszyscy Niemcy, chociaż rodzice nasi ani słówka po 

niemiecku nie umieli”, zawiera łatwo wyczuwalną ironię. Jest to angażująca strategia, 

zakładająca wspólne rozumienie autora i czytelnika. Sytuacja jest tutaj dla wszystkich 

oczywista: ci młodzi ludzie uważali się za Niemców, choć rodzice nie znali tego języka, 

                                                

65 K/1935–1939/2017. 

66 K/1925–1929/2009. 
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autor sugeruje więc, że chłopcy byli Niemcami „fałszywymi”. Ta prawda ujawnia się 

każdemu czytelnikowi (Kubica 2011: 37–38). 

 

Moi rozmówcy podkreślali, że niektórzy podpisujący Volkslistę, nie znając 

niemieckiego ani wilamowskiego, oszukiwali, gdyż nie byli „prawdziwymi” Niemcami. W 

historiach tych jednak oprócz toposu Polaków oszustów można dostrzec topos Niemców 

rozczarowanych Wilamowianami, którzy aby zawyżyć statystyki, wpisywali na Volkslistę 

nawet osoby, które nie miały z Niemcami nic wspólnego. 

Także niektórzy mieszkańcy terenów przygranicznych Wilamowic67, a nawet 

miejscowości ościennych, którzy mieli jakieś związki z Wilamowianami bądź się z nimi 

identyfikowali, podpisywali Volkslisty. Dotyczyło to również niektórych Wilamowian, którzy 

żenili się z Polkami i mieszkali poza Wilamowicami, w okolicznych wsiach, a nawet w 

Krakowie, i podpisywali Volkslisty. Jedna z moich rozmówczyń stwierdziła: „Wujek mieszkał 

w Krakowie i podpisał te Volksliste i potem, jak Ruski mieli wkroczyć do Krakowa, to tak się 

tym przejął, że umarł”68. Volkslisty podpisywali również niektórzy mieszkańcy okolicznych 

wsi – Polacy.  

 Byli też Wilamowianie nienależący do inteligencji, jednak interesujący się polityką i z 

premedytacją odmawiający podpisania Volkslisty. Według jednej mojej rozmówczyni, która 

identyfikowała się jako wilamowska Polka, jej rodzinie grożono obozem w Oświęcimiu.  

 

Mój tata był szewcym. I on do 1944 roku nie oddoł Volkslisty, bo on ino Ameryke słuchoł, 

Wolną Europę. I nie podpisywoł, ale potem… Oświęcim. Jak nie podpisze, bo był 

szewcym, i jeszcze takie skargi były, Wilamowianie oskarżyli go, że Polakom robił, a 

Niemcom nie chce robić. No i mame do Arbeitsamtu wołali i jo jeszcze byłam z nią, dwie 

wersje dali, albo Oświęcim, albo Volksliste oddaj. No tata w ostatniej chwili oddoł te 

Volksliste, mioł trzecią grupę. No ale potem znowu przyszli Ruscy, to go zaś oskarżyli, że 

te Volksliste oddoł. I wzieni go. My mieli strasznie ciężkie życie69. 

                                                

67 Jak wykazały moje badania, geograficzne granice miasta Wilamowice nie pokrywają się z wyobrażeniami 

Wilamowian o tym, jak daleko ich rodzinne miasto sięga, ani też z granicami kulturowymi. Mieszkańcy 

przysiółków, takich jak Granica Pisarska, Granica Jawiszowska i Jedlina, w większości nie uznawali siebie za 

Wilamowian, ale za Polaków, nie mówili po wilamowsku i nie chodzili w wilamowskich strojach. Tymczasem 

niektórzy mieszkańcy Bielan, którzy mieli domy blisko granicy z Wilamowicami, całkowicie zasymilowali się z 

Wilamowianami. 

68 K/1940–1944/2019.  

69 K/1930–1934/2020. 
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Warto zauważyć, że w tej relacji pojawia się wzmianka o niechęci wobec jej ojca 

Wilamowian posiadających Volkslistę, którzy jej zdaniem składali na niego skargi. Jest to 

przykład na rzadko występujący topos złych Wilamowian. W relacjach moich rozmówców 

rzadko się pojawiały historie Wilamowian kojarzonych z oddaniem okupacyjnym władzom 

hitlerowskim: takie przypadki zostały zapamiętane jako pojedyncze, jako wyjątki od reguły. 

Dla osób spoza wilamowskocentrycznej wspólnoty pamięci jest to topos dotyczący 

Wilamowian w ogóle i łączy się z wzorcem interpretacyjnym odpowiedzialności zbiorowej 

Wilamowian. Dla Polaków Wilamowianie – z nielicznymi wyjątkami – byli kolaborantami.  

Tymczasem w wilamowskocentrycznej wspólnocie pamięci funkcjonują toposy 

niewinnego Wilamowiana i niewdzięcznego Polaka: relacje o osobach, które w jakiś sposób 

przeciwstawiały się hitleryzmowi, pomagały Polakom, bądź ukrywały się i nie podpisały 

Volkslisty. Były to historie bohaterskie, kończące się najczęściej tym, że po wojnie ich 

bohaterowie i tak zostali ukarani. Natomiast zdaniem moich rozmówców osoby mogące się 

zaliczyć do „złych Wilamowian” po wojnie były bezkarne. Oprócz tego występuje również 

topos Polaka kolaboranta, w którym to Polacy oskarżani byli przez moich rozmówców o 

kolaborację z hitlerowcami dla własnych korzyści. 

Opowieść ta jest interesująca w kontekście różnych konwencji opowiadania. Z moich 

badań wynika, że szewc w wilamowskiej kulturze należał do zawodów o najmniejszym 

prestiżu. Za swoją pracę szewcy otrzymywali niskie wynagrodzenie. Często trudniły się tym 

zawodem osoby z najbiedniejszych rodzin (Król 2020c: 408–409). W relacji tej widoczna jest 

konwencja opowiadania osób z najbiedniejszych rodzin, w której dominował wzorzec 

interpretacyjny bogaty zawsze sobie poradzi, niezależnie od identyfikacji etnicznej czy 

narodowej; zarówno Wilamowianie, jak i Polacy, gospodarze i handlarze, potrafili sobie 

poradzić kosztem biednych. 

W cytowanej przeze mnie relacji moja rozmówczyni wspomniała o tragicznym 

wyborze: Auschwitz lub powojenne prześladowania. Inna kobieta opowiedziała mi historię 

rodziny swojego męża, w której zarówno podpisanie, jak i niepodpisanie Volkslisty miało 

fatalne konsekwencje: 

 

On [teść] nie podpisał, on zginął nagle w Niemczech. On… jego jako wojskowego wzięli 

do niewoli, Polaka, wojskowego i on tam, wszystkich się Niemcy pytali, mieli jeszcze 

sklepy, ale już wszystko pobrali na wojnę i potrzebowali rzemieślników jakichś, no to się 

zgłosili, jeden był stolarzem, drugi szewcem, on się podał za szewca, wziął go taki facet, 
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co robił mu buty, no ale on nienawidział tych Niemców, jak pisał listy do teściowej to po 

polsku i chował pod obrus, i tak się poznał, i kazali go potem zamknąć siedział, a zawsze 

pisał do teściowej, „Podpisz Volkslistę, bo Niemcy są zaraz za ruską granicą”, to się 

zobaczymy… no i zamkli go, a Franka mojego wzięli do wojska, na 12 lat i później, jak 

już ojciec był taki na pół dobity w tym łagrze, to prosił o zezwolenie, bo chciał go jeszcze 

zobaczyć przed śmiercią, puścili go, no to mówił, że go rozebrali i puścili go do ojca do 

więzienia, on się przysmykał na kolanach, „Synu jam ci jest winien temu, że ty ten mundur 

nosisz, bo napisał mamie, żeby podpisała Volkslistę, bo byście się mieli nie lepiej jak ja tu, 

no i ja podpisał to teraz cierpisz za mnie”, no i za dwa czy trzy dni umarł. I tam jest 

pochowany, my tam byli na grobie jego, grób kamień i dziura i przykryte70. 

 

Mężczyzna umarł w obozie Groß-Rosen jako Polak, z poczuciem winy, że namówił 

swoją żonę do podpisania Volkslisty, przez co ich syn musiał walczyć w Wehrmachcie. Historia 

ta pokazuje, jak to były trudne wybory, a ich konsekwencje nieprzewidywalne. Jest ona jednak 

memoratem, który nie występował w repertuarze innych rozmówców. Być może dlatego, że 

zarówno ojciec, syn, jak i opowiadająca mi to kobieta, synowa więźnia, identyfikowali się jako 

wilamowscy Polacy i nie należeli do wilamowskocentrycznej wspólnoty pamięci. Moja 

rozmówczyni w innym wywiadzie powiedziała mi, że „[b]abka moigo to była niezadowolono, 

że se nie wzion Wilamowianke. Ale on specjalnie Polke wzion, bo tak tych Niemców 

nienawidzioł”71. 

 

5.3. Tożsamość Wilamowian a Volkslista w historiach bohaterskich 

Volkslista oznaczała przyjęcie niemieckiego obywatelstwa. Według niektórych moich 

rozmówców, zwłaszcza wilamowskich Polaków, a także autorów wspomnień, w tym przede 

wszystkim duchownych, taka postawa oznaczała zdradę narodu polskiego. Takie rozumowanie 

wynika z dwóch błędnych założeń: (1) że istnieją tylko dwie kategorie etniczne: polska i 

niemiecka, oraz (2) że Wilamowianie należeli do tej pierwszej (por. Obrębski 2005). Narracje 

oparte na obu założeniach są przykładem dyskursu nacjonalistycznego, pomijającego 

wielowymiarową tożsamość Wilamowian, z których wielu, jeśli nie większość, nie uznawało 

się za Polaków, lecz za Wilamowian. 

                                                

70 K/1925–1929/2018. 

71 K/1925/1929/2021. 
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Przeprowadzane od końca XIX wieku spisy powszechne w Wilamowicach podawały 

znaczące wahania udziału Polaków i Niemców wśród mieszkańców. Na nagłą zmianę 

wpływali, zdaniem Kuhna, rachmistrzowie, którzy mieli namawiać Wilamowian do 

opowiedzenia się za polskością (Kuhn 1981: 368). Z kolei Grzegorz Smólski pisał, że sami 

Wilamowianie uważają, że większość z nich zadeklarowała się w spisie powszechnym jako 

Niemcy, pod wpływem „agitatorów z Hałcnowa, Lipnika i Biały [Białej]” (Smólski 1910: 200). 

Tak więc założenie, że Wilamowianie jednoznacznie identyfikowali się jako Polacy, jest 

przykładem co najmniej minimalizacji, o ile nie zafałszowania faktów. 

Niektórzy badacze traktowali kwestię tożsamości Wilamowian z większą ostrożnością. 

Należeli do nich Elżbieta Teresa Filip (2005b: 157–177) i Rinaldo Neels (2012: 126–135)72, 

który podał przykłady negowania polskiej tożsamości przez swoich rozmówców: „Jak 

mogłabym być Polką, jeśli jestem Wilamowianką?”; „Tak, strasznie mnie skrzywdzili, [Polacy] 

a z Wilamowic ludzie mnie nikt nie skrzywdził. I za co, i za co, człowiek była taki młody, i tyle 

już przeszedł, i tyle już przeszedł” (Neels 2012: 129). Cytaty te mówią o niechęci Wilamowian 

do Polaków i dystansowaniu się do polskości. 

Także wielu moich rozmówców dziwiło się: „Polką? Nie, nigdy nie byłam Polką i nie 

będę. Zawsze Wilamowianką”73. Ta odrębna wilamowska tożsamość, konstruowana w 

opozycji do polskiej i niemieckiej, mogła mieć wpływ na decyzję o podpisywaniu Volkslisty, 

na co zwrócił uwagę Krzyżanowski: 

 
Poszukując źródeł motywacji dla innych postaw wobec procedury wpisywania na 

volkslistę, wskażmy na istnienie grupy mieszkańców Wilamowic, dla których obecność na 

DVL nie wiązała się z żadnymi dylematami, ponieważ samo wypełnienie ankiety, na 

podstawie której decydowano o wpisie, nie wydawało się niewłaściwe. Zawarte tam 

pytania miały charakter ogólnikowy, neutralny i odnosiły się do postaw zajmowanych w 

okresie międzywojennym. Biorąc pod uwagę, że w tym okresie nawet władzom polskim 

zdarzało się zamieszczać informacje o germańskim pochodzeniu mieszkańców 

Wilamowic, przyznania się do tego w ankiecie nie traktowano w kategorii zdrady 

narodowej. Oczywiście taka postawa charakteryzowała osoby, które w okresie 

                                                

72 Z jego badań wynika, że na 49 jego rozmówców, należących głównie do najstarszego pokolenia, 22 określiło 

się jako „bardziej Wilamowian niż Polaków”, 6 jako „bardziej Polaków niż Wilamowian”, a 11 jako „Wilamowian 

i Polaków” (Neels 2012: 128). 

73 K/1925–1929/2010: „Pulk? Nȧ, nymer bej’h kȧ Pulk ny gywast, ȧn yh wa ny zȧjn. Yhy bej inda wymysiöeryś”. 
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międzywojennym nie miały silnie skrystalizowanych polskich poglądów narodowych, ale 

taka grupa w latach 1918–1939 obecna była w Wilamowicach (Krzyżanowski 2018: 239). 

 

Na odmienną tożsamość Wilamowian i jej związek z decyzjami o przyjęciu Volkslisty 

zwróciła uwagę jedna z moich najstarszych rozmówczyń. Dwóch braci jej ojca się wykształciło, 

jeden był księdzem, drugi ożenił się z panią na dworze we wsi położonej kilkanaście 

kilometrów od Wilamowic. Relacje z nimi na tle stosunku do podpisania Volkslisty tak 

wspominała w wywiadzie: 

 

Ona [kuzynka] była zła, że my byliśmy Niemcami. [Imię drugiej kuzynki] była lepsza, ale 

[imię], to był zły człowiek. (…) Że byliśmy Niemcami, czemu nie zostaliśmy Polakami. A 

ja jej powiedziałam wtedy tak: „Marysiu, jakbyś ty była we Wilamowicach, to byś też 

musiała inaczej myśleć. Jak tu nos Niemcy przyciśli, że my są Niemcami. Tak samo, jak 

twój tatuś był Wilamowianem, a tyś, że cię stryj [brat-ksiądz] wykształcił za nauczycielkę, 

dziękuj stryjowi, ale jakbym dzisiaj poszła do stryja, to by powiedzioł, «jestem 

Wilamowianem»”. Bo zawsze mówił [stryj-ksiądz]: „Moja [imię], ja jestem 

Wilamowianem. Ja jestem Wilamowianem. Ja nie jestem Polakiem. Ja tylko z 

wykształcenia jestem Polakiem, ale ja jestem Wilamowianem”. A to [kuzyni] byli tacy 

Polacy, po matce74. 

 

Rozmówczyni podkreśliła, że jej tożsamość jest inna niż jej kuzynek, które nazywała 

Polkami, gdyż Polkami były po matce nie-Wilamowiance. Podając przykład księdza, 

zaznaczyła, że również polskie wykształcenie nie czyni z Wilamowiana Polaka, skoro jej wujek 

ksiądz mówił jej, że jest Wilamowianem, a nie Polakiem. Jak ważne było przekazanie 

informacji o wilamowskiej, niepolskiej tożsamości, pokazuje liczba powtórzeń użytych w 

wypowiedzi. Moja rozmówczyni konstruowała tu wilamowską tożsamość w opozycji do 

polskości, którą reprezentowali jej „polscy kuzyni”. Tak jak granice wspólnot pamięci, tak i 

etniczne granice mogą więc przebiegać również przez rodziny.  

                                                

74 K/1920–1924/2017: „Zej wun bejz, do wer wün Doüćy. S’[noma] dos wiöe beser, oder s’[noma], dos wiöe ȧ 

śłȧht menć. (…) Do wer zȧjn Doüćy gywast, fyrym zȧjwer ny Pöła gybłejn. A yhy ziöet’um ȧzu derzȧnk: «Marysiu, 

jakbyś ty była we Wilamowicach, to byś też musiała inaczej myśleć. Jak tu nos Niemcy przyciśli, że my są 

Niemcami. Tak samo, jak twój tatuś był Wilamowianem, a tyś, że cię stryj [brat-ksiądz] wykształcił za 

nauczycielkę, dziękuj stryjowi, ale jabym dzisiaj poszła do stryja, do by powiedzioł, jestem Wilamowianem». Bo 

ind ziöet’ȧ, «mȧj [noma], yhy bej ȧ Wymysiöejer. Yh bej ȧ Wymysiöejer. Yh bej kȧ Pöła ny. Yhy bej jok gyśtüdjyt 

Pöła, oder yhy bej ȧ Wymysiöejer». Ȧn dos wün zyty Pöła, fur müter”. 
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Jak pisał Barth (2004: 354), granica etniczna pociąga za sobą kompleksową organizację 

zachowań i społecznych relacji. W tym wypadku to one były ważniejsze niż pochodzenie, gdyż 

„identyfikacja danej osoby jako członka grupy etnicznej implikuje podzielanie przez nią 

kryteriów oceniania i osądzania” (Barth 2004: 354). W tym wypadku chodzi o ocenę podpisania 

Volkslisty, w której moja rozmówczyni znacznie różniła się od swojej kuzynki. Dla wielu 

Wilamowian podpisanie Volkslisty nie było zdradą, ale dla Polaków już tak.   

Moja rozmówczyni, mówiąc do swojej kuzynki, że „[j]akbyś ty była we Wilamowicach, 

to byś też musiała inaczej myśleć”, jest świadoma różnicy oceny minionych wydarzeń w oczach 

adresatki słów i swoich. To z tej różnicy, która jest efektem przynależności do różnych 

wspólnot pamięci, wynika również różnica w tematyce historii bohaterskich. Dla mojej 

rozmówczyni bohaterem był jej ojciec, który jako Volksdeutsch wspierał Polaków, a nie jej 

wujek, który nie podpisał Volkslisty. 

W wypowiedziach moich rozmówców pojawiają się również wzmianki o 

Wilamowianach, którzy czuli się Niemcami i podpisali Volkslistę dobrowolnie. O tym, że taka 

grupa istniała, choć była nieliczna, można znaleźć również wzmianki w literaturze: (Chromik 

2019: 133; Filip 2005b: 176; Krzyżanowski 2018: 225–228; Perkowska 2001a: 193). Tak 

tłumaczył to zjawisko Krzyżanowski: 

 

Była wreszcie wśród mieszkańców Wilamowic grupa, która chciała złożyć wniosek o wpis 

na volkslistę, a nawet zabiegała o przyznanie jak najwyższej kategorii. Zapewne niektórzy 

czynili to z pobudek czysto koniunkturalnych, licząc na finansowe korzyści, wynikające ze 

złożonej deklaracji narodowościowej, wiele wskazuje na to, że były i osoby, którymi 

kierowały pobudki ideowe. Fascynacja hitleryzmem, odnoszącym sukcesy militarne w 

całej Europie, mogła się udzielić zwłaszcza tym, których związek z polskością w 

poprzednim okresie miał charakter luźny i oportunistyczny. Ci, pod wpływem druzgocącej 

– jak się wydawało – klęski poniesionej przez II Rzeczpospolitą jesienią 1939 r., całkowicie 

stracili szacunek dla byłej ojczyzny (Krzyżanowski 2018: 240). 

 

Analiza narracji wskazuje, że w opowieściach o osobach kolaborujących pojawia się 

topos złego Wilamowiana jako wyjątku. Natomiast samo poczucie związków z narodowością 

niemiecką czy podpisanie Volkslisty nie było przez członków wilamowskocentrycznej 

wspólnoty pamięci wartościowane negatywnie. Moi rozmówcy przedstawiali swoich rodziców 

i siebie najczęściej jako tych, dla których zarówno Niemcy, jak i Polacy to „obcy”, a więc w 

pewnej opozycji do tych, którzy dobrowolnie nazywali się Niemcami.  
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Z zebranych przeze mnie relacji wynika, że rodzice podpisali Volkslistę, gdyż tylko to 

dawało w ich sytuacji szansę na przetrwanie czasu wojny. Dla wielu z nich krzywdzące jest 

ocenianie ich jako zdrajców narodu polskiego, jak zrobił to w kronice parafialnej ksiądz Jeż.  

Jedna z moich rozmówczyń powiedziała mi: „Wie pan, jak to w Wilamowicach, jedni za 

Niemcami, inni za Polską, a inni jeszcze inaczej”75. Członkowie wilamowskocentrycznej 

wspólnoty pamięci akceptują więc niemiecką tożsamość niektórych Wilamowian. Osoby spoza 

tej wspólnoty w wyrażaniu przez Wilamowian każdej niepolskiej tożsamości widzą agresywną 

manifestację swojej inności (por. Kubica 2008: 99).  

 

5.4. Postępowania rehabilitacyjne – retoryka deklaracji wierności 

Według ustawy o „wyłączeniu ze społeczeństwa polskiego wrogich elementów” z 6 maja 1945 

„[z]a zrehabilitowanego może być uznany ten, kto udowodni, że został wpisany do drugiej 

grupy niemieckiej listy narodowej wbrew swojej woli lub pod przymusem, a swoim 

postępowaniem wykazał polską odrębność narodową”76. Osoby należące do trzeciej grupy 

Volkslisty, aby się zrehabilitować, musiały złożyć tzw. deklarację wierności. Miały w niej 

udowodnić, że „wbrew swojej woli zostali wpisani na listę i zarazem zachowali polską 

odrębność narodową” (Olejnik 2006: 93). Zarówno we wnioskach, jak i deklaracjach wierności 

pisanych ręcznie Wilamowianie opisywali dowody swojej niewinności (przymusowego 

odstąpienia od narodowości polskiej), łączności z polskością, pomocy Polakom itd.  

Jak o weryfikacji na Śląsku Opolskim pisała Antonina Kłoskowska: „Łatwo zrozumieć, 

patrząc z perspektywy czasu i teoretycznych kompetencji, jak subtelne i zawodne było w istocie 

takie zadanie mające za przedmiot ludność etnicznego pogranicza przez stulecia poddaną 

ciśnieniu zmiennych oddziaływań zróżnicowanych kultur narodowych. W praktyce ta 

skomplikowana operacja była wykonana nie przy użyciu chirurgicznego skalpela, ale zwykłego 

noża” (Kłoskowska 1996: 236). Według autorki, w jej przebieg ingerowały również inne 

względy, np. „prywatna chęć zysku ze strony lokalnych realizatorów procesów weryfikacji i 

wysiedlania” (Kłoskowska 1996: 236).  

Akta sprawy rehabilitacji jednej z wilamowskich rodzin przedstawił jako aneks swojej 

pracy doktorskiej Chromik (2019). Są to dokumenty z sesji wyjazdowej sądu grodzkiego w 

                                                

75 K/1955–1959/2021. 

76 Dz.U.45.17.96.  



 

 

133 
 

Kętach do Wilamowic. Jeden z nich to „Prośba o rehabilitację” urodzonego w 1928 roku 

Wilamowiana. Tak opisał on swoją sytuację: 

 

Do roku 1939 chodziłem do Polskiej Szkoły Ludowej w Wilamowicach. Należałem do 

„Orląt”. Podczas okupacji rodzice moi oddali Volkslistę otrzymując 3 grupę aż do 

odwołania. Ja zaś nigdy nie zatraciłem ducha polskiego, wstrzepionego przez organizację 

„Orlęta” jak również i łączności z mojemi rówieśnikami, których rodzice pozostali 

polakami. Będąc najstarszym synem, tułałem się po służbie, ażeby młodsze rodzeństwo 

przyodziać i przygotować do szkoły, ponieważ jesteśmy wysiedleni, mimo iż rodzice 

posiadali 3 grupę. Matka znajduje się w obozie pracy w Mikuszowicach, a ojciec jeszcze 

nie wrócił z wojska. Pomny swej polskości proszę wysoki sąd o przywrócenie mi praw 

obywatelskich. Przyrzekam nadal pracować dla narodu i Państwa Polskiego (cyt. za: 

Chromik 2019: 386). 

 

 Chłopak podpisany pod tym dokumentem przytoczył argumenty udowadniające jego 

polskość, którą – z racji celu tego dokumentu – bardzo mocno akcentuje: duch polski i 

uczestnictwo w polskiej patriotycznej organizacji. Ponieważ był młody, nie odnosił się 

specjalnie do swojego postępowania w czasie wojny, twierdził natomiast, że Volkslisty nie 

podpisał on sam, lecz jego rodzice. Takie argumenty pojawiały się również w zebranych przeze 

mnie relacjach ustnych: „Szwagier był przy Strzelcach, ja przy Orlętach, byłam Polką, a potem 

przyśli Niemcy i z nas zrobili Niemców”77. Są one zgodne z toposem Wilamowianie bliżsi 

prawdziwym Polakom niż „nasi Polacy”: Wilamowianie stali się Polakami z własnego wyboru 

poprzez przynależność do polskich organizacji patriotycznych, a nie byli nimi z urodzenia. 

Widoczny jest tu również wzorzec interpretacyjny nieuczciwego potraktowania Wilamowian 

po wojnie. 

 Nieco inaczej wyglądają wnioski tych, którzy w czasie wojny byli dorośli, podpisali 

Volkslistę sami i wobec których wpływały konkretne oskarżenia. Ustawa takie oskarżenia 

zresztą przewidywała: „Kto wie o tym, że osoba wymieniona w art. 1 została z własnej woli 

wpisana do 3-ej lub 4-ej grupy niemieckiej listy narodowej lub też zachowanie się tej osoby w 

okresie okupacji nie dało się pogodzić z polską odrębnością narodową, powinien powiadomić 

o tym władze bezpieczeństwa publicznego lub prokuratora specjalnego sądu karnego”78. W 

                                                

77 K/1920–1924/2017. 

78 Dz.U.45.17.96.  
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jednym z archiwów rodzinnych odnalazłem pismo Wilamowianki do zarządu miejscowego 

PPR: 

 

Podpisana [imię i nazwisko, data urodzenia 1912] w Wilamowicach i tam ukończyła 4-

klasową szkołę polską, córka [imiona i nazwisko]. Po ukończeniu szkoły pomagała 

podpisana rodzicom pracować przy gospodarstwie aż do czasu, kiedy za mąż wyszła. 

W roku 1930 wyszła podpisana za mąż za [nazwisko] polaka, miejscowego 

gospodarza. Od tego czasu gospodarowaliśmy spokojnie z mężem aż do wybuchu wojny. 

Od czasu kiedy okupant objął władzę zaczęli nas różni partyjniacy prześladować i grozić 

wysiedleniem za to że mąż podpisanej nie chciał podpisać listy narodowej. 

Trwało to tak aż do roku 1942 w tym bowiem roku 6 lutego partja postarała sie by 

go Komenda Uzupełnień wcieliła do wojska mąż uciekł jednak mnie grozili wysiedleniem 

o ile sie ochotnie nie zgłosi, z obawy by mnie na bruk nie wyrzucili z 2ga małymi dziećmi, 

zgłosił się co go natychmiast aresztowano, odstawiono do wojska, a mnie zmusili w tym 

samem czasie podpisanie listy narodowej. 

Wojsku żądali od męża podpisania listy narodowej, jednag stanowczo odmówił, a 

kilka miesięcy będąc przy Odziale Sanitarnym przy koniach naszedł na mine i zginął. 

Będąc na wskrosz Rodziną polską wychowywaliśmy w duchu polskim dzieci 

spieraliśmy zawsze będąc w niedoli polaków co w ile zajdzie potrzeba stwierdza. 

W roku 1941 ułatwialiśmy spólnie Janem Mika z officerem Polskim ucieczke z 

obozu z Niemiec udzieliliśmy im ubrania żywność i funduszow by spokojnie mogli wrócić 

do swych rodzin, za czyn ten groziło nam kara smierci, jednag czyniliszmy to by brata 

polaka ratować. 

Listopadzie 1942 otrzymalam pismo z gminny tak zwany Temczasowe 

zaświadczenie z listy narodowej (Widerruff) nezrozumiejąc ważność tego papieru z 

bagatelizowałam i dałam do szuflady mniemaniu że to niepotrzebuje a obecnie pisma 

znaleść nie mogę. 

Upraszam kornie członków Zarządu P.P.R. znając dobre stosunki moje o 

ustaleniemi grupe względnie potwierdzenie moich danych i wydanie mi Zaświadczenia 

które mi jest potrzebne do prozby do Sądu o rehabilitacje. 

Wilamowice dnia 3 maja 194579 

 

                                                

79 Kopia dokumentu w posiadaniu autora. 
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W piśmie tym znajdują się znane już z wywiadów toposy i wzorce interpretacyjne 

mające udowadniać niewinność Wilamowian i ich nieuczciwe potraktowanie po wojnie. Strach 

przed wysiedleniem: „mąż uciekł jednak mnie grozili wysiedleniem o ile sie ochotnie nie 

zgłosi”, niewiedza o tym, co się podpisuje: „nezrozumiejąc ważność tego papieru z 

bagatelizowałam i dałam do szuflady mniemaniu że to niepotrzebuje”, topos Wilamowian 

pomagających Polakom: „Będąc na wskrosz Rodziną polską wychowywaliśmy w duchu 

polskim dzieci spieraliśmy zawsze będąc w niedoli polaków”. Podobne elementy można 

wyodrębnić z innego wniosku dorosłego mężczyzny (należącego również do grupy trzeciej), 

którego wypowiedź została przytoczona przez Chromika:  

 

 

Ukończyłem Polską Szkołą Ludową w Wilamowicach, poczem pracowałem na roli przy 

rodzicach. Byłem zawsze lojalnym obywatelem Państwa Polskiego. Dzieci nasze 

uczęszczały do Polskiej Szkoły. Po zajęciu tej części kraju przez niemców byliśmy w 1942 

roku zmuszeni oddać Volkslistę jak wszyscy w Wilamowicach urodzeni ludzie, gdyż 

niemcy od samego początku uważali mieszkańców tutejszych za ludzi pochodzących od 

Niemców. W wyniku Volkslisty otrzymałem wraz z córką Anną III grupę aż do odwołania, 

zaś żona moja Anna II grupę bez jakiegokolwiek naszego starania lub próśb. Przez cały 

okres okupacji nie brał nikt z rodziny udziału w imprezach lub zebraniach niemieckich. 

Nie byliśmy członkami żadnej organizacji niemieckiej. Przez cały czas była u nas 

zarejestrowana, mimo iż nie pracowała Anna Zdrowak ze Starejwsi, którą to niemcy chcieli 

wysłać na roboty do Rzeszy. Mimo małego domu mieszkalnego ustąpiliśmy jedną izbę 

obcym polakom, co [?] podczas okupacji nie mieli schronienia. Nie zatraciliśmy nigdy 

poczucia polskości i łączności z polakami, pomagając według sił i możności.  

Prosimy wysoki Sąd o nadanie nam praw obywatelskich. Przyrzekamy być wiernymi 

narodowi i Demokratycznemu Państwu Polskiemu (cyt. za: Chromik 2019: 387–388). 

 

 

Także tutaj autor dokumentu zawarł topos Wilamowian pomagających Polakom 

(udzielenie jednej izby obcym Polakom, oraz zapisanie Polki z pobliskiej wsi do pracy, by nie 

została wywieziona na roboty), jak i topos uznali nas za kolonię niemiecką. Ważne jest też 

podkreślenie, że mężczyzna nie wie, dlaczego jego żona dostała kategorię drugą, co może być 

przejawem toposu nie wiedzieli, co podpisywali.  

W narracji typowej dla tych dokumentów widoczny jest również topos Niemców 

rozczarowanych Wilamowianami, którzy uznali Wilamowice za niemiecką kolonię. Kiedy taka 

deklaracja okazała się na wyrost, gdyż Wilamowianie nie odpowiadali im kryteriom 
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niemieckości, przedstawiciele okupacyjnej władzy musieli sięgać do szantażu, szykan i łamania 

prawa, aby w Wilamowicach wzrosły statystyki przynależących do Volkslisty. 

Podobnie zbudowane są teksty innych wniosków dotyczących rehabilitacji Wilamowian, 

które znalazłem w archiwach rodzinnych moich rozmówców. Te same toposy znajdziemy 

również w piśmie Miejskiej Rady Narodowej z 30 czerwca 1945 roku do Urzędu 

Wojewódzkiego w Krakowie: 

 
Ktokolwiek urodził się w Wilamowicach lub władał gwarą wilamowicką zmuszany był do 

oddawania Volkslisty. Formularze Volkslisty roznoszono od domu do domu. Po kilku 

dniach przychodził członek N.S.D.A.P. po odbiór listy. Kto w terminie nie podpisał, 

dostawał upomnienie, następnie pociągano go do urzędu gminnego, na policję, a gdy i to 

nie pomagało wzywano do Landratu do Białej, a stamtąd opornych przesyłano na Gestapo. 

Kierownikiem i duszą tej nagonki był miejscowy komisarz i kierownik szkoły Richter 

Walter z Bielska, który dobrał sobie tu kilku oddanych mu członków. Najwyszukańszymi 

sposobami zmuszano ludzi do oddawania Volkslisty, grożąc wysiedleniem i obozami (cyt. 

za: Krzyżanowski 2018: 239). 

 

Struktura tych pism narzucona była zapewne odgórnie, chodziło o wyrzeczenie się winy 

dobrowolnego odstąpienia od narodowości: „W treści oświadczenia umieszczano stwierdzenie 

o wpisie wbrew własnej woli lub pod wpływem przymusu” (Bykowska 2012: 195). Na terenie 

województwa krakowskiego zarówno osoby z kategorią drugą, jak i trzecią – oprócz deklaracji 

wierności – musiały „udowodnić przed sądem grodzkim, iż wbrew swojej woli lub pod 

przymusem zostały wpisane na volkslistę oraz że zachowały «polską odrębność narodową»” 

(Olejnik 2006: 112).  

Olejnik zwrócił uwagę na to, że „akcja rehabilitacyjna toczyła się w nieprzychylnej czy 

w wielu przypadkach wrogiej atmosferze społecznej. (…) Często powtarzany był pogląd o 

konieczności zastosowania dyskryminacyjnych praktyk wobec starających się o rehabilitację. 

(…) Argumentowano, iż nie można jednakowo traktować tych, którzy «zdradzili», i tych, 

którzy zachowali wierność ojczyźnie, mimo że często płacili za to najwyższą cenę” (Olejnik 

2006: 107). Wpływało to zapewne również i na treść deklaracji, w których Wilamowianie 

wielokrotnie podkreślali pomoc udzieloną Polakom w konwencji historii bohaterskich, 

podkreślających nawet ryzyko utraty życia.  

Analiza dokumentów rehabilitacyjnych Wilamowian pokazuje, że ich autorzy 

(niekoniecznie tożsami z wnioskodawcami) używali tych samych kategorii etnicznych i 

powodów podpisania Volkslisty, co moi rozmówcy. Może to świadczyć o tym, że spisane przez 
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Wilamowian wnioski rehabilitacyjne stały się implantami pamięci, których kształt ściśle 

zależny był od panującej wówczas polityki. Proces petryfikacji pamięci uniemożliwia 

odróżnienie pamięci od jej późniejszych implantów (Golka 2009: 31). Jeden z moich 

rozmówców tak opowiadał o rehabilitacji: 

 

Dopiero jak przyszedł 1945 rok, to wszyscy byli wzywani do gminy, no że obywatelstwo polskie 

dostają. Taki dokument gdzieś tu nawet miałem jeszcze też, gdzieś tu było, że zamieniają im na 

to, że już są… pełnowartościowi i Polacy. No tak urząd robił później, nie poradzimy na to. A to 

było 90% ludności, to mały procent było, że nie80. 

 

Podobnie jak w opisanym przez Hajduk-Nijakowską przypadku wpływu pewnej broszury 

na wspomnienia więźniów obozu w Łambinowicach (2016: 152), zachowane w archiwach 

rodzinnych wnioski rehabilitacyjne zostały uznane przez Wilamowian za wiarygodne źródło, 

które wspomagało ich własną pamięć. Zostały one wykorzystane przez nich do tworzenia 

wspólnej i spójnej narracji o zachowaniu Wilamowian w czasie okupacji. Nawet jeśli fizycznie 

nie przetrwały one w archiwach rodzinnych, ich treść została sfabularyzowana i 

sfolkloryzowana i funkcjonuje w dzisiejszych opowieściach Wilamowian.  

Ta sama argumentacja, tłumaczenia i wyjaśnienia przedstawiane są naukowcom, 

dziennikarzom, a także przedstawicielom młodszego pokolenia. Za rozpowszechnienie tych 

opowieści odpowiadają głównie osoby, które dla przyjeżdżających do Wilamowic naukowców 

stały się „odźwiernymi”. Ich status społeczny wzrósł dzięki takiemu docenieniu ze strony 

przedstawicieli akademii. A oni sami, podobnie jak rozmówcy Nijakowskiego, często 

opowiadając o swojej przeszłości, mechanicznie reprodukowali skonstruowaną przed laty 

narrację autobiograficzną, która wykazuje cechy skostnienia (Nijakowski 2013: 54). Tymi 

skostniałymi elementami stały się toposy i skamieliny językowe, których pełne były historie 

opowiadane mi przez członków wilamowskocentrycznej wspólnoty pamięci. 

Te opowieści, mimo że wspomniane osoby często już nie żyją, nadal powielane są przez 

niektórych naukowców i dziennikarzy. Ci pierwsi legitymizują je swoim autorytetem 

naukowym, ci drudzy umożliwiają im dotarcie do szerszego grona odbiorców. W ten sposób 

wzmacniane są wzorce interpretacyjne i toposy zakorzenione w wilamowskocentrycznej 

wspólnocie pamięci.  

                                                

80 M/1940–1944/2018. 
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5.5. Podsumowanie 

Volkslisty (w ramach której to kategorii zawiera się zarówno właściwa Volkslista, jak i 

Fingerabdruck) zajmują wiele miejsca w relacjach Wilamowian. Moi rozmówcy, chcąc 

usprawiedliwić siebie bądź swoich rodziców, opowiadali o nich, zawsze przypominając o 

przymusie ich podpisywania, a także pomocy niesionej Polakom w czasie okupacji. Większość 

z nich z racji młodego wieku sama Volkslisty nie podpisała, ale o motywacjach swoich 

rodziców mówiła zgodnie z wzorcem interpretacyjnym wiary w funkcjonowanie państwa, 

szczególnie toposu konieczności przestrzegania prawa oraz wzorcem interpretacyjnym 

nieuczciwego potraktowania Wilamowian po wojnie.  

Najważniejsze toposy obecne w opowieściach Wilamowian o Volksliście, to 

konieczności przestrzegania prawa, uznali nas za kolonię niemiecką, nie wiedzieli, co 

podpisywali, podpisali, bo się bali, oraz toposy niewinnych Wilamowian i Wilamowian 

pomagających Polakom. Szczególnie podkreślano groźbę wywiezienia do obozów czy 

wysiedlenia za niepodpisanie Volkslisty. Większość tych toposów występuje również w 

deklaracjach wierności narodowi polskiemu oraz innych dokumentach związanych z 

rehabilitacją wilamowskich Volksdeutschów po wojnie. Na treść tych dokumentów wpływały 

odgórne wytyczne zawarte w ustawie oraz forma dokumentów doradzana przez miejscową 

inteligencję, która pomagała mniej zorientowanym Wilamowianom je sporządzać.  

 Wydaje się bardzo prawdopodobne, że tworzenie tych dokumentów, a więc pierwsze 

werbalizowanie tych argumentów, można uznać za rozpoczęcie procesu folkloryzacji 

zawartych w nich historii, gdyż proces ten następuje szybko „w sytuacjach kryzysowych i 

traumatycznych, charakteryzujących się dużymi emocjami” (Hajduk-Nijakowska 2016: 65). W 

efekcie powstały fabulaty: nowe jakościowo, sfabularyzowane narracje, będące zarazem 

wspólnotową wersją historii, która powstaje na zapotrzebowanie grupy, akcentując określoną 

interpretację historii. Te historie opowiadane były naukowcom i dziennikarzom, którzy je 

spisywali. Ich reprodukowanie w kolejnym tekście czytanym później przez Wilamowian 

umacniało poszczególne fabulaty.  

Na uwagę zasługuje specyficzne rozumienie kryteriów nadawania przynależności do 

grup przez okupanta. Według historyków, nie było w Wilamowicach Volkslist „jedynek”. W 

relacjach Wilamowian występują one jako wyjątki, najczęściej w celu pokazania, że ktoś był 

„bardziej niemiecki” od autora wypowiedzi. W podobny sposób osoby z grupą trzecią mówią 

o „dwójkach”. 
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Kryteria przyznawania grup, które można znaleźć w oficjalnych dokumentach III 

Rzeszy, opisywane przez historyków, nie odpowiadają kryteriom, które zostały zapamiętane 

przez Wilamowian jako stosowane w Wilamowicach w praktyce. Według niektórych „dwójki” 

otrzymywały osoby uznawane za dobrze gospodarujące, dobrze wyglądające i dobrze się 

prowadzące, a „trójki” ludzie biedniejsi, nieporadni, z mieszanych małżeństw bądź mający 

problemy z alkoholem. Według innych otrzymanie „dwójki” lub „trójki” było loterią. Podawali 

oni przykłady osób, które ich zdaniem były upośledzone bądź biedne, a dostawały „dwójkę”, 

podczas gdy oni sami przedstawiali się jako porządni gospodarze, mówiący dobrze po 

niemiecku, a mieli kategorię trzecią. Jeszcze inni twierdzili, że można było dobrowolnie 

zrezygnować z wyższych kategorii na rzecz „trójki”. Zebrane relacje wskazują, że 

przyznawanie tych kategorii było dla większości moich rozmówców niejasne. 

Życie „dwójek” i „trójek” różniło się. Ci pierwsi byli pełnoprawnymi obywatelami 

Rzeszy, co wiązało się również ze służbą w Wehrmachcie, najczęściej na froncie wschodnim. 

Mężczyźni z kategorią trzecią początkowo nie byli brani do wojska, a kiedy później ich brano, 

szli na front zachodni, gdzie – zdaniem moich rozmówców – było lepiej niż na wschodnim. 

Być może był to powód, dla którego, według jednej z moich rozmówczyń, mężczyźni 

podpisywali „trójki”, a ich żony „dwójki”. Stąd wynikać może powszechne w literaturze 

stwierdzenie, że w Wilamowicach tylko jeden z małżonków podpisywał Volkslistę. W 

opowieściach o decyzji o przyjęciu konkretnej kategorii Volkslisty widoczne są złożone, 

przemyślane strategie przetrwania. 

Poprzez powtarzanie kolejnym osobom wspomnianych fabulatów Wilamowianie nie 

mieli jednak na celu zmanipulowania opinii publicznej. Są to historie, w które moi rozmówcy 

wierzyli, które były dla nich prawdziwe. Sami Wilamowianie, jak często podkreślali moi 

rozmówcy, nie poczuwali się do polskości. W związku z tym nie uznawali podpisania 

Volkslisty za zdradę narodu polskiego, do którego nie należeli. Tej informacji z oczywistych 

względów nie znajdziemy w żadnej „deklaracji wierności narodowi polskiemu”. W większości 

Wilamowianie nie odczuwali związków z narodem niemieckim – o ich dystansie miała 

świadczyć duża liczba „trójek”.  

Dokumenty rehabilitacyjne Wilamowian pokazują, że toposy obecne w relacjach moich 

rozmówców są tożsame z argumentacją w nich zawartą. Starsi członkowie 

wilamowskocentrycznej wspólnoty pamięci sami je tworzyli lub pamiętali ich tworzenie. 

Zawarte w nich argumenty przekazywali ustnie w formie spójnej narracji, niezależnie od tego, 

czy oryginały tych dokumentów zachowały się w archiwach rodzinnych, czy też nie. Treści w 

nich zawarte uległy więc fabularyzacji i folkloryzacji i krążą również wśród średniego i 
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młodszego pokolenia. Wypowiedzi Wilamowian, w formie cytatu bądź sparafrazowane, 

reprodukowane są zarówno przez naukowców, jak i dziennikarzy. Poprzez publikację w 

książkach czy gazetach opowieści te, legitymizowane są autorytetem (naukowym bądź 

dziennikarskim) autorów. Publikacje te stają się pasem transmisyjnym dla elementów 

wilamowskocentrycznej narracji, w tym miejscu szczególnie wzorców interpretacyjnych wiary 

w funkcjonowanie państwa oraz nieuczciwego potraktowania Wilamowian po wojnie. 

W wielu relacjach o czasie drugiej wojny występuje topos Niemców rozczarowanych 

Wilamowianami, którzy odnieśli porażkę w próbie zniemczania Wilamowian. Świadczyć ma 

on o niesłuszności uznania Wilamowian za Niemców. 

Historie bohaterskie osób należących do wilamowskocentrycznej wspólnoty pamięci 

różnią się od opowieści tych, którzy identyfikowali się jako wilamowscy Polacy. W przypadku 

tych drugich to opór przed podpisaniem Volkslisty czy działania dywersyjne były rozpatrywane 

jako pożądane działanie. W przypadku tych pierwszych do historii bohaterskich zalicza się 

niesienie pomocy innym (np. wilamowskim dezerterom i Polakom), nawet w roli 

Volksdeutscha i potencjalną służbą w Wehrmachcie czy Landwache. Taka perspektywa trudna 

jest jednak do zaakceptowania przez osoby nienależące do tej wspólnoty, gdyż koliduje to z 

pamięcią oficjalną. 

  



6. Zakaz używania języka i stroju wilamowskiego 

6.1. Wprowadzenie: język i strój jako główne wyznaczniki wilamowskiej odrębności 

Zakaz używania języka i stroju wilamowskiego opisywany był niemal we wszystkich tekstach 

dotyczących Wilamowic, w niektórych temat ten zajmował szczególnie ważne miejsce (Filip 

2005b: 182–184; Neels 2012; Wicherkiewicz & Zieniukowa 2001). Język jest bowiem jednym 

z głównych wyznaczników odrębności etnicznej, również przez etnologów i socjologów był 

uznawany przez długi czas za obiektywny wyznacznik tożsamości grupy etnicznej (Marcol 

2020: 43). Choć wyznaczników takich może być więcej, przekonanie o konieczności 

posiadania własnego języka, aby utrzymać świadomość odrębności, jest rozpowszechnione 

wśród członków grup używających języków mniejszościowych (por. Crystal 2000: 120).  

Podobnie jest w przypadku stroju, którego funkcję odrębności regionalnej/narodowej 

podkreślali badacze (Bogatyriew 1975; Kantor 1982: 86). Kantor pisał, że „nie należy (…) 

przeceniać tej funkcji ubiorów ludowych, dopiero strój odświętny czy obrzędowy w pełny i 

efektowny sposób odzwierciedlał regionalną przynależność nosiciela” (1982: 86). Jednak w 

przypadku Wilamowianek było inaczej, gdyż również ubiory codzienne znacznie różniły się od 

strojów mieszkanek okolicznych miejscowości. Choć uszyte z gorszej jakości materiałów, 

zachowywały kroje i kolorystykę tych odświętnych, a nawet noszono do nich biżuterię (Król 

2020a). Może to świadczyć o tym, jak ważne było dla Wilamowianek pokazywanie swojej 

odrębności na co dzień, a ubiór im to umożliwiał. 

Dlatego też zakaz używania języka i stroju został odebrany przez Wilamowian jako atak 

na nich samych. Potwierdzają to przytaczane przez moich rozmówców wypowiedzi 

prześladowców: „Jak ten strój będzie zniszczony, to wy będziecie zniszczeni”1, „Pójdziecie do 

komina, do Oświęcimia, razem z waszym językiem i strojami”2. Chęć zniszczenie języka i 

stroju równoznaczna była dla moich rozmówców z eliminacją wilamowskości. Druga 

wypowiedź zrównuje wręcz zniszczenie stroju i języka wilamowskiego z fizyczną 

eksterminacją samych Wilamowian.  

W rozdziale tym chciałbym pokazać wzorce interpretacyjne, które obecne są w relacjach 

Wilamowian na temat okresu powojennego, a wiążą się z zakazem używania języka i stroju 

wilamowskiego. Istotne jest, że niemały wpływ miała na te wzorce recepcja tekstów 

                                                

1 K/1925–1929/2008. 

2 K/1925–1929/2008, K/1925–1939/2008. 
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popularnonaukowych i naukowych na temat Wilamowic, w których wagę tego zakazu 

podkreślano. Te wzorce interpretacyjne związane są również z rewitalizacją języka i stroju 

wilamowskiego, która dokonuje się w ostatnich latach. Jak wykazali socjolingwiści (Dołowy-

Rybińska 2020: 133; Fishman 1991: 16), młode pokolenie może zacząć uczyć się języka lub 

używać go jako atrybutu przynależności do swojej grupy. To samo dotyczy stroju (por. 

Trebunia-Staszel 2020). Tych wyznaczników odrębności nie trzeba jednak używać na co dzień, 

gdyż – jak wykazały badania antropologiczne – różnice kulturowe (takie jak język i strój) mogą 

być używane okazjonalnie, gdy zachodzi potrzeba konstruowania granic etnicznych (Eriksen 

2013; Schmidt-Lauber 1993). 

Procesowi zmiany językowej w Wilamowicach swoją pracę doktorską poświęcił 

flamandzki badacz Rinaldo Neels. Praca „De nakende taaldood van het Wymysojer, een 

Germaans taaleiland in Zuid-Polen. Een socuilinguïstische analyse”3, napisana w języku 

flamandzkim, została obroniona w 2012 roku na Katholieke Universiteit Leuven. Autor oparł 

się w niej na badaniach jakościowych – wywiadach, które prowadził we współpracy ze mną, a 

także badaniach ilościowych w postaci ankiet. Neels chciał zbadać „czynniki leżące u podstaw 

zmiany językowej z wilamowskiego na polski oraz zrekonstruować cały proces zmiany 

językowej” (Neels 2012: 13). Na potrzeby mojej pracy skupię się na przeprowadzonej przez 

belgijskiego badacza analizie zebranych danych jakościowych. Wprowadzenie historyczne 

autor napisał głównie na podstawie istniejących (polskich i niemieckich) źródeł drukowanych, 

szczególnie tekstu Filip (2005b), który określił jako wartościowe źródło (Neels 2012: 38). Za 

tym tekstem cytowane są przez autora relacje Jeża, Bilczewskiego oraz źródła drukowane.  

Flamandzki badacz, opisując tożsamość Wilamowian, nie przyjął bezkrytycznie 

polskocentrycznej wersji historii, lecz zacytował zarówno polsko, jak i niemieckojęzyczne 

źródła, z których wynikało, że oprócz przenikających się tożsamości śląsko-polskiej, 

niemieckiej czy austriackiej istniała w Wilamowicach silna odrębna tożsamość lokalna (Neels 

2012: 43–45). Choć badania Neelsa miały inny cel, jego wnioski podobne są do moich. Może 

to wynikać z przyjętej przez nas obu perspektywy emicznej oraz analizowanego materiału 

(wywiadów), a także wynikać z pochodzenia badacza spoza Polski i Niemiec, co ułatwiło mu 

odrzucenie nacjonalistycznych założeń dominujących w narracji polskiej i niemieckiej.  

                                                

3 „Zbliżająca się śmierć języka wilamowskiego, germańskiej wyspy językowej w południowej Polsce. Analiza 

socjolingwistyczna”. 
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Konstatacje Neelsa wysnute na podstawie literatury zostały potwierdzone również przez 

wyniki jego badań terenowych: 22 z jego rozmówców odpowiedziało, że czują się bardziej 

Wilamowianami niż Polakami (lub tylko Wilamowianami), 6 – bardziej Polakami niż 

Wilamowianami, 11 – i Wilamowianami, i Polakami. W rozdziale poświęconym zagadnieniu 

tożsamości w zebranych relacjach Wilamowian autor umieścił wiele wypowiedzi jasno 

stawiających wilamowskość w opozycji do polskości: „Jak mogłabym być Polką, jak jestem 

Wilamowianką”? – pytała jedna z jego rozmówczyń (Neels 2012: 129). Część z tych 

wypowiedzi autor zinterpretował jako związane z powojenną traumą powstałą w wyniku 

prześladowań, których głównymi sprawcami w oczach Wilamowian byli Polacy. Rozpoznał 

też inne motywy, np. poczucie odrębności języka, związek z przodkami i ich kulturą, która nie 

była uznawana za polską oraz postawę mieszkańców okolicznych wsi, „którzy Wilamowian 

także nie uznawali za Polaków” (Neels 2012: 130). 

Neels nie zastosował pojęcia pamięci zbiorowej/kulturowej, ale przedstawił obraz 

poszczególnych okresów w historii, zarysowany przez jego rozmówców podczas wywiadów, 

przywołując obszerne cytaty (Neels 2012: 85–95). Podrozdział poświęcony okresowi drugiej 

wojny światowej (Neels 2012: 88–91) zawiera głównie opisy akcji podpisywania Volkslist oraz 

pomocy okazanej przez Wilamowian Polakom. W najobszerniejszej części dotyczącej okresu 

powojennego (Neels 2012: 91–95) autor zacytował relacje dotyczące wkroczenia Armii 

Czerwonej, działalności NKWD oraz aresztowań, a następnie prześladowań osób mówiących 

językiem wilamowskim oraz noszących strój wilamowski. Pojawia się tam też wiele 

wypowiedzi odnoszących się do negatywnego stosunku Polaków z okolicznych wsi do 

Wilamowian, nawet do odpowiedzialności Polaków za wywózki na Ural (Neels 2012: 93). 

Wypowiedzi te zostały przytoczone in extenso, opatrzone komentarzami.  

6.2. Zakaz używania języka i stroju wilamowskiego w relacjach Wilamowian i źródłach 

pisanych 

W tekstach drukowanych o Wilamowicach pojawiały się informacje o tym, że to Niemcy w 

czasie okupacji zabronili używania języka wilamowskiego. Takiej wersji jednoznacznie 

zaprzeczali moi rozmówcy: 

 

T: A potem jak była druga wojna światowa to Wilamowianie byli prześladowani? 
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H: Nie. Nie, bo jak Niemcy mieli zaznaczone, że niby kolonia niemiecka tu jest, zrobili, a 

kto mówił po wilamowsku do nich, to Niemcy nie zrozumieli nic. Mówić po wilamowsku 

można było, ino żodyn Niemiec nie zrozumioł ani słowo4. 

 

Ponieważ o zakazie używania języka wilamowskiego przez Niemców pisano również 

w tekstach wydawanych przez lokalne instytucje, informacja ta dotarła również do moich 

rozmówców. Jedna kobieta po jej przeczytaniu stwierdziła nawet: „Za pisanie takich głupot to 

się powinno karać. Niemcy zabronili mówić po wilamowsku? Oni się jeszcze cieszyli, że my 

tak mówimy, a nie po polsku”5. 

Helena Nowak [Holećkla] i Rozalia Fox [Poüermin] w filmie Nazywali nas hołdy-bołdy 

w reżyserii Doroty Latour wspominały, że „o języku wilamowskim robiły nawet zadania w 

szkole”6. Wypowiedź Nowakowej z wywiadu przeprowadzonego w 2009 roku znalazła się 

także w pracy doktorskiej Rinalda Neelsa (2012: 112). Kobieta opowiadała, że kazano jej w 

szkole pisać po wilamowsku, co było dla niej trudne, bo później nie potrafiła swojego zadania 

odczytać (z powodu ortografii). Być może chodziło tutaj o badania zabaw dziecięcych, które 

Karl Haiding prowadził w Wilamowicach wraz ze swoimi studentami (Sauer 1993: 148–149). 

Inna moja rozmówczyni wspominała mi w rozmowie:  

 

Ja nie umiałam po wilamowsku, bo mama była Polka, a tata w domu z nią mówił po polsku. 

Dopiero za Niemca żech się po wilamowsku nauczyła, przy dzieciach. Po wilamowsku i 

po niemiecku, bo po polsku nie było wolno. Za polski to w szkole bili7.  

 

Podobne przykłady podał Neels (2012: 97, 109). Badacz stwierdził nawet, że podczas 

drugiej wojny światowej „nasiliła się dominująca pozycja języka wilamowskiego” (Neels 2012: 

158). Moi rozmówcy nie mieli natomiast wątpliwości co do tego, że istniał zakaz używania 

języka polskiego w szkole. Według nich obowiązywał on tylko u nich, gdyż Niemcy chcieli 

uczynić z Wilamowic miejscowość „czysto niemiecką”, a dzieci, których rodzice nie podpisali 

Volkslisty, a więc zostały uznane za Polaków, musiały przenieść się z niemieckiej szkoły w 

                                                

4 K/1925–1929/2004. 

5 K/1925–1929/2010. 

6 Ta druga nazwała tą lekcję „Volksstunde” (lekcja ludowa). Być może chodziło jednak o „Volkskunde” 

(ludoznawstwo). 

7 K/1930–1935/2020. 
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Wilamowicach do polskich szkół w Hecznarowicach i Jawiszowicach. Do tych szkół, zgodnie 

z ich relacją, uczęszczały dwie moje rozmówczynie i jeden rozmówca8.  

Teza naukowców o zakazywaniu mówienia po wilamowsku w okresie okupacji nie 

znalazła co prawda potwierdzenia w opowieściach członków wilamowskocentrycznej 

wspólnoty pamięci, jest jednak rozpowszechniona wśród osób do niej nienależących. 

Wspomagają ją, oprócz wspomnianych publikacji, toposy i wzorce interpretacyjne typowe dla 

polskocentrycznej wspólnoty pamięci, np. topos złych Niemców. Ale również topos 

Wilamowian ofiar oraz wzorzec interpretacyjny nieuczciwego potraktowania Wilamowian po 

wojnie, często niedopowiedziane, dają słuchaczom przestrzeń do interpretacji. Ci młodzi 

Wilamowianie, którzy nie należą do wilamowskocentrycznej wspólnoty pamięci, mogli więc 

interpretować to w podobny sposób, co moja rozmówczyni: „No ja myślałam, że jak ktoś 

zakazał, to na pewno Niemcy, bo to Niemcy byli źli”9. 

Trzeba jednak przyznać, że również według relacji Wilamowian lokalni aktywiści 

hitlerowscy nie zawsze podzielali romantyczną wizję Wilamowic, którą propagowali badacze 

wysp językowych. Jak dowodził Neels, w szkole wyraźnie preferowany był niemiecki (Neels 

2012: 109). Twierdzili tak również moi rozmówcy.  

W niemal wszystkich publikacjach dotyczących języka wilamowskiego była mowa o 

powojennym zakazie używania języka wilamowskiego odczytanym przez księdza Jeża w 

kościele. Informację tę powielano w wielu publikacjach naukowych, popularnonaukowych, a 

także w filmach i audycjach radiowych o Wilamowicach. Co ciekawe, prawie żaden ze 

starszych rozmówców o tym nie wspomniał, a na skonkretyzowane pytanie, czy taki zakaz 

został w kościele odczytany, odpowiadano przecząco10. Jedyną osobą, która to potwierdziła, 

był Józef Gara (Tołer), który podczas wywiadu do badań Rinalda Neelsa stwierdził: „No bo 

było zakazane w kościele, ksiądz nawet głosił, żeby nie mówić po wilamowsku, ubiory, żeby 

ten, żeby ubiory, co są”11. Trzeba jednak brać pod uwagę, że był to miejscowy poeta i działacz, 

oczytany i interesujący się tekstami o Wilamowicach. Informację tę mógł więc zaczerpnąć z 

którejś z publikacji.  

                                                

8 K/1930–1934/2018, M/1935–1939/2017. 

9 K/1995–1999/2016. 

10 Niektórzy z nich mogli przebywać w tym czasie w obozach, aresztach lub w ukryciu. Kilkanaście osób 

deklarowało jednak, że było w tym czasie w Wilamowicach. 

11 M/1925–1929/2009RN (Neels 2012: 114). 
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Opowieść o księdzu, który odczytał w kościele tekst zakazu, opowiadana jest często 

przez członków młodszego pokolenia. Scena z księdzem odczytującym zakaz znalazła się w 

przedstawieniu Ymertihła. Jest to przykład fabularyzacji i folkloryzacji – powstania 

uwspólnionej, oderwanej od konkretnych osób wersji opowieści, zaakceptowanej przez grupę. 

Fabulaty te funkcjonują więc w postpamięci – głównie u przedstawicieli średniego i 

najmłodszego pokolenia. Ksiądz Jeż, według niektórych źródeł, mógł nie tylko przekazywać, 

ale wraz z lokalną propolsko nastawioną inteligencją również współtworzyć ten zakaz.  

Za wydanie zakazu i jego egzekwowanie moi rozmówcy jednoznacznie obwiniali 

Polaków (szczególnie pochodzących z okolicznych wsi), którzy w Wilamowicach objęli 

władzę lub mieszkali w domach wysiedlonych Wilamowian. Na pytanie, kto karał za mówienie 

po wilamowsku, otrzymywałem odpowiedzi: „No ci bili, ci nasi Polacy: [nazwiska trzech 

mężczyzn]”.12 Można tu odnaleźć topos Polaków prześladowców oraz skamielinę językową 

Polacy byli gorsi od Rusków. 

Z pisanych dokumentów przytaczanych przez naukowców wynika, że autorem zakazu 

był Eugeniusz Bilczewski, choć konsultował go zapewne z innymi przedstawicielami lokalnej 

inteligencji, również z księdzem Jeżem. Poprzez wprowadzenie zakazu chciał on udowodnić 

władzom komunistycznym, że w Wilamowicach mówi się już po polsku i Wilamowianie łatwo 

się zasymilują. Miało to przekonać władze do zatrzymania wysiedleń Wilamowian. Podobną 

strategię zaprzeczania faktom i minimalizacji stosowano wobec Śląska, gdzie przemilczano 

fakt, że mówi się tam językiem niemieckim (Kosellek 1998: 81).  

Moi rozmówcy natomiast nie pamiętali wydania zakazu, za to w pamięć zapadli im 

polscy sąsiedzi, którzy według wilamowskocentrycznej narracji z własnej nieprzymuszonej 

woli stosowali kary cielesne wobec osób używających języka wilamowskiego. Być może 

właśnie kojarzenie tych osób jako atakujących czy donoszących wiąże się z przypisaniem 

Polakom inicjatywy zakazania Wilamowianom chodzenia w swoim stroju i mówienia w swoim 

języku.  

Niektórzy z moich rozmówców byli nawet oburzeni, że informacja o wydaniu zakazu 

przez wilamowską inteligencję pojawia się w tekstach naukowych, gdyż ich zdaniem nie mieli 

oni z tym zakazem nic wspólnego. Jak już wspomniałem, według moich rozmówców to właśnie 

Polacy z okolicznych wsi byli odpowiedzialni za zakaz, a także za jego przestrzeganie: „Polacy. 

                                                

12 M/1930–1934/2017. 
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Oni nas nienawidzili. Mówili nam, że jak nas usłyszą, że mówimy po wilamowsku, to nas 

wywiozą do obozu, do Oświęcimia”13.  

Narracja, że zakaz używania ich języka miał na celu ochronę wilamowskiej 

społeczności, to strategia racjonalizacji. Sugeruje ona, że zakaz nie byłby wprowadzony w 

normalnych warunkach, lecz wrogie polskości zachowanie Wilamowian zmusiło lokalnych 

działaczy do jego wprowadzenia. Zakaz miał zapobiec większemu złu, jakim było wysiedlenie 

wszystkich Wilamowian. Ten sposób usprawiedliwiania sprawców nie został jednak przyjęty 

przez moich rozmówców. Zgodnie z wzorcem interpretacyjnym śmierć kultury wilamowskiej 

to śmierć Wilamowian: wprowadzenia zakazu nie postrzegali jako ochrony swojej tożsamości, 

lecz zagrożenie dla niej.  

Wiele trudności przysparza również ustalenie końca obowiązywania omawianego 

zakazu. W literaturze naukowej są jedynie wzmianki o tym, że „[z] biegiem czasu zakaz 

używania dialektu wilamowskiego przestał obowiązywać” (Wicherkiewicz & Zieniukowa 

2001: 501). Maciej Fic pisał: 

 

Najsilniejsza fala procesu odniemczania na terenie kraju zakończyła się około 1950 r. Po 

tym roku nadal poruszano tę tematykę niechętnie, ale ponieważ dla Wilamowian dawny 

język, a zwłaszcza strój, stanowiły silny element samoidentyfikacji, podejmowano próby 

określenia dopuszczalnych działań w tym zakresie. Z tego względu także władze 

powiatowe w Białej zdecydowały się szukać rozstrzygnięcia w kwestii możliwości 

używania strojów wilamowskich (Fic 2018: 334). 

 

Biorąc pod uwagę, że w 1950 roku oficjalnie zniesiono zakaz noszenia strojów 

wilamowskich (Fic 2018: 334), prawdopodobnie w tym okresie przestał obowiązywać zakaz 

mówienia po wilamowsku. W literaturze popularnonaukowej pojawia się wzmianka, że zakaz 

uchylono w 1956 roku14, na co powoływali się niektórzy naukowcy (Rodak 2014: 357). Teza 

ta nie znajduje jednak potwierdzenia ani w dokumentach, ani w literaturze naukowej. Moi 

rozmówcy nie pamiętali więc ani ogłoszenia zakazu, ani końca jego obowiązywania: „Nikt nam 

nie powiedział, że już wolno mówić. Samo to jakoś zelżało”15. 

                                                

13 K/1925–1929/2009: „Dy Pöła. Zy łyda yns ny. Zy ziöeta yns, do wen zy yns wan hjyn wymysiöeryś kuza, to 

wan zy yns roüsfjyn ys lager uf Oüswynca”. 

14 Por. https://pl.wikipedia.org/wiki/Etnolekt_wilamowski (dostęp: 5.03.2020). 

15 K/1925–1930/2006. 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Etnolekt_wilamowski
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Filip pisała, że „z biegiem czasu także zakazu używania gwary i noszenia kobiecych 

strojów wilamowickich przestrzegano coraz mniej rygorystycznie” i przytoczyła wypowiedź 

swojego rozmówcy, który twierdził, że „po 1956 roku dźwignęło się trochę ze strojem” (Filip 

2005b: 194). Rok 1956 był o tyle przełomowy w tej sprawie, że jest dowód na publiczne użycie 

języka wilamowskiego – podczas posiedzenia Miejskiej Rady Narodowej w Wilamowicach w 

listopadzie tego roku miało paść sformułowanie „Pöła roüs”, a więc „Polacy precz” (Fic 2018: 

347)16. W latach sześćdziesiątych Wilamowianie czuli się ze swoim językiem na tyle 

swobodnie, że pojedyncze piosenki wprowadzano do repertuaru Zespołu Regionalnego 

„Wilamowice”. Kołysanka „Śłöfźe s’kyndła fest” nagrana została nawet przez Polskie Radio i 

puszczona w audycji radiowej „Pastorałka wilamowicka” w 1969 r. 

Moi rozmówcy jako przejaw prześladowania uznali również akcję przymusowego 

zmieniania nazwisk. Działo się to na podstawie dekretu Krajowej Rady Narodowej z 10 

listopada 1945 roku (Dz.U. 1945 Nr 56, poz. 310; por. Giertler 2021: 59). Historyk Maciej Fic 

pisał o zmianach, które odbywały się w latach pięćdziesiątych: 

 

Proces odniemczania Wilamowian objął także akcję polonizacji, uwzględniającą zmianę 

pisowni imion i nazwisk (zrealizowaną w oparciu o zarządzenie Prezesa Rady Ministrów 

z 7 kwietnia 1952 r.). W jej wyniku część mieszkańców zmieniła brzmienie swoich 

nazwisk z bardziej na mniej niemieckobrzmiące (m.in. z Bittner na Bitner, Schneider na 

Sznajder, Schnitzer na Sznicer, Schubert na Szubert czy Fox na Foks). I w tym przypadku 

rozwiązanie nawiązywało do analogicznych działań w innych częściach Polski (Fic 2018: 

333). 

 

Autor przywołał również potwierdzające to dokumenty17. Należy jednak uściślić, że 

proces zmiany pisowni nazwisk ciągnął się w Wilamowicach latami i nie został 

przeprowadzony konsekwentnie18. Jedna z moich rozmówczyń, emerytowana urzędniczka 

                                                

16 Więcej na ten temat w rozdziale o wysiedleniach. 

17APK B-B, PMRNWi, sygn. 13/512/268, k. 127–140. Pisma Kierownika Biura Ewidencji Ludności i Dowodów 

Osobistych Komendy Powiatowej MO w Oświęcimiu do USC w Wilamowicach z lat 1952–1953 (za: Fic 2018: 

333). 

18 Pisownia Schneider pojawia się w księgach metrykalnych do lat siedemdziesiątych, Fox występuje nawet w 

latach osiemdziesiątych. Do dzisiaj pierwotna pisownia niektórych nazwisk jest obecna w Wilamowicach, choć 

jest mniej popularna: znajdziemy tu zarówno Bitnerów, jak i Bittnerów, Foksów i Foxów. Nieraz zdarza się, że 

rodzeństwo nosi odmienne nazwiska. Szczególnie w przypadku nazwiska Rozner/Rosner, które jest w 

Wilamowicach bardzo popularne w obydwu wersjach. Jedynym niespolszczonym nazwiskiem jest Mosler.  
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wspominała: „Jak ja w latach pięćdziesiątych wypisywałam w gminie podatki, to wszystko się 

pisało: Schneider, Fox, Bittner”19. Czasem nawet małżonkowie mieli odrębną pisownię: 

 

Mój się pisoł Rosner, ale jak jo sie wydała za niego w 1955 roku, to poszłam do urzędu 

wyrobić dowód. I patrzę, a urzędniczka mi pisze: Rozner. A ja jej mówię, że Rosner, a ona 

na to: „Tak brzydko? Ty Volksdeutscherko szpetno, ja ci napiszę Rozner i bedzie Rozner, 

bedziesz widzieć!”. No to co jo mógła za to. A mój zostoł Rosner, bo nie musioł zmieniać 

dowodu. No ale potem mu też zmienili20. 

 

 W tej historii to urzędniczka wymusiła na Wilamowiance zmianę nazwiska. Dla mojej 

rozmówczyni świadczy o tym agresywne zachowanie urzędniczki, zwłaszcza nazwanie jej 

„szpetną Volksdeutscherką”. Również tu widoczny jest topos Polaków prześladowców. 

Niektórzy Wilamowianie uważali, że wyczuwając niechęć do niepolskobrzmiących nazwisk, 

sami wnioskowali o zmianę pisowni: „Ojciec się pisał Rosner, ale jak szedł na AGH, to żeby 

nie miał problemów, że jest Niemcem, to zmienił na Rozner, bo by go nie przyjęli – gdzie po 

wojnie Niemca na AGH”21. Czasem wynikało to z niechęci do narodu niemieckiego: „Jak się 

dowiedziałem, że moje nazwisko z ‘x’ jest niemieckie, to jak tylko miałem 18 lat, poszedłem 

do urzędu i zmieniłem je na ‘ks’, ale rodzice zostali przez ‘x’”22.  

Taka decyzja mogła wynikać z dominującej narracji historii, która została przekazana 

młodym Wilamowianom w szkole oraz z jednocześnie wilamowskiej i polskiej tożsamości 

mężczyzny. Inny rozmówca również na własne życzenie zmienił pisownię z Fox na Foks, gdyż 

jak mówił: „nie chciałem, żeby mnie przezywali jak proszek ‘Ixi’”23. 

 Do spolszczonych form nie zawsze się stosowano. Czasami z powodu pomyłek czy 

zagubienia: „Babce zmienili to nazwisko i potem nigdy nie wiedziała, czy się ma pisać Rosalia 

Rosner, czy Rozalia Rosner, czy Rozalia Rozner. I jak się podpisywała, to raz tak, raz tak”24. 

Kobieta została więc przedstawiona z perspektywy ofiary – została postawiona w 

niezrozumiałej dla niej sytuacji i przyjęła bierną postawę. Inaczej było w relacji o mężu innej 

rozmówczyni, który mimo spolszczonej formy w dokumentach podpisywał się dalej starą 

                                                

19 K/1935–1939/2014. 

20 K/1925–1929/2015. 

21 M/1965–1969/2014. 

22 M/1950–1954/2018. 

23 M/1955–1959/2018. 

24 K/1965–1969/2018. 
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formą: „Mój chłop w dowodzie pisał się Foks, ale w robocie, czy jak się gdzieś podpisywał, to 

zawsze Fox”25. Opowieść ta nosi cechy historii bohaterskiej – mężczyzna, mimo urzędowej 

zmiany nazwiska, z premedytacją podpisywał się wilamowską pisownią. Obrał więc postawę 

aktywną. 

Niekonsekwencję widać także na nagrobkach Wilamowian: często na grobach osób, 

które w momencie śmierci miały spolszczoną wersję nazwiska, widnieje wersja pierwotna. 

Może to wynikać z przypadku, byli jednak i tacy, którzy sobie tego życzyli: „babcia miała w 

dowodzie Foks, ale na grobie kazała se napisać Fox”26. Działało to też i w drugą stronę: „No 

wiem, że dziadek miał Rosner, no ale jak robiliśmy nowy pomnik, to napisaliśmy Rozner, bo 

zaś tata miał Rozner”27. O ile dla osób spoza wilamowskocentrycznej wspólnoty pamięci temat 

ten nie był ważny, to ci należący do niej często o tym wspominali. Jedna z Wilamowianek 

powiedziała mi: „I to jest ważne, to musisz napisać, że wszyscy powinni być Rosner, Fox, 

Mosler, Bittner, Schneider, a nie przez ‘z’, to jest nasza tradycja wilamowska”28. Dla niej 

pisownia nazwiska była więc ważnym wyznacznikiem odrębności Wilamowian. 

6.3. Wzorce interpretacyjne związane z odmiennością języka i stroju wilamowskiego 

Chromik w swojej pracy poświęconej ideologiom językowym pokazał, że Wilamowianie 

przedstawiają w swoich relacjach język jako przyczynę prześladowań (Chromik 2019: 240). 

Jednocześnie pisał o „kolektywnych i indywidualnych motywach prześladowań Wilamowian”, 

odnosząc je jednak nie tylko do języka, ale do wszystkich powodów prześladowań 

Wilamowian. Ja wyróżniłem w relacjach moich rozmówców dwa główne wzorce 

interpretacyjne: odmienność kulturowa powodem prześladowań Wilamowian, a także śmierć 

kultury wilamowskiej to śmierć Wilamowian. W tym miejscu chciałbym poddać je 

dokładniejszej analizie. 

 

6.3.1. Wzorzec interpretacyjny odmienność kulturowa powodem prześladowań 

Wilamowian 

Zgodnie z tym wzorcem interpretacyjnym powodem wszystkich prześladowań Wilamowian 

(łącznie z wywózkami i wysiedleniami) były najważniejsze wyznaczniki odrębności kulturowej 

                                                

25 K/1930–1934/2014. 

26 K/1985–1989/2016. 

27 M/1955–1959/2018. 

28 K/1945–1949/2017. 
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Wilamowian, a więc język i strój. W filmie Dante z Wilamowic z 1995 roku Wilamowianie 

mówili: „Łapanki były najpierw. Że my mieli swoją mowę i swój strój”. Jedna z kobiet 

tłumaczyła swoje kilkukrotne aresztowanie tak: „A przecież ja nikomu nic złego nie zrobiła, 

tylko temu, że my śpiewali po wilamowsku”. Zdaniem Chromika przedstawianie języka 

wilamowskiego jako źródła prześladowań wynikało „z komunikatów, które Wilamowianie 

słyszeli od swoich prześladowców” (Chromik 2019: 240). Uważam, że niemały wpływ na 

współczesną formę narracji o roli języka i stroju wilamowskiego w prześladowaniach mieli 

również naukowcy, którym opowieści te przedstawiano. Być może dlatego że interesowali się 

oni głównie językiem, to Wilamowianie dostosowywali sposób swojej narracji do tego, co 

wyobrażali sobie jako oczekiwania swoich słuchaczy: skupiali się więc na kwestii języka i 

stroju, rzadziej na Volksliście czy służbie w Wehrmachcie. 

 Istotne jest to szczególnie przy narracji o tym, że karano nie tylko bezpośrednio za 

użycie języka, ale za samą jego znajomość. Miało to wynikać ze zbiorowej odpowiedzialności 

– cała społeczność Wilamowian, jako mówiąca po wilamowsku, a więc kojarzona z Niemcami, 

była narażona na represje, takie jak: pobicia, wysiedlenie, wywózki do obozów pracy na terenie 

Polski i ZSRR czy aresztowanie. Widoczny jest tu również inny wzorzec interpretacyjny – 

nieuczciwego potraktowania Wilamowian po wojnie, gdyż Wilamowianie, zdaniem moich 

rozmówców nie byli Niemcami. A więc nawet gdyby przyjąć zasadę odpowiedzialności 

zbiorowej postulowanej przez polskich prześladowców, w oczach moich rozmówców 

odpowiedzialność za zbrodnie hitlerowców nie dotyczyła Wilamowian – jest ona sprzeczna z 

toposem niewinnych Wilamowian i Wilamowian pomagających Polakom w czasie wojny. 

Z perspektywy Wilamowian była to więc aktywna dyskryminacja całej grupy z powodu 

znajomości języka wilamowskiego, a nie tylko jego aktywnego używania. Naznaczanie za 

inność było procesem długotrwałym, który po drugiej wojnie światowej tylko przybrał na sile. 

Najprawdopodobniej już w XVIII wieku przezywano Wilamowian „hołdy-bołdy”, śmiejąc się 

z ich języka (Chromik 2019: 200). Określenie to jako obraźliwe obecne było w wielu relacjach 

moich rozmówców: 

 

R: Hołdy bołdy [cicho]. No. Byli zazdrośni, że więcej tych języków umimy. I jedna wołała: 

„Hołdy bołdy, hołdy bołdy!”. A ta jej powiedziała: „Słuchoj, jakbyś nie, jak nie umisz 

hołdy-bołdy, to byś musiała szczekać, jak ten pies”, bo psy też nie rozmawiają. Takie 

rzeczy. 

TK: Ale jak na ciebie wołali „hołdy-bołdy”, jak pasłaś krowy. 
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R: No. Toch się obróciła, i se myśle, niech mi do tyłku, za przeproszeniem, do tyłku wejdą. 

A tamech miała ładne majtki, no te, sukienka mi się dźwigła do góry, no to mówią: 

„Chocioż ładne majtki my widzieli”29. 

 

W filmie o Wilamowicach Joanny Lisowskiej-Nowak dla magazynu „Schlesien 

Journal” z 2011 roku Helena Biba [Płaćnik] powiedziała: „Przed wysiedleniem nas bezpieka 

zamkła. No bo… z powodu tego że mieliśmy tą mowę wilamowską i ten strój. I to nas troszkę 

prześladowało. Wszystkie wioski były na nos nie her” („Schlesien Journal”, 5–7.06.2011). 

Narracja o tym, że to „język był winien prześladowań”, często się pojawia w zarejestrowanych 

przeze mnie rozmowach. „To ta mowa była winna” – słyszałem wielokrotnie podczas 

obserwacji w terenie. „Ino, że my mieli tą mowę”30. Także Filip przytoczyła podobne opinie: 

„A nas nikt nie rozumiał. Pani, to przez tę mowę, że nas nie rozumieli, mówili o nas «to takie 

hołdy-bołdy»” (Filip 2005b: 165). Określenia to język nas prześladował oraz to ta mowa była 

winna są skamielinami językowymi występującymi w opowieściach starszych Wilamowian. 

Moi rozmówcy widzieli w powojennych prześladowaniach nie nowe zjawisko, ale 

wzmożenie już wcześniej istniejącego konfliktu. Konflikty zaś, jak pisała Heller, „tłumaczone 

powodami etnicznymi czy kulturowymi, mają często podłoże ekonomiczne i społeczne. 

Powodem takich konfliktów jest twierdzenie ich stron, że mogą oni osiągnąć swoje cele jedynie 

siłą albo dyskryminacją członków innej grupy etnicznej czy narodowej” (Heller 2007: 11). 

Zdaniem moich rozmówców Polacy wykorzystali swoją lepszą pozycję po wojnie w celu 

odegrania się na uprzedzeniach związanych z różnicami etnicznymi, aby przy okazji się 

wzbogacić. Zdaniem Chromika, Wilamowianie stali się „zastępczymi ofiarami kolektywnej 

przemocy, która mogła być subiektywnie usprawiedliwiana przez sprawców chęcią 

wyrównania kolektywnych krzywd w okresie okupacji. Taki proces możliwy jest dzięki 

symbolicznemu skojarzeniu Wilamowian z Niemcami. Język wilamowski staje się jednym z 

najistotniejszych znaków odnoszącym do niemieckości” (Chromik 2019: 244). Te dwie 

narracje: odwiecznego konfliktu oraz niesłusznego uznania Wilamowian za Niemców obecne 

były również w relacjach moich rozmówców. Budowane były na poczuciu odrębności 

Wilamowian od Niemców i od Polaków, która oparta jest na licznych negatywnych toposach 

dotyczących Polaków i pozytywnych opisujących Wilamowian.  

                                                

29 K/1925–1929/2014. 

30 K/1925–1929/2011. 
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Moi rozmówcy w opowieściach o prześladowaniu Wilamowian za ich odmienność 

kulturową czy pochodzenie wymieniali wiele rodzajów represji. Oprócz tych, którym 

poświęciłem osobne rozdziały – wywózkom, aresztowaniom i wysiedleniom – były to też 

pobicia w samych Wilamowicach. Konflikty przybierały różną formę. Moi rozmówcy 

wspominali również o użyciu broni – o Polakach strzelających do Wilamowiana: „Mój tata też 

by był zastrzelony, ale mioł lusterko w kieszonce i kula się odbiła, bo by już nie żył”31. 

Niektórzy z moich rozmówców łączyli prześladowania z Volkslistą, ale zmuszenie 

Wilamowian do jej podpisania miało być też efektem ich odrębności kulturowej, a więc tutaj 

również występowała skamielina językowa to język był winny: „Te bandy chodziły, [nazwiska 

wilamowskich Polaków] i dziadka zabili, że należał do Volkslisty. Temu, że po wilamowsku 

mówił”32. 

Z wzorca interpretacyjnego odmienność kulturowa powodem prześladowań 

Wilamowian wynika postawa niektórych Wilamowian, że lepiej by było, gdyby odrębność 

Wilamowian zanikła, co szczególnie miało dotyczyć języka. To on miał ściągnąć na 

Wilamowian nieszczęścia. W artykule opublikowanym w „Rzeczpospolitej” w 1998 roku 

można przeczytać, że „[imiona i nazwisko wilamowskiego małżeństwa] nie żałują, że język, 

którym posługiwali się od wieków ich dziadowie, umiera. – Niech ta mowa, od której tyle 

wycierpieliśmy, przestanie istnieć” (Łoś 1998). Ta sama osoba udzieliła podobnych 

odpowiedzi w innych wywiadach. Mówiła na przykład, że gdyby dzisiejsza młodzież miała 

przeżyć z powodu znajomości języka podobne prześladowania jak ona, to lepiej, żeby język ten 

wymarł („Schlesien Journal”, 5–7.06.2011), czy: „A też niepotrzebnie się uczyć, bo mamy 

znowu w przyszłości być prześladowani, niech się to już raz skończy” (Dante z Wilamowic, 

1995). 

Nieco inaczej wygląda w wilamowskocentrycznej narracji kwestia stroju 

wilamowskiego. Choć jako powód prześladowań podawany był często razem z językiem, to 

jednak o nim nikt z moich rozmówców nie wypowiedział się negatywnie. Język wilamowski 

przez Niemców w czasie okupacji widziany był jako spolonizowany dialekt niemieckiego i 

podkreślali, że Wilamowianie powinni uczyć się niemieckiego nie jako języka obcego, a jako 

standardowej wersji własnego języka (Kuhn 1940, 1981: 9). Polacy z kolei uważali, że język 

ten powinien zniknąć, gdyż przeszkadza w asymilacji Wilamowian z Polakami i aktywnie 

                                                

31 K/1945–1949/2018. 

32 K/1955–1959. 
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działali na rzecz jego porzucenia przez najmłodsze pokolenie Wilamowian (por. Latosiński 

1909: 265; Neels 2012; Szymeczko 2003). Strój natomiast w okresie międzywojennym 

propagowany był zarówno przez Niemców, jak i przez Polaków. Może również dlatego, w 

przeciwieństwie do języka, już w 1950 roku oficjalnie zniesiono zakaz jego używania, co 

sprawiło, że stał się kostiumem estradowym, pozostając jednocześnie symbolem lokalnej i 

indywidualnej tożsamości Wilamowian, gdyż noszony był nadal przez Wilamowianki 

średniego i starszego pokolenia.  

Związek germańskiego języka wilamowskiego z niemieckim łatwiej udowodnić niż 

związek stroju wilamowskiego ze strojami niemieckimi. W przypadku tego drugiego na 

pierwszy plan wysuwały się jego walory estetyczne, przez co mógł stać się atrakcyjnym 

elementem estrady, wykorzystywanym również przez państwowe zespoły pieśni i tańca jak 

„Śląsk” czy „Mazowsze”.  

Nie można zapominać, że również język niemiecki był dla wielu Wilamowian bliski i 

przynajmniej dla niektórych z nich był on „swój”: „Ale pamiętaj, Tymuś, że my, 

Wilamowianie, umiemy nie tylko po wilamowsku, ale też po niemiecku. Po niemiecku też 

możemy rozmawiać”.33 Świadomi tego byli również mieszkańcy okolicznych wsi: „Moja 

siostra kiedyś była na festynie w Starej Wsi i tam jej prowadzący powiedział: «Pani z 

Wilamowic, to na pewno pani umie coś zaśpiewać po niemiecku». A ona tak pięknie śpiewała 

i zaśpiewała, że wszyscy klaskali”34. Bardzo rzadko zdarzało się więc, że moi rozmówcy 

widzieli powód prześladowań właśnie w znajomości niemieckiego, a nie tylko wilamowskiego: 

„Mój ojciec to był taki dobry człowiek. On nie był w żadnej partii ani nic. Po niemiecku 

umieliśmy mówić, bo to z wilamowskim podobne. To już nas nienawidzili, tylko tacy ludzie… 

«Do lagru!» Do lagru nas wzięli i zniszczyli”35. 

Narracja o tym, że to odrębność kulturowa, na którą Wilamowianie nie mieli wpływu, 

była przyczyną ich prześladowań wpisuje się we wzorzec interpretacyjny nieuczciwego 

potraktowania Wilamowian po wojnie. Zgodnie z nim Wilamowianie nie byli winni temu, że 

rozmawiali w domu po wilamowsku albo że mieli inny sposób ubierania się. W tych 

wypowiedziach silny jest więc topos niewinnych Wilamowian.  

                                                

33 K/1920–1924/2009: „Oder gydenk, Tymüś, do wjyr, Wymysiöejer, wer kyna ny jok wymysiöeryś, oder oü 

doüć. Doüć kynwer oü kuza”. 

34 K/1930–1934/2006. 

35 K/1925–1929/2009: „Mȧj foter dos wiöe ȧ zyter güter menć. Har wiöe y kȧ pȧrtȧj ȧni nist ny. Doüć kundwer 

kuza, bo myt dos wymysiöeryś dos ej ołys ynłik. Do kunda zy dos śun ny łȧjda, ok zyty łoüt… «Ys lager!» Ys 

lager yns noma ȧn fernihta”. 
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6.3.2. Wzorzec interpretacyjny śmierć kultury wilamowskiej to śmierć Wilamowian. 

Przypadek języka 

Choć Wilamowianie w swoich relacjach wiążą cierpienia, które ich spotkały, z karami za 

znajomość wilamowskiego, trudno jednoznacznie określić, czy moi rozmówcy postrzegali 

język wilamowski jako bezpośrednią czy pośrednią przyczynę represji. Niektórzy z moich 

rozmówców wskazywali na bezpośrednią karę za mówienie w języku wilamowskim: „Po 

wilamowsku nie wolno było mówić, jezdy! Jak Rosjanie tu weszli to wszystko gęby zatkać, nie 

wolno było mówić, bo by cie zaraz wzieli”36.  

O ile większość dorosłych w Wilamowicach znała język polski, dzieci mówiły jedynie 

po wilamowsku, lub po niemiecku, gdyż w czasie okupacji hitlerowskiej istniała w 

Wilamowicach jedynie szkoła niemiecka. W związku z tym zabraniano dzieciom w ogóle się 

odzywać: „Brat to był w 1941 roku urodzony, to on miał niecałe cztery latka, jak tu Ruscy 

weśli, a on był tako mało gaduła, gęba się mu nie zamykała, to jak mama gdzieś z nim szła, to 

go pod fartuch chowała, bo po wilamowsku chodziła”37. Ta sama kobieta, powiedziała, że nie 

mówiła po wilamowsku do syna (urodzonego w 1956 roku), „żeby mi go na Ural nie wywieźli”.  

Czasem jednak dzieci nie udawało się dopilnować:  

 

Ten mały powiedział, „Mamo daj mi chleb” [po wilamowsku], a ten Rusek: „Co? Co?”. 

I strzelać zaraz. Oni chcieli tylko strzelać, i bić, i zabić. A Hala [siostra] była też. I ona 

powiedziała tak: „Ten mały, on mówi jeszcze po swojemu”38. 

 

Jeden z moich rozmówców wspominał: „Mój brat to w ogóle po polsku nie mówił, to 

jak Ruscy weszli, tośmy mówili, że on jest niemowa, bo miał siedem lat, to się nie dało 

powiedzieć, że się dopiero uczy mówić”39. Młodsze osoby, które były w tym okresie dziećmi, 

opowiadały mi o tych wydarzeniach właśnie z perspektywy dziecka: 

 

                                                

36 K/1920–1924/2009/RN. 

37 K/1925–1930/2004. 

38 K/1920–1924/2009: „Dar kliny ziöet, «mama, ga mer brut». A dar Rüsek! «Co? Co?» I strzylać zaraz. Zej 

wułda ju nist ny ok śisa, ȧna śłön ȧn derśłön. Ȧn s’Hȧla wiöe oü. S’Hȧla ziöet ȧzu, «dar kliny, dar kuzt nö po 

swojemu»”. 

39 K/1925–1929/2010. 
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No wszyscy mówili u nas po wilamowsku, wszyscy, czy starzy, czy młodzi, ja też umiałam, 

bo wiem tyle, że jak Rus przyszedł, no to tak okropnie się ten tata bał, ze umiałam to na 

pamięć: „Kim ty jesteś, gdzie ty mieszkasz”, i to wszystko „polskiej ziemi, między swymi”. 

To nam gęby zatykał, a ja jak ja tam coś mówiłam po wilamowsku, a nie rozumieli. (…) 

No to, „jak dzieci byle, co do kupy mówią”, bo się bał, a ta Nusia była o trzy lata starsza, 

to to już jest dużo jak ktoś ma sześć–siedem albo pięć, ja wiem ilech wtedy miała… Jak ci 

pierwsze Rusy tu weszły, no to ona już to rozumiała, że ma być po cichu40. 

 

Siedzenie w zamknięciu i zakaz mówienia należy często do pierwszych wspomnień 

moich rozmówców:  

 

Pierwsze, co z dziecięcych lat pamiętam, to… ja mówiłam po wilamowsku, jak byłam 

mała, z bratem. Ale, żeby nas nie wywieźli na Ural, musieliśmy siedzieć w chlewku 

zamknięci. (…) Przy świniach. Bo nam nie było wolno mówić, mama się bała, bo nas 

wywiezą41. 

 

Niektórzy z moich rozmówców opowiadali mi również, że rodzice specjalnie zapraszali 

do siebie dzieci Polaków, żeby rozmawiały z wilamowskimi dziećmi po polsku, aby te nauczyły 

się nowego języka urzędowego. W tym samym celu niektórzy swoje dzieci zostawiali na jakiś 

czas u znajomych Polaków, również w okolicznych miejscowościach. Zarówno zatykanie 

dzieciom buzi, zamykanie ich w piwnicach czy chlewach, mówienie, że są niemowami lub 

dopiero uczą się mówić czy ograniczanie przy nich mówienia po wilamowsku było przejawem 

postawy aktywnej – moi rozmówcy bądź członkowie ich rodzin robili to specjalnie, aby nie 

narazić się na niebezpieczeństwo. Niektórzy z moich rozmówców mówili, że rodzice uciekali 

się również do kar cielesnych za mówienie po wilamowsku: „Do dzisioj pamiętom, jak 

przyszłam do domu i powiedziałam mamie po wilamowsku, co mi babka kupiła, bo po 

wilamowsku mi to powiedziała, toch dostała tak w pysk, że do dzisioj to pamiętom”42, „My se 

ze siostrą z babką po wilamowsku mówiły, a mama jeszcze przyleciała i po pysku nam dała. 

Przyleciała za nami chrast, chrast w pysk i poszła z powrotem”43. Dzieci są więc w tych 

                                                

40 K/1935–1940/2016. 

41 K/1940–1944/2014. 

42 K/1945–1949/2018. 

43 K/1940–1944/2017. 
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historiach pokazane jako ofiary, nie tylko systemu, w jakim dorastały, ale również bliskich 

osób, nawet rodziców. 

Opowieści te są w Wilamowicach tak częste, że uległy już folkloryzacji i fabularyzacji, 

a relacje świadków zlały się ze sobą. Opowiadane są one niemal każdemu dziennikarzowi i 

badaczowi. Ich popularność wśród starszego pokolenia pokazują współczesne badania 

(Chromik 2019: 241–242; Neels 2012: 114). Historie te są znane również średniemu i młodemu 

pokoleniu Wilamowian, także wśród tych spoza wilamowskocentrycznej wspólnoty pamięci, 

co stwierdziłem podczas obserwacji uczestniczącej w czasie różnych imprez oficjalnych i 

rodzinnych. 

 Od „standardowych” historii odbiegają te, w których dzieci chciały popełnić 

samobójstwo. Takich opowieści słyszałem kilka:  

 

Mój siostrzeniec, to nie umiał nic mówić po polsku. Ruscy wkroczyli, to mówił tylko po 

wilamowsku. A mój ojciec powiedział, żeby on nic nie mówił, bo nas zamkną. No to nie 

mówił. A potem poszedł tu do babki i powiedział tak: „Sram takie życie”, po wilamowsku, 

„skoczę do studni”. No to przyszła babcia do taty mu to powiedzieć, to powiedział: „A 

mówże, jak chcesz, niech będzie co chce, mów”. A teraz on nawet nic nie rozumie po 

wilamowsku44. 

 

Według moich rozmówców ta sytuacja była wielką tragedią dla małych dzieci, skoro 

prowadziła ona do zwerbalizowanych myśli samobójczych. Zakaz mówienia po wilamowsku 

znaczył dla nich nie tylko utratę własnego języka ojczystego, ale w ogóle niemożność 

komunikowania się z najbliższymi.  

Powyższe metody oduczania dzieci ich ojczystego języka, często rozumiane przez nie 

same jako kary, nakładane były przez ich najbliższych – rodziców, dziadków, rodzeństwo. 

Jednak mówiącym po wilamowsku, w tym dorosłym, groziło przede wszystkim 

niebezpieczeństwo z zewnątrz. Powszechne są historie o Polakach, którzy podsłuchiwali 

Wilamowian, czy nie mówią w języku wilamowskim: „W nocy przychodzili słuchać pod 

oknami, czy się rozmawia po polsku, czy po wilamowsku. Wie pan, myśmy tu tak byli 

                                                

44 K/1920–1924/2009: „Fu mȧj śwaster der zun, do’ȧ kon nist ny pönyś ny kuza. Dy Rüsa koma nȧj, no do jok 

wymysiöeryś kuzt‘ȧ. Ȧ mȧj foter, do’ȧ nist ny zo kuza, bo dy wan yns ȧjśpjera. No to kuzt’ȧ ny. Ȧ nöhta ging’ȧ 

dö cyr baba dö, ȧn’ȧ ziöet ȧzu, «yh śȧjs cü zyta ława», wymysiöeryś, «yh wa ȧmöł yn bün śpryngja». Nöht kom di 

baba cy mem foter, ziöen, do ziöet’ȧ, «ȧ kuźe, wi dy wyłst, zo’s zȧjn, wo wył, kuz». Ȧ yta ferśtejt’ȧ giöe nist 

wymysiöeryś”.  
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odrębnieni Wilamowice, dookoła same wioski po polsku, my sami po wilamowsku”45. 

Opowieści takie są również przykładem fabularyzacji i folkloryzacji rodzinnych opowieści i 

występują w relacjach osób różnych pokoleń: 

 

No jeszcze oni mnie potem tak posyłali, a ja się tak chciałam nauczyć, bo ta co myśmy u 

niej mieszkali to ona umiała, to mówili tam po cichu tam po wilamowsku, ale zawsze mnie 

odsunęli, bo się bali, żebym gdzieś słowa nie powiedziała, no bo to podsłuchiwali pod 

oknami, tak się trzeba było pilnować46. 

 

Dlatego też w opowieściach moich rozmówców dużą rolę odgrywało miejsce 

zamieszkania. Wielu z nich tłumaczyło swoją deklarowaną słabą znajomość wilamowskiego 

tym, że mieszkali blisko rynku: „Kto mieszkał gdzieś daleko, mieli takie swoje sąsiedztwo, to 

mówili długo, ale kto przy rynku, jak my, tośmy nie mogli, bo tu sami Polacy”47. Jednak 

również ci, którzy mieszkali dalej, uważali, że gdyby mieszkali w innym miejscu, to by mówili 

lepiej: „Jo mało po wilamowsku, bo my mieli samych sąsiadów Polaków, to my nie mógli 

mówić po wilamowsku”48.  

Zdaniem moich rozmówców konsekwencje usłyszenia przez „naszych Polaków” 

używania języka wilamowskiego mogły być różne. Według jednej z moich rozmówczyń 

skutkowało to donosem i wezwaniem na milicję:  

 

Moja matka spotkała się z sąsiadką, tu na dole, przy ulicy i mówiły po wilamowsku. A 

przechodził taki komunista. Poszedł na policję, i doniósł (…) No i mama moja się bała iść 

na ta policję, bo ona nie umiała czysto po polsku, sylabizowała „po polsku”. No musiałam 

jo iść. No poszłam ja i mówię coś, „O co się tu rozchodzi, jak i co. No, mówicie po 

niemiecku w domu, bo mama mówi po niemiecku, jak by to miała jakieś rzeczy tam”. A 

mnie tak Pan Bóg dał natchnienie i mówię mu tak, „Panie komendancie, a jak się ten obraz 

nazywa?”. No, medytowoł, „No obraz”, a ja mu mówie, „A po wilamowsku też jest 

                                                

45 K/1920–1924/2008RN 

46 K/1935–1939/2017. 

47 K/1925–1929/2014. 

48 K/1925–1929/2004. 
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obrozła”. Powiedziałach mu. No kaś już miałam ten gwint taki, nie wiem. Jo się ich nie 

bała. Ale latali pod oknami, chodzili słuchać, w jakim języku mówimy49. 

 

Zdaniem kobiety dzięki jej sprytowi (podanie przykładów polonizmów w języku 

wilamowskim) uchroniła od kary swoją matkę i zapewne całą rodzinę. Kluczowe było 

podkreślenie różnic językowych między wilamowskim a niemieckim, a może i podkreślenie, 

że słowo używane przez Wilamowian było podobne do języka polskiego.  

Memorat ten przypomina wspomniane już opowieści o usprawiedliwianiu dzieci 

mówiących tylko po wilamowsku, gdzie narratorzy opowiadali o swojej błyskotliwości i 

wymówkach czy sposobach szybkiego uciszenia dziecka. Opowieść ta jest historią bohaterską 

– moja rozmówczyni twierdziła, że uratowała swoją matkę przed represjami. W jej relacji, 

podobnie jak w wielu innych, widać świadomość obecnych wtedy w Wilamowicach postaw i 

ideologii językowych. Ideologie językowe rozumiem tu jako te przekonania, uczucia i 

założenia dotyczące języka, które są społecznie podzielane i które próbują nadać sens różnym 

formom języka i ich miejscu w społeczeństwie (Dołowy-Rybińska & Hornsby 2021). Tak 

rozumiane ideologie językowe reprezentują nie tyle co przekonania dotyczące języków, ale 

ludzi, którzy ich używają (Dołowy-Rybińska & Hornsby 2021: 105).  

Tak więc przekonania podzielane przez mieszkańców Wilamowic, przez odwołanie do 

języka, mówią więcej o stosunku innych do Wilamowian jako grupy i Wilamowian do samych 

siebie niż stosunku do języka jako takiego. Konotacji wilamowskiego i niemieckiego niektórzy 

obawiają się również współcześnie. Jeden z lokalnych polityków powiedział mi po jednym z 

moich wystąpień, „żeby nie mówić, że to germański, tylko flamandzki język”50. W 

wypowiedziach tych widać jak głęboko zakorzenione są ideologie językowe – uznanie 

wilamowskiego za związany z niemieckim mogło w oczach działacza odbić się negatywnie na 

postrzeganiu Wilamowian. 

Według moich rozmówców, gdy Polacy podsłuchali język wilamowski, wybijali szyby: 

„W szkole mieli też to wpajane, że nie wolno, no i potem ci pod oknami łazili, trzaskali po 

szybach, no i te dziecka potem też, no i baby też potem tyle, ile se tam same opowiadały”51; 

                                                

49 K/1920–1924/2008RN: „Maj müter, kom myter nökweryn dö byr śtrös dunda, ȧn dy kuzta wymysiöeryś. An 

s’ging ȧ zyter kumunista ging ferhejn. Ging’ȧ uf dy policȧj, ȧna (…) Oder zy fługa undyn fanstyn, zy gingja hühja 

wi wer kuza”. 

50 M/1955–1959/2018. 

51 K/1945–1949/2017. 
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„Przychodzili słuchać pod oknami, a trzaskali po szybach. Po cichu sie mówiło. No nie dało się 

mówić normalnie. Czasem nie wiesz, jakie słowo i już cie mieli, już cie prześladowali (…), ile 

razy były okna wybite”52; „Nie mogłeś nic powiedzieć, bo by ci dobili jeszcze, co chcieli, to 

brali. Swój swoigo proł jak psa”53.  

Jedna z kobiet wspominała, że jako niemowlę, po wybiciu szyb w jej domu, została 

zasypana szkłem54. Inna wspominała, że przez okno wrzucono cegłę, która spadła obok jej 

dziecięcego łóżeczka, co mogło się skończyć tragicznie55. Te opowieści, jak i te o możliwości 

dostania od wybijania okien „ciężkiej choroby”, jak określa się w Wilamowicach epilepsję, 

również są przykładem na sfabularyzowane i sfolkloryzowane narracje: „[nazwisko 

mężczyzny] tak tu po wojnie po oknach w nas bił, a tata go prosił: «Przestań, bo dziecko 

dostanie czarną albo ciężką chorobę»”.56 Inna kobieta opisywała jako swoje pierwsze 

wspomnienie tę oto historię: „To jak chodzili po domach, te Pöły, te szyby wybijali, bili ludzi, 

coch musiała przeżyć, bo jo ryczała”57. 

Nie wszystkie motywy są jednak powtarzalne. Zdarzają się też wspomnienia 

jednostkowe, jak ta zasłyszana przeze mnie opowieść: 

 

My tu miałyśmy z tymi dziewuchami taką bandę, ja, [nazwiska trzech dziewcząt]. I 

chodziłyśmy po kolędzie z gwiozdą, miały my może po 13–14 lat, takie dziecka. Jak my 

stali pod Bjeruniokiem i my śpiewali, to jechali traktorem tacy jedni, a to byli [nazwisko 

Polaków]. Ci zaczli w nas rzucać, cegłami. Jo dostała tu w czoło, miałach łeb szyty, do 

zakonnic my poszli, to mówiły, że milimetr by braknął, byłoby po oku. A [przydomek 

koleżanki] w łeb dostała, ta zaraz straciła przytomność. I za co? Za to, że my po 

wilamowsku śpiewali58. 

 

Historia ta miała się wydarzyć pod koniec lat pięćdziesiątych. Być może powody ataku 

były inne niż prześladowanie osób używających języka (po dopytaniu rozmówczyni nie była 

pewna, czy rzeczywiście śpiewały po wilamowsku), ale opowieść ta jest zgodna z wzorcem 

                                                

52 K/1940–1944/2017. 

53 K/1945–1949/2017. 

54 K/1945–1949/2017. 

55 K/1940–1944/2017. 

56 K/1945–1949/2017. 

57 K/1940–1944/2017. 

58 K/1940–1944/2016. 
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interpretacyjnym odmienność kulturowa powodem prześladowań Wilamowian oraz toposem 

Polaków prześladowców.  

Jak wspominali moi rozmówcy, czasami podsłuchujący wchodzili do środka domu i bili 

domowników:  

 

A tam u tego [nazwisko sąsiada] rozmawiali po wilamowsku i tam właśnie [ściszonym 

głosem] ten [nazwisko] szedł i słyszał tę mowę, rozmawiali tam, trzasnął po oknach i tam 

była, [przydomek] ją nazywali, ona taka, no może ja wiem, nie całkiem rozwinięta czy 

upośledzona. Ja ją pamiętam, ale nie mogę powiedzieć, co to było jak dawniej, no i poszedł: 

„Ja wam dam tu po wilamowsku”, jak ją trzasnął w głowę, zaraz się odbiła od ściany krew, 

cała zalana krwią, no a jak to potem się zakończyło, to nie wiem59. 

 

Wśród zarejestrowanych przeze mnie relacji jest więcej drastycznych opowieści o 

Polakach katujących Wilamowian. Jako powód takiego postępowania moi rozmówcy podawali 

często właśnie użycie języka wilamowskiego. Niezależnie od tego, czy rzeczywiście powodem 

prześladowań było używanie języka wilamowskiego, czy nie, dla mojej analizy ważniejsze jest 

to, że przez członków wilamowskocentrycznej wspólnoty pamięci opowieści te interpretowane 

są zgodnie z wzorcem odmienność kulturowa powodem prześladowań Wilamowian i toposami 

niewinnych Wilamowian i Polaków prześladowców. 

Najbardziej drastycznym przykładem kary za mówienie po wilamowsku, podawanym 

przez moich rozmówców, było pobicie ze skutkiem śmiertelnym 63-letniego Józefa Danka w 

grudniu 1945 roku. Miał tego dokonać jeden z wilamowskich Polaków: „[nazwisko] to zabił 

[dziadka], zawsze mi to mama opowiadała, na rynku. No. Tak go kopoł na rynku i dziadka 

potem zanieśli do domu i umarł”60. Nie wiadomo, czy była to bezpośrednia kara za użycie 

języka wilamowskiego, jednak historia ta funkcjonuje w wilamowskocentrycznej wspólnocie 

pamięci jako fabulat, często oderwany od konkretnej osoby: „Tu takiego starego dziadka na 

rynku zabili, Polacy”61. 

Często pierwszym wspomnieniem moich rozmówców były właśnie historie o pobitym 

w domu dziadku: „Dziadka [przydomek] tak zbił, że mu wszystkie zęby wybili, u nas w domu 

                                                

59 K/1945–1949/2017. 

60 K/1950–1954/2017. 

61 K/1925–1929/2008. 
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pod łóżkiem”62; „Jak przyszli, jak wybili szyby, a dziadek leżał w łóżku, a oni tak go bili w tym 

łóżku”63; „Dziadek uciekł pod łóżko, to go jeszcze tam szturchali, co go wcześniej skopali, 

karabinem go tam szturchali, Tymek! A myśmy sie bali, za babką my sie chowali”64; „To się 

nie do opisać. My mieli taką ławkę, co się tak przewracała. I tam weszedł do środka jak przyszli, 

żeby go nie widzieli, bo niedobrze. Bili go i szkoda mówić. Czasem tak dostoł, że… 

Dziadek”65; „Takie kije mieli czy coś, takie, szkoda mówić, tłuczki. Mama stała, ale nie mogła 

nic zrobić, bo jeszcze by dostała. Tak go bili, dziadka”66.  

Tę historię opowiadało mi kilka kobiet, wszystkie były wnuczkami tego samego 

człowieka. Każda też umiała podać nazwiska oprawców, choć zapewne znały je już z 

opowieści, jak być może – w przypadku młodszych z nich – całą tę historię. Jedna z moich 

rozmówczyń mówiła, że: „To więcej razy, jak się im znudziło i kaś tam byli, to zaś przyszli i 

zaś bili”67. 

Opowiadano też o pojedynczych osobach, które zostały pobite za mówienie po 

wilamowsku, nawet w młodym wieku. W związku z tym nigdy nie osiągnęły pełnej sprawności 

albo nawet zmarły niedługo po tym zdarzeniu68. 

Moi rozmówcy wspominali również nieprzyjemności w szkole, jakie mieli z powodu 

mówienia po wilamowsku, jeszcze w latach 50. i 60. XX wieku. Jeden z mężczyzn twierdził, 

że za użycie wilamowskiego słowa zbiła go nauczycielka, która uchodziła za propagatorkę 

lokalnego folkloru69. Inny miał zostać wywołany na apelu i upokorzony przed całą szkołą, jako 

ten mówiący po wilamowsku70. To właśnie przemoc symboliczna, upokarzanie i wyśmiewanie 

miały największy wpływ na zanik języka wilamowskiego: „Bo śmiali sie z nos w szkole, że nie 

umimy po polsku, to my się potem oduczyli”71.  

 

                                                

62 K/1945–1949/2017. 

63 K/1940–1944/2017. 

64 K/1940–1944/2018. 

65 K/1940–1944/2017. 

66 K/1940–1944/2017. 

67 K/1940–1944/2017. 

68 Jakkolwiek relacje te nie byłyby tragiczne, sytuacja w Wilamowicach była znacznie lepsza niż w Hałcnowie, 

gdzie zamordowano kilkanaście osób (Olma 1983: 152–155). Moje pilotażowe badania w tej miejscowości 

potwierdziły, że w hałcnowskiej narracji temat ten jest niezwykle żywy (Maryniak & Król 2019). 

69 M/1945–1949/2017. 

70 M/1955–1959/2020. 

71 K/1945–1949/2009. 
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6.3.3. Wzorzec interpretacyjny śmierć kultury wilamowskiej to śmierć Wilamowian. 

Przypadek stroju 

Moi rozmówcy wiele opowiadali mi na temat prześladowania kobiet noszących stroje 

wilamowskie. Wzorzec interpretacyjny, który tutaj analizuję widoczny jest w wypowiedzi 

Rozalii Hanusz z filmu Dante z Wilamowic (1995): „Przecież kobiety jak szły do kościoła, to 

ich na środku rynku rozbierali. Chcieli nam zniszczyć ten strój, bo jakby strój był zniszczony, 

to i myśmy są zniszczeni”. Zgodnie z tym wzorcem chodziło o chęć eliminacji stroju jako 

symbolu wilamowskości, a nie prześladowanie konkretnych osób, które po prostu nosiły stroje. 

Dlatego też nie był istotny status majątkowy ofiar, jak to było w przypadku wysiedleń czy 

wywózek: „Służącą, jak szła po wilamowsku do kościoła, to ją tak zbili, a jedna to ją rozebrała, 

kopała, a odziewaczkę rzuciła na ziemię i deptała, aż że mój teściu skoczył i ją obronił […], 

mimo to poszła do kościoła, ale jak szła z powrotem, to przyszła do nas i całą odziewaczkę 

miała zakrwawioną. (…) Patrz sie, Polok był, a bronił”72. W opowieści tej, mającej znamiona 

historii bohaterskiej, wystąpił topos dobrego Polaka, który wstawił się za zaatakowaną 

Wilamowianką, a także topos pobożnych Wilamowian – zmaltretowana kobieta po całym 

zajściu poszła do kościoła. 

Również w kontekście chowania strojów podkreślano, że to sam strój był obiektem 

prześladowań: „Do sąsiadów my nie mogli dać, bo oni nie cierpieli, bo to germańskie, to by 

wszystko spolili, bo jak mama szła do kościoła, to tych dwóch synów prali i bili na nich, i mama 

musiała się bronić odziewaczką i Biba-Józkowo, bo w wilamowskich strojach. Tacy byli 

zawzięci starowsianie [mieszkańcy Starej Wsi]”73; „Pamiętam, jak tu jeden taki Polak wziął 

Zejminę, co była po wilamowsku ubrana, wziął ją na bok i tak ją bił”74. Kobiety bito więc, jak 

twierdził mój rozmówca, z powodu germańskości założonego przez nie stroju, a nie kojarzenia 

ich samych z niemieckością. Warto zaznaczyć, że germańskość rozumiana była jako 

niemieckość.  

Według relacji, w prześladowaniach za noszenie stroju brały udział również kobiety, co 

szczególnie bulwersowało moje rozmówczynie: „I wyobraź se pan, kobieta kobietę biła i kopała 

na rynku. To jest nie do uwierzenia”75; „Mój teściu był Polok, to jak widzioł tą [nazwisko Polki 

                                                

72 M/1940–1944/2011. 

73 M/1930–1934/2011. 

74 K/1910–1914/2012.  

75 K/1925–1929/2012.  
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wsiedlonej], co tak grasowała i biła tą biedną [imię Wilamowianki – służącej] logą i kopała ją 

na ziemi w tych łachach wilamowskich, to ją chycił i tak jej po pysku wystrzeloł, a ona mu nie 

mogła nic zrobić, bo on był Polok, to wziena sie i poszła”76. Oprawczynie miały być jeszcze 

bardziej brutalne niż oprawcy, gdyż nie oszczędzały nawet dzieci. Jedna z moich rozmówczyń, 

która nie znała nawet języka wilamowskiego, jako dziecko z rodziny wysiedlonej nie miała się 

w co ubrać i dostała od Wilamowianki, która przygarnęła jej rodzinę, wilamowską chustkę:  

Jo, jak zachorowałam, gdzieś tu zapuchłam, chyba gardło mi chwyciło, i chyba czy nie 

świnkę, czy coś, no i szłam do szkoły, nie. A dała mi ta, bo ja nie miałam chustki, nie 

miałam nic, dała mi ta taką potarganą chustkę wilamowską w kratkę, [imię ciotki] no, bo 

chciałam iść do szkoły, bo też uczyłam się do pierwszej komunii, nie? (…) No i takiego 

miałam pecha, że był nalot na rynku, no jak zrobili nalot na ludzi, to bili bykowcami, kopali, 

co ino tylko (…). No i jak my wyszli, te dzieci ze szkoły, ta jak mnie widziała w tym, tak 

bykowcem na mnie. Ja nie wiedziałam… Ja mówię, ja ci obrywałam, nie wiadomo co i za 

co. Tak mnie skopała, tak mnie biła, byłaby mnie zabiła. Tylko był ten… [nazwisko 

Polaka]. Mieszkał w rynku, tam u [nazwisko Wilamowiana]. Tam miał mieszkanie, a to 

był też z Bielan, i to był Polak. On, jak widział, co się dzieje, a u niego ludzi było, co się 

pochowali i leżeli, tak poukrywał ich, żeby ich nie znaleźli, bo taki nalot był. No i tak, że 

ona mnie tak skopała, cała zakrwawiona leżałam, a ta mnie nadal kopała. A ten jak 

przyszedł, jak wyrwał ten, ten, mówi: „Jak się kuu… wezmę, a co se ty myślisz, co ci to 

dziecko?”. „To jest Szwobka – powiedziała. – To tyle wiem, bo ma chustkę” – godo. „Ona 

nawet ni ma, ona to dostała, ty!” Wziął mnie, ale już byłam nieprzytomna (…), zdało się, 

że nie przeżyję77. 

 

W opowieści tej to strój wilamowski był dla prześladowców wyróżnikiem 

wilamowskości – to chustka była powodem, dla którego kobieta nazwała dziecko „Szwobką” i 

je zbiła. Moja rozmówczyni opowiadała o tym wydarzeniu z perspektywy ofiary. W 

opowieściach tych pojawił się topos dobrego Polaka, który uosabia teść mojego rozmówcy, 

który uratował służącą Wilamowiankę, oraz mężczyzna z Bielan, który ukrywał Wilamowian i 

zdaniem mojej interlokutorki – uratował jej życie.  

W narracji badanych posiadanie strojów kończyło się często ich zarekwirowaniem lub 

zniszczeniem. Zdaniem moich rozmówców prześladowcy przeszukiwali domy i zabierali 
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stroje, zwłaszcza te najcenniejsze: „Oni mówili, że w ibercijerach [rodzaj płaszcza męskiego] 

to Niemcy chodzili i spalili to”78. W wypowiedzi tej pojawił się rzadko występujący wątek 

stroju męskiego. Przeważnie wypowiedzi odnosiły się do stroju kobiecego: „Mojej mamie 

ukradli najładniejszą odziewaczkę w kratę, tą baranłyśe, co zaraz po żółtej była”79, „Nam 

Polacy ukradli wszystko, moja mama miała tyle ładnych spódnic, nic nie zostało”80.  

Stroje te były później sprzedawane, zdaniem moich rozmówczyń, również do muzeów. 

W jednym z reportaży pojawiła się wypowiedź Wilamowianki: „Kiedyś przyszła pani z 

muzeum z Bielska i przyniosła nasze stroje, żeby popytać, jak się co po wilamowsku nazywa. 

I ja się ją pytam: «A skąd muzeum ma te ubrania?». A ona, że z Pisarzowic im sprzedali. Nasi 

sąsiedzi…” (Pałyga 2002). Historię tę trudno zweryfikować – rozpoznanie konkretnych 

elementów stroju przez kobiety jest mało prawdopodobne, choćby z powodu powtarzalności 

wzorów. Dla mojej analizy liczy się jednak sposób, w jaki została ona przedstawiona przez 

Wilamowiankę. Fakt występowania stroju wilamowskiego w kolekcji muzeum wpisuje się we 

wzorce interpretacyjne nieuczciwego potraktowania Wilamowian po wojnie oraz toposy 

Wilamowian ofiar, Polaków oprawców, nieuczciwych Polaków i Polaków złodziei. Również i 

w tym wypadku opowieść wspomnieniowa mówi więcej o rozmówcach i ich postawach niż o 

faktach z przeszłości (Hajduk-Nijakowska 2016: 10). Stroje te mogły równie dobrze zostać 

sprzedane przez Wilamowian, którzy po 1945 roku zawierali znacznie więcej małżeństw z 

mieszkańcami okolicznych wsi bądź wyprowadzali się i już nie używali wyróżniających ich 

ubrań. 

Według moich rozmówców Wilamowianie próbowali chronić swoje stroje, a 

przynajmniej ich najcenniejsze elementy: „Jak przyszli do domu, to szukali tylko, gdzie są 

skrzynie. Szukali korali. Moja mama wzięła ten worek z koralami pomiędzy nogi i trzymała 

tam, a oni ją wszędzie obmacywali, całą ją obmacali, a nie mogli znaleźć, bo taki worek jak na 

ser sobie w spódnicy zaszyła”81. Powszechne było chowanie strojów w trudno dostępnych 

miejscach. Podczas badań słyszałem wiele historii o tym, jak Wilamowianki zakopywały korale 

z krzyżykiem w słoiku gdzieś w ogrodzie lub na miedzy. Pewien mężczyzna wspominał: „Ja 

                                                

78 K/1925–1929/2009. 

79 K/1925–1929/2004. 
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byłem takim małym chłopaczkiem, to mi dali te wilamowskie łachy i kazali mi wyjść tam, na 

gołębnik, i to schowałem, żeby to nie wzieni”82.  

Opowieści te mają cechy historii bohaterskich, ukrycie korali czy całych strojów ze 

współczesnej perspektywy moim rozmówcom wydawało się najbardziej pożądanym 

działaniem. Ukrycie jednak nie zawsze było skuteczne – według moich interlokutorów 

większości ukrytych strojów nie udało się już odnaleźć. Czasem kryjówki okazywały się 

niewystarczające: „U moich rodziców to zakopali w skrzyni wszystkie stroje w stodole i 

przykryli słomą. Jak przyszli za parę dni, to nic nie było”83. Jak przekonywali mnie rozmówcy, 

czasem było to wynikiem donosów „naszych Polaków”. Jedna z kobiet opowiadała mi, że jej 

sąsiad, wilamowski Polak, przyszedł ostrzec jej matkę, że tego dnia odbędzie się rekwirowanie 

strojów. Wilamowianka schowała stroje pod pierzyną i posadziła na niej starszą kobietę: 

 

Najlepsze było, jak… to już też było, wtenczas po wojnie. Bo jo mieszkała tam na 

Trzynaście, nie? No i u nas było tam ubrań wilamowskich, nie? No i mama wiedziała, że… 

aha, bo [nazwisko wilamowskiego Polaka] doł znać, bo był naszym sąsiadem. I doł znać, 

że przyjdą, wiesz? No to mama wzięła, do łóżka nakładła wszystkiego, mama miała dużo 

ubrań. Nakładła do łóżka, wszystko zaścieliła i posadziła, taką babkę my mieli, taką ułomną 

już trochę i w starszym wieku i ułomno była. I mama ją na to wszystko posadziła i pierzyną 

ją przykryła, no i tego. Przyszli, babkę ino wysiudali, wszystko wzięli. Wszystko wzięli, 

mojej mamie nie została, jedna spódnica czerwona i dwie pasiaste. Wszystko wzięli. Mama 

miała dużo. Pełne łóżko było założone. Wszystko wzięli. A skądś musieli wiedzieć84. 

 

W opowieści tej jest kilka istotnych elementów. Wilamowski Polak, choć z całości 

wywiadu wynikało, że był uznany za złego człowieka, przyszedł ostrzec swoich sąsiadów 

Wilamowian. Stwierdzenie, że „skądś musieli wiedzieć” może świadczyć o tym, że nie 

wierzyła do końca w jego dobre intencje, gdyż – jak przyznała później – znał on miejsce 

kryjówki. W opowieści tej prześladowcy pokazani są jako bezwzględni, nieszczędzący starszej, 

chorej kobiety. W historii tej widoczne są toposy Polaków złodziei i Polaków prześladowców 

oraz sąsiadów prześladowców. Wpisuje się ona we wzorzec interpretacyjny naszym Polakom 

nie można wierzyć. 
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Według niektórych moich rozmówców kobiety zapominały z czasem o miejscach 

kryjówek: „Co moja mama się upłakała, że te korale zakopała i nie wiedziała gdzie. No ale w 

końcu znaleźli”85. Zarówno te opowieści, jak i te o tym, że po latach korale te się odnajdywały, 

wzbudzały w słuchających wiele emocji. Historie o słoiku z koralami lub ze złotem „gdzieś w 

ogrodzie” pojawiały się bardzo często, również wśród członków młodego pokolenia i osób 

spoza wilamowskocentrycznej wspólnoty pamięci. Jest to dowód na ich fabularyzację i 

folkloryzację. Osoby te twierdziły, że wiele osób z rodziny tych skarbów poszukiwały i w tym 

celu przekopywały nawet ogród. 

Jak wspominano, po objęciu władzy przez naszych Polaków, podobnie jak kilka 

miesięcy wcześniej po wejściu Armii Czerwonej, wiele osób decydowało się na chowanie 

strojów u sąsiadów. Robiono to również z innymi cennymi przedmiotami, w obawie przed 

wysiedleniem, co dokładnie analizuję w relacjach na temat tej formy represji.  

Niektóre ze strojów rekwirowano z powodu ich wartości materialnej, co potwierdza tezę 

Hellera, że „etniczność czy odrębność kultury była jedynie pretekstem do zdobycia chcianych 

dóbr” (Heller 2007: 11). Zdaniem badanych czasem rekwirowali je ci, u których je ukrywano: 

„Mówili, że to mole zeżarły, że ktoś ukrod, a potem dziewuchy w sukienkach chodziły z 

naszych towarów uszytych”86. W przypadku gdy stroje nie były niszczone i można się było 

starać o ich odzyskanie u lokalnych władz. Moje rozmówczynie wspominały o interwencjach 

u Polaków wsiedlonych, dzięki którym zwracano część strojów: „Tu był burmistrzym wtedy 

[nazwisko wsiedlonego Polaka] i on to potem mamie załatwił, że jej oddali te odziewaczki. Ale 

to ino było po znajomości”87. Jej siostra dodała: „Ale czy wiemy, czy to były nasze?”88.  

Czasem wynosiły je z domu służące, które po wysiedleniu pozostawały w domach 

gospodarzy89. Jedna z kobiet opowiadała mi, że wkradała się w nocy do swojego domu: „Po 

wojnie, jak nas wysiedlili Polacy, jak nas wyrzucili na bruk z domu, to w nocy, jak się upili, to 

my tyłem wleźli i do skrzyni, kradliśmy swoje rzeczy, swoje własne rzeczy musieliśmy 

kraść”90. Istotny jest fakt, że kobieta wspominała wynoszenie po kryjomu akurat strojów, a nie 

obrazów czy innych drogocennych przedmiotów. Zapewne nie było to podyktowane 

                                                

85 K/1920–1924/2009. 

86 K/1935–1939/2017.  

87 K/1925–1929/2018. 

88 K/1930–1934/2018. 

89 K/1920–1924/2018. 

90 K/1925–1929/2009. 
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względami praktycznymi, gdyż w tamtym czasie stroju tego i tak nie można było założyć. 

Chodziło więc raczej o przywiązaniu do stroju. 

Można by pomyśleć, że Wilamowianie pogodzili się łatwiej z utratą języka niż stroju. 

Niektóre Wilamowianki były świadome kojarzenia języka wilamowskiego z niemieckim. W 

obawie o analogiczny sposób myślenia o stroju zaprzeczały jego germańskości.  

 

Jak ci Polacy do nas przyszli, to chcieli nam rozedrzeć te nasze stroje. Moja mama szła do 

kościoła po wilamowsku ubrana, a tu taki niedaleki sąsiad mówi tak: „O kobietki, będziecie 

sobie musiały te łachy schować”. A moja mama mu powiedziała: „A czemu, czy łachy 

umią mówić?”. A on na to: „To nie wolno chodzić, bo to germańskie”, a mama mu 

powiedziała: „Ja chodziłam i będę chodzić tak”91. 

 

Historia ta nosi znamiona historii bohaterskiej – matka mojej rozmówczyni 

przeciwstawiła się prześladowcy i chodziła w strojach wilamowskich aż do śmierci. W relacji 

tej widoczny jest wzorzec interpretacyjny Wilamowianie są lepsi od innych oraz toposy 

Polaków prześladowców i głupich Polaków. Według mojej rozmówczyni kobieta wiedziała 

lepiej, że stroju nie można uznać za germański i musiała wyprowadzić Polaka z błędu.  

Prześladowanie osób noszących stroje, zdaniem części moich rozmówców, trwało tylko 

kilka lat po wojnie. Jak wynika z dokumentów opublikowanych w literaturze (Fic 2018: 297; 

Król 2020b: 157–158), na początku 1950 roku nowy proboszcz Franciszek Piela zwrócił się do 

Starostwa Powiatowego w Białej z pytaniem dotyczącym zniesienia zakazu noszenia stroju 

wilamowskiego92. Starostwo Powiatowe zwróciło się z kolei do Urzędu Wojewódzkiego w 

Krakowie z prośbą o wyjaśnienie, „czy należy uznać strój wilamowicki za polski czy też 

staroniemiecki” (APK BB sygn. 13/467/40, k. 221). Odpowiedzi na nie udzieliła Helena 

Odrzywolska z Wydziału Kultury i Sztuki:  

 

Wilamowice były istotnie osadą niemiecką wśród ludności polskiej. Z biegiem czasu 

ludność polszczyła się coraz więcej a strój zatracając stopniowo niemieckie właściwości 

upodabniał się szczególnie w stroju kobiecym do strojów polskiej mieszczańskiej ludności. 

                                                

91 K/1920-1924/2008. 

92 W archiwach nie zachował się żaden list księdza Pieli do Starostwa Powiatowego w Białej. Musiał jednak 

istnieć, o czym świadczy fakt, że w aktach sprawy zachował się dokument potwierdzający przesłanie przez 

Starostwo odpowiedzi uzyskanej z Urzędu Wojewódzkiego do wiadomości księdza Pieli (APK BB sygn. 

13/467/40, k. 220).  
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[…] Ponieważ strój wilamowicki jest barwny i rzadki a uległszy licznym zmianom odbiegł 

od pierwowzoru, wobec tego jego pochodzenie już dziś nie razi, nie ma powodu walki z 

nim i odnoszenia się z niechęcią [pisownia oryginalna] (APK BB sygn. 13/467/40, k. 221).  

 

W akta sprawy wbito pieczęć „Ost. zał.” (APK BB sygn. 13/467/40, k. 220), co 

oznaczało, że została ona uznana za ostatecznie załatwioną. Strój był więc używany także w 

sytuacjach oficjalnych przez zespół, jak i przez Wilamowianki zapraszane przez księdza do 

noszenia świec czy obrazów. Stał on się więc kostiumem scenicznym, ponownie wspieranym i 

akceptowanym przez polskie państwo, a także naukowców. W 1962 roku Muzeum 

Etnograficzne w Krakowie prowadziło nawet badania nad nim (Bittner-Szewczykowa 1976, 

1994), a Cepelia produkowała tkaniny w wilamowskie wzory. Wszystko to było możliwe dzięki 

uznaniu go przez władze za nie-niemiecki. 

Według Wilamowian prześladowania w związku z noszeniem stroju nie ustały jednak 

całkowicie. Również osoby urodzone po wojnie opowiadały mi, że pamiętały, jak członkinie 

ich rodzin były prześladowane za jego noszenie. Jedna z moich rozmówczyń mówiła mi: 

 

Jak miałam może z siedem–osiem lat [więc było to około 1956 lub 1957 roku], to babcia 

ubrała się ładnie po wilamowsku na Boże Ciało i wyszła, a jak wróciła, to cała w błocie. 

Ona tak płakała, bo szkoda jej było tego stroju. A jakiś Pöła [Polak – przyp. aut.] ją wziął 

za kark, wcisnął twarzą do kałuży i mówił: „Teraz taplaj się w błocie, ty Niemko”. A ona 

tak płakała, bo żal jej było tego stroju, my to jeszcze próbowałyśmy z mamą ratować, ale 

nie dało się już tego doprać93.  

 

W tym wypadku może chodzić o włączenie memoratu starszej osoby do własnych 

wspomnień. Przemoc fizyczna względem osób chodzących w stroju w drugiej połowie lat 

pięćdziesiątych wydaje się mało prawdopodobna, choć nie można jej zupełnie wykluczyć. 

Procesja Bożego Ciała ma w Wilamowicach specjalne znaczenie dla stroju – jest to święto, na 

które Wilamowianki ubierają się w najbardziej odświętne stroje z welonem. Być może dlatego 

w fabulatach o atakach na kobiety chodzące w stroju to procesja na Boże Ciało pojawia się 

najczęściej. 

Często słyszałem o przemocy symbolicznej w stosunku do kobiet noszących strój w 

późniejszych latach. Strój wilamowski stał się obiektem wyśmiewania, a kobiety, które go 

                                                

93 K/1945–1949/2014.  
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nosiły, stygmatyzowano. Kobiety noszące strój naznaczone były widocznym piętnem 

wilamowskości: „Tutaj mieli wesele, i zaprosili tych wszystkich Poloków wokoło i [przydomek 

Wilamowianki] też, a oni mieli Volksliste. [przydomek Wilamowiana] nie chcioł iść, ale ona 

[jego żona] wzięła, jak to baba, ubrała się ładnie, po wilamowsku i poszła sama na to wesele. 

Potem przyszła i parę dni później mówiły: «Takie ładne wesele by było, ino jedna baba je nam 

zeszpeciła»”94. Do dzisiaj w okolicznych miejscowościach, kiedy ktoś ubierze się w 

niepasujące do siebie ubrania, mówi się: „ubrałaś się jak wilamowska baba”95.  

Dla „naszych Polaków” strój wilamowski miał być, zdaniem moich rozmówców, 

nieestetyczny. Taka opinia wpisuje się w topos Polaków prześladowców, ale również topos 

głupich Polaków zgodny z wzorcem interpretacyjnym Wilamowianie są lepsi od innych: 

Wilamowianie zdawali sobie sprawę z piękna i wartości stroju wilamowskiego, a Polacy go nie 

rozumieli. Pewna Wilamowianka wspominała, że jak jej matka przechodziła drogą, ich wrogo 

do Wilamowian nastawiona sąsiadka powiedziała: „Sąsiadko, ja bym was z tych wilamowskich 

szmat najchętniej rozebrała”96.  

Z przestrzeni publicznej próbowano usuwać nie tylko Wilamowianki noszące stroje, ale 

także sam wizerunek stroju. Mówi o tym rozpowszechniona wśród moich rozmówców historia 

o tym, jak malarz malujący polichromię w kościele w 1978 roku w wejściu do kościoła 

namalował Wilamowianki w strojach. Obraz został jednak zamalowany na polecenie 

zamieszkałego w Wilamowicach Polaka: „Stary [nazwisko wilamowskiego Polaka] 

powiedział, że jak te Wilamowianki będą w kościele wymalowane, to on do tego kościoła 

chodzić nie będzie i ksiądz to kazał zamalować”97 (por. Filip 2005b: 194). 

Historia ta została sfabularyzowana i sfolkloryzowana. Ważnym elementem historii, 

potwierdzającym opozycję toposów złych naszych Polaków i dobrych Polaków z Polski są 

dobre intencje malarza Jana Grabowskiego: „On chciał coś dać regionalnego, bo słyszał o 

Wilamowicach i namalował ten obraz, a jak potem mu kazali to zamalować, to tak płakał, że 

on sam to musiał zamalowywać”98. Znów, zdaniem moich rozmówców, Polak z zewnątrz 

okazał się Wilamowianom bliższy niż nasz Polak prześladowca. 

                                                

94 K/1945–1949/2015. 

95 K/1965–1969/2018.  

96 K/1945–1949/2017.  

97 K/1935–1939/2014. 

98 K/1925–1929/2017.  
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Zamalowanie w 1945 roku przedstawiającego Wilamowianki obrazu na ścianie sali w 

karczmie zostało wspomniane jedynie przez jednego mężczyznę, który identyfikował się jako 

wilamowski Polak. Nie wiadomo, czy pamiętał on ten obraz z własnego doświadczenia, czy 

dlatego że był on w posiadaniu jedynego zdjęcia tego malowidła. Był to typowy 

narodowosocjalistyczny obraz propagandowy, na którym oprócz Wilamowianek widoczne 

były również hitlerowskie symbole – żołnierze Wehrmachtu i swastyki. Być może opowieści o 

tym obrazie nie funkcjonują w relacjach członków wilamowskocentrycznej wspólnoty pamięci, 

gdyż taki obraz nie jest spójny z obrazem obecnym w ich narracji. Może to być więc przykład 

przemilczenia, historii alternatywnej poruszanej tylko w wewnętrznym kręgu. 

Innym przykładem na sfabularyzowaną i sfolkloryzowaną opowieść jest historia o 

przyjeździe biskupa do Wilamowic99, z okazji którego przed kościołem na stołach ułożono 

odziewaczki, a jeden z miejscowych Polaków ściągnął je, podeptał i podarł (por. Filip 2005b: 

194). Widoczne w niej są opozycyjne toposy pobożnych Wilamowian, którzy chcieli jak 

najpiękniej powitać biskupa, oraz Polaków bezbożników, i Polaków prześladowców – nie 

powstrzymali się oni, zdaniem moich rozmówców, nawet od przerwania uroczystości religijnej. 

W historiach o niszczeniu stroju czy obrazów przedstawiających ten strój widoczny jest 

również topos Wilamowian ofiar. 

 

6.3.4. Utrata języka i stroju jako efekt prześladowań 

W tym miejscu będę analizował relacje Wilamowian zawierające racjonalizację utraty 

znajomości języka wilamowskiego, mniej będę skupiał się zaś na analizie samego procesu 

zmiany językowej. Proces zmiany językowej w Wilamowicach był już obiektem badań 

naukowców. Pierwszy zwrócił na to uwagę Alfred Majewicz. Pisał, że ostatecznym ciosem dla 

wilamowskiego były negatywne postawy osób z okolicznych miejscowości. To negatywne 

nastawienie Polaków do wszystkiego, co niemieckie miało skłonić starszych Wilamowian do 

unikania używania ich języka w obecności dzieci oraz ukrycia strojów (Majewicz 1991: 4–5). 

Jadwiga Zieniukowa pisała, że: 

 

Istniejący w Wilamowicach od ponad 50 lat nowy typ kontaktu językowego 

zakwalifikować należy jako konflikt językowy (początkowo ostry), w wyniku którego 

                                                

99 Zdaniem Filip (2002: 56) chodziło o wizytację bp. Franciszka Jopa 27–28 maja 1956 roku. Możliwe jednak, że 

sytuacja ta wydarzyła się kilka razy, również wcześniej.  
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jeden język (tj. etnolekt wilamowski) znalazł się w pozycji prześladowanego, wskutek 

czego ma obecnie status kwantytatywny języka wymierającego, drugi zaś, mianowicie 

język polski, zajmujący pozycję języka państwowego, przeszedł w Wilamowicach przez 

status kwantytatywny języka zyskującego (ang. gaining) i obecnie stał się dominujący 

(Zieniukowa 1999: 244).  

 

Najbardziej obszerne studium zmiany językowej napisał Neels (2012), analizujący 

zmianę językową w poszczególnych obszarach życia Wilamowian w XX wieku na podstawie 

badań jakościowych i ilościowych. Według niego znajomość wilamowskiego wiązała się z 

uznawaniem Wilamowian za „niepełnych Polaków”, czego oni sami próbowali uniknąć, przez 

porzucenie swojego języka (Neels 2012: 121). Stosując kategorię Goffmana (2005) nosili oni 

piętno wilamowskości. 

Głównym powodem odejścia od języka wilamowskiego, podawanym przez moich 

rozmówców, był zakaz używania go: „Nie ma z kim rozmawiać, ja w domu tylko z mężem, bo 

już dzieci nie umią, bo przychodzili słuchać pod oknami, czy myśmy mówili po polsku, czy po 

wilamowsku”100. Moja rozmówczyni podkreśliła, że dzisiaj chętnie by rozmawiała, ale dzieci 

już nie potrafią, co jest efektem zakazu. 

Moi rozmówcy, którzy w okresie powojennym byli dziećmi, często wspominali, że 

mówili wtedy wyłącznie po wilamowsku, ale musieli się tego oduczyć: „Jak byłem chłopcem, 

to my ino po wilamowsku mówili ze siostrą, a potem tak grasowali, to my musieli przestać i 

teroz ino trochę rozumiem”101. Jedna z moich rozmówczyń mówiła: „Aż wstyd się przyznać, 

ale jako kilkuletnie dziecko to nie umiałam w ogóle po polsku, tylko po wilamowsku. A potem 

rodzice w ogóle po wilamowsku nie rozmawiali, tylko po polsku”102. Pokazuje to negatywne 

postawy wobec języka wilamowskiego – moja rozmówczyni wstydziła się, że znała tylko ten 

język. Jej rodzice specjalnie w jej obecności mówili tylko po polsku103.  

Wśród członków wilamowskocentrycznej wspólnoty pamięci, zarówno starszych, jak i 

młodszych rozpowszechniona jest narracja, że to przez prześladowania nie przekazali swoim 

dzieciom znajomości wilamowskiego. Występują w niej różne toposy (m.in. Polaków 

prześladowców) i wzorce interpretacyjne (m.in. nieuczciwego potraktowania Wilamowian po 

                                                

100 K/1925–1929/2008RN. 

101 M/1945–1949/2017. 

102 K/1940–1944/2017. 

103 Taką postawę jako główny powód zmiany językowej w Wilamowicach podał Wicherkiewicz (1999: 240, 

2003: 12). 
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wojnie, śmierć kultury wilamowskiej to śmierć Wilamowian). W pamięci dzieci moich 

rozmówców, które dorastały w latach sześćdziesiątych i siedemdziesiątych zachowały się 

historie o tym, że ich rodzice specjalnie nie przekazywali znajomości wilamowskiego dzieciom, 

gdyż chcieli używać go jako tajnego kodu: „Ja, nie wolno było [ironicznie]. Przecież jak ja 

byłem mały, to już było wolno, ino żeście gadali między sobą, jak żeście nie chcieli, żebym coś 

zrozumiał”.104 Kiedy mężczyzna wyszedł z pokoju, jego matka skomentowała: „Ci młodzi, to 

nie wiedzą, jak to było, niby już na nas tak nie nalatywali, ale dalej żeśmy się bali, że to 

wróci”.105  

Opowieści o rodzicach czy dziadkach wykorzystujących wilamowski jako tajny kod, 

niezrozumiały dla młodego pokolenia, także funkcjonują w sfolkloryzowanej formie, słyszałem 

je od wielu osób w różnych wariantach: „Tata z mamą mówił po wilamowsku, jak coś po cichu 

przedy mną, to po wilamowsku”106. Podobnie było też na Śląsku z językiem niemieckim, co 

mówiła jedna z moich rozmówczyń pochodząca z Chorzowa: „Jak rodzice coś zaczynali 

mówić, co dzieci nie powinny słyszeć, to mówili po niemiecku Das ist nichts für Kinder i 

przechodzili na niemiecki”107.  

Wzmianki o takiej funkcji języka wilamowskiego pojawiają się również w literaturze 

(Wicherkiewicz 1999: 240; Wicherkiewicz & Zieniukowa 2001: 498). Jadwiga Zieniukowa 

pisała o tym, że „niekiedy służy on jako swego rodzaju język tajny wobec najmłodszego 

pokolenia, dziadkowie posługują się nim, gdy nie chcą być rozumiani przez obecne przy 

rozmowie wnuki” (Zieniukowa 1999: 251). Tomasz Bilczewski pisał, że „w tej perspektywie 

pojawiają się dość ciekawe zjawiska, jak specyficzna funkcjonalizacja wilamowszczyzny, 

pozwalająca pełnić rolę tajnego kodu, «chroniącego» najpierw przed obcymi, a następnie 

ułatwiająca tworzenie niejako zamkniętej wewnętrznej płaszczyzny porozumienia dla starszego 

pokolenia” (Bilczewski 2014: 444).  

Być może w wyniku zakazu, odcięcia dzieci od informacji na temat powojennych 

prześladowań oraz negatywnego obrazu Polaka wielu przedstawicieli młodego pokolenia 

Wilamowian znalazło się poza wilamowskocentryczną wspólnotą pamięci. W ten sposób stali 

się obcymi, przed którymi nie można wszystkiego powiedzieć. Ponieważ nie przekazano im 

również znajomości języka, to mógł on służyć w późniejszych latach za tajny kod. 

                                                

104 M/1950–1954/2018. 

105 K/1925–1929/2018. 

106 K/1940–1944/2017. 

107 K/1960–1964/2018. 
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Podczas badań usłyszałem wiele wspomnień-memoratów osób, które jako dzieci nabyły 

bierną znajomość wilamowskiego, przez co rozumiały treści, które nie były dla nich 

przeznaczone: „Nieraz się zeszły sąsiadki i mówiły z mamą po wilamowsku takie rzeczy, co 

nie powinnam słyszeć, a ja wszystko rozumiałam”108. Inna kobieta wspominała: „Ja tam przy 

tych babkach siedziałam i wszystko wiedziałam, takie rzeczy, co tylko dla dorosłych, która 

baba z którym chłopem co i jak, która w ciąży, a potem moja mama się spostrzegła i mówi: 

«Wy przy tej dziewusze nic nie mówcie, bo ona po naszemu wszystko rozumi»”109. Opowieści 

te ulegały później fabularyzacji i folkloryzacji. Widoczny jest w nich topos sprytnych 

Wilamowian – dzieci, które mimo starań rodziców, by nie przekazać im znajomości języka 

wilamowskiego, nauczyły się go.  

Inne nastawienie miało według moich rozmówców urodzonych do 20 lat po wojnie 

pokolenie ich dziadków: „Dziadek, to do mnie ino po wilamowsku, to nieraz jak mi dał 

pieniądze, że mu mam coś kupić w sklepie, papierosy czy coś, to jak mu odpowiadałam po 

wilamowsku, to mi zawsze jakąś resztę zostawił. I może dlatego do dzisiaj jeszcze trochę 

mówię”110.  

Podczas badań zaobserwowałem, że te osoby z pokolenia urodzonego po wojnie, które 

znały czy przynajmniej rozumiały język wilamowski, należały do wilamowskocentrycznej 

wspólnoty pamięci. Być może dzięki znajomości języka miały dostęp do treści opowiadanych 

przez rodziców i dziadków. Często były to memoraty i fabulaty związane z Volkslistą i 

powojennymi prześladowaniami, przesiąknięte typowymi dla tej wspólnoty obrazami, 

toposami i wzorcami interpretacyjnymi. Osoby te dzieliły więc ze starszym pokoleniem 

zapośredniczone przez opowieści wspomnieniowe doświadczenie powojennych prześladowań. 

Często słyszałem opowieści o tym, że moi rozmówcy jako dzieci lub młodzież nie 

chcieli mówić po wilamowsku i sami krytykowali za to swoich rodziców czy dziadków: „U nas 

w domu mówili po wilamowsku, ale jo nic nie rozumiałam ani nie chciałam słyszeć ani nic”111. 

Relacje te świadczą o tym, że wymysiöeryś był w powszechnym użyciu jeszcze w latach 

pięćdziesiątych, sześćdziesiątych, a nawet do lat osiemdziesiątych. Najstarsze żyjące wówczas 

pokolenie mówiło tylko po wilamowsku, średnie – po polsku, a języka wilamowskiego używało 

jako tajnego kodu. Najmłodsze mówiło już wyłącznie po polsku.  

                                                

108 K/1950–1954/2019. 

109 K/1945–1949/2018. 

110 K/1950–1954/2017. 

111 K/1940–1944/2017. 
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Według Nicole Dołowy-Rybińskiej „[p]ostawy młodych ludzi wobec 

mniejszościowego języka i kultury w dużej mierze zależą od tego, w jaki sposób ich bliscy, 

rodzina, przyjaciele, ale też członkowie wspólnoty traktują ten język i jego używanie” 

(Dołowy-Rybińska 2017: 58). A więc, co potwierdzają moje badania, nie sama obecność 

dziadków, ale ich podejście do języka wpływało na późniejszą znajomość języka przez 

następne pokolenie. Pokolenie rodziców stosowało postawę opisaną przez Dołowy-Rybińską 

jako „stawianie się w pozycji ofiary i przyjmowanie dominacji i płynących z niej ograniczeń” 

(Dołowy-Rybińska 2017: 59). 

Uważam, że dyskusje międzypokoleniowe na temat powodów zaniku języka 

wilamowskiego wynikają właśnie z odmiennego rozumienia „prześladowania” przez członków 

wilamowskocentrycznej wspólnoty pamięci i przez osoby spoza niej. Pokolenie urodzone w 

latach dwudziestych przeżyło powojenne prześladowania. Dlatego nawet wtedy, kiedy za 

rozmowę w języku wilamowskim nie było już kar, chcieli uchronić swoje dzieci przed 

podobnymi przeżyciami i mówili do nich po polsku – podobne postawy można odnaleźć u 

innych grup mniejszościowych (por. Dołowy-Rybińska 2011: 95). Świadczy o tym np. 

wypowiedź Wilamowianki, która twierdziła, że nie nauczyła mówić po wilamowsku swojego 

urodzonego 11 lat po wojnie syna: „żeby go nie wywieźli na Ural”. Starsi widzieli więc w 

powrocie do języka ryzyko powtórzenia się historii powojennej, z całym bagażem wysiedleń, 

wywózek i pobić, które były pośrednio związane z użyciem germańskiego języka.  

Tymczasem ich dzieci, które nie należały do wilamowskocentrycznej wspólnoty 

pamięci widziały to inaczej. Wysiedlenia, wywózki czy pobicia były dla nich odległe, a 

prześladowania związane z używaniem języka kojarzyły się im wyłącznie z wyzwiskami w 

szkole: „Ady w szkole sie z nos śmiali i temu to tak zaginęło”112. Wielu z nich po latach miało 

pretensje do rodziców: „No boście nos nie uczyli, żebyście nos mogli obgadywać”113; „Moi 

chłopcy mają do mnie pretensje, że ich nie uczyłam po wilamowsku, bo teraz by chcieli mówić. 

A jak miałam uczyć, jak żeśmy się bali”114. W tym kontekście pojawiał się topos konieczności 

przestrzegania prawa szczególnie obecny w skamielinie językowej wi zy yns śpejłta, zu 

müstwer tanca – „jak nam zagrali, tak musieliśmy tańczyć”. Jeden z rozmówców stwierdził 

nawet – „władza tak chciała – trzeba uszanować władzę”115.  

                                                

112 K/1945–1949/2017. 

113 K/1955–1959/2008. 

114 K/1925–1929/2009. 

115 M/1925–1929/2008/RN. 
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I tak Wilamowianie starali dostosować się językowo do czasów, w których żyli. Jak 

pisał historyk Łukasz Giertler o bielskich Niemcach: „W latach 50. nastąpiło rozluźnienie. 

Nowa rzeczywistość, w której się znaleźli zmuszała do elastycznego wpasowania się, jeśli ktoś 

miał zamiar pozostać w swoich rodzinnych stronach. Odsetek ludzi, którzy zdecydowali się na 

ten krok był zresztą bardzo wysoki, sądząc po niemieckich nazwiskach, typowych dla tego 

regionu” (Giertler 2021: 57). 

Ocena takiego dopasowania jest różna z dzisiejszej perspektywy. Moi starsi rozmówcy 

czuli się niezrozumiani przez młodszych: chęć ochrony swoich dzieci przez nieprzekazanie im 

piętna znajomości wilamowskiego jest przez nie krytykowana. Decyzję tę podjęli jednak 

niejako za swoje dzieci, nie dając im możliwości wyboru czy wypowiedzenia się. W wyniku 

zmian ideologii językowych dotyczących wilamowskiego w XXI wieku znajomość tego języka 

oceniana jest pozytywnie, a jej utrata – negatywnie. To dlatego wiele osób ze średniego 

pokolenia żałuje, że nie zna wilamowskiego.  

Zdarzały się również osoby ze starszego pokolenia, które przyznawały, że można było 

w jakiś sposób język ten zachować, mimo prześladowań. Jedna z moich rozmówczyń, która 

była bezdzietna, mówiła podczas spotkania z innymi moimi rozmówczyniami, że gdyby miała 

dzieci, to by z nimi rozmawiała po wilamowsku w domu i dziwi się, że one tak nie zrobiły116. 

Inna starsza Wilamowianka, kiedy odwiedziła lekcję języka wilamowskiego prowadzoną przez 

Józefa Garę i zobaczyła, jak dzieci uczą się tego języka, powiedziała: „Szkoda, że my to tak 

puścili”117. 

Część dzieci moich rozmówców opowiadała mi jednak o tym, że nie znają 

wilamowskiego właśnie dlatego, że ich rodzice byli prześladowani. Niektórzy z nich mówili, 

że znają go biernie lub mówią słabo, ale nie obwiniali za to rodziców, lecz panujący w okresie 

ich dzieciństwa system. Przejęli oni narrację swoich rodziców. Czasem rodzeństwo, które 

dzieliło tylko kilka lat różnicy opowiadało mi o okresie powojennym w zupełnie inny sposób. 

Świadczy to o tym, że granice między wspólnotami pamięci przebiegają również w rodzinach.  

W tym kontekście użyteczne może być pojęcie tożsamości negatywnej, którego 

Dołowy-Rybińska użyła do opisu sytuacji języka bretońskiego. Badaczka pisała, że w 

świadomości młodego pokolenia Bretończyków „pozostał fakt, że mówienie po bretońsku staje 

się w życiu ciężarem i źródłem upokorzeń. Ci, którzy jako dzieci byli poddawani tego rodzaju 

                                                

116 K/1925–1929/2008. 

117 K/1925–1929/2006. 
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przemocy w szkole, nie chcieli, by ich własne dzieci były skazane na takie przeżycia. W 

związku z tym starali się mówić do nich po francusku, uważając bretoński za język nie tylko 

niepotrzebny, ale wręcz wadzący w życiu” (Dołowy-Rybińska 2011: 95). Tak było i w 

Wilamowicach, co tłumaczy niezrozumienie członków młodszego pokolenia, dlaczego rodzice 

nie uczyli ich wilamowskiego. W ich oczach oficjalnych zakazów już przecież nie było, a 

prześladowania z opowieści traktowali jako przeszłość. 

Mimo zmiany niektórych ideologii językowych w Wilamowicach, spotkałem się z 

negatywnymi postawami wobec wilamowskiego wśród członków wilamowskocentrycznej 

wspólnoty pamięci: „Nie uczcie tego wilamowskiego, bo potem to z nas się wyśmiewają i 

prześladują, jak w Dankowicach na meczu, jak grały Wilamowice z nimi, to się pytała teściowa: 

«A kto wygroł, Polacy czy Niemcy?»”118. Jak zapewniała mnie moja rozmówczyni, oskarżenie 

Wilamowian o bycie Niemcami było dla niej nie tylko przejawem niewiedzy, ale wręcz obrazą, 

upokorzeniem, a przede wszystkim było niesłuszne. Widoczny jest w tym wzorzec 

interpretacyjny nieuczciwego potraktowania Wilamowian. W tym wypadku to nieuczciwe 

traktowanie obecne jest we współczesności – według mojej rozmówczyni niezależnie od 

czasów odmienność językowa Wilamowian będzie wywoływała prześladowania. Ta sama 

kobieta popierała natomiast noszenie stroju wilamowskiego. 

W tym wypadku mamy do czynienia z silnymi ideologiami językowymi odnoszącymi 

się do języka wilamowskiego, obecnymi w wypowiedziach jego rodzimych użytkowników. 

Negatywna postawa wobec własnego języka jest bardzo częsta, zwłaszcza w przypadku 

użytkowników języków ginących (Crystal 2000: 102). Chromik pisał, że rok 1945 w 

Wilamowicach można określić mianem „wielkiej trwogi”, podczas której „radykalnie zmienił 

się sposób uzewnętrzniania makroideologii119 językowej” (Chromik 2019: 239). Jego zdaniem 

„[p]o 1945 roku podejmowanym działaniom nadawano makroideologiczne uzasadnienia, 

korzystając z intuicji potocznego sformułowania, można powiedzieć, że ideologię do nich 

dorabiano” (Chromik 2019: 239). 

Również w czasach PRL-u w wypowiedziach Wilamowian w mediach widać zupełnie 

inną postawę wobec języka niż wobec stroju. Odejście od języka wilamowskiego w latach 

                                                

118 K/1935–1939/2017. 

119 Przez makroideologie językowe autor rozumiał „kompleks przekonań, sądów, wyobrażeń dotyczących bądź 

kształtujących postrzegania języków i ich użytkowników, (ideologie pierwszego, drugiego i trzeciego poziomu), 

które podzielane są na obszarze przekraczającym granice państwowe, etniczne lub językowe” (Chromik 2019: 

64). 
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siedemdziesiątych i osiemdziesiątych racjonalizowano tym, że był on trudny. Zarówno w radiu, 

jak i na filmach realizowanych przez TVP w latach siedemdziesiątych język wilamowski 

prezentowany jest jako niezrozumiała gwara, której młodzi nawet nie rozumieją. Na jednym z 

nich Wilamowianka Emilia Danek [Biöeźnjok] stwierdziła nawet: „Poprzednio byliśmy 

niemile widziani, że mamy swoją gwarę i swój strój, ale teraz się wszystko ułożyło i czujemy 

się, że jesteśmy z tej ziemi”.  

Kierownik szkoły Bilczewski w audycji radiowej „Wilamowskie gawędy” z około 1970 

roku mówił: „Do dzisiejszego dnia starzy ludzie zachowali tę swoją gwarę. Dzieci już dzisiaj 

tej mowy w ogóle nie rozumieją”. Zupełnie inne postawy władze prezentowały wobec stroju, 

co pokazuje wypowiedź Emilii Danek [Biöeźniok] na filmie Folklor z Wilamowic: „Jesteśmy 

bardzo przywiązani do tych obrzędów naszych tu, które się jeszcze teraz utrzymują. Strój 

odziedziczyłam po mojej mamusi, mam piękne, duże korale, spódnice”, ale później, choć w tle 

słychać piosenkę po wilamowsku, Wilamowianka powiedziała: „Tej gwary wilamowskiej to 

już młodych nikt nie chce się uczyć, bo jest bardzo trudna”. Kobieta była zapewne świadoma, 

że jej wypowiedź poddana zostanie cenzurze. W tej narracji można się doszukać strategii 

minimalizacji – Wilamowianie mają osobny język, ale nie należy temu faktowi poświęcać wiele 

uwagi, bo i tak on zanika. Była ona do zaakceptowania zarówno przez władze PRL, jak i dużą 

część Wilamowian. 

 

 

6.3.5. Racjonalizacja utraty stroju: przemoc fizyczna, rekwirowanie strojów i przemoc 

symboliczna 

Również zaprzestanie noszenia stroju na co dzień było przez moje rozmówczynie 

racjonalizowane powojennymi prześladowaniami. Jak się jednak okazuje, zarówno według 

literatury sprzed 1945 roku (Beil 1942), jak i według moich rozmówczyń wilamowski strój 

kobiecy, przynajmniej w wersji na co dzień, wychodził z użycia już w okresie 

międzywojennym. Głównym powodem był utrudniony po 1918 roku kontakt z Wiedniem, a 

więc pozbawienie głównego źródła materiałów (Kuhn 1940; Król 2020a).  

 Przemoc fizyczna miała doprowadzać do tego, że Wilamowianki nie mogły w strojach 

wilamowskich swobodnie się poruszać po mieście. Jednak niektóre bohaterki opowieści moich 

rozmówców chodziły wyłącznie po wilamowsku, nawet jeśli narażone były na pobicie: „Nawet 
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moja mama się potem już przebrała na polskie ubranie, bo się bała iść do kościoła”120. Ostatnia, 

która chodziła wyłącznie po wilamowsku, zmarła w 2002 roku.  

 Rekwirowanie strojów zdaniem moich rozmówców miało doprowadzić do tego, że 

Wilamowianki nie miały już strojów, w których mogły chodzić lub miały ich zbyt mało, by 

móc je nosić na różne okazje. Już przed wojną, jeśli Wilamowianka nie miała sześciu 

kompletów stroju, rezygnowała z noszenia się po wilamowsku: „Moja mama miała piękne 

stroje, odziewaczki i spódnice i to wszystko przyszedł, przyszli tu od nas ludzie, którzy byli u 

władzy i wszystko zabrali, skonfiskowali”121; „Ona już później nie chciała, bo nie miała tych 

wszystkich, co kiedyś miała, tych pięknych spódnic, tych pięknych odziewaczek, zostały jej 

tam jakieś parę starszych i ona już później nie chciała się w to ubierać, no bo wiadomo, jak się 

ubrać, to ładnie, prawda? Ona nie chciała, ale tatuś ją nakłaniał”122. 

Niektóre z kobiet radziły sobie w ten sposób, że chodziły w gorszych strojach lub szyły 

sobie nowe, choć nie tak kosztowne i nie tak odświętne: „Moja mama chodziła przed wojną po 

wilamowsku, a potem jej Polacy i Rosjanie wszystko ukradli. A po wojnie chodziła w 

codziennych, zwykłych, szytych wilamowskich spódnicach, fartuchach i jupkach”123. Jedna z 

moich rozmówczyń opowiadała o swojej ciotce, że po wysiedleniu również chodziła po 

wilamowsku: „Cały czos, ale to miała takie szyte, takie te zwykłe, żeby to już nie rzucało się 

tak w oczy, wiesz, takie zwykłe. Bo ona się nie umiała przebrać ino musiała w tym być, ale to 

już takie nie wyzywające”124. 

Według niektórych relacji Wilamowianki same niszczyły stroje w obawie, że sprowadzą 

one prześladowanie. Niszczyły je też złe warunki przechowywania w kryjówkach: „Moja babka 

kazała wszystkie stroje spalić, bo była taka bojąca. Jak mieliśmy stroje pochowane, to je mole 

zeżarły i wilgoć przyszła”125. W wielu przypadkach okazywało się, że rozmówczynie, które 

mówiły o tym, że ich matkom wszystko ukradziono i nic nie odzyskały, mają stroje, nawet 

kilkanaście kompletów. Trudno dziś osądzić, na jaką skalę rzeczywiście odbywała się ta 

konfiskata. Wilamowianki, zwłaszcza te z bogatych rodzin, miały jednak wiele kompletów, 

więc możliwe, że dzięki temu jakaś część się zachowała. 

                                                

120 K/1950–1954/2018. 

121 K/1950–1954/2014. 

122 K/1950–1954/2017. 

123 K/1925–1929/2009. 

124 K/1945–1949/2017. 

125 K/1945–1949/2010. 
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 Związany z toposem Polaków prześladowców topos Polaków złodziei, którzy 

rekwirowali wilamowskie stroje, jest żywy również w opowieściach młodego pokolenia. Jak 

powiedziała mi jedna z moich młodszych rozmówczyń: „Jakby [nazwisko wilamowskiego 

Polaka] nie wysiedlił moich pradziadków, to bym teraz nie musiała kupować i dawać szyć 

stroju, tylko bym wszystko miała”126. Opowieści te weszły więc do pamięci zbiorowej 

Wilamowian i są opowiadane przez przedstawicieli młodego pokolenia, nawet jeśli ich 

bezpośredni świadkowie już nie żyją.  

 Trzecim powodem, dla którego Wilamowianki zarzucały noszenie stroju, miała być 

przemoc symboliczna. Dotykała ona na przykład kobiet, które wyszły za mąż za Polaków: 

„Jeden sąsiad, a on był Polak, mojej mamie powiedział: «Ady jak ja bym wyglądał, jakby moja 

chodziła tak ubrano jak wy?»”127. Czasami spotykałem się z odmiennym zdaniem: „Ona miała 

męża Polaka, to mogła po wilamowsku chodzić i mówić, bo nikt jej nic nie zrobił”128.  

Kobiety noszące się po wilamowsku w latach sześćdziesiątych, siedemdziesiątych i 

późniejszych były stygmatyzowane nawet przez samych Wilamowian z młodszego pokolenia. 

Uważano wówczas, że zarzucenie stroju było normą, a noszenie go postrzegano jako dziwactwo 

bądź – jak stwierdził jeden z moich rozmówców – ciemnotę129. Te, które chodziły do końca 

życia po wilamowsku tłumaczono tym, że „nic innego nie miały”130. Brzmiało to dla mnie tak, 

jak gdyby próbowano usprawiedliwić ich wykroczenia, do których były zmuszone przez 

sytuację materialną. Kobiecy strój wilamowski, w wersji noszonej na co dzień czy „gorsze” 

niedziele131, kojarzony wcześniej z prestiżem, po wojnie stał się obiektem pogardy.  

Jak pisał Kantor, odchodzenie od stroju ludowego było „próbą zrzucenia swojej 

chłopskości, ucieczką od poniżenia i pogardy, na które byli skazani w kontaktach z 

przedstawicielami innych warstw. Było to zatem, w sferze psychologicznej, dowodem poczucia 

małej wartości, objawem chęci zagubienia się w tłumie, przejawem skłonności do 

niewyróżniania się” (Kantor 1982: 64). W przypadku Wilamowianek nie chodziło o piętno 

chłopskości, lecz wilamowskości i o kontakty nie międzyklasowe, ale międzyetniczne, 

                                                

126 K/1995–1999/2018. 

127 K/1945–1949/2018. 

128 K/1925–1929/2009. 

129 M/1935–1939/2014.  

130 M/1935–1939/2011. 

131 W kulturze wilamowskiej istniała pewna hierarchia kolejnych niedziel w miesiącu, do których dostosowane 

były odpowiednie stroje. Na pierwszą niedzielę były one najbardziej odświętne, a na kolejne mniej. 
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wilamowsko-polskie. A więc to nie sama konfiskata czy krótkotrwała przemoc fizyczna były 

głównymi czynnikami, które wpłynęły na zarzucenie stroju przez większość Wilamowianek, 

gdyż „nie wystarczało odejście od ludowego stroju, należało go jeszcze spostponować we 

własnej opinii. Jednym słowem, był to rodzaj racjonalizacji, sposób na upewnienie się, że racja 

jest po stronie tych, którzy strój porzucają, że jak najsłuszniej odrzucają oni coś, co zasługuje 

jedynie na pogardę i śmiech powszechny” (Kantor 1982: 64).  

Można więc powiedzieć, że podobnie jak istnieją ideologie i postawy językowe, które 

przyczyniają się do wzmocnienia lub zaniku języka, tak istnieją również ideologie i postawy 

dotyczące stroju. Młodsze pokolenie cechowały więc negatywne postawy wobec noszenia 

stroju na co dzień i dopuszczało go jedynie w formie kostiumu scenicznego. Było to zerwanie 

z wzorcem interpretacyjnym Wilamowianie są lepsi od innych, zgodnie z którym strój 

wilamowski był lepszy, bardziej prestiżowy od innych rodzajów ubioru.  

Wśród członków wilamowskocentrycznej wspólnoty pamięci ten wzorzec 

interpretacyjny jest trwały. To dlatego wiele kobiet, mimo możliwości finansowych i 

nakłaniających ich do tego młodszych członków rodzin, nie „przebrało się na polskie”, tylko 

nadal nosiło strój wilamowski, jako wyznacznik swojej tożsamości. To właśnie na obszarach, 

gdzie występuje duże zróżnicowanie etniczne, strój utrzymywał się dłużej, mimo czynników 

sprzyjających jego zanikaniu (Kantor 1982: 65). 

6.4. Podsumowanie 

Język i strój były najważniejszymi wyznacznikami odrębności kulturowej Wilamowian. Moi 

rozmówcy podkreślali odrębność zarówno od kultury niemieckiej, jak i polskiej. 

Wprowadzenie w 1945 roku zakazu używania tych dwóch elementów wilamowskiej kultury 

uderzyło więc w fundamenty tożsamości Wilamowian. Dostrzegam w tej narracji wzorzec 

interpretacyjny śmierć kultury wilamowskiej to śmierć Wilamowian – wielu z moich 

rozmówców twierdziło, że zanik języka i stroju wilamowskiego doprowadzi do zaniku 

wilamowskiej tożsamości. 

 Proces zmiany językowej w Wilamowicach oraz przemiany stroju wilamowskiego 

analizowali w ciągu ostatnich 30 lat socjolingwiści i etnolodzy z Polski i z zagranicy. Zarówno 

z ich badań, jak i moich obserwacji wynika, że język i strój wilamowski wyszły z codziennego 

użytku. Stały się jednak atrybutami wilamowskiej tożsamości, używanymi również przez 

młode pokolenie w sytuacjach, gdy zaznaczenie swojej odrębności i przynależności do 

wilamowskiej grupy etnicznej uznają za ważne. 
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 W narracji członków wilamowskocentrycznej wspólnoty pamięci to odmienność 

kulturowa Wilamowian stała się powodem ich prześladowań. W niektórych opowieściach na 

pierwszy plan wychodziła bezpośrednia kara za użycie stroju i języka. Jednak zgodnie z 

relacjami moich rozmówców prześladowcy stosowali zasadę odpowiedzialności zbiorowej. A 

więc nie tylko bezpośrednie użycie stroju czy języka, ale samo wilamowskie pochodzenie 

mogło być wystarczającym powodem do bycia prześladowanym.  

 W większości opowieści moich rozmówców o wspomnianych zakazach Wilamowianie 

występowali jako ofiary prześladowań. Szczególnie tragiczne są fabulaty o dzieciach, które nie 

znały innego języka niż wilamowski, przez co mogły sprowadzić na rodzinę nieszczęście. 

Żołnierze radzieccy mieli grozić takim dzieciom oraz ich rodzinom zastrzeleniem lub 

wywiezieniem do obozów w głąb ZSRR. W tych fabulatach można dostrzec również historie 

bohaterskie: osób, które błyskotliwym wyjaśnieniem, np. że dziecko jest niemową, uchroniły 

rodzinę przed tragicznym losem. Postawą interpretowaną z dzisiejszej perspektywy jako 

bohaterska była w tym wypadku rezygnacja z używania języka wilamowskiego. 

 Środki stosowane przez rodziców – bohaterów opowieści, aby dzieci nie mówiły po 

wilamowsku – były traumatyczne i doprowadzały, zdaniem moich rozmówców, również do 

myśli samobójczych u dzieci. Wielu przedstawicieli średniego pokolenia uważało, że starsi 

specjalnie nie uczyli ich wilamowskiego, by móc używać go między sobą jako tajnego kodu. 

Uważali, że prześladowania i zakazy w czasach ich młodości już nie obowiązywały i że rodzice 

mogli ich nauczyć ojczystego języka. Nie zgadzali się z tym ich rodzice, którzy twierdzili, że 

był to efekt ich zastraszania przez powojennych prześladowców i chęć zaoszczędzenia 

dzieciom cierpień w przyszłości. 

Dla moich rozmówców, członków wilamowskocentrycznej wspólnoty pamięci, utrata 

języka była bolesna, jednak łatwiej akceptowalna niż utrata stroju. Ten drugi jest dziś w 

Wilamowicach bardziej żywotny niż język, choć trudno przewidzieć, jak proporcje te zmienią 

się w przyszłości. Wynika to zapewne z tego, że język trudniejszy jest do nauczenia i bardziej 

kojarzony jest z niemieckością. Tymczasem w stroju dostrzega się również jego walory 

estetyczne. Nie bez znaczenia jest również funkcjonowanie w Wilamowicach od 1948 roku 

zespołów folklorystycznych, w których strój ten jest propagowany. 

  



7. Wywózki i aresztowania w pamięci Wilamowian 

7.1. Wprowadzenie 

W latach 1945–1950 wielu Wilamowian zostało aresztowanych i wywiezionych do różnych 

obozów i miejsc odosobnienia na terenie ZSRR (por. Węgrzyn 2021), a także na terenie Polski 

(Fic 2018; Król 2018; Perkowska 2001b). Podczas moich badań zarejestrowałem wiele relacji 

o Wilamowianach przebywających w tych miejscach. Do analizy wybrałem jedynie 

wspomnienia dotyczące pobytu w więzieniach, obozach pracy i obozach przejściowych na 

terenie obecnej Polski, gdyż to one stanowiły jeden z punktów węzłowych 

wilamowskocentrycznej narracji. Relacje o wywózkach na Ural pojawiały się głównie w 

kontekście aresztowań, które odbywały się w Wilamowicach. Opowieści te mogą być cenne 

również dla historyków, gdyż z niektórych miejsc odosobnienia trudno o inne relacje bądź 

dokumenty (por. Giertler 2021). 

Opowieści o wysiedleniach, Volkslistach, zakazie używania języka wilamowskiego da 

się przypisać do konkretnych miejsc czy dat. Aresztowania i wywózki odbywały się co prawda 

w Wilamowicach, ale ludzi tych wywożono – świadków tego, co działo się w miejscach 

odosobnienia było więc znacznie mniej niż świadków wysiedleń. Mniejsza reprezentacja tych 

historii w wywiadach jest związana również z tym, że „[k]onkretne miejsce także pośredniczy 

w budowaniu poczucia ciągłości w stosunku do doświadczeń z przeszłości oraz kwestii ich 

własności” (Macdonald 2021: 101). Wilamowianie rzadko lub w ogóle nie odwiedzali później 

miejsc odosobnienia, dlatego też inaczej niż w przypadku wysiedleń, nie widywali tych miejsc, 

codziennie poruszając się po Wilamowicach.  

Dla niektórych pobyt w obozie mógł być, jak w przypadku dwóch moich rozmówczyń, 

wspomnieniem na tyle traumatycznym, że nie chcieli o nim mówić. Niektórzy używali 

skamielin językowych i toposów „pustego mówienia”, w których „[p]artnerom rozmowy 

pozostawione zostaje wypełnienie tych pustych miejsc, innymi słowy – wyrobienie sobie 

konkretnego obrazu zdarzeń i ich uczestników” (Welzer, Moller & Tschuggnall 2009: 382). 

Dla antropologa cisza, która otacza traumatyczne wspomnienia „wyraża ich emocjonalną 

głębię” (Macdonald 2021: 109). Być może dlatego podczas moich wywiadów często zdarzało 

się, że w obecności osoby, która była więźniem obozu, częściej głos zabierał współmałżonek, 

potomek lub krewny.  

Moi rozmówcy, którzy nie byli w obozach, przekazywali mi opowiadania swoich 

znajomych czy członków rodziny. Historie obozowe ulegały więc fabularyzacji i folkloryzacji. 
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Również rozmówcy, którzy byli więźniami obozów, mieli czasem problem z określeniem, która 

ich relacja odnosiła się do którego aresztowania, zwłaszcza jeśli mieli ich za sobą kilka. Jedna 

z moich rozmówczyń twierdziła, że była aresztowana pięć razy. Niektóre wypowiedzi 

charakteryzowały się brakiem ciągłości, dlatego nie zawsze byłem w stanie dojść do tego, o 

który obóz konkretnie chodzi.  

Zdecydowałem więc, że przedstawię na podstawie tych wypowiedzi, które udało mi się 

doprecyzować, chronologię wydarzeń i charakter pobytu w każdym z obozów, a później przejdę 

do analizy, w której konkretne umiejscowienie obozu na mapie będzie mniej ważne. Jeśli z 

danego fragmentu nie będzie wynikać, o jaki obóz chodzi, a będzie to wiadome z innych źródeł, 

informacja taka będzie umieszczona w przypisie.  

 

7.1. Obozy i miejsca aresztowania i odosobnienia w relacjach Wilamowian 

7.1.1. Wilamowice – Wadowice – Sanok – ZSRR  

Pierwsi aresztowani mieli być wywiezieni na Ural. Chodź na miejsce docelowe dotarło z 

Wilamowic prawdopodobnie blisko siedemdziesiąt osób, zaaresztowano ich znacznie więcej. 

Według moich rozmówców nie aresztowano wszystkich jednocześnie, ale odbywało się to 

stopniowo: „No to potem, jak już nas wszystkich znowu zaaresztowali, najpierw wzięli 

chłopów, potem chłopców, potem kobiety, a potem dziewczyny, to byli Ruscy z naszymi 

Polakami”1. Aresztowanie to opisał w swoich wspomnieniach Jan Fox. Według niego odbyło 

się ono 30 stycznia:  

 

Na drugi dzień [po wkroczeniu Armii Czerwonej] przyjechało NKWD i założyło w kilku 

domach swoje posterunki, a żołnierze wyszli łapać i zabierać mężczyzn. Dnia 30 stycznia 

zabrali nas[,] 14 mężczyzn[,] i ulokowali w domu Nikla, przy obecnej ulicy Więźniów 

Oświęcimia. Następnie załadowali nas wszystkich na ciężarówkę i zawieźli do Kęt. Tam 

odbyło się przesłuchanie (Fox 1991a: 5). 

 

                                                

1 K/1920–1924/2014: „No do wi zy yns nöhta wejder oły ȧreśtjyta, cyderjyśt nöma zy dy kłopa, nöhta dy büwa, 

nöhta dy mȧkja, nöhta dy bowa. Dos wün dy Rüsa myt ynzyn Pöła cyzoma”. 
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Pierwszym miejscem aresztowania były więc Wilamowice, następnie mężczyzn przewieziono 

do Kęt. Fox pisał, że mężczyźni po przesłuchaniu spędzili w areszcie w Kętach noc, a następnie 

zostali oni zaprowadzeni do Wadowic: 

 

[T]ak zaczęła się nasza droga krzyżowa. Koło południa zabrano nas do konwoju i w drogę. 

Dołączono do nas jeszcze 3 mężczyzn z Kęt, więc razem było nas siedemnastu. Szliśmy w 

kierunku Bulowic. Od strażników dowiedzieliśmy się, że zastrzelą nas koło strzelnicy w 

Kętach, minęliśmy ją jednak, i idąc dalej pieszo, dotarliśmy wieczorem do Wadowic (Fox 

1991a: 5).  

 

W relacji Foxa występuje topos pobożnych Wilamowian oraz Wilamowian ofiar – ich 

aresztowanie i droga w głąb ZSRR została przez niego nazwana „drogą krzyżową”. Stanisław 

Danek, który miał w momencie aresztowania jedynie 16 lat, zwrócił w swoim opisie więcej 

uwagi na pobyt w areszcie, w Wilamowicach: 

 

15 lutego 1945 roku zostałem zatrzymany przez kapitana NKWD, który obok siebie miał 

dwóch milicjantów w cywilu. Milicjantami byli [dwa nazwiska Polaków wsiedlonych]. 

Każdy z nich był arogancki i brutalny wobec aresztowanych. Kapitan oświadczył, że 

zostałem zatrzymany, ponieważ wg informacji zbiegłem z miejsca wcześniejszego 

aresztowania. Oświadczyłem, że po zakończeniu robót przy moście zostaliśmy zwolnieni 

do domu. Tłumaczenie nic nie pomagało i zabrano mnie bez pożegnania z mamą i siostrą, 

wtrącając mnie do zimnej piwnicy w budynku Gminy w Wilamowicach (Danek b.d.: 3). 

 

Chłopca nie tylko oddzielono od rodziny, ale nie pozwolono mu nawet na pożegnanie 

się z matką i siostrą, które cały czas czuwały obok budynku aresztu. W opisie Danka w wielu 

miejscach przejawia się jego bierność. Pisał on, że mógł uciec, ale podobnie jak Fox, tego nie 

zrobił. Mogło to wiązać się ze stopniowym przyzwyczajaniem się Wilamowian do represji – w 

pewnym momencie stały się one normalnością, z którą musieli się pogodzić (por. Engelking 

2001: 208–209). Zdaniem moich rozmówców nieskorzystanie z okazji do ucieczki wynikało z 

tego, że Wilamowianie nie dopuszczali do siebie myśli, że ktoś ze znajomych czy sąsiadów 

mógłby wysłać ich na Ural, gdyż uznawali się za niewinnych. W tym przekonaniu widoczne są 

toposy niewinnych Wilamowian, niewdzięcznych Polaków i nieuczciwych Polaków i Polaków 

prześladowców, a także wzorzec interpretacyjny nieuczciwego potraktowania Wilamowian po 

wojnie. W opowieści tej można dostrzec również topos uczciwych Wilamowian – Danek nie 

uciekł, bo obiecał, że nie ucieknie. Takie stosowanie się do zasad, nawet wrogiego systemu, 
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związane jest z toposem konieczności przestrzegania prawa oraz wzorcem interpretacyjnym 

wiary w funkcjonowanie państwa. 

Ważnym powodem biernej postawy mogło być także celowe wprowadzanie 

dezorientacji – mężczyznom mówiono, że idą naprawiać most w Kętach: „[nazwisko 

wilamowskiego Polaka] przyszedł z Ruskim, no i że most wysadzili w Kętach, no i że na roboty. 

Tata godo na roboty, no to… A tymczasem nie na roboty, ino do Wadowic”2. Ponieważ 

mężczyźni myśleli, że idą naprawiać most, często sami proponowali zawołanie sąsiada. 

 

K: A oni tak jak przyszli w pierwszej chwili, to prawdopodobnie mówili, że naprawiać 

mosty do Kęt.  

M: Tak, cwani byli. Po prostu. Oni, że nie do Rosji…  

K: No to ci przychodzili… polskie Wilamowiany. 

J: Oni dostali rozkaz, ci, co… dziesięciu ludzi ma przykładowo przyprowadzić, no i szedł 

od domu do domu, jak nie było to następny. Słuchaj, jeden rozumiesz na drugiego mówił, 

rozumiesz, gdzie jest jeszcze, bo trzeba most naprawić, bo mojego ojca też wzięli przecież.  

K: No i też był na Uralu.  

M: Też był na Uralu. Bo most naprawić. 

K: A nikt ich na most nie wiózł.  

M: A tam rozumiesz przyszli, most cały, to już wiedzieli później3. 

 

Mężczyźni mogli nie podejrzewać, że nie jadą naprawiać mostu, gdyż – jak pisał 

Stanisław Danek – część z nich rzeczywiście wcześniej została zabrana do naprawy mostów w 

Kętach i Górze koło Miedźnej: „Po zakończeniu robót na moście zwolniono nas do domu. 

Pomyślałem, że teraz już będę wolny. W pewnym momencie nastąpiła zmiana decyzji 

dotycząca zwolnienia nas. Oświadczyli nam, że jeszcze pozostaniemy na kilka dni, ażeby 

uporządkować teren. Po dwóch dniach zostaliśmy zwolnieni udając się do domu” (Danek b.d.: 

2). Jeden z moich rozmówców jako czternastoletni chłopiec szedł za ojcem prowadzonym przez 

funkcjonariuszy NKWD: „Szedłem aż do Browarku [dzielnica Wilamowic], dalej już nie 

szedłem, bo dziecko, luty, śnieg. A ci ich prowadzili. Do Wadowic”4. 

                                                

2 K/1930–1934/2020. 

3 K/1935–1939/&/M/1935–1939/2016. 

4 M/1930–1934/2018. 
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Moi rozmówcy często mówili, że mężczyźni nie byli przygotowani na taką podróż 

właśnie przez tę fałszywą informację o naprawie mostu: „On w marynarce tam szedł, w Rynku 

mu ciotka dała kufajkę, bo wiedziała, co się robi”5. Podobnie wspominały kobiety, które 

więziono w Wadowicach: „Wzięłam taki cienki płaszcz, ja bym w pierwszym transporcie 

zamarzła. Bo musisz szanować, płaszcz [lepszy] wisi w szafie”6. W tych historiach 

opowiadający podkreślają złą wolę aresztujących. Zdaniem moich rozmówców Polacy z 

okolicznych wsi i funkcjonariusze NKWD doskonale wiedzieli, że aresztowani Wilamowianie 

mają zostać wywiezieni do ZSRR. Przemilczenie tego faktu czy celowe wprowadzanie w błąd 

naraziło wielu z nich na śmierć z przemarznięcia, gdyż nie wzięli oni cieplejszych ubrań. W 

narracji tej widoczne są zatem toposy Polaków oszustów, Polaków prześladowców i Rusków 

barbarzyńców. Te dwa pierwsze wpisują się we wzorzec interpretacyjny naszym Polakom nie 

można wierzyć.  

 

7.1.1.1. Długa droga do Wadowic 

Według relacji moich rozmówczyń aresztowanie dziewcząt przebiegło podobnie, choć mniej 

brutalnie: nie wiedziały, dokąd są wywożone. Nie pamiętają natomiast dezinformacji w formie 

pogłosek o naprawie mostu. Dziewczęta dowiedziały się, że mają zostać wywiezione na Ural, 

jeszcze w Wilamowicach, zaraz po rozpoczęciu podróży.  

Moje rozmówczynie w swoich opowieściach wielokrotnie odwoływały się do zebrania, 

w którym mieli brać udział Polacy wilamowscy oraz wsiedleni. Wspominał o nim również 

ksiądz Jeż (LM: 78). Tak opisała je jedna z kobiet: „Zeszły się te wszystkie Poloki i pytają, co 

robimy z Wilamowianami? A jedyn ze Starej Wsi wołał, że [przedrzeźniając małopolski 

akcent]: «Od takiego [dziecka] do takiego [dorosłego] wszyćkich na Ural»”7. Również inni moi 

rozmówcy wspominali: „Oni nas wszystkich chcieli wysiedlić, żeby nas w ogóle wywieźli, 

każdego”8. Jedna z rozmówczyń mówiła: „I ten sąsiad, co z tatą tyle lat robił razem z koniem, 

jak zapytali: «Co robimy z [przydomek ojca]», to on krzyczał: «Na Ural! Na Ural!», co sąsiadem 

był i tak dobrze z tatą żył”9. Opowieść ta, sfabularyzowana i sfolkloryzowana, zawiera w sobie 

                                                

5 K/1935–1939/2017. 

6 K/1920–1924/2014: „Nom yh ȧ zyta dyna mantuł, yh het ym ci … ym jyśta cug gyfrün. Bo dy müst śunn, dö 

mantuł hengt yr omer”. 

7 K/1920–1924/2014. 

8 K/1925–1929/2010. 

9 K/1925–1929/2020. 
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toposy niewinnych Wilamowian oraz nieuczciwych Polaków, sąsiadów-oprawców, oraz 

niewdzięcznych Polaków, gdyż ich negatywnymi bohaterami często są osoby, które miały 

wcześniej od Wilamowian otrzymać pomoc. Wpisują się one we wzorzec interpretacyjny 

naszym Polakom nie można wierzyć – nawet sąsiad i przyjaciel mógł okazać się wrogiem. 

Moje rozmówczynie opowiadały, że jak tylko spotkanie się skończyło, po dziewczęta 

przyjechał transport: 

 

Potem bumaszka się skanciła, on był ostatni, a potem nas wyrzucili i przyjechało auto takie, 

otwarte auto, ciężarowe, jak Ruscy jeździli. Ciężarowe auto. No to na to auto nas wzięli i 

jechałyśmy dalej. I stanęli przy [przydomek], tam był sztab rosyjski. No i… tam ten Ruski 

wyskoczył, bumaszkę wziął, a ten potwierdził: „Na Ural”. A ja zeskoczyłam, a on: „Ja cie 

ubijut”. A ja powiedziałam: „Nie, ja wrócę”. Ja też do niego po rusku mówiłam: „Ja wrócę. 

Tylko tam powiem, że jedziemy daleko”, „Dalekoj”, „Gdzie jedziemy?”, „Do robotać, 

dalekoj. No dalekoj”. Powiedziałam to potem tej staruszce…. przyszła z lampą do okna, 

stara chałpa, u [przydomek]. „Idźcie, powiedzcie, żeby nos tu nie szukali, że nas odwożą 

gdziesik, nie wiemy gdzie, ino daleko”. Po wilamowsku do niej mówię, do okna. Idzie do 

Pejtra, Pejter-Nuśka siedzi w aucie, „a ja jestem [przydomek]”, mówię jej. A ona mi mówi 

tak: „A gdzie jedziecie? Nie wiem, gdzieś daleko jedziemy, daleko”10. 

 

Moja rozmówczyni twierdziła, że oprócz tego, by rodzice wiedzieli, że została 

wywieziona, miała jeszcze inną motywację wysłania informacji do rodziny: „Bo potem szli w 

Wilamowicach do tych naszych chacharów, mogłeś im dać pieniądze i korale, i złote 

pierścionki, i «wydostaniemy ich, wiesz?» A my już byłyśmy, kto wie gdzie. Wiedziałyśmy 

już, bo tak już zrobili z chłopami, z chłopcami, żeby nie chodzili już tu nigdzie do nikogo, bo 

już nas daleko wywieźli”11. W tej bohaterskiej historii kobieta przyjęła więc postawę aktywną: 

                                                

10 K/1920–1924/2014: „Nöhta bumaszka się skanciła, har wiöe der łecty, ȧ nöhta wüfa zy yns roüs, ȧn s’oüta kom 

gyfiöen, taki, otwarte auto, kymt’s cy ziöen wi dy Rüsa rymfün. Ciężarowe auto. No do uf dos oüta noma zy yns, 

ȧn wer…, zy fün nö weter. Ȧn zy błyn śtejn bym [śpicnoma], tam był sztab rosyjski. No i … diöt der Rüski śprung 

roüs, bumaszkę wziął, a ten potwierdził: «Na Ural». Ȧn yhy śprung runder, ȧn dar: «Ja cie ubijut». Ȧn yh ziöet: 

«Nie, ja wrócę». Yhy oü rüsyć cünum kuz yh: «h’kum cyryk. Yh wa jok diöt ziöen, do «wer fiöen wȧjt. Dalekoj. 

» «Gdzie jedziemy?», «Do robotać, dalekoj. No dalekoj». Ziöet yh dos nöhta y dar ołda … kom zy myter lamp 

cym fanster, ȧ ołdy hyt, Taksła. «Idźcie, powiedzcie, żeby nos tu nie szukali, że nas odwożą gdziesik, nie wiemy 

gdzie, ino daleko». Wymysiöeryś kuz yh cüner, cym fanster. S’gejt cym Pejter, Pejter-Nüśka ym oüta, «yh bej 

[śpicnoma]», ziöet yh jyr. No ȧna zej ziöet ȧzu: «ȧ wun fiöeter? H’wȧ nist, wȧjt fiöewer jynt, wȧjt»”. 

11 K/1925–1929/2014: „Bo nöht gingja zy y Wymysoü cy ynzyn hȧhan, kundst’ȧn gan giełd ȧn koroln ȧn gył … 

gułd, fyngjela ȧn «wydostaniemy ich», wȧsty? Ȧn wjyr zȧjn śun wer‘ȧs wun. Wjyr wösta śun fu dam, bo myt … 

Ȧzu mahta zy śun myta kłopa, myta büwa, do zy yns dö ny zuła gejn cy nimanda ny, bo zy hon yns wȧjt wȧggyfüt”. 
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zadziałała, by rodzice nie tracili kosztowności na łapówki dla znajdujących się wtedy u władzy 

w Wilamowicach Polaków, gdyż wiedziała, że nic one nie dadzą, były jedynie próbą 

wyłudzenia pieniędzy. W historii tej widoczny jest topos dobrego Ruska – chociaż był on 

przedstawicielem wrogiego systemu, to on pozwolił dziewczynie na przekazanie ważnej 

informacji starszej Wilamowiance. Można w niej dostrzec również wzorzec interpretacyjny 

wiary w funkcjonowanie państwa – dostosowanie się do zasad obecnie panującego systemu, 

nawet wrogiego, popłacało.  

Moi rozmówcy podawali wiele nazwisk dziewcząt, które zostały wtedy zabrane. Te, które 

udało mi się zidentyfikować (około piętnastu), urodziły się w latach 1919–1929.  

Następnie dziewczęta odwieziono do Kęt. Areszt ten nie zapisał się jednak szczegółowo 

w pamięci moich rozmówczyń. Jedna z nich opowiadała: „Jechałyśmy, ale nie wiedziałyśmy 

gdzie. (…) W Kętach nas zamknęli, nawet nie wiem, gdzie to jest, bo w nocy nas tam wieźli i 

w nocy nas stamtąd wywozili. (…) No to w Kętach siedzieliśmy na węglu, w jakiejś piwnicy”12. 

W Kętach spotkały siedzących tam już mężczyzn. Ponieważ było ciemno, inni 

Wilamowianie rozpoznali je dzięki językowi wilamowskiemu, w którym dziewczęta 

rozmawiały. 

Droga do Wadowic odbyła się w większości pieszo: „Do Wadowic, gnali nas na nogach, 

bo nie jechałyśmy, dopiero wsiadłyśmy na auto w… Andrychowie. Ruski zatrzymał auto, że 

mają nas zawieźć do Wadowic do więzienia”13. To, w jaki sposób dziewczęta były prowadzone 

i traktowane, opisują skamieliny językowe, takie jak jak bydło, jak bandyci, z karabinami, 

pojawiające się w relacjach o niemal każdym aresztowaniu. Nie da się ich jednoznacznie 

połączyć z konkretnymi miejscami czy wydarzeniami. Często sami rozmówcy przyznawali, że 

myliły się im wspomnienia odnoszące się do przemarszów do poszczególnych miejsc 

odosobnienia. 

Warunki, jakie panowały w celi, dokładnie opisała mi jedna z moich rozmówczyń, która 

była tam więziona: 

 

                                                

12 K/1920–1924/2014: „No do füwer hałd wȧg, ȧn zy wösta nist ny wun. No oder diöh dos wösta zy, zy wułda 

zȧjn, bo diöh dos, do zy yns ȧjśpjerta, yr Śtot, yhy wȧ hoüt nist ny wun dos ej, wun wer wün, bo s’nahts noma zy 

yns, ȧn s’naht noma zy yns wejder, wo zy yns fün (…) No do yr Śtot zycwer ufa köła, ym kałer jynt ȧ”.  
13 K/1920–1924/2014: „Uf Wadowic, tryn zy yns, bo wer fün ny, do ołdyśt śtygwer ufs oüta y … w Andrychowie. 

Der Rüski hüłd uf ȧ oüta, do zy yns zuła fjyn uf Wadowic do więzienia”.  
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Bo byłyśmy dwa miesiące w Wadowicach. Wiesz, jakie Wadowice były? Byliśmy 25 ludzi 

w jednym pomieszczeniu, piętrowe łóżka żelazne, trzy łóżka były, na górze, z metalu, z 

metalu. Siennika nie było. Musiałeś spać na tym żelazie. Nusia powiedziała mi tak: 

„Helciu, gniecie cię?”. Po polsku, albo po wilamowsku, różnie mówiłyśmy. „Nie, Nusiu”, 

„Może by my płaszcz dali pod tyłek?”, „A czym się przykryjemy?” Wzięła mnie do łóżka, 

takie wąskie, jednoosobowe, leżałyśmy dwie, no to się ogrzejesz, to był marzec, też było 

jeszcze zimno14. 

 

Miejsce to kojarzyło się moim rozmówczyniom z największym głodem i strachem.  

 

7.1.1.2. Powrót z Wadowic 

W przeciwieństwie do mężczyzn, którzy w większości zostali wywiezieni do Sanoka, 

dziewczęta i kobiety (poza dwiema) zostały wypuszczone i wróciły do Wilamowic. Według 

jednej z moich rozmówczyń była to zasługa Eugeniusza Bilczewskiego: 

 

No i potem ten Bilczewski, ten kierownik, mówiłam ci, on się ukrywał, bo by go Niemcy 

byli wywieźli, byłby zginął gdzieś i jak przyszedł, jak się dowiedział, to jaką ten haje 

[awanturę] im w gminnie zrobił: „Szkolne dzieci, co wam dzieci zawiniły, czy wam nie 

wstyd?”, no jak ten wojażył, no i co późnij, ten a Ruski tam ich pilnowały, Ruski i polskie 

nie?, wojsko i potem po dwie zawsze wyciągli, wyciągli, aż wszystkie wróciły do domu, a 

jak by nie był ten Bilczewski za nimi, to były na Uralu15.  

 

Kobieta przyznała, że o roli Bilczewskiego wiedziała tylko ze słyszenia. Opowieść tę 

można prawdpodobnie uznać za fabulat. Zupełnie inną wersję przedstawiła mi kobieta, która 

była uwięziona w Wadowicach16. Twierdziła ona, że po wkroczeniu Armii Czerwonej w 

Wilamowicach odbył się wielki bal z radzieckim generałem, na którym była wraz z innymi 

dziewczętami z sąsiedztwa zatrudnionymi do sprzątania, gotowania i przygotowywania całego 

                                                

14 K/1920–1924/2014: „Bo wer wün cwej mönda y Wadowic. Wȧsty, wi Wadowic wiöe? Wüwer 25 łoüt y ȧr 

śtuw, piętrowe łóżka żelazne, drȧj bet wün, ufer heja, ȧjza, fu ȧjza. Kȧ śtruwzak wiöe ny. Dü müst uf dam ȧjza 

śłöfa. S’Nüśü ziöet ȧzu: «Helciu, gniecie cię?». Pönyś, oba wymysiöeryś, mȧłȧht-wi kuztwer. «Nie, Nusiu. Może 

by my płaszcz dali pod tyłek? A czym sie przykryjemy?» Nom’s mih ys bet, ȧ zyta eng, do ȧ menć kund łejgja, 

łogwer cwe, no to wjemsty dih, dos wiöe mjeca, oü wiöe’s nö kołd”. 

15 K/1925–1929/2006. 

16 Kobieta wspominała, że za sprawą Bilczewskiego zwolniono kilka osób, jednak nie miał on wpływu na 

uwolnienie wszystkich. 
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przyjęcia. Później dziewczęta zostały zaproszone do pokoju, gdzie odbywały się tańce. W 

więzieniu w Wadowicach rozpoznała generała, dla którego wyprawiono w Wilamowicach 

ucztę, co jej zdaniem uratowało Wilamowianki przed wywiezieniem na Ural. 

 

No to ja później poznałam tego generała, jak nas zamknęli w Wadowicach, poznałam go. 

Powiedziałam: „Pan doktór był… yyy pan”, powiedziałam wtedy „generał”, a mi 

powiedział, jak mnie tam wpuszczał [radziecki], żebym go nie nazwała, co to za pan. 

„Wielki pan”, powiedział mi ten Rusek, że „wielki pan tam jest, uśmiechaj się, uśmiechaj 

się, nie rzekaj, nie rzekaj”, żebym nie płakała. „Bo jak rzekasz, winowata, uśmiechaj się, 

nie winowata”. Takie mieli sobie, jak ty płaczesz, toś winowata jest. Płacz, toś winowata. 

No to weszłam do środka, no to ten Polak powiedział, że ja podpaliłam trzy wioski. To 

wtedy się rozpłakałam, wystraszyłam się, i on miał tak ręce jak ty, chwyciłam go tam, i 

powiedziałam: „Proszę pana”, a umiałam już po rusku więcej mówić, powiedziałam: „To 

nieprawda. Pan był we Wilamowicach, powiedziałam mu. Tylko jedna stodoła się spaliła 

przy cmentarzu. A żadna wieś się nie paliła i nic więcej. To nieprawda”. I ten Rusek 

popatrzył na tego Polaka i powiedział mu tak: „Ty Polaku, ty kłamiesz? Ja za ciebie głowę 

dał tu, a ty nie haraszo. Pójdziesz do domaj”. A ja go proszę, że tu jest nas tylu ludzi z 

Wilamowic, i dziewczynki, i chłopcy, i mężczyźni: „Proszę wypuścić, bardzo proszę”. „Na 

robotaj chłopów, nie. Tylko kobiety” – powiedział. I bumaszke otworzył, bumaszkę 

otworzył, zrolowaną, „wskażyj”. Czerwonym ołówkiem podkreślono [nazwisko] i Nusia. 

I Rosnerka. Jakaś z Oświęcimia Rosner się pisała, nie wiem, czy to była Żydówka, czy nie 

Żydówka, bo Żydzi też pisali się Rosner. To tak płakała Nusia17. 

 

Kobieta twierdziła, że uwolnienie kobiet z więzienia było efektem z jednej strony 

szczęśliwego zrządzenia losu, a z drugiej strony – jej aktywnego działania i powiedzenia 

odpowiednich słów w odpowiednim momencie. W tej narracji „Ruscy” przedstawieni zostali 

                                                

17 K/1920–1924/2014: „No to yhy, kant yh nöhta dan generał, wi zy yns ȧjśpjerta y Wadowic, kant yh’ȧ. Ziöet yh: 

«Pan był doktór, yyy pan», ziöet yh derzȧnk «generał», ȧ mjyr ziöet, wi’ȧ mih rȧjnłüs, do’h ny zuł mjȧnowȧn, 

wosfer ȧ hjer dos ej. «Wielki pan», ziöet mer der Rüski. Że «wielki pan tam jest, uśmiechaj się, uśmiechaj się, nie 

rzekaj, nie rzekaj», do’h ny zuł grenn. «Bo jak rzekasz, winowata, uśmiechaj się, nie winowata». Takie mieli sobie, 

jak ty płaczesz, toś winowata jest. płacz, toś winowata. No to ging yh rȧjn, no to dar Pöła, ziöet, yh ho drȧj djyfyn 

ferbrant. Derzȧnk füng yh cy grenn, yhy derśrok yh, ȧn’ȧ hot ȧzu dy hend wi dü, füng yh jum ȧzu, ziöet yh: «Proszę 

pana”, ȧn yh kund rüsyś oü mejer kuza, ziöet yh, «dos ej ny wür. Jyr wüt ju y Wymysoü», ziöet yh jum. «Ȧn ȧ 

śoün brant byr kjyh … bym kjyhüf. Ȧn kȧ diöf ej ny, höt ny gybrant ȧn nimyd mej ny. Dos ej ny wür». Ȧn dar 

Rüski zoh uf dan Pöła, ȧn’ȧ ziöet ȧzu: «Ty Polaku, ty kłamiesz? Ja za ciebie głowę dał tu, a ty nie haraszo. Pójdziesz 

do domaj”. Ȧ yhy byt’ȧ, do wer dö zȧjn zöfuł łoüt fu Wymysoü, ȧn mȧkja ȧn büwa, ȧn kłopa. «Proszę wypuścić, 

bardzo proszę». «Na robotaj chłopów, nie. Tylko kobiety», ziöet’ȧ (…)”. 
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w pozytywnym świetle – zarówno generał, który je uwolnił, jak i szeregowy żołnierz, który 

doradzał jej, co ma mówić. Kobieta z żalem wypowiedziała się o Polaku, który postawił jej 

absurdalny zarzut podpalenia trzech wiosek. Według mojej rozmówczyni człowiek ten 

pochodził ze Starej Wsi, a więc musiał wiedzieć, że była niewinna. Radziecki generał jest tutaj 

postacią sprawiedliwą, chroniącą Wilamowian przed polskimi denuncjatorami – topos dobrego 

Ruska przeciwstawiony został toposowi złego Polaka – denuncjatora.  

Miał on jednak nad sobą wyższą władzę: „Powiedziałam mu tak: «A wypuśćcie tych 

chłopców». «Nie mogę wypuścić – powiedział. – Jeszcze szef jest nade mną. Stalin!» A ci 

wszyscy Ruscy by go zakrzyczeli, że wypuścił chłopców, też się bał”18. W ten sposób w 

opowieści tej zracjonalizowany został fakt, że wypuszczono tylko niektóre osoby. W tej 

opowieści bohaterskiej widoczne są negatywne toposy opisujące Polaków: prześladowców, 

nieuczciwych, niewdzięcznych oraz wzorzec interpretacyjny wiary w funkcjonowanie państwa 

– przedstawienie swojej racji reprezentantowi wyższej władzy, nawet radzieckiemu 

generałowi, spowodowało osiągnięcie celu: wypuszczenie na wolność. 

Interesujące są dwa dokumenty, które w relacji mojej rozmówczyni prezentował generał, 

nazwane przez nią „bumaszkami”, a także to, co było na nich podkreślone „czerwonym 

ołówkiem”. Pierwszy z nich to była lista aresztowanych osób, podpisana wcześniej przez 

wymienionych przez rozmówczynię Polaków z okolicznych wsi. Podkreślone były tam dwa 

nazwiska kobiet z Wilamowic, które później trafiły na Ural: „No to potem, jak nas wypuścili, 

powiedział zaraz, otworzył to [dokument], znowu widziałam tych wszystkich Polaków 

[nazwiska], czerwonym ołówkiem podkreślona: Nusia i [nazwisko Wilamowianki], jak 

najwięksi przestępcy. Właśnie tak, tak to było już to wszystko ukartowane przez naszych 

Polaków”19. Gdy go zobaczyła, Wilamowianka utwierdziła się w przekonaniu, że strasznemu 

losowi obydwu kobiet winni byli właśnie podpisani pod tym dokumentem Polacy. Mówiąc, że 

pod dokumentem podpisali się Polacy, kobieta chciała zaznaczyć, że nie byli to Wilamowianie. 

Widoczna jest tutaj opozycja toposów Polaków prześladowców i Wilamowian ofiar. 

Inny charakter miał drugi dokument. Była to mapa z zaznaczonymi miejscowościami z 

germańskim osadnictwem. Moja rozmówczyni twierdziła, że do ich podkreślenia został użyty 

                                                

18 K/1920–1924/2014: „Ziöet yh jum ȧzu: «Ȧ łötźe di büwa roüs».«H’kon ny łön – ziöet‘ȧ. – Jeszcze szef jest 

nade mną – Stalin». Ȧn dy ganca Rüsa wjyn ufa oüs śrȧjn, do’ȧ höt büwa roüsgyłön. Hot’ȧ oü angst”. 

19 K/1920–1924/2014: „No do nöht, wi zy yns roüsłüsa, ziöet’ȧ gryhta, maht’ȧ dos uf, wejder zoh yh di ganca 

Pöła, mytum ruta błȧjśtift ej underśtryhja: s’Nüśü, dy [wi’’s zih śrȧjwt] wi dy grysta ferbrehjyn. Ȧzu, ȧzu wiöe 

dos ołys fu ynzyn Pöła gymaht”. 
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ten sam czerwony ołówek. Był on w pewnym sensie symbolem rozstrzygającym o losie ludzi, 

których nazwisko bądź miejscowość zamieszkania zaznaczono na papierze: „A jak, potem, jak 

ja poznałam tego generała, puścił, no to powiedział mi ślicznie po polsku, cały życiorys mu 

powiedziałam, skąd my przyszli, jak my przyszli [osadnicy w XIII wieku], a on wskazał na 

mapie mi Wilamowice i aż do Lwowa, same czerwone kółki. Tak wszyscy wtenczas byli 

wsiedleni. Bo tam morze wylało, a tutaj ludzi zalednili, bo bez przerwy się bili i ludzi by 

brakowało w Polsce”20. W tym wypadku radziecki generał okazał się bliższy mojej 

rozmówczyni niż Polak – bronił ją przed oskarżającym Polakiem-komunistą, do tego wykazał 

pewien dystans do Stalina-komunisty. Ponadto mówił po polsku, nie po rosyjsku – bariera 

językowa została więc przełamana. Z wypowiedzi mojej rozmówczyni można wywnioskować, 

że zapamiętała późniejszą rozmowę o osadnictwie jako miłą pogawędkę, mimo strasznych kolei 

losu, które ją do tego aresztu sprowadziły. 

Domownicy nie wierzyli w powrót dziewcząt, które zdaniem mojej rozmówczyni 

uniknęły wywózki do ZSRR dzięki jej interwencji: 

 

No to tata się modlił, powiedział: „Jak nie wrócą do dziewięciu dni, to już nie wrócą”. A 

Hala siedziała przy warsztacie, w kuchni, a tu nie było żadnych domów, i patrzy aż na dół 

w miedzę, i widzi, Nusia idzie, ja idę, [przydomek] Kaśka idzie. Myśmy szły, wiesz? Od 

krzyża szłyśmy już tu. (…) przez pola szłyśmy do domu, „Idą!”, No to wylecieli nam już 

naprzeciw, że już idziemy. Bo dwa miesiące byłyśmy w Wadowicach21. 

 

 Pobyt w Wadowicach łączył się z grozą możliwości wywózki na Ural. Powrót z 

Wadowic po dwóch miesiącach był według moich rozmówców wielkim szczęściem dla 

uwięzionych tam i ich rodzin. To szczęście jednak nie trwało długo. Według relacji moich 

rozmówczyń po powrocie uwolnionych spotkały prześladowania, a także kolejne aresztowania 

i wywózki. 

 

                                                

20 K/1920–1924/2014. 

21 K/1920–1924/2014: „No do bat der tȧtȧ, ziöet’ȧ: «Wen zy ny wan kuma bocy noün tag, kuma zy śun ny». Ȧn 

s’Hȧla zyct ufum warśtat, yr kyh, ȧna dö wiöe, wün ju kȧ hyta ny, ȧn’s zit głȧjh yn rȧja runder, ȧn’s zit, s’Nüśü 

kymt, yhy kum, [śpicnoma]-Kȧśka kymt. Wjyr gingja, wȧsty? fu, fur ….fum kroüc gingwer śun uf dö, (…), no 

fun fȧldyn komwer yn ham, «Zy kuma!». no s’koma zy śun yns ȧtkȧngyłoüfa, do wer śun kuma. Bo wer wün cwej 

mönda y Wadowic”. 
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7.1.1.3. Po Wadowicach – Sanok i Ural 

Niezależnie od zdania na temat przyczyn uwolnienia Wilamowianek z Wadowic wszyscy moi 

rozmówcy przyznawali, że nieuwolnienie z więzienia w Wadowicach skutkowało 

wywiezieniem na Ural: „Z Hałcnowa dziewczyn nie uwolnili, no i to te podobno wszystkie 

wywieźli na Ural, to nie wiem, czy któraś wróciła”22. Niektórzy z moich rozmówców uważali 

to za „koniec Hałcnowa. Tam już nikt nie żyje”23. W wypowiedziach tych widoczny jest topos 

Hałcnowian cierpiących po wojnie bardziej niż Wilamowianie. Także o Wilamowianach moi 

rozmówcy mówili „Kto z Wadowic nie wyszedł, to wywieźli go na Ural i mało który wrócił”24. 

 Jan Fox tak pisał o trudnej drodze do kolejnego miejsca pobytu – Sanoka: „Następnie 

odbyła się zbiórka, na której oświadczono nam, że będziemy przetransportowani do innego 

więzienia. Samochodami ciężarowymi udaliśmy się w kierunku Suchej Beskidzkiej, Makowa, 

Nowego Sącza, a stamtąd na Sanok. Samochody ustawicznie psuły się na tej górskiej trasie, 

dlatego musieliśmy często wysiadać i iść pieszo” (Fox 1991b: 5). W relacjach moich 

rozmówców droga do Sanoka w ogóle nie była obecna. 

 Więzienie w Sanoku było kolejnym przystankiem w drodze na Ural. Fox opisał moment 

wejścia do tego więzienia, stosując obecną w całej jego relacji perspektywę ofiary: „Strażnik 

oddał bumaszkę na 40 osób bez nazwisk, a nas wszystkich zamknięto w celach sanockiego 

więzienia. Zamknął się pierwszy etap naszej syberyjskiej drogi, która pochłonąć miała wiele 

ofiar pogrzebanych na zawsze w syberyjskich śniegach” (Fox 1992: 17). Autor nie poświęcił 

temu więzieniu więcej miejsca. Tymczasem pobyt Wilamowian w Sanoku był ważnym 

wydarzeniem dla niektórych moich rozmówców. Szczególnie dla trzech z nich (w tym dwóch 

braci), którzy stracili w tym miejscu swoich ojców. Powodem śmierci miała być czerwonka. 

Nigdy nie dostali oni oficjalnego zawiadomienia, lecz dowiedzieli się o tym fakcie od 

Wilamowian wracających z Uralu, którzy byli świadkami ich śmierci. Także z Sanoka 

próbowano po znajomości wydostać swoich bliskich:  

 

I ojciec był w Sanoku, i potem [matka] chodziła do tych [przydomek wilamowskiego 

Polaka], szczególnie do [imię], bo oni mieli jakieś tam, kurde… Coś tam gdzieś się liczył 

z kimś, on zmienił podejście. A [on] to też był taki… Przecież wysiedlał i bił. No bandzior 

                                                

22 K/1925–1929/2006. 

23 K/1925–1929/2014. 

24 K/1925–1929/2004. 
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taki, przecież obiecywał mamie, że nic nie to i było mówione, że ojciec wróci pierwszym 

transportem i jego nie zabrali dalej. Tam paru zostało w Sanoku, a reszta pojechali na 

Ural25. 

 

Mężczyzna miał jedynie dokument wydany już kilka lat po śmierci ojca, sporządzony na 

podstawie zeznań świadków – Wilamowian, którzy powrócili z Uralu, a także zostali zwolnieni 

z Sanoka. 

   

M: A ojciec dostał tam czerwonkę, no i w czerwcu umarł. 

K: Ale nikt nie wie, gdzie pochowali, śladu nie ma.  

M: No gdzie, no w lesie, byli świadkowie. Świadkowie byli, no tego [nazwisko] ojciec był, 

bo on też tam był, to, co ty mówisz o tej. I drugi był Balcarczyk, co [przydomek] miał. 

Jasiek. Oni byli przy jego śmierci, że o piątej rano, ja mam taki dokument odnośnie… 

Stwierdzenie zgonu26. 

 

Moi rozmówcy byli w Sanoku w poszukiwaniu grobu swoich ojców. Jeden z nich 

pojechał tam specjalnie, drugi przy okazji wycieczki. Grobu nie udało się znaleźć: „Tam był 

taki ksiądz i ja się go pytałem, a on mówi, że ich do lasu wieźli, dziurę wykopali i kaś gdzieś w 

lesie leżą. Śladu nima. A co tam tysięcy zginęło, to nikt nie wie”27. 

Zgodnie z relacjami moich rozmówców stamtąd Wilamowianie zostali deportowani do 

obozów na terenie ZSRR. 

 

7.1.2. Aresztowanie Biała-Mikuszowice 

Zdaniem moich rozmówców niedługo po powrocie z Wadowic, najprawdopodobniej w 

kwietniu 1945 roku, odbyło się kolejne aresztowanie Wilamowian, które dotknęło częściowo 

również te osoby, które zabrano do Wadowic. Pisałem o nich wcześniej. Według moich 

rozmówców blisko stu Wilamowian, w tym trzydzieści dziewcząt, zostało zaprowadzonych do 

Białej (według niektórych również do Bielska), a stamtąd do Mikuszowic. 

Najprawdopodobniej mogło chodzić o miejsca, które wspomniał Ryszard Kaczmarek w 

monografii Bielska-Białej: „Obóz czasowego internowania zorganizowany przez władze 

                                                

25 M/1940–1944/2017. 

26 M/1940–1944, K/1935–1939/2017. 

27 M/1935–1939/2016. 
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sowieckie w Bielsku został utworzony już na przełomie miesięcy lutego i marca 1945 roku. 

Potem powstały obozy kontrolowane przez PUBP, między innymi obozy pracy w Jasienicy i 

Mikuszowicach. Przez cały ten okres oczywiście istniało więzienie w Bielsku” (Kaczmarek 

2011: 425). 

Tak drogę do Białej zapamiętała moja rozmówczyni: 

 

Trzydzieści dziewcząt, nas gnali wilamowskich, jak bandytów, jakbyśmy nie byli ludźmi. 

Z przodu jeden i z tyłu jeden. Tak nas gnali do lagru. To do więzienia pierwsze, w Bielsku 

te więzienia co są, w Białej to jest28. 

 

Moja rozmówczyni, podobnie jak wielu innych Wilamowian, z którymi rozmawiałem, 

podkreśliła, że została potraktowana jak bandytka lub przestępczyni, a nawet została 

odczłowieczona. Wypowiedzi tego typu łączą się z toposami Wilamowian ofiar i niewinnych 

Wilamowian, niesłusznie prześladowanych. W dalszej części wywodu Wilamowianka 

emocjonalnie opisała pobyt w Mikuszowicach: 

 

Przecież we więzieniu siedziałam. My razem z [imię], z moją koleżanką, w Bielsku we 

więzieniu. Później nas dali do… jak się to, koło Bielska tam, tam my spali na podłodze, na 

betonie, takie młode dziewczynki! Ile miałam wtedy, 15 lat? Tam leżeliśmy! (…) 

W Białej siedzieliśmy na betonie, nie było gdzie spać, nie było łóżka. Tam my leżeli, cały 

tydzień. Potem im to za dużo było, bo musieli jeść dawać, chociaż coś, żeby nie zdechli 

przecież. No ale takie jedzenie co było, pipki trochę. No to potem porozdzielali. 

Najmłodsze puścili wcześniej, a późnij jeszcze jedną… no z tych naszych takich starszych, 

to zostawili w lagrze, ci poszli do Mikuszowic, do lagru. Mikuszowice, znacie panowie? 

To jest za Bielskiem. Za Bielskiem. No to tu my siedzieli w Białej, we więzieniu, spaliśmy 

na betonie, jak śledzie. Te skurwysyny. (…) Z karabinem! Na plecach, jak bandytów! 

Matko Bolesna, jak jo to widziałam, to myślałam, że zemdleję! Pieszo! Pieszo, w piwnicy 

my siedzieli w Wilamowicach, a jak mieli coś piętnaście dziewuch, to nos gnali29. 

 

W tej wypowiedzi oprócz podkreślania swojej niewinności oraz młodego wieku, który 

tę niewinność miał potwierdzać (rozmówczyni, będąc dzieckiem, nie mogła być 

                                                

28 K/1925–1929/2009RN. 

29 K/1925–1929/2009RN. 
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przestępczynią), kobieta opisała ciężkie warunki, w jakich przyszło jej spędzić kilka tygodni. 

Wyłania się tu też negatywny obraz sprawców, których określiła jako „skurwysynów”. Jak 

przyznała w dalszej części wywiadu, byli to Polacy, którzy chcąc się zemścić na 

Wilamowianach, aresztowali ich dzieci. Ich obraz wpisuje się więc w toposy Polaków 

prześladowców i nieuczciwych Polaków oraz wzorzec interpretacyjny nieuczciwego 

potraktowania Wilamowian po wojnie. 

 

7.1.2.1. Obóz w Mikuszowicach jako katownia 

Moja rozmówczyni, jak zapewniała, była więziona w Białej bardzo krótko, być może ze 

względu na młody wiek. Tymczasem wielu zamkniętych w Białej Wilamowian nie miało tyle 

szczęścia, i zostali oni zaprowadzeni do kolejnego miejsca odosobnienia – obozu w 

Mikuszowicach, który został zapamiętany jako miejsce kaźni. Na temat tego obozu pisano 

bardzo niewiele. Być może dlatego Tadeusz Wolsza (2016: 99) nie wymienił go wśród 

najbardziej represyjnych powojennych obozów pracy. W monografii Bielska-Białej i Lipnika 

znalazły się o nim jedynie krótkie wzmianki (Kaczmarek 2011: 425; Polak 2002: 302). 

Najwięcej informacji zawiera tekst Jerzego Polaka w monografii Mikuszowic, w której autor 

stwierdził, że obóz ten, który powstał na terenie „byłego niemieckiego obozu karnego: został 

założony przez bialskie władze administracyjne (Starostwo) i Powiatowy Urząd 

Bezpieczeństwa Publicznego w Białej jako lokalna inicjatywa (Departament Więziennictwa i 

Obozów Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego uznał go za tzw. dziki obóz). Obóz 

podlegał jurysdykcji Specjalnego Sądu Karnego w Krakowie” (Polak 2008: 206). Powstał już 

w lutym 1945 roku, a od 1 września został podporządkowany Okręgowemu Zarządowi Pracy 

Niemców dla województwa śląsko-dąbrowskiego w Katowicach i funkcjonował do wiosny 

1946 roku (Polak 2008: 207).  

 Według badacza przebywało w nim średnio około pięćdziesięciu więźniów. Według 

narracji moich rozmówców w dniu, w którym do obozu przybyło trzydzieści dziewcząt z 

Wilamowic, byli też dorośli Wilamowianie, a także wielu Hałcnowian i Niemców z Bielska i 

okolic30. Należy jednak pamiętać, że opowieści wspomnieniowe opowiadane są z perspektywy 

współczesności i narratorzy mogą kłaść nacisk na inne sprawy niż fakty przedstawiane w 

dokumentach. Jak pisał Polak, strażnicy zachowywali się „jak oprawcy hitlerowscy z czasów 

wojny, nagminnie stosowane było bicie więźniów, polewanie wodą, różne tortury, 

                                                

30 K/1925–1929/2010. 
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wielogodzinne apele na polu, gwałty. 4 obozowe baraki nie posiadały oświetlenia” (Polak 2008: 

206).  

Według relacji moich rozmówców warunki te, podobnie jak w więzieniu w 

Wadowicach, były najbardziej dramatyczne ze wszystkich miejsc odosobnienia, w których 

zamykano Wilamowian. „Tam tak bili tych ludzi, że zabili, a tam była rzeka i ich wrzucano do 

tak do wody: «Ożyje to ożyje, a zdechnie to niech zdechnie». Tata złożył ręce: «Jak stąd się 

wydostaniemy?»”.31 Wrzucanie ludzi do rzeki często pojawia się w opowieściach o tym 

miejscu: „[Przydomek Wilamowiana] tak tam bili na tym przesłuchaniu, a tam gdziesik jest 

Białka, co płynie, no to tam go wzięli i tam go do tej wody wrazili, żeby z tej krwi otego 

[obmyć]”32. Inna moja rozmówczyni twierdziła, że „Kogo zbili, to wrzucili do wody. Kto się 

utopił, to się utopił, a kto wyszedł, to na Ural”33. Motyw wrzucania do rzeki w Mikuszowicach 

stał się więc również często opowiadanym wśród starszych rozmówców fabulatem. Z powodu 

obecności rzeki w tej historii wszyscy przekazujący mi ją pozycjonowali ten obóz właśnie w 

Mikuszowicach. 

W obozie tym wiele osób straciło życie – nie tylko na skutek pobicia, ale także głodu i 

ogólnego wyczerpania. Według Jerzego Polaka z przekazów byłych więźniów ‒ mieszkańców 

Bielska i Białej – wynika, że „działy się w nim zbrodnie gorsze niż te, dokonane w tym obozie 

przez Niemców w czasie okupacji. Z powodu bicia, tortur i głodu zmarło w nim wielu 

więźniów, dokładnie jednak nie wiadomo ilu. Zmarłych chowano potajemnie na cmentarzach” 

(Polak 2002: 206). Należy przy tym zaznaczyć, że niemiecki obóz usytuowany w tym miejscu 

nie był obozem zagłady. 

 Jedna z moich rozmówczyń opowiadała mi o wspomnieniu, które dręczyło ją przez 

kolejne kilkadziesiąt lat aż do śmierci: 

 

I tam widziałam taką jedną, musiała być Bielszczanką, ona już była w agonii. I ciągle 

myślę, że ja lepiej nie popatrzyłam, bo moja chrzestna głodowała, nie mogła wyjść z domu, 

z sąsiedztwa tacy Polacy ją jeszcze przychodzili straszyć (…), i czy ona to nie była, taka 

była podobna. Chciałam ją jeszcze raz lepiej obejrzeć, ale ci inni, co tam siedzieli w tym 

                                                

31 K/1920–1924/2014: „Diöt jata zy ȧzu dy łoüt, do zy derśłüga, ȧ diöt wiöe ȧ fłus, ȧn di wiöda gywüfa ȧzu ys 

woser nȧj: «Ożyje, to ożyje, a zdechnie, to niech zdechnie». Ȧn tata łet dy hend cyzoma: «Wu, wi wawer fu dö 

roüskuma?»”. 

32 K/1930–1934/2014. 

33 K/1920–1924/2014. 
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obozie, powiedzieli: „Zostawcie ją, zostawcie ją, ona już umiera”. I ciągle, że ja nie 

pomyślałam, że ona tam mogła być34. 

 

Moja rozmówczyni była osobą samotną, podobnie jak jej matka. Chrzestna była dla niej 

ważną osobą – kobieta po blisko 70 latach nie mogła sobie wybaczyć, że nie sprawdziła, czy 

umierającą w obozie kobietą była rzeczywiście ona. Być może jej wspomnienie uległo 

zniekształceniu z powodu silnej chęci poznania losów bliskiej osoby. Również i w tej relacji 

Polacy są pokazani w negatywnym świetle i jako obcy. Można w niej dostrzec toposy Polaków 

prześladowców, którzy głodzili kobietę oraz Polaków bezbożników, którzy nie uszanowali tak 

ważnego momentu, jakim była śmierć człowieka. 

Według Polaka „[o]bóz miał charakter przejściowy, więźniowie siedzieli w nim 

zazwyczaj kilka tygodni, byli następnie selekcjonowani i wysyłani w transportach do innych, 

większych obozów i więzień polskich” (Polak 2002: 206). Część Wilamowian trafiła stamtąd 

bezpośrednio do Jaworzna, jak większość więźniów tego obozu (por. Giertler 2021: 36). We 

wspomnieniach Wilamowianek wyrył się obraz łapówek, dzięki którym dziewczętom udawało 

się opuścić obóz. Matki dawały je „bezpjekorzom w Wilamowicach”, wśród których wielu to 

byli wilamowscy Polacy – Polacy oprawcy i nieuczciwi Polacy. Były to najczęściej pierścionki, 

buty, odziewaczki czy inne drogocenne elementy stroju wilamowskiego35. Jedna z moich 

rozmówczyń wspominała, że jej matkę i jeszcze jednego Wilamowiana wypuszczono 24 

grudnia 1945 roku. 

 

No i we Wigilię przyszła do domu w nocy, no i jo szła na pasterkę o dwunostej, to my się 

przy ochronce spotkali przy płocie, „mamusiu kochana przyszłaś”, no ona szła do domu, a 

ja… to przyszła z [przydomek Wilamowiana], obydwa, tego wypuścili i ją, na nogach z 

Bielska to o dwunostej nocy byli tu, no godo coś, „jak teraz żech całą noc i cały dzień biła 

ryby i skórę ściągała w piwnicy”36. 

 

                                                

34 K/1925–1929/2010: „Ȧn diöt zoh yh ȧ zyty, s’müst ȧ Byłceryn gywast zȧjn, zy wiöe śun ȧzu bym śtarwa wiöe 

zy. Byśtenik, do yhy ny beser zoh, bo mȧj pot, dy hungyt, zy kund ȧni ny roüsgejn, fur nökwerśoft wün diöt zyty 

Pöła, koma zy zy nö śiöehja (…) ȧn op zej dos ny wiöe, ȧzu amst zy jer, yh wułd zy nö beser ozan, ȧn di andyn, 

wo diöt zosa y dam lager, ziöeta zy: «Ȧ łöt zy, łöt zy, zy ej śun ȧzu cym śtarwa». Ȧn byśtenik, yh döht ny, do ejs 

diöt kund zȧjn”. 

35 K/1920–1924/2014. 

36 K/1930–1934/2014. 
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Matka mojej rozmówczyni twierdziła, że nie była bita podczas przesłuchań, grożono jej 

natomiast, że nie wolno jej mówić, co widziała w obozie37: „Mamie potem powiedzieli, «Jak 

ty komuś coś powiesz, co tu było, to jutro po ciebie przyjedziemy toś jest z powrotem». Długie 

czasy mama, ale potem mama mówiła: «A wiesz jak tego [przydomek] bili do tej wody go 

wciśli i on». Ruski nie bili, to Polacy bili”38. W ostatnim zdaniu widoczny jest topos Polaków 

prześladowców. Podobne zdanie, czyli Polacy byli gorsi od Rusków było rozpowszechnioną w 

relacjach moich rozmówców skamieliną językową. 

Również dziewczęta, którym udało się wydostać z obozu w Mikuszowicach, przyszły 

do Wilamowic piechotą. Według moich rozmówczyń część z nich wkrótce trafiła do obozu w 

Oświęcimiu. 

 

7.1.3. Oświęcim 

Do obozu w Oświęcimiu Wilamowianie trafiali w wyniku łapanek – milicja przychodziła do 

domów i prowadziła ich do aresztu w Wilamowicach, a następnie na bezpiekę do Białej i 

stamtąd do Oświęcimia. Moi rozmówcy opowiadali, że w Oświęcimiu przebywali w dwóch 

obozach. Najpierw w obozie na terenie byłego obozu Auschwitz (prawdopodobnie chodziło o 

zarządzany przez NKWD łagier 7839), a następnie jesienią 1945 roku musieli go opuścić i 

przejść do innego obozu, zlokalizowanego niedaleko torów kolejowych. Ten drugi obóz to 

najprawdopodobniej obóz Państwowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego umieszczony w 

barakach obok byłego „Gemeinschaftslagru”40. O obozie tym pisał Bernard Linek, zwracając 

uwagę na analogie do hitlerowskiego obozu Auschwitz: „Przede wszystkim obóz ten został 

zorganizowany na miejscu filii obozu hitlerowskiego w Auschwitz. Przejęto nie tylko obiekty 

tego obozu koncentracyjnego, czego efektem były rzędy drutów kolczastych pod prądem, 

baraki z piętrowymi pryczami i napis «Arbeit macht frei», jak twierdzą niektórzy świadkowie, 

także zachowanie strażników było wzorowane na doświadczeniach zdobytych w obozach 

niemieckich” (Linek 2014: 171–172). Wolsza pisał, że obóz taki istniał również w Birkenau, 

 

                                                

37 O zakazie mówienia o tym, co wydarzyło się w obozach wspominali również Hałcnowianie (por. Giertler 2021: 

40). 

38 K/1930–1934/2014. 

39 https://faktyoswiecim.pl/fakty/obozy-nkwd-i-ub-w-bylym-obozie-auschwitz/ [dostęp: 6.10.2021]. 

40 https://faktyoswiecim.pl/fakty/obozy-nkwd-i-ub-w-bylym-obozie-auschwitz/ [dostęp: 6.10.2021]. 

https://faktyoswiecim.pl/fakty/obozy-nkwd-i-ub-w-bylym-obozie-auschwitz/
https://faktyoswiecim.pl/fakty/obozy-nkwd-i-ub-w-bylym-obozie-auschwitz/
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miejscu, które było kojarzone na całym świecie z niewyobrażalnymi zbrodniami 

popełnionymi przez hitlerowców na ludności całej bez mała Europy w latach drugiej wojny 

światowej. Po zakończeniu działań wojennych Sowieci natychmiast urządzili tu 

prowizoryczny obóz przejściowy dla Górnoślązaków, których potem jako robotników 

przymusowych wywieźli na wschód. Następnie placówkę przejęło Ministerstwo 

Bezpieczeństwa Publicznego. Część dawnego obozu została adaptowana na potrzeby 

nowego miejsca odosobnienia dla miejscowej polskiej ludności oraz Niemców (Wolsza 

2016: 95). 

 

Podobnie jak w przypadku innych przejawów prześladowań, moi rozmówcy, 

Wilamowianie, o swoje aresztowanie i wywiezienie do obozu oskarżali jednoznacznie 

wilamowskich Polaków i Polaków wsiedlonych. W opowieściach tych widoczne są toposy 

Polaków prześladowców, Polaków bezbożników, nieuczciwych Polaków oraz niewdzięcznych 

Polaków: „Ja służyłam u Polaka za darmo, a on mnie dał do lagru, pieniędzy mi nie dał za 

służbę, ino lagrem mnie wypłacił”41. Jedna z moich rozmówczyń twierdziła, że jej kolega po 

powrocie z wojska miał dokument od żołnierzy radzieckich, że nie powinien być aresztowany, 

co i tak nie pomogło mu uniknąć wywózki do obozu w Oświęcimiu. 

 

On przyjechał z Rosji. Z Rosji przyjechał… on… on cosik zdradził. Że Rosjanie mu dali… 

on był w mundurze takim eleganckim, kożuszku, jakby to było amerykańskie. Jak 

przyjechał do domu. A on miał… bumaszkę mioł od Rusów, że go nie wolno aresztować. 

A nasi Polacy tak z tym zrobili, potargali mu to. A on powiedział: „Dej mi to”. Do Polaka, 

u naszej [imię siostry] to było. „Dej mi to”, a ja się temu przyglądałam. A ten Polak to 

podeptał. (…) Oni niby byli przy milicji42. 

 

Podobne historie opowiadali mi Wilamowianie o pewnym wilamowskim Żydzie, który 

myślał, że jako były weteran pruskiego wojska nie zostanie wywieziony do Auschwitz. Papiery, 

które pokazał, Gestapowcy również podeptali, a mężczyznę z rodziną aresztowali i wywieźli 

do obozu. Być może jest to również przykład fabularyzacji i folkloryzacji historii, w tym 

                                                

41 K/1920–1924/2014. 

42 K/1920–1924/2017: „Ȧr kom fu Rüsland. Har kom fu Rüsland … on … on cosik zdradził. Że Rosjanie mu dali 

… on był w mundurze takim eleganckim, kożuszku, jakby to było amerykańskie. Wi har kom gyfiöen yn ham. Ȧn 

hon … bumaszkę mioł od Rusów, że go nie wolno aresztować. Ȧ ynzer Pöła mahta ȧzu fu dam, cyrysa jum dos. 

Ȧn’ȧ ziöet ȧzu: «Dej mi to». Cym Pöła, by ynzum [der noma fur śwaster] wiöe dos. «Dej mi to», yhy zoh dos cü. 

Ȧna der Pöła tanglt dos (…)”. 
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wypadku dodatkowo z zamianą ram – te same elementy historii (posiadanie dokumentów 

mających uniknąć aresztowania, wyrwanie ich, zniszczenie oraz osadzenie w obozie) zostały 

wykorzystane w narracji o zupełnie innych czasach. Jednak niezależnie od rzeczywistego 

źródła tej opowieści, w wersji opowiedzianej mi przez moją rozmówczynię ponownie widać 

opozycję złych Polaków i dobrych Rusków oraz wzorzec interpretacyjny wiary w 

funkcjonowanie państwa. Zgodnie z zasadami panującego systemu mężczyzna miał nie zostać 

aresztowany. Tymczasem dokument, który zdaniem mojej rozmówczyni legalnie upoważniał 

go do uniknięcia prześladowań, został zniszczony przez Polaków. Widoczny jest tu topos 

nieuczciwych Polaków oraz głupich Polaków, którzy celowo lub z powodu niewiedzy (nie 

wiedzieli, że stroje i język nie są niemieckie) nie zastosowali się do treści dokumentu. 

O tym, że przy przyjmowaniu do obozów nie były stosowane żadne zasady, pisali także 

historycy (Linek 2014: 172). Mogło to utwierdzać Wilamowian w przekonaniu o swojej 

niewinności i nieuczciwości sprawców. W historiach o łapankach i aresztowaniach w celu 

wywiezienia do obozu widoczne są toposy złych „naszych Polaków” oraz dobrych „Polaków 

z Polski”. Zdaniem moich rozmówców to wilamowscy Polacy i Polacy wsiedleni bezpośrednio 

odpowiadali za aresztowania, a ci decyzyjni, przedstawiciele władzy komunistycznej wyższych 

szczebli, nie wiedzieli o tych aresztowaniach bądź znali nieprawdziwą wersję historii 

przekazaną im przez nieuczciwych „naszych Polaków”.  

  

7.1.4. Jaworzno 

Wilamowianie obóz w Jaworznie często nazywali „obozem w Jaworzu”43. Zdaniem moich 

rozmówców do obozu w Jaworznie można było trafić zarówno z Oświęcimia, jak i 

bezpośrednio z Wilamowic. Według nich trafiło tam wielu Wilamowian w różnym wieku, 

zarówno kobiet, jak i mężczyzn. Wśród nich miały też być młode osoby, dziewczęta, które 

zabrano kilka dni po powrocie z innych miejsc aresztowania. Jak wspominała jedna moja 

rozmówczyni: „Także przyszłam do domu [z Białej] i nie upłynęło to parę dni, na piechotę, 

puka ktoś w nocy. No to: «Otworzyć!». Z takim głosem, właśnie te nasi kochani ludzie 

[nazwiska Polaków]. Wiec ja się schowałam pod łóżko, bo to o mnie pewno chodziło, to jak 

                                                

43 Jaworze to miejscowość na Śląsku Cieszyńskim, w której nie było żadnego obozu. Moi rozmówcy, mówiąc o 

Jaworzu, mieli na myśli Jaworzno. 
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mnie nie było, zabrali mamę i siostrę”44. W opowieści tej widoczny jest topos Polaków 

prześladowców, szczególnie dotyczący „naszych Polaków”.  

W literaturze historycznej istnieją opisy ciężkich warunków, braków w zaopatrzeniu oraz 

szerzących się w obozie chorób (Giertler 2021: 42). Relacje o tym obozie przetrwały w 

wilamowskiej postpamięci w formie szczątkowej. Moi młodsi rozmówcy wiedzieli, że ich 

bliscy w tym obozie byli więzieni, ale nie znali szczegółów: „Ciotka Rózia siedziała w 

Jaworznie, nikt do dzisiaj nie wie za co”45. Nie wiedzą oni jednak, jak długo ich rodzice tam 

przebywali i w jakich warunkach byli przetrzymywani. 

 

Tata był w lagrze, siedział, w tym… jak się to nazywa, za Oświęcimiem gdzieś tam. W 

Jaworznie. To tam mama piechotą szła, zawsze tam (…) tu taka milicja była, ten [nazwisko 

Polaka wsiedlonego], no to oni go wysłali, bo już nie mieli chytu. (…) No nie wiem, jak 

tam długo był, bo ja był jeszcze malutki, ale co my tam byli, trzy–cztery lata miał wtedy, 

co wtedy tam mógł wiedzieć46. 

 

Mężczyzna tłumaczył stan swojej wiedzy młodym wiekiem w momencie pobytu w 

więzieniu ojca. Po mojej kwerendzie okazało się jednak, że miał on w momencie wywiezienia 

ojca co najmniej sześć lat, a ojciec przebywał w tym obozie co najmniej trzy lata. Być może na 

ten temat później już z ojcem nie rozmawiał, choć ten zmarł dopiero w latach 

siedemdziesiątych. Wiedział jednak, kto dokładnie był odpowiedzialny za aresztowanie jego 

ojca oraz znał powód. Jego ojciec został tam zamknięty, ponieważ „już nie mieli chytu”, czyli 

szukano ludzi na siłę do zamknięcia”47.  

W tej i innych opowieściach o obozie w Jaworznie widoczny jest wzorzec 

interpretacyjny nieuczciwego potraktowania Wilamowian po wojnie oraz związane z nim 

toposy niewinnych Wilamowian i nieuczciwych Polaków. Wielu moich rozmówców wyrażało 

wprost, że do Jaworzna nie było jakiejś konkretnej listy osób do zamknięcia, jak było to w 

przypadku aresztowania w Wadowicach. Aresztowania te zostały zapamiętane jako 

chaotyczne, przypadkowe i związane z oskarżeniem polskich denuncjatorów, a narracja o nich 

wpisuje się we wzorzec interpretacyjny naszym Polakom nie można wierzyć. 

                                                

44 K/1925–1929/2017. 

45 K/1935–1939/2017. 

46 M/1935–1939/2017. 

47 Mogło to wynikać z tego, że obóz ten działał znacznie dłużej niż te w Oświęcimiu i Mikuszowicach, a 

aresztowania odbywały się kilka miesięcy po największych łapankach. 
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W zebranych przeze mnie relacjach mało jest wspomnień o tym, jak wyglądały warunki 

życia w tym obozie. Najczęściej były to relacje osób odwiedzających członków najbliższych 

rodzin i przynoszących im jedzenie, pościel lub inne potrzebne przedmioty lub członków rodzin 

więźniów. Historie te pozostawały w dużej mierze częścią pamięci rodzinnej, nie 

zaobserwowałem przykładów ich fabularyzacji i folkloryzacji w przeciwieństwie do tych z 

obozów na terenie ZSRR. Być może ich mniejsza reprezentacja w narracji 

wilamowskocentrycznej wspólnoty pamięci wynika z tego, że rzadziej pisano o tych obozach 

w literaturze dostępnej Wilamowianom. Proces fabularyzacji i folkloryzacji nie miał więc 

dostępu do pasa transmisyjnego, jakim są teksty publicystyczne i popularnonaukowe.  

Dwie inne moje rozmówczynie były więźniarkami Jaworzna. Jedna z kobiet urodzona w 

1927 roku – jak wspomina – trafiła tam wraz ze swoimi rodzicami w dniu wysiedlenia, w lipcu 

1945 roku. Kiedy przeprowadzałem z nią wywiad, miała niestety już duże problemy z pamięcią. 

Opowiedziała mi, że musiała pracować jako górniczka na kopalni, a w wyniku niedożywienia 

była tak wyczerpana, że o mało nie przypłaciła tego życiem48. Jej dwaj synowie deklarowali, 

że kiedy była jeszcze całkiem sprawna, opowiadała im o tym czasie. Obecna w czasie wywiadu 

jej siostra, tak opowiadała o niej i ich rodzicach: „Polacy dali ich do lagru (…). Z Oświęcimia 

zawieźli ich do innego lagru. Wieźli ich trzy dni. Potem dostali chleb polany ropą. Żeby w 

lagrze… zginęli. Do zniszczenia”49. Polewanie chleba przekazywanego głodnym więźniom 

ropą było przejawem okrucieństwa, które moja rozmówczyni przypisywała Polakom. W 

historii tej widoczne są toposy Wilamowian ofiar oraz nieuczciwych Polaków i Polaków 

prześladowców. 

Drogę z Oświęcimia do Jaworzna obszerniej opisała mi inna rozmówczyni:  

 

Byłyśmy wtedy w Proszowicach na majątku. Z Oświęcimia wilamowskie dziewczynki, z 

Wilamowic, z Wilamowic nas było dużo dziewcząt, Hałcnowianie byli (…). Dużo 

Hałcnowian było, w Proszowicach, za Krakowem. Wąskotorówką. Musiałyśmy jechać 

stamtąd, byłyśmy na majątku (…). I stamtąd my odjechali, bo przyjechała policja po nos, 

milicjanci. Że Żydy odebrali niby lagier oświęcimski. I chcą to likwidować i wszyscy 

musimy być przewiezieni do Jaworznia. Ale musimy jechać stamtąd nie od razu do 

Jaworzna, tylko zawieźli nas stamtąd do Oświęcimia. W Oświęcimiu nos wypisywali i zaś 

                                                

48 K/1925–1929/2014.  

49 K/1925–1929/2014: „Dy Pöła gön zy ys lager (…) Fu Oüswynca fün zy zy ys ander lager. Füta zy zy drȧj tag. 

(…) Nöht krigta zy brut myt petrolem bygösa. Do zy ym lager… ymcybrengja. Do zniszczenia”.  
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do pociągu. I jedziemy do Krakowa do Płaszowa. Na Płaszów. Jedziemy trzy dni. Do 

Płaszowa trzy dni. Bez jedzenia, bez picia, bez wszystkiego. Stoimy na szczerym polu (…). 

Świński pociąg, nieprzykryty. To była wiosna [1946 roku]. I jo wtenczos proszę tego 

milicjanta, co nos pilnował, „tam jest daleko dom”, żeby mie puścił, Hałcnowianka mówi 

do mnie: „[imię], mówisz po polsku, po polsku umiesz dobrze, powiedz mu, że chcemy 

wodę”. Powiedziałam temu Polakowi, temu milicjantowi, że chcę tam iść [do widocznego 

z oddali domu], może nam dadzą wody. Jedna Hałcnowianka dała mi coś, pierścionek czy 

coś, że mam dać tej kobiecie. Ale ta kobieta tego nie wzięła. „Ja przyjdę z wami. Panienki, 

gdzie jedziecie?” Powiedziałam tak: „Z Oświęcimia do Jaworznia. Ja przyjdę”, przyniosła, 

pomogła mi nieść tą wodę we wiadrze i kubek, to wszyskie piłyśmy wodę. Potem 

pojechałyśmy na Płaszów, do małych pociągów. I zaś… do Proszowic, Jakubowice, 

Proszowice. Wąskątorówką my jechali. (…) Stamtąd my pociągiem zaś do Jaworznia. (…) 

Przeszukali nas, kto jeszcze mioł jakie złoto, trzeba było oddać. Ja miałam sto złotych, co 

mi dał ten ogrodnik w Proszowicach, na znaczki (…), żebych miała na znaczki, żebym do 

niego pisała (…). Pieniądze miałam w bucie, w skarpetce w bucie. Wyciągnęłam to, bo tak 

cie przeszukali i zbili, i wrzuciłam te pieniądze do piwnicy. Jak stałyśmy w kolejce (…) 

schody do góry, a tu była piwnica, rozumiesz? W Oświęcimiu, wrzuciłam to sto słotych. 

Bo miałam być zbita? Lepiej nic nie mieć, żadnych pieniędzy. A te kobiety, co miały gdzieś 

w cipce schowane piniondze czy tam złoto, tam cie zaglądali, palcem wyciągli. Mówie ci… 

[płacz] Wstyd mówić, a to prowda50.  

                                                

50 K/1920–1924/2017: „Wjyr wün derzȧnk Proszowicach na majątku. Z Oświęcimia wilamowskie dziewczynki, 

z Wilamowic, fu Wymysoü mȧkja wüwer hefa. Ełcnyn wün (…) Hefa Ełcnyn wün, y Proszowic, hynder Krök. 

Wąskim torówkiem. Müstwer kuma gyfiöen … fu diöt wüwer na majątku (…) I stamtąd my odjechali, bo 

przyjechała policja po nos, milicjanci. Że Żydy odebrali niby lagier oświęcimski. I chcą to likwidować i wszyscy 

musimy być przewiezieni do Jaworznia. Oder wjyr müsa kuma fu diöt ny uf Jawożńja gryhta, ok fu diöt bröhta zy 

yns uf Oüswynca. Oüswynca nos wypisywali i zaś do pociągu. I jedziemy do Krakowa do Płaszowa. Na Płaszów. 

Jedziemy trzy dni. Do Płaszowa trzy dni. Bez jedzenia, bez picia, bez wszystkiego. Stoimy na szczerym polu (…) 

Świński pociąg, nieprzykryty. To była wiosna [1946]. I jo wtenczos proszę tego milicjanta, co nos pilnował, «tam 

jest daleko dom», żeby mie puścił, dy Ełcnyn, «[noma], kuzty ponyś, ponyś konsty güt, [noma] ziöeźe, woser». 

Yhy ziöet y dam Pöła, y dam milicjant, do’h diöt wył gejn, fylȧjht wan zy yns gan woser. Ȧ Ełcneryn go mer yhta, 

fyngjela, cy wos, do’h zo gan y dar bow. Di bow nom dos ny. «Ja przyjdę z wami. Panienki, gdzie jedziecie?» 

Ziöet yh ȧzu: «Z Oświęcimia do Jaworznia. Ja przyjdę», bröht zy, hüłf zy mer triöen dos woser ym wjadro i 

gorczek, do wer oły trunka woser. Nöhta fiöewer na Płaszów, do małych pociągów. I zaś… do Proszowic, 

Jakubowice, Proszowice. Wąskątorówką my jechali. (…) Stamtąd my pociągiem zaś do Jaworznia. (…) 

Przeszukali nas, kto jeszcze mioł jakie złoto, trzeba było oddać. Yhy hot hundyt złoty, wo mer dar ogrodnik go w 

Proszowicach, na znaczki (…) żebych miała na znaczki, do’h zo cünum śrȧjwa. (…) Dos giełd hot yh ym śüh, yr 

zok ym śüh. Cug yh roüs, bo tak cie przeszukali i zbili, do yh dos giełd wüf yn kałer nȧj. Wi wer śtün w kolejce 

(…) śtüfa uf dy hej, ȧ dö wiöe der kałer, ferśtejsty? Oüswynca, wüf yh diöt di hundyt złoty nȧj. Bo wułd yh śłyg 

krigja? Beser ho’h nist ny, kȧ giełd ny. A di bowa, wo hota jyntȧ w cipce schowane piniondze czy tam złote, tam 

cie zaglądali, palcem wyciągli. Mówie ci… [płacz] Wstyd mówić, a to prowda”.  
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Kobieta wspomina, że wieziono ich na krótkim odcinku aż trzy dni bez jedzenia i picia, 

w „świńskim pociągu”, co miało świadczyć o tym, jak źle traktowano ją i jej współwięźniarki. 

Ten typ narracji nawiązuje do relacji osób wywiezionych do ZSRR „bydlęcymi wagonami”, 

także tymi drukowanymi w lokalnej prasie (por. Rosenbaum, Węgrzyn, Kartasiński 2015). W 

swojej opowieści Wilamowianka przedstawiła siebie jako aktywną uczestniczkę wydarzeń, 

która dzięki lepszej znajomości języka polskiego była bardziej skuteczna w działaniach niż 

proszące ją o pomoc hałcnowskie Niemki.  

W tej relacji widoczne są toposy dobrych „Polaków z Polski” – w tym przypadku obcej 

kobiety, która udzieliła pomocy, nie przyjmując za to pierścionka, a także złych „naszych 

Polaków” – czyli strażników, którzy traktowali więźniarki „jak zwierzęta”, przeszukiwali je w 

upokarzający sposób oraz rekwirowali pieniądze i kosztowne przedmioty. Negatywne toposy 

dotyczące Polaków: prześladowców i oszustów obecne są również w kontekście, w jakim 

kobieta opowiadała mi tę historię – o znajomym Polaku z jednej z okolicznych wsi, przez 

którego, jej zdaniem, w ogóle w tych obozach się znalazła. Hałcnowianki są tutaj przedstawione 

jako „bliższe obce” – moja rozmówczyni naśladowała nawet hałcnowski wariant. Można to 

interpretować jako zbliżenie tych dwóch prześladowanych wtedy grup – Wilamowian i 

Hałcnowian. 

Zgodnie z relacją mojej rozmówczyni, kiedy dotarła do Jaworzna, zauważył ją jej ojciec. 

Kobieta ze względu na szkorbut straciła wzrok i go nie widziała: „Koleżanka [Hałcnowianka], 

co była ze mną w lagrze mi powiedziała, «[imię], patrz do góry, twój tata tam jest». «Tata, nie 

widzę cię». No to tam tata złożył ręce i powiedział: «[imię], patrz, żebyś stąd wyszła – 

powiedział – bo tu cię zabiją». Bo jak nie chciałaś z nimi spać, to robili z tobą, co chcieli, zabili 

cię, a potem na końcu, wszystko się już działo w obozie”51. Relacja ta przepełniona jest 

tragizmem: ojciec z jednej strony cieszy się, że widzi córkę, ale z drugiej wie, że obóz ten był 

gorszy niż wszystkie poprzednie miejsca odosobnienia. Groziły jej tam gwałty i śmierć. 

Ponadto córka nie może go zobaczyć, bo ma szkorbut, a takie osłabienie chorobą zmniejsza 

szansę na przeżycie obozu. Bohaterowie tej opowieści zostali przedstawieni jako Wilamowianie 

ofiary. 

                                                

51 K/1920–1924/2014: „[…] No do diöt der tȧta łet dy hend cyzoma, ziöet‘ȧ: «[noma], patrz, żebyś stąd wyszła – 

ziöet’s – bo tu cie zabiją». Bo wen dy ny wułdst śłöfa myta, no to mahta zy myt der wo zy wułda, ȧna nöht cym 

ślus, ołys wiöd gymaht ym lager. 
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Jednak kobieta twierdziła, że to dzięki utracie wzroku jej koleżanki Wilamowianki i 

Hałcnowianki, chcąc ją uratować, pomogły jej wydostać się z obozu. Według jej relacji nie 

została jednak zwolniona, lecz oddelegowana, jak wiele innych więźniarek, do pracy na dużym 

gospodarstwie w Osieku. Pomogła jej w tym inna Wilamowianka, która nie była jej krewną, 

ale chciała pomóc niewidomej dziewczynie: „No bo ja już wtedy nie widziałam za dużo na 

oczy, a ta Rózia mi powiedziała tak: «[imię], ty ze mną pojedziesz do Łęk, albo do Osieka». 

Bo ona wiedziała, że ten pan przyjedzie po nią, ona już była w Osieku, mnie jeszcze nie były, 

ja musiałam pracować przy pociagach [w obozie w Oświęcimiu], no powiedziała, «zabiorę cię 

ze sobą», ale ja… ona była potem w Łękach, a ja w Osieku”52. W opowieści tej widoczny jest 

topos dobrych Niemców – Hałcnowianek, które pomogły mojej rozmówczyni. 

Udało się jej ostatecznie opuścić obóz, ale z cytowanych wcześniej dokumentów 

wynika, że niektórzy Wilamowianie byli więzieni w Jaworznie w latach 1945–1949. W 

archiwum rodzinnym jednej z moich rozmówczyń znalazłem świadectwo zwolnienia jej ojca 

urodzonego w 1909 roku. Z dokumentu wynika, że przebywał on w Jaworznie od 9 kwietnia 

do 11 listopada 1946 roku. Według Macieja Fica pojedynczy Wilamowianie więzieni byli w 

Jaworznie jeszcze w latach 1952–1955 (Fic 2018: 272). 

7.2. Okres przed wywózkami i strategie ich unikania w opowieściach wspomnieniowych 

7.2.1. Znalezienie się w obozie – niewinność Wilamowian, oskarżenia Polaków 

Niektórzy historycy pisali, że zamykanie Wilamowian w aresztach i obozach wynikało z ich 

„wojennej przeszłości” (Fic 2018: 270). Moi rozmówcy, zgodnie z wzorcem interpretacyjnym 

nieuczciwego potraktowania Wilamowian po wojnie, zamknięcia w obozie nie rozumieli jako 

kary, lecz efekt niesłusznego oskarżenia przez Polaków lub zbytniego „rzucania się w oczy”. 

Tym rzucaniem się w oczy mogło być mówienie w języku wilamowskim, noszenie stroju, 

powiedzenie czegoś nieodpowiedniego przy niewłaściwych osobach (które donosiły) lub po 

prostu znalezienie się w nieodpowiednim czasie w nieodpowiednim miejscu. Moi rozmówcy 

twierdzili, że do obozów i aresztów zamykano w dużej części młodzież (która według nich z 

                                                

52 K/1920–1924/2014: „No do yhy zoh śun derzȧnk uf dy oüga ny fejł, ȧna dos Rüźü ziöet ȧzu: «[noma], dy wyst 

kuma myt mer gyfiöen uf Łenki oba uf Osiek». No to wi har … ejs wöst, do der hjer wyt kuma gyfiöen nöhum, 

har … ejs wiöe śun y Osiek, yhy wiöe derzȧnk ny, yhy müst ufum cug ata, no ziöet, «yhy nam dih  myt», oder 

yhy… ejs wiöe nöhta y Łenki, ȧ yhy wiöe y Osiek”. 
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racji wieku nie mogła być niczemu winna). Zdaniem moich rozmówców były to w większości 

dzieci Volksdeutschów należących do trzeciej grupy.  

Niektórzy z moich rozmówców domniemywali, że chodziło o podpisanie Volkslisty: 

„Bo Ruski przecież nie wiedziały, że jakiś Fox czy Rosner podpisoł Volksliste”53. A więc to 

piętno, jakim była Volkslista było niewidoczne dla Sowietów, tylko dla Polaków. Denuncjację 

tych ostatnich można uznać za opisaną przez Goffmana (2005: 32) „dyskredytację” w oczach 

czerwonoarmistów, co skutkowało aresztowaniem. Takie opowieści wzmacniały wiarygodność 

toposu niewinnych Wilamowian. 

Sam Fic zaznaczył, że „typowanie osób oskarżanych o zdradę stanu z pewnością było 

niejednokrotnie powodowane chęcią osiągnięcia przez wskazujących korzyści materialnych 

(zajęcia ich domów i gospodarstw)” (Fic 2018: 271). Takie kryterium w przypadku denuncjacji 

obowiązywało zresztą nie tylko w Wilamowicach. Jak stwierdził Polak (2008: 207): „Należy 

podkreślić, że zesłania do obozu w Mikuszowicach odbywały się na drodze czysto 

administracyjnej, przy zupełnej dowolności kryteriów aresztowań stosowanych przez UBP i 

MO, przypominającej wręcz polowanie «na Niemców». Celem lokalnym było oczyszczenie 

terenu (w tym Mikuszowic) z mniejszości niemieckiej i przygotowanie jej wysiedlenia z Polski. 

Czyniono to jednak w sposób zbrodniczy i haniebny”.  

Jednak, jak przyznał Fic (2018: 271): „działania podjęte wobec Wilamowian były 

szczególne w przypadku tego terenu”. Moi rozmówcy twierdzili, że te wywózki były 

bezprawne i nie odbyłyby się, gdyby nie zaciekłość Polaków z Wilamowic i z okolicznych wsi. 

Znów pojawia się więc topos złych „naszych Polaków”, którzy mieli być odpowiedzialni za 

wszystkie wywózki, nawet te w głąb ZSRR. Gara pisał w swojej kronice, że „Polacy (…) 

nasyłali (…) także Rosjan na mieszkańców Wilamowic, jak i sami ich aresztowali i wywozili 

do obozów w Mikuszowicach, Oświęcimiu i Jaworznie” (Gara 2007a: 24). Jedna z moich 

rozmówczyń tak wspominała aresztowanie przed wywózką do Wadowic: 

 

To byli Ruscy z naszymi Polakami. Po mnie przyszedł [nazwisko wilamowskiego Polaka], 

pisał się [to samo nazwisko], co całe życie w Wilamowicach mieszkał, u [przydomek 

Wilamowiana] mieszkał w starym domu. Był potem przy tym… nie wiem, jak się to 

nazywało, bezpieka, czy co on był. Z Ruskimi chodził pokazywać, gdzie są niemieckie 

dziewczynki, niby wilamowskie dziewczynki. I czy ja wiem? Od domu, do domu musiałeś 

                                                

53 K/1920–1924/2014 (Wadowice). 
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iść, jak Nusia przyszła do nas z Ruskiem i z [nazwisko Polaka], to jeden Rusek szedł z 

Nusią do Schuberta do jatki, a drugi Rusek, bo drugi przyleciał, bo na ulicy stało ich więcej 

tych Rusków. I znowu szłyśmy dalej, znowu jeden cię prowadził, i ja musiałam znowu 

przyprowadzić Pejter-Nuśkę. A Pejter-Nuśka musiała znowu iść tam, gdzie on kazał. Miał 

wszystkich zapisanych [na kartce]54.  

 

 Według mojej rozmówczyni lista do aresztu do Wadowic była sporządzona już 

wcześniej. Jej zdaniem to Polak, którego znała z tego, że mieszkał w Wilamowicach, sporządził 

listę osób, które miały być aresztowane i przekazał ją Sowietowi. Rozmówczyni podkreśliła, 

że był jej znajomym i mieszkał w Wilamowicach. W części wypowiedzi, gdzie kobieta 

zaakcentowała, że Polak całą wojnę mieszkał w Wilamowicach i nie został wywieziony, 

widoczne są toposy niewinnych Wilamowian i niewdzięcznych Polaków – po wojnie to on 

zamiast odwdzięczyć się za to, że nie został wywieziony, sprawił, że Wilamowian wywieziono. 

Toposy te zgodne są więc z wzorcem interpretacyjnym naszym Polakom nie można wierzyć. 

  Zdaniem moich interlokutorów akcja aresztowania była dobrze zorganizowana i odbyła 

się sprawnie właśnie dzięki „naszym Polakom”. Jedna z moich rozmówczyń emocjonalnie 

mówiła mi o zaangażowaniu Polaków w więzienie Wilamowian i aktywne uczestnictwo w ich 

zsyłce na Ural, m.in. w tworzeniu listy osób, które miały zostać wywiezione: 

 

Zawieźli nas do Schuberta, do jatki. Pojedynczo. Przyszli wszyscy Polacy. Podpisali się na 

ladzie, gdzie Schubert sprzedawał mięso, a my siedzieliśmy tam. Przyszły te wszystkie 

herszty i się podpisali. Wszystkich Polaków rozpoznałam. Bo prawie siedziałam tak prosto, 

ostatnia, co widziałam, jak się podpisywali, i ten [nazwisko] ze Starej Wsi, to był ten herszt 

(…). Tam było już może z dziesięciu chłopów podpisanych, z całej Starej Wsi…55 

                                                

54 K/1920–1924/2014 (Wadowice): „Dos wün dy Rüsa myt ynzyn Pöła. Nöh mer kom der [wi’ȧ zih śrȧjwt], 

śrȧw’ȧ zih [wi’ȧ zih śrȧjwt], wo s’gancy ława y Wymysoü wönt, bym [śpicnoma] wönt’ȧ yr ołda hyt. Wiöe’ȧ nöhta 

ber, byr wȧ ny, wi’s zih dos his, bezpieka cy wo, wos wiöe har. Myta Rüsa ging’ȧ ȧn wȧjza, wun doüćy mȧkja 

zȧjn, niby wymysiöejer mȧkja zȧjn. Ȧnȧ wȧs yhy? Fu ȧr hyt, fur ander hyt müsty gejn, wi s’Nüśü kom c’ync 

mytum Rüsa, ȧn, ȧna mytum [wi’ȧ zih śrȧjwt], do ȧ Rüs ging mytum Nüśü cym Śübert y dy jatka, ȧna dar ȧner 

Rüs wejder kom der ander cü gyłoüfa, bo zy śtinda ufer śtrös, mejer Rüsa. Ȧn wejder gingwer weter, wejder ȧner 

łȧt dih diöt, ȧn wejder yhy müst gejn cym Pejter Nüśka huła. Ȧ s’Pejter-Nüśka müst wejder gejn, wun’ȧ, wun’ȧ 

his. Ȧ hot oły ufgyśrejwa”. 

55 K/1920–1924/2014. Zawieźli nas do Schuberta, do jatki. Pojedynczo. Przyszli wszyscy Polacy. Podpisali się 

na ladzie, gdzie Schubert sprzedawał mięso, a my siedzieliśmy tam. Przyszły te wszystkie herszty i się podpisała. 

Wszystkich Polaków rozpoznałam. Bo prawie siedziałam tak prosto, ostatnia, co widziałam, jak się podpisywali, 

i ten [nazwisko] ze Starej Wsi, füta zy yns cym, cym … Śübert y dy jatka. Pojedynczo. Köma oły Pöła. Underśrywa 

zy zih uf … na ladzie, wun der Śübert s’fłȧś ferkoüft, ȧn wjyr zosa diöt. (…) köma zy di gancy herśta, ȧn zy 
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Następnie kobieta wymieniła osiem nazwisk i przydomków Polaków ze Starej Wsi i z 

Wilamowic, którzy podpisali się pod dokumentem. Rozmówczyni podkreślała, że byli to 

ludzie, których znała i z którymi dobrze żyła przed 1945 rokiem. W tej konstatacji widoczny 

jest topos niewdzięcznych Polaków oraz wzorzec interpretacyjny naszym Polakom nie można 

wierzyć. To, że po 70 latach była w stanie wymienić wszystkie te nazwiska świadczy o tym, jak 

ważna była dla niej ta informacja. W opowieści tej pojawiły się więc liczne negatywne toposy 

dotyczące Polaków: nieuczciwych, prześladowców oraz wzorzec interpretacyjny nieuczciwego 

potraktowania Wilamowian po wojnie. 

Jeśli zastosować definicje używane przez Engelking (2001: 48), dla Wilamowian to 

Polacy byli zagrożeniem pierwszego stopnia. To ich donos, wpisanie na listę do wywiezienia 

powodował, że Sowieci (zagrożenie drugiego stopnia) Wilamowian aresztowali. 

 Jednak do obozów nie wysłano wszystkich Wilamowian. Wydawać by się mogło, że 

istniały jakieś kryteria, według których wybierano osoby do aresztowania. W większości 

publikacji dotyczących tych wywózek znajdują się informacje, że byli to Volksdeutsche 

należący do drugiej grupy, co zdaniem moich rozmówców nie było prawdą. Wilamowianie 

twierdzili, że wysyłano do obozów osoby zupełnie przypadkowe, na co podawali liczne 

przykłady. Jedna z moich rozmówczyń tak opisywała zaaresztowanie swojego brata:  

 

Tak, Franka, Franka wzięli na Ural a Staszek siedział w dziurze, w domu i już tak było tak 

dość spokojnie i Staszek mówi tak, a miał narzeczoną (…). Ona była ładna, paradna i on 

tak trochę do niej chodził przed, a potem się ukrywał i nie chodził, no i potem mówi: „A ja 

się ubierę i pójdę”; a mama go prosi: „Nie chodź Staszek, bo cię jeszcze mogą wziąć z 

ulicy”. No i Staszek idzie do rynku i przy Mjeta-Jasiowi godo: „Cyk, pozbieroł do auta”, 

widzieli pieknego chłopca ubranego, i on w tej marynarce ino był i potem prosił, żeby 

stanęli w rynku, ka Mynarski jest, bo tam była siostra Nusia była siostra ojca w tym starym, 

drzewianym domu i on wyszedł, Rusek z nim i prosił, żeby mu jakąś kurtkę, no to ciotka 

Nusia mu dała kurtkę, „Stasiu, żebyś nie zmarzł”, no i on poszedł na Ural56. 

 

                                                

underśrywa zih. Oły Pöła kant yhy. Bo’h zos grod ȧzu głȧjh, s’łecty, wo’h zoh, wi zy zih underśrywa. Ȧn dar 

[noma] to był ten herszt (…) Tam było już może z 10 chłopów podpisanych, z całej Starej Wsi. (Wadowice). 

56 K/1935–1939/2017. 
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Według mojej rozmówczyni kryterium do aresztowania nie była polityczna przeszłość, a 

zwrócenie na siebie uwagi, znalezienie się w niewłaściwym czasie w niewłaściwym miejscu. 

Zdaniem mojej rozmówczyni zbyt ładne ubranie mogło świadczyć o tym, że był on „burżujem”, 

i dlatego został aresztowany bez rozkazu. Taka narracja zgodna jest z wzorcem 

interpretacyjnym nieuczciwego potraktowania Wilamowian po wojnie. 

W relacjach moich rozmówców pojawiła się sfabularyzowana i sfolkloryzowana 

opowieść o mężczyźnie (ale nie z Wilamowic), który uciekł podczas eskortowania 

aresztowanych do miejsca odosobnienia. Gdy podczas liczenia strażnicy zorientowali się, że 

jednego brakuje, wzięli przypadkowego przechodnia: „Ojciec potem mówi tak: «Chłopy, 

przecież jak nas będą prowadzić, do krzypopy [rowu melioracyjnego] legnijmy, Rusek, jak 

zrobi zbiórkę rano, będzie brakować, no to weźmie z ulicy człowieka». Tak było, w Kętach 

szli, stoł masorz taki, tam gdzie byli grupowani, nie, miał taką jatkę, stoł oparty i śmioł się, a 

Rusek kiwie na niego, «wstawaj», z tym fartuchem razem musiał iść”57. Fox opisał z kolei 

historię o milicjancie, który został przez rosyjskich strażników zawołany do szukania zbiega, a 

ostatecznie sam został wsadzony do aresztu i wywieziony na Ural (Fox 1991b). Być może są 

to różne warianty jednego fabulatu, a być może takich historii było więcej. Możliwe, że ta 

pierwsza, dużo bardziej popularna wersja, jest sfabularyzowaną i sfolkloryzowaną wersją 

historii zaczerpniętej z relacji Foxa. Drukowana relacja stała się implantem pamięci, z którego 

skorzystali moi rozmówcy, którzy nie byli świadkami tego wydarzenia. 

Według Wilamowian opowieści te są obiektywnym dowodem na to, że zgodnie z 

wzorcem interpretacyjnym nieuczciwego potraktowania Wilamowian po wojnie większość, 

albo nawet wszyscy zaaresztowani i zamknięci w obozach, byli niewinni. Tę samą funkcję 

pełnią opowieści o mężczyznach, którzy ukrywali się przed poborem do Wehrmachtu podczas 

wojny, a po wyjściu z ukrycia zostali zabrani na Ural. „Wojna się skończyła, wyszli z dziury, i 

Polacy ci, na Ural, łup. Wykończyć ich. (…) Ale co z tego, myśleli, że ich wyswobodzą, ci 

Polacy ich buch na Ural. Wykończyć chłopów”58. Mój rozmówca pamiętał, jak w jego domu i 

stodole ukrywało się przez całą wojnę łącznie kilkadziesiąt osób. Byli wśród nich 

Wilamowianie, którzy chcieli uniknąć podpisania Volkslisty, Wilamowianie – dezerterzy z 

Wehrmachtu oraz Polacy. 

                                                

57 M/1935–1939/2017. 

58 K/1930–1934/2014. 
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Moi rozmówcy często mówili o tym, że to Polak, który miał na kogoś „złość”, mógł 

sprawić, że Wilamowianin trafiał do obozu. Jedna z moich rozmówczyń twierdziła, że jeden z 

Polaków wsiedlonych usiłował wymusić na niej stosunek seksualny, a ona uciekła. Kiedy po 

kilku dniach została zaaresztowana i przewieziona do Oświęcimia, jeden z aresztujących miał 

jej powiedzieć, że przyczyną było to, że się nie zgodziła.  

Tutaj warto przytoczyć historię braci Stanisława i Michała Foxów (Loüzek), powtarzaną 

przez moich rozmówców, a będącą przykładem na wzorzec interpretacyjny nieuczciwego 

potraktowania Wilamowian po wojnie oraz związane z nim toposy, zwłaszcza niewinnych 

Wilamowian. W najbardziej popularnej wersji obydwaj bracia nie podpisali Volkslisty. 

Stanisław został w 1940 roku wywieziony przez Niemców do Dachau i w 1941 zamordowany 

w Mauthausen. Michał ukrywał się całą wojnę, a gdy po wojnie zgłosił się do urzędu w 

Wilamowicach, by podjąć pracę nauczyciela w szkole, zaaresztowano go i wysłano na Ural, 

gdzie zmarł.  

Opowieść ta została sfabularyzowana i sfolkloryzowana, a jej część odnosząca się do 

Michała Foxa znalazła się również w drukowanych wspomnieniach Jana Foxa (Poüermin) (Fox 

1992). Nie wiadomo więc, czy ten proces zaczął się przed czy po publikacji, ale już w latach 

dziewięćdziesiątych historia braci Foxów (Loüzek) stała się fabulatem opowiadanym 

młodszym członkom rodziny, a także licznie przybywającym do Wilamowic dziennikarzom i 

naukowcom (np. Rodak 2014: 353). Tak historię tę przedstawiono w tekście o Wilamowicach 

w „Tygodniku Powszechnym”: 

 

Michał Fox był synem piekarza, jednym z trzech braci. Piekarnia była na rynku w 

Wilamowicach. Michał został nauczycielem. Kiedy hitlerowcy przyszli po niego i brata, 

odwiedzał akurat dziewczynę w Zasolu Bielańskim – i tam już ukrywał się przez całą 

wojnę. Brat, który akurat był w domu, zginął w obozie. Mimo to – a może dlatego, przecież 

miała jeszcze dwóch synów – w 1941 r. matka podpisała volkslistę. Trzeci syn trafił więc 

do Wehrmachtu, na front zachodni. I przy najbliższej okazji, gdy zobaczył francuskich 

żołnierzy, poddał się. Tymczasem Michał, który ukrywał się przed Niemcami, w 1945 r. 

poszedł do nowych władz pytać o pracę. Aresztowany i wywieziony na Syberię, już nie 

wrócił. Typowa wilamowska historia (Pałyga 2002). 

 

Jeśli chodzi o część faktograficzną, to śmierć obu mężczyzn w obozach jest potwierdzona 

w dokumentach. Nie jest natomiast jasne, czy Michał jednak nie podpisał Volkslisty. W 

reportażu Oświęcim. Czarna zima pojawiła się relacja o Polakach, którzy donosili na innych 
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Polaków. W opowieści tej jedna z mieszkanek Monowic, w których Michał Fox był 

kierownikiem szkoły59, mówiła: 

 

Albo nauczyciel był, kierownik naszej szkoły, jak Niemcy zabierali inteligencję, to 

podpisał folkslistę, ale jak go chcieli do wojska, to się ukrywał i nie poszedł. Polka jedna 

jeździła do niego, pomagała. Jak przyszło wyzwolenie, wyszedł z tej dziury i Rosjanie go 

zabrali, bo znowu ktoś od nas doniósł, że podpisał. No, powiedz pan, co to za sąsiad, co to 

za Polak? (Kącki 2020: 110).  

 

W tym wypadku kobieta przyznała, że to Polak na niego doniósł, jednak sama – czując 

się Polką – nie zdystansowała się do narodu polskiego, jak czyniły to niektóre moje 

rozmówczynie. 

Wilamowian w poczuciu ich niewinności utwierdzały rozprawy rehabilitacyjne i niektóre 

opinie wystawiane przez Miejską Radę Narodową, które zachowały się również w archiwach 

rodzinnych. O ojcu mojego rozmówcy w lutym 1948 roku wydano taką opinię: „[nazwisko] nie 

okazywał nigdy specjalnych cech niemczyzny. Polityką żadną nigdy się nie zajmował, gdyż 

uważany był zawsze za upośledzonego psychicznie. Całe życie był w biedzie skrajnej i 

poniewierce. Wymienionemu nie stawia się żadnych zarzutów”60. W związku z pozytywną 

opinią Starostwo powiatowe w Białej zarządziło jego zwolnienie, jednak decyzję tę Miejska 

Rada Narodowa w Wilamowicach opóźniała.  

Mimo dwóch ponagleń ze starostwa mężczyzna został wypuszczony dopiero w sierpniu, 

co ówczesny burmistrz w piśmie do Starostwa Powiatowego w Białej tak uzasadnił: 

„Niezałatwienie w wyznaczonych terminach powyższej sprawy usprawiedliwiam tem, że nie 

można było ustalić, czy wymieniony został zrehabilitowany, gdzie i przez jaki urząd, jak 

również jego zachowanie się w czasie okupacji niemieckiej w stosunku do Polaków, które nie 

było prawdopodobnie przychylne, a nie można było ustalić konkretnych faktów”61. Należy tutaj 

podkreślić, że opinia o tym, że nie stawia się mężczyźnie żadnych zarzutów, była wydana przez 

MRN już w lutym, a mężczyzna przebywał w obozie od 1945 roku, czyli ponad trzy lata.  

                                                

59 W Oświęcimiu-Monowicach, gdzie Michał Fox był nauczycielem, znajduje się ulica jego imienia, z czego 

jednak moi rozmówcy nie zdawali sobie sprawy.  

60 APK B-B, ZMWi, sygn. 13/515/25, k, 4. Pisma przewodniczącego MRN w Wilamowicach z 1948 roku. 

61 APK B-B, ZMWi, sygn. 13/515/25, k, 29. Pisma przewodniczącego MRN w Wilamowicach z 1948 roku. 
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Dobitnym przykładem jest pismo MRN do Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa w 

Białej z 24 stycznia 1948 roku, dotyczące żony Wilamowiana pochodzącej z jednej z 

okolicznych miejscowości, więzionej w Jaworznie:  

 

[nazwisko] podpisała Volkslistę. Od kwietnia 1945 r. siedzi w obozie. Gros swoich win 

odcierpiała. Specjalnie nie szkodziła nikomu. Zwykły „Babski język”, który w gruncie 

rzeczy nie był szkodliwy, uczynił z niej „hitlerówkę”. Rodzice jej zostali przez niemców 

wysiedleni, jako polacy cierpieli biedę. [nazwisko] ich wspomagała. Pomagała i innym 

polakom. Dziś rodzice są na łasce losu. Ojciec ciemny, matka głucha czekają, by córka ich 

wspomogła. Po trzech latach obozu pracy zasługuje na zwolnienie. 

 

 Podobnie jak w poprzednim przypadku, oskarżona okazuje się niewinna. Mimo to 

zdanie, że zasługuje na zwolnienie dopiero po trzech latach obozu sugeruje, że do tej pory 

więziona była słusznie. Podobnych strategii używali moi rozmówcy – wilamowscy Polacy – 

gdy mówili: „Temu się należało, bo za okupacji był Niemiec”. Jednak często na pytanie, czym 

zawinił, odpowiadali: „No on nic, spokojny chłop był”. Oczywiście w niektórych przypadkach 

byli oni w stanie podać konkretny argument, taki jak denuncjacje czy negatywne wyrażanie się 

o Polakach w czasie okupacji, jednak często jedyną „winą” było, jak w wyżej cytowanych 

dokumentach, podpisanie Volkslisty. Na moje pytania o adekwatność kary do czynu najczęściej 

uważali, że była ona przesadzona.  

 Z analizy relacji o domniemanych przyczynach znalezienia się w obozie wynika, że 

członkowie wilamowskocentrycznej wspólnoty pamięci, zgodnie z wzorcem interpretacyjnym 

nieuczciwego potraktowania Wilamowian po wojnie uważali, że Wilamowianie byli niewinni, 

a do obozów trafili przez niesłuszne oskarżenia Polaków. To, kto trafił do obozu, a kto nie, było 

według nich zupełnie przypadkowe i było również skutkiem zwrócenia na siebie uwagi lub 

pecha. Zdaniem moich rozmówców motywacją Polaków – konkretnych osób, sprawców – nie 

były krzywdy doznane od Wilamowian czy Niemców w czasie wojny, ale chęć zagrabienia 

wilamowskich majątków czy nienawiść na tle etnicznym. Na uzasadnienie swoich tez moi 

rozmówcy opowiadali mi różne fabulaty zawierające w sobie liczne toposy, szczególnie 

niewinnych Wilamowian, niewdzięcznych Polaków, nieuczciwych Polaków, Polaków 

prześladowców, które miały stanowić, ich zdaniem, obiektywne dowody na prawdziwość ich 

historii.  

W poczuciu niewinności i krzywdy utwierdzały ich (oraz zapewne autorów memoratów, 

z których te fabulaty się wytworzyły) dokumenty zachowane w archiwach domowych. 
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Wielokrotnie te opowieści przekazywane były dziennikarzom i naukowcom, następnie przez 

nich drukowane, czytane przez Wilamowian i interpretowane zgodnie z wzorcem nieuczciwego 

potraktowania Wilamowian po wojnie, ulegały dalszej fabularyzacji i folkloryzacji. Opowieści 

te dawno oderwały się od ich autorów i dziś stanowią już formę implantu pamięci. 

 

7.2.2. Strategie unikania wywózek 

Moi rozmówcy nie wspominali o próbach siłowego oporu w trakcie aresztowań, ale o środkach, 

które miały na celu zapobiec wywózce. W ich relacjach rzadko pojawiał się topos dobrych 

Polaków, którzy pomagaliby uniknąć wywózek. Jedna moja rozmówczyni mówiła mi, że 

została uratowana przed wywózką do Wadowic przez swoją koleżankę – wilamowską Polkę, 

której ojciec został zamordowany w 1944 roku przez Niemców za przynależność do partii 

komunistycznej. Jej druga koleżanka Wilamowianka, która próbowała się ratować w ten sam 

sposób, została jednak aresztowana mimo znajomości, gdyż oskarżający ją Polak zazdrościł jej 

lepszej sytuacji materialnej i uprzywilejowanej pozycji w czasie okupacji: 

 

No to słuchaj, no to ten jeden, co przyszedł po mnie i po nią, co ta [nazwisko], bo ona była 

nie Wilamowianka, ino Polka, ino w Wilamowicach mieszkała i my kolegowały całą 

okupację wszystko, no od dziecka. (…) No to powiedział ten [nazwisko Polaka 

wsiedlonego], że ją nie puści, bo też ta [nazwisko koleżanki] chciała, żeby ją nie wzion, ją 

nie puści, bo za to, że miała grubą kiełbasę i pomarańcze w oknie, za to ją weźnie. (…) ich 

prowadzili pieszo, te 30 dziewcząt, (…) no to te 30 dziewcząt, ale ja ich dokładnie 

wszystkich nie wiem, (…) i obydwie od [nazwisko] wzięli, nie?, i Elżbietę, co zmarła i 

Emilię, no i [nazwisko Polaka wsiedlonego] ich prowadził, [nazwisko].62 

  

Kobieta przyznała, że uratowała ją przyjaciółka, Polka, która „nakładła” wsiedlonemu 

Polakowi. Podkreślenie tego, że sam Polak zdecydował jednak dziewczyny nie brać, a inną 

dziewczynę tak, świadczyć może o chęci pokazania, że nawet on nie wątpił w jej niewinność i 

że aresztowanie młodzieży było nieuczciwe. 

W tym samym czasie aresztowano również dwie córki sąsiadki, które, podobnie jak moja 

rozmówczyni, miały wtedy kilkanaście lat. Jedną córkę próbowała bezskutecznie uchronić 

matka: 

                                                

62 K/1925–1929/2004 (Wadowice). 
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I klękła [nazwisko Wilamowianki]. Klękła przed tym [nazwisko Polaka] ze Starej Wsi, co 

ich prowadził, przy kościele: „Zostawcie mi chociaż jedną, jedną weźcie, jedną, nie biercie 

mi obydwie córki”. To ją kopnył zaraz się wywróciła, co klęczała, wiesz? Przed nim63. 

 

W tym wypadku zastosowany środek nie przyniósł oczekiwanego skutku. Wilamowianka, 

która przyjęła postawę aktywną i chciała ratować córki, przedstawiona została jako niewinna 

ofiara, a Polak jako prześladowca.  

Innym sposobem na uniknięcie wywózki była ucieczka. Przeanalizuję tę strategię na 

długiej opowieści jednej z moich rozmówczyń, w której zawartych jest wiele przykładów na 

aktywny model działania w czasie prześladowań.  

Moja rozmówczyni miała wtedy 18 lat i ukrywała się, żeby nie zostać wywiezioną do 

Wadowic, jednak po jakimś czasie, kiedy nie została zabrana, zdecydowała, że nie będzie się 

dalej ukrywać: „Mama weszła tu, a ja już leżałam. «No Kasiu, teraz idą po ciebie». Bo 

wszystkie dziewczyny już mieli pozbierane, a mnie jeszcze nie. (…) «schowaj się albo wyjdź, 

bo cię mogą zabrać». A ja powiedziałam: «Mamo, jak jeszcze do tej pory nie przyszli, to już 

nie przyjdą». No nie [ironicznie], przyszli”.64 

Dziewczyna została zaskoczona przez prześladowców późnym wieczorem, leżąc w 

łóżku: 

 

Przyszedł taki milicjant, z Wilamowic. I z tym żołnierzem, z tym Rusem przyszedł tutaj. 

A mieliśmy bramę, która się zamykała sama. (…) Ja już chciałam iść leżeć, leżałam już, a 

mama usłyszała bramę, że się zamknęła. To nie była metalowa brama, tylko drewniana. 

Jak się zamykała, to zawsze trzaskała. A mama przyszła: „[imię], wezmą cię, na pewno 

przychodzą teraz po ciebie”. Rzeczywiście, przyszli, otworzyli bramę (…) i jak weszli, 

pytali, gdzie jestem. Ja leżałam. Ja wstałam, mieliśmy szafę i weszłam do szafy. A oni byli 

tacy sprytni, że wzięli [pierzynę] i odkryli, czy jest jeszcze ciepła. Czy jeszcze leżałam, 

pierzynę. A ja, było ciepło, otworzyli szafę. Ja w szafie. „Chodź, ubierz się i chodź, ubierz 

się i chodź”65. 

                                                

63 K/1925–1929/2004 (Wadowice). 

64 K/1925–1929/2008: „Ȧn dy mama kymt dö, ȧn yhy łog śun. «No [noma], yta kuma zy nöh der». Bo zy hota 

śun dy ganca mȧkja ufgykłoüt ȧna mejh nö ny, (…), «łe dih jynt, oba gej roüs, bo zy kyna dih nama». Ȧ yhy ziöet: 

«Mama, wen zy śun bocy dar cȧjt ny zȧjn kuma, wan zy śun ny kuma». Ju nȧ, wi zy kuma”. 

65 K/1925–1929/2008: „Ȧ kom, ȧ zyter milicjant, fu Wymysoü. Ȧn myt dan drowa, myt dam Rüs kom’ȧ. Ȧ wjyr 

hota ȧ, ȧ bram, wen zih dos ufmaht, maht zih dos zoüwer cü (…) Yhy wułd śun gejn łejgja. Yhy łog śun, ȧn dy 
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Dziewczyna jednak nie dała za wygraną: 

 

No ubrałam się i pełna myśli, co mam robić, bo bałam się, że mnie, kto wie gdzie, wywiozą. 

A u nas [w domu] jest wysoko, tak jak tutaj, wysoko. A ja otworzyłam okno i hip! 

wyskoczyłam. Tak wysoko, mogłam sobie złamać ręce i nogi. I biegłam i biegłam i 

biegłam. Uciekłam. Tam się schowałam pod tym, pod stodołą i tak się trzęsłam, tak się 

bałam. Ale dzięki Bogu, nie przyszli już więcej, a ci dwaj wyszli na zewnątrz i stali 

ogłupiali. Dwóch i mnie nie złapali. Dwóch! (śmiech)66.  

 

Dziewczynie udało się uciec. Po ponad sześćdziesięciu latach od tego wydarzenia śmiała się, 

że była sprytniejsza od dwóch mężczyzn, którzy chcieli ją zaaresztować i wywieźć. W historii 

tej widoczny jest topos sprytnych Wilamowian, głupich Polaków i głupich Rusków. 

 Aby nie narażać się na niebezpieczeństwo, moja rozmówczyni zastosowała kolejną 

strategię uniknięcia wywózki. Wyjechała do znajomego Polaka poza Wilamowice, co jednak 

okazało się zgubne: 

 

Potem, jak się uciszyło (…). Tata miał kolegę we wiosce obok. Potem w nocy zawieźli 

mnie tam do tego kolegi. Tam mnie znowu oskarżyli, że jestem Niemką i znowu przyszli, 

ale nie ci nasi, tylko ci stamtąd. I przyszli i pytali, co za jedna jestem. A ja powiedziałam 

prawdę. Powiedziałam tak: „Przyszło w nocy, dwóch, do mnie, a ja się przestraszyłam i 

uciekłam”. Prawdę powiedziałam. No to poszłam do Oświęcimia, zawieźli mnie do 

Oświęcimia. No to Oświęcim, nie miałam żadnego innego wyjścia, tylko do Oświęcimia. 

Ale ten jeden, dwóch ich było, jeden powiedział tak: „Nie, nie zawieziemy jej do 

Oświęcimia. Najpierw pojedziemy do gminy pytać, co to za człowiek, nie?”. A tu za chwilę 

przyjechaliśmy na rowerze, bo kiedyś nie było tych [samochodów] (…) I tam powiedzieli, 

                                                

mama hüt dy bram, dos wiöe ny kȧ zyty ȧjzera bram, ok ȧ, fu hułc ȧ bram. Wen zy zih cümaht, to kłopt zy inda. 

(…). Ȧn dy mama kom: «Kȧśü, zy nama dih, zy kuma gywys yta nöh der». Rzeczywiście, köma zy, mahta zy dy 

bram uf. (…), wi zy köma, wu’h bej. Yhy łog. Wi yhy kom, to hotwer ȧ omer ȧn yh kroh y dy omer. Ȧna di wün 

ȧzu sprytnik, do zy nöma, zy dakta uf, do’s nö wiöem ej. Op yh nö łog. S’bet. Ȧn yhy, s’wiöe wiöem, mahta zy dy 

omer uf. Yhy yr omer. «Kum, ci dih o ȧn kum, ci dih o ȧn kum»”. 

66K/1925–1929/2008: „No cug yh mih ȧn yhy gydanka fuł, wo yh zo maha, bo’h füt mih do zy mih wer’ȧs wun 

wan śłepa. Ȧn c’ync ys’s huh, ȧzu wi dö, huh. Ȧn yhy maht s’fanster uf ȧn hip cym fanster roüs. Ȧzu huh, yh kund 

mer dy fis dy hend brȧha. (…) Ȧn yh fług ȧn fług ȧn fług. Ȧdkłüf. Diöt łet yh mih under jes hejn, hynder śoün, ȧn 

ȧzu cötyt yh, ȧzu füt yh mih. Oder Göt zȧj dank, köma zy diöt śun ny, ȧn di cwej, di gingja roüs ȧn zy śtinda ganc 

duł. Cwej ȧn zy hota mih ny gyfanga. Cwej! (łaha) ”.  
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żeby mnie wypuścił, bo ja nie jestem przestępcą. No to przyszłam znowu. Potem się już 

nie chowałam, potem już tak nie przychodzili67. 

 

 W tej opowieści widoczna jest różnica w obrazie „naszego Polaka”, który oskarża 

niesłusznie i „Polaka z Polski”, który osądza sprawiedliwie. Jednocześnie ten typ relacji, gdzie 

Wilamowianka podkreśla swój spryt oraz wpływ, jaki miała na własne losy, pojawia się w 

moim materiale dość rzadko. Moja rozmówczyni pochodziła z rodziny typowo handlarskiej, co 

mogło też wpłynąć na sposób opowiadania – podkreślanie własnego sprytu i sprawczości oraz 

zastosowania często nielegalnych środków. Kobieta podobnie opowiadała o próbach uniknięcia 

przez jej ojca wywózki na Ural: 

 

K: Potem przyszli znowu po mężczyzn. Naszego tatę też chcieli wziąć, przyszli (…) jeden 

przyszedł wybadać, czy tata jest w domu. A u sąsiada, na strychu u [przydomek], tam już 

byli mężczyźni, co byli przeznaczeni do wywiezienia. I tam był ten milicjant i tam były te 

chłopy i patrzyły przez okno, a my to widzieliśmy, bo byliśmy naprzeciwko. Mama 

powiedziała, wiesz co, teraz przyjdą po tatę, ten człowiek przyszedł wybadać, czy tata jest 

w domu. 

TK: To był Wilamowianin? 

K: Z Wilamowic, ale nie Wilamowianin. I tak było, tata nie miał czasu jechać nigdzie, bo 

oni już byli tu. Oho, są już tu. Mama miała taką skrzynię, długą i wysoką na zboże do 

sypania na strychu. Mama powiedziała tak: „Wejdź do tej skrzyni”, i workami z byle czym 

go przykryła. A on się schował z tej strony, a oni patrzą do środka tak, że go nie zobaczyli. 

I dzięki Bogu znowu, że się ostał, że go nie wywieźli68. 

                                                

67 K/1925–1929/2008: „Ȧ nöhta, wi’s zih derśtyłt (…). Der tȧta hot ȧ kolega ym andyn diöf. Nöhta s’nahts füta 

zy mih cy dam kolega. Diöt hota zy mih wejder ogycȧjgt, do’h bej ȧ Doüćys ȧn wejder köma zy, oder ny di ynzer, 

ok diöt fu diöt. Ȧn zy köma ȧn zy ziöeta zu, fu wu yhy jynt ȧs bej. Ȧ yhy ziöet dy würyt. Ziöet yh ȧzu: «Zy köma 

cwej, s’nahts, cün mer, ȧn yhy derśrok ȧn ȧdkłüf». Dy würyt ziöet yh. No to kum uf Oüswynca, zy wan mih fjyn 

uf Oüswynca. No to Oüswynca, hot yh śun kȧ ander wyjście ny, ok uf Oüswynca. Oder dar ȧner, cwej wün oü, 

ȧner ziöet ȧzu, «nȧ, wer wan ny fjyn uf: Oüswynca. Cyderjyśt wawer fiöen ys gymȧn ȧn fren, wo yhy fjyr ȧ menć 

bej, ny?». Ȧ dö ȧr wȧjł komwer gyfiöen ym rod, bo jyśter wün kȧ jes (…) diöt ziöeta zy mer, zuł’ȧ mih roüsłön, 

bo yhy bej kȧ ferbreher. No to kom yh wejder. Nöhta łet yh mih śun njynt ny hejn. Nöhta köma zy śun ȧzu ny”. 

68K/1925–1929/2008: „– Nöht nöma zy wejder dy kłopa. Ynzyn tȧta wułda zy nama, köma zy (…) ȧner kom 

oüszan, op der tȧta dyham ej. Ȧ cym nökwer, uf der śtuw cym Siöeba, diöt wün dy kłopa śun, wo zy roüsfjyn 

wułda. Ȧn diöt der milicjant wiöe diöt ȧn diöt wün dy kłopa ȧn zy zöha cym fanster roüs, ȧn wjyr zöha dos, wizȧwi 

wüwer. Dy mama ziöet, wȧsty wos, yta wan zy kuma nöm tȧta, der menć ej kuma oüszan, op der tȧta dyham ej.  

– Dos wiöe ȧ Wymysiöejer? 

– Fu Wymysoü, ok ny kȧ Wymysiöejer. Ȧn ȧzu wiöe’s, der tȧta hot ȧni kȧ cȧjt cy fiöen, ȧni roüsfiöen, njynt, bo 

zy wün śun dö. Oho, zy zȧjn śun dö. Dy mama hot ȧn zyta kosta, łangy ȧna huhy ufs gytrȧd cy śyta uf der śtuw. 
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 Jak zapewniała moja rozmówczyni, dzięki sprytowi jej matki, ojciec uniknął wtedy 

aresztowania i wywózki na Ural. W próbę aresztowania zaangażowany był wilamowski Polak, 

o którym rozmówczyni powiedziała, że „z Wilamowic, ale nie Wilamowianin” – dla mojej 

rozmówczyni świadomość odrębności etnicznej Wilamowian od Polaków była ważna. Zgodnie 

z relacją Wilamowianki jej ojca po kilku dniach jeden z wsiedlonych Polaków zaaresztował w 

pracy na kopalni: 

 

Ten przyszedł po niego aż do pracy. I zabrał tatę tam, do tego kapitana i ten kapitan był w 

tym… w Pisarzowicach. I do Pisarzowic tatę znowu wieźli. A tata znowu okazał spryt, bo 

wziął pół litra, a ci Ruscy, oni chcieli tylko pić (…) Pół litra. Protokół pisał. Schował to 

sobie, ale nie pił. Powiedział tacie tak: „Zawieziemy cię do Wadowic”, bo tam już byli 

wszyscy mężczyźni [z Wilamowic] w Wadowicach, do wywiezienia na Sybir. „Ale ty 

przyjdziesz z powrotem – powiedział tacie. – Ja ci tak napiszę, że wrócisz”. I tak było, do 

Wadowic go zawieźli i przyszedł stamtąd z powrotem, i nawet dzięki Bogu był… nigdzie 

go nie wywieźli69. 

 

Kobieta opowiedziała mi o tym, że jej ojca chciano wywieźć, ponieważ był on 

funkcjonariuszem Landwache. Według niej należał on tam po to, by móc ukrywać w swoim 

domu Polaków i Wilamowian, którzy nie podpisali Volkslisty. Podała nawet ich nazwiska. 

Jeden z Polaków pomógł mu po wojnie ukryć się na Śląsku przed polskimi prześladowcami w 

Wilamowicach: 

 

I ten tata miał znajomego później i potem jak ten Mjyrek [mężczyzna, który ukrywał się u 

nich jako wilamowski Polak w czasie wojny] był już na wolności, to było już po wszystkim. 

To chcieli tatę wywieźć. Chcieli wywieźć. Znowu ci, ci… komuniści. No Maryjo, co 

myśmy przeszli, to jak mi się to przypomina, wiesz… Potem tata pojechał do tego, gdzie 

                                                

Dy mama ziöet ȧzu: «Gejźe y dan kosta», ȧna myt zek myt ferśidnikjum dakt’s’ȧ cü. Ȧn har łet zih hejn fu dar 

zȧjt, ȧn di zöha nȧj, ȧn zy zöha, ȧzu, do zy ny zöha. Ȧn Göt zȧj dank wejder, do’ȧ zih derhiłd, zo zy’ȧ ny roüsfjyn.  

69 K/1925–1929/2008: „Dar kom bocy y dy at nöhum. Ȧn ȧ bröht’ȧ, nom ȧ tȧta diöt, wu zy cy… cy dam kapitan 

ȧna dar kapitan wiöe y jes, y Śrȧjwadiöf. Ȧn diöt śłepta zy ȧ tȧta cym Śrȧjwadiöf. Ȧ der tȧta wiöe wejder sprytnik, 

wȧł ȧ nom ȧ hołwa liter ȧn dy Rüsa, wȧsty, di wułda jok trynkja. (…) Ȧ hołwa liter. No ȧn ȧ protoküł śrȧw’ȧ. Ȧ 

łet’um dos hejn, oder ȧ trunk ny. Ȧ ziöet ym tȧta ȧzu: «Wjyr wan dih fjyn uf Wadowic», bo diöt wün śun dy ganca 

kłopa y Wadowic, uf Sybir cy fjyn. «Oder dü wyst cyrykkuma – ziöet’ȧ ym tȧta. – Yh wa der zu śrȧjwa, do dy 

wyst cyrykkuma». Ȧn ȧzu wiöe’s, uf Wadowic füta zy’ȧn, ȧna ȧ kom cyryk, nawet Göt zȧj dank, wiöe’ȧ… ferśłepta 

zy’ȧ njynt ny”. 
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ten Mjyrek się zatrzymywał. Ten miał tam gdzieś w Rybniku dobre znajomości, gdzie mieli 

ryby, stawy mieli, duże stawy. I ten tata pracował tam przy tych rybach. A to było… ja go 

tam byłam raz odwiedzić. To była taka dziura, że tam żaden czlowiek nie wiedział ani nic 

i tam był ten tata długi czas70. 

 

Moja rozmówczyni opowiadała o tych wydarzeniach, będąc dumna ze sprytu swojego i 

swojego ojca. Również jej o cztery lata młodsza siostra, którą odwiedziłem kilka lat później, 

wspominała ze śmiechem, że jej siostra była tak sprytna, że uciekła prześladowcom71. Historie 

te skończyły się dobrze – zarówno moja rozmówczyni, jak i jej ojciec uniknęli wywózki.  

Niestety nie wszystkie tak się kończyły. Dla innej Wilamowianki, której udało się uciec, 

przebywanie dwanaście dni samotnie w ukryciu w zaroślach na polach uprawnych było traumą, 

którą silnie przeżywała do końca swoich dni: 

 

To było dla nas traumatyczne, dlatego chcę to opowiedzieć, bo nikt mi nie wierzy, nawet 

moje dzieci. Że zostałam sama w sukience i butach. „Co mam ze sobą zrobić?” A oni już 

szukali, bo mieli jeszcze nas resztkę zamknąć w lagrze. Nasi ludzie zrobili ten grób, mojej 

rodzinie72. 

 

Kobieta zaznaczyła, że winni cierpieniu jej rodziny (szczególnie śmierci ojca po powrocie z 

obozu) byli „nasi ludzie”, czyli „nasi Polacy”. Dostrzegła również, że temu, co opowiada, nie 

wierzą jej własne dzieci. Może to być przykład na przebieganie granic wspólnot pamięci w 

rodzinach. 

Wracając do ucieczek, jak mówiła jedna z moich rozmówczyń, stres związany z 

aresztowaniem był czasem tak silny, że dziewczęta nie były w stanie tego zrobić: 

 

                                                

70 K/1925–1929/2008: „Ȧna der tȧta hot ȧ bykanta nöhta, ȧnȧ nöhta wi der Mjyrek wiöe śun na wolność, dos wiöe 

śun nö ołum. Do wułda zy ȧ tȧta cyśłepa. Wułda zy‘ȧ cyśłepa. Wejder di, di… kumunista. No Mȧryja, wo wjyr 

śun oüśtinda, do wen yh mer… ȧjku, wȧsty … Nöhta fü der tȧta cy dam, wu der Mjyrek zih diöt byhiłd. Dar hot 

diöt jynt y Rybnik okriöepnikjy bykantśoft, wu zy dy fyś, tȧjh hota zy, grusy tȧjh. Ȧn der tȧta at diöt by dan fyśa. 

Ȧn dos wiöe, yhy wiöe‘ȧ diöt byzihja ȧmöł. Dos wiöe ȧ zyta łöh, do diöt kȧ menć ny wöst ȧni nist ny, ȧn diöt wiöe 

der tȧta łangy cȧjt”. 

71 K/1930–1934/2017. 

72 K/1925–1929/2014: „Dos wiöe zjyr krenklik fjyr yns, diöh dos wył yh dos kuza, bo dos głiöet mer nimand ny, 

ȧni dy kyndyn głiöen mer ny. Do’h błȧ ȧłȧn y ȧm rykla ȧn yn śüja. «Wu zuł yh mih tün? » Ȧ zy zühta śun, bo 

s’zułda śun dy łecta łoüt zȧjn ȧjgytön ys lager. Ynzer łoüt mahta mer dos grop, y dan gyśwyster men”.  
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No to… bo jak w Wadowicach, też byłam niepotrzebnie, bo mogłam uciec, bo Rózka 

Linkusiowo przyszła powiedzieć, że Wiluś powiedział, że będzie łapanka, „Będzie 

łapanka, idź do góry, do [przydomek], niech się dziewuchy ukryją”. A Rózka weszła, a za 

chwilę za nią oni. Rózka umiała uciec, z moją siostrą, a nasza Hala nie wiem, gdzie była, a 

ja nie byłam w stanie wstać. Już miałam nerwicę, byłam widocznie chora na nerwy, cała 

się trzęsłam, nogi nie chciały wstać. „Mamo, podnieśże mnie”. Mama mnie podniosła, 

„chodź”, otworzyła szafę, „ubierz się, weź płaszcz”. „Nie, szkoda mi brać takiego płaszcza, 

bo w czym pójdę do kościoła?” [jeśli ten się zniszczy]73. 

 

 

Opowieść ta jest opowiedziana z perspektywy ofiary, które stres uniemożliwił ucieczkę.  

Niektóre strategie unikania represji okazywały się nieskuteczne. Jedna z moich 

rozmówczyń opowiadała mi, że pracowała przez blisko pół roku u jednego z burmistrzów 

Wilamowic w 1945 roku. Za pracę nie dostawała wynagrodzenia, gdyż myślała, że dzięki temu 

uniknie obozu. Tak się jednak nie stało. W listopadzie została zaaresztowana i przewieziona do 

Oświęcimia: 

 

[Nazwisko Polaka wsiedlonego] dał mnie do obozu za pracę. Nie dostałam centa za całą 

robotę, od kwietnia do listopada. Nawet pończochów nie miałam, nic mi nie dał. Lagrem 

mnie wypłacił74. 

 

 Moja rozmówczyni miała żal do Polaka, że nie dość, że została poniżona i jako córka 

wielkiego gospodarza musiała być u niego służącą, to nie dostała żadnego wynagrodzenia i na 

końcu trafiła jeszcze do obozu. W tym miejscu warto podkreślić, że rozmówczyni pochodziła 

z rodziny dużych gospodarzy. W sposobie opowiadania widać wpływ gospodarskiej konwencji 

opowiadania: podczas gdy córka handlarzy chwaliła się sprytem swoim i swojej rodziny, córka 

gospodarzy podkreślała, jak bardzo się napracowała i że nie dostała za to zapłaty.  

                                                

73 K/1920–1924/2014 (Wadowice): „No do… bo wi y Wadowic, diöft yh oü ny zȧjn, h’kund ȧdkłoüfa, bo 

s’Linküś-Ruzka kom ziöen, der Wilüś ziöet, że «będzie łapanka, idź do góry, do Płaćnika, niech się dziewuchy 

ukryją». Ȧn s’Ruzka kom nȧj, ȧn gryht köma di. S’Linküś-Ruzka kund ȧdkłoüfa myt mer śwaster, ȧ ynzer Hȧluś 

wȧ nist ny, wun wiöe, ȧn yhy kund ny ufśtejn. H’hot śun nerwyn, h’wiöe śun nerwyz krank widiöećnje, yh cytyt 

s’gancy, dy fis śtinda ny uf. «Mama, hyw mih źe». Dy mama hyw mih, «kum», maht zy dy omer uf, «ci dih o, 

nejm der ȧ mantuł». «Nȧ, s’ej mer śod ȧn mantuł cy nama, ȧ wos wa’h gejn y dy kjyh?»”. 

. 

74 K/1920–1924/2017. 
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 W opowieściach moich rozmówców pojawiły się różne strategie unikania represji. 

Niektóre z nich były skuteczne – opowiadano wtedy o sprycie i własnej inwencji. Inne miały 

być potwierdzeniem beznadziejności losu i tego, że kolejne próby polepszenia swojego bytu 

nie zmieniały niczego na lepsze, a sytuacja osób dotkniętych prześladowaniami była 

katastrofalna. Z mojej analizy wynika, że opowieści o sprycie i własnej sprawczości (często 

działaniach polegających na kłamstwie czy oszustwie) częściej występowały u osób 

pochodzących z rodzin handlarskich, a te o cichej akceptacji swojego losu – z rodzin 

gospodarzy. Wiąże się to z różnymi konwencjami opowiadania przez członków tych dwóch 

grup. Ci pierwsi opowiadają najczęściej o tym, jak udało się im zarobić, korzystając z różnicy 

w cenach i niezorientowaniu klientów, a ci drudzy o tym, że muszą zaakceptować pogodę, którą 

zsyła im Bóg oraz że są uzależnieni od ziemi, której obrabianie jest uczciwą pracą. 

 

7.3. Opowieści o codzienności obozowej. Strategie przetrwania w miejscach 

odosobnienia 

7.3.1. Ciężka codzienność obozowa 

Więźniowie obozów koncentracyjnych – rozmówcy Barbary Engelking (2001) – doświadczali 

czterech rodzajów degradacji i reifikacji. Zastosowanie ich w przypadku aresztów i obozów 

powojennych wydaje się uzasadnione, ale wymaga uszczegółowienia. Mnie interesowało 

bardziej nie to, jakie strategie przetrwania stosowali moi rozmówcy, lecz to, jak te strategie 

przedstawili mi w swoich relacjach.  

Podobnie jak osoby, które opisywała Engelking, w opowieściach moich rozmówczyń 

więźniarki, przeważnie jako nastolatki lub bardzo młode kobiety, były oddzielane od swoich 

bliskich: „Ja nie mogłam iść z tatusiem do celi, bo ja byłam w celi młodociannej”75. 

„Rozdzielenie z rodziną”, czyli pierwsza forma degradacji opisana przez badaczkę, „osłabiało 

wolę przeżycia, czyniło bezbronnym wobec obozu”, gdyż człowiek odłączony od rodziny 

zostawał sam w obliczu machiny terroru (Engelking 2001: 62).  

Jedna z rozmówczyń opowiadała mi, że kiedy zaaresztowano jej dwie nastoletnie sąsiadki, 

które były siostrami, poszła za nimi. Towarzyszyła im również matka dziewcząt, która prosiła 

o ich zwolnienie. Zdaniem mojej rozmówczyni jeden z „naszych Polaków”, którzy je 

prowadzili, „kopnął ją, zaraz się wywróciła i nos sobie rozwaliła. Takie skurczysyny, tacy 

                                                

75 K/1920–1924/2017. 
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niedobrzy ludzie byli”76. Według Stanisława Danka podobnie potraktowano jego matkę: 

„Mama, stojąc z boku płacząca i zmartwiona, poprosiła kapitana NKWD o zezwolenie na 

pożegnanie się ze mną. W tym momencie została brutalnie odepchnięta przez tego łotra, który 

straszliwie przeklinał i krzyczał” (Danek b.d.: 5). Autor zaznaczył, że był to funkcjonariusz 

NKWD, a nie Polak, jak w przypadku matki dziewczyn. W swoim tekście nie dystansował się 

jednak od Polaków – autor był świadomy, że ten tekst mógłby zostać w przyszłości 

opublikowany. Dystans do Polaków mógłby zostać źle odebrany przez osoby spoza 

wilamowskocentrycznej wspólnoty pamięci. W relacjach moich rozmówczyń obok odłączenia 

od rodziny pojawiała się również przemoc wobec członków rodziny. 

Innym rodzajem degradacji wymienionym przez Engelking była anonimowość. W tym 

wypadku znaczenia nabywały znajomości przedwojenne czy nawet pozorne więzi. W 

przypadku niektórych aresztowań do jednej celi trafiały jednak dalsze krewne lub znajome z 

Wilamowic, gdzie wszyscy mieszkańcy się znali, co pozwalało na pewne zniwelowanie tego 

rodzaju degradacji. 

 W przypadku Wilamowianek, które odczuwały silne poczucie przynależności etnicznej, 

znalezienie się w celi z nie-Wilamowiankami prowadziło do odosobnienia. Wówczas inne 

elementy wspólne z współwięźniarkami nabierały ważnego znaczenia. Być może dlatego 

nastąpiło takie zbliżenie moich rozmówczyń z Hałcnowiankami, które mówiły podobnym 

językiem, również były katoliczkami i spotkał je podobny los po wojnie.  

Engelking nazwała inicjacją i reifikacją pozbawienie więźniów cech indywidualnych: 

pamiątek, włosów, ubrania, a nawet imienia, gdyż strażnicy posługiwali się numerem. 

Więźniowie stawali się do siebie podobni, zdehumanizowani i urzeczowieni (Engelking 2001: 

62). W przypadku obozów i aresztów, w których znalazły się moje rozmówczynie, proces ten 

nie był tak silny i gwałtowny, jak w przypadku nazistowskich obozów zagłady, ale można go 

również zaobserwować w ich wspomnieniach. O zachowaniach, które można interpretować 

jako dehumanizację, opowiadały mi rozmówczynie, które twierdziły, że choć były niewinne, 

przez osoby z zewnątrz traktowane były „jak bandyci”, „jakbyśmy nie były ludźmi”, 

„[p]rowadzili nas z karabinem, jeden za drugim, jak bandytów”77. Jeden z pracowników kolegi 

spytał moją rozmówczynię: „A za co siedzisz? Ukradłaś coś?”. Wśród Wilamowianek obecne 

                                                

76K/1925–1929/2012 (Wadowice): „Wi zy łȧta, di, wi diw (…)To hakt’ȧ’s, to gryht fług’s ȧn dy noz cyjat’s’um. 

Zyty śürpeta, zyty nygüty łoüt wün zy”. 

 

77 K./1925–1929/2009. 
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było poczucie niesprawiedliwości, gdyż nie uważały siebie za przestępczynie. Ta sama kobieta 

twierdziła, że dla strażników była „nikim, Volksdeutscherką”78. W historii tej widoczny jest 

topos niewinnych Wilamowian, Wilamowian ofiar oraz wzorzec interpretacyjny nieuczciwego 

potraktowania Wilamowian po wojnie – w tym wypadku uznania niewinnych dziewcząt za 

przestępczynie. 

Engelking zaobserwowała również degradację komunikacji interpersonalnej i 

stosunków międzyludzkich. Zwróciła ona uwagę na język, który w obozie „stanowił karykaturę 

normalnego języka, konglomerat słów należących do różnych języków, tak jak więźniowie 

należeli do różnych narodowości” (Engelking 2001: 63). Badaczka pisała o trudnościach 

związanych z nieznajomością przez więźniów języka niemieckiego – języka oprawców. Inaczej 

było w przypadku Wilamowianek, które były wielojęzyczne. Rozmowy z innymi więźniarkami 

w języku wilamowskim, standardowym niemieckim czy wariancie hałcnowskim, czy ze 

strażnikami w języku polskim nie stanowiły dla nich problemu. Niektóre z moich rozmówczyń 

uważały, że to dopiero w tych obozach nauczyły się dobrze języka niemieckiego79. 

Przyznawały natomiast, że pomagały Hałcnowiankom, których sytuacja była gorsza, ponieważ 

nie umiały mówić po polsku. Widoczny był w tych historiach topos Hałcnowian cierpiących 

po wojnie bardziej od Wilamowian. 

Spotkałem się również z relacjami o tym, że aresztowane dziewczęta mówiły między 

sobą po wilamowsku. Jedna z moich rozmówczyń przedstawiła to jako akt sprzeciwu wobec 

oprawców, którzy mieli je represjonować właśnie za znajomość tego języka: „Siedziałam we 

więzieniu, a i tak mówiłyśmy sobie tam po wilamowsku [śmiech]”80. Jest to przykład historii 

bohaterskiej, zawierającej topos wilamowskiego oporu – w tym przypadku celowego użycia 

wilamowszczyzny na złość prześladowcom. 

Według Engelking „nie tylko komunikacja, ale w ogóle stosunki międzyludzkie w 

obozie były zdegradowane, zreifikowane, relacje osobowe zostały zastąpione przez relacje 

towarowo-wymienne” (Engelking 2001: 63). Zupełnie inaczej wyglądało to w relacjach moich 

rozmówczyń, według których jedzeniem i innymi dobrami dzielono się między wszystkie 

więźniarki w celi, kobiety wzajemnie sobie pomagały, niezależnie od wcześniejszego statusu 

czy narodowości. Trzeba pamiętać, że moje rozmówczynie w obozach przebywały znacznie 

                                                

78 K/1920–1924/2017. 

79 K/1920–1924/2009, K/1925–1929/2014. 

80 K/1925–1929/2008: „Wer zosa ym pikus. Ȧn zuwizu … kuztwer yns wymysiöeryś diöt [łaha]”. 
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krócej niż więźniowie obozów zagłady i choć spotykały się również ze śmiercią 

współwięźniarek, nie były to jednak obozy, w których masowo mordowano ludzi w komorach 

gazowych.  

 

7.3.2. Praca w więzieniu 

Według relacji moich rozmówczyń w zależności od miejsca odosobnienia Wilamowianki 

musiały pracować albo nie. W Wadowicach całe dnie spędzały w celi, w areszcie w Białej 

musiały zaś pracować. Moje rozmówczynie wspominały, że były podzielone na grupy i 

zajmowały się gotowaniem, sprzątaniem, pracą w szpitalu i w polu: 

 

No tam my mieszkali i tak nas ścigali do roboty. Do roboty my szli i musieli my się ustawić 

i wszystko do roboty. No tam nom trochę tam jeść pić dali, tak byle co, troszkę kawy, 

porządnego nic nie dali. I znowu do piwnicy z powrotem na noc81. 

 

Moje rozmówczynie opowiadały mi o warunkach życia w obozie82. Po trafieniu na 

„zortownię”, jak opowiadała jedna z nich, „[m]usiałyśmy iść na pociąg pracować, kamienie 

wozić, na tory. Bo kładli szerokie tory, bo Ruski przyjechali”83. Prawdopodobnie wiązało się 

to z tym, że „[i]nternowani w oświęcimskim obozie musieli rozbierać zakłady chemiczne” 

(Łuszczyna 2017: 271), które były następnie wywożone do ZSRR. Moja rozmówczyni miała 

wtedy nieco ponad 20 lat. Jak wspominała, jej praca początkowo polegała na noszeniu szyn i 

podkładów kolejowych. Gdy kobiety do noszenia tych ciężkich przedmiotów dobierały się w 

pary, moja rozmówczyni wspomina, że wybrała starszą od siebie Wilamowiankę: 

 

Jo byłam z nią w parze. Bo ona była chytra do roboty też. No do… weźmy na to, szynę, co 

pociąg jedzie. No to musieli my cztery, pięć, sześć. Sześć my byli, dwanaście nos było. 

Sześć nas było z jednej strony, a sześć z drugiej. Ja zawsze miałam z nią parę. A to mieliśmy 

taką łatę [drewnianą], to była z dębu albo z żelaza i musiałyśmy to nieść, no przyjdzie 

powiedzieć, wiele razy wiele metrów drogi. Bo tu leżą te szyny na kupie i stąd musimy 

                                                

81 K/1925–1929/2009RN. 

82 Ich opowieści zbliżone były do opublikowanej przez Marka Łuszczynę relacji Marty Wiesner z Bielska, która 

– podobnie jak moje rozmówczynie – trafiła do tego obozu jako nastolatka (Łuszczyna 2017: 270–276).  

83 K/1920–1924/2014: „Ȧn wjyr müsta gejn ufa cug, ata, śtȧn fjyn, na tory. Bo kładli szerokie tory. Bo Ruski 

przyjechali”. 
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nieść, kolej układać, nie? Szerokie tory. Bo Rusy przyjechali szerokimi torami. No ja 

zawsze miałam z nią parę84. 

 

 Jak już pisałem, przytaczając rozważania Engelking, takie znajomości sprzed wojny 

pozwalały na zmniejszenie poczucia osamotnienia, a także zwiększały szansę przeżycia. 

Kobieta wspominała, że z niektórymi Wilamowiankami źle się jej pracowało, gdyż były słabsze 

lub leniwe. Opowiadała tak, jakby zależało jej na dobrym wykonaniu pracy. Moja 

rozmówczyni, córka gospodarzy, traktowała pracę jako powinność. Widoczny w tej historii jest 

więc topos pracowitych Wilamowian. Kobiety musiały nosić też inne przedmioty potrzebne do 

budowy linii kolejowej, takie jak gwoździe i elementy betonowe, ważna była więc współpraca, 

aby cały ciężar nie spadał na jedną osobę. Dlatego wiedza o pracowitości poszczególnych 

Wilamowianek zdobyta przed przybyciem do obozu mogła też ułatwiać pracę fizyczną. 

Zgodnie z relacjami moich rozmówczyń pracę tę wykonywały aż do jej ukończenia w 

grudniu. Później musiały zajmować się utrzymaniem lini kolejowej:  

 

No to potem było już trochę lepiej, że musiałyśmy mniej pracować, ale musiałaś cały dzień 

stać na mrozie, jak zwrotnicę (…) przekłada, to teraz jest śnieg, nie? A jak nie przejdzie, 

to może się wykoleić. „Dziewczynki, musicie dobrze wyszkrobać”, mielimy takie żelaza, 

rękawiczki szyłyśmy z byle czego, co z lagru przynieśli, od tych biednych ludzi, co zginęli, 

żeby tam żadnego lodu nie było (…) No to jak pociąg jechał, to znowu otwierał, bo drugi 

pociąg musiał przejechać. No to stałyśmy znowu i czekałyśmy (…) Byłyśmy dwie 

dziewczyny przy tym (…) Jak jesteś blisko tej budy, co możesz wejść się ogrzać, to jeszcze 

chwała Bogu, przyjdzie powiedzieć, ale jak jesteś daleko, to jesteś cała zmarznięta. 

Przyjdzie powiedzieć, dzisiaj pytasz, czemu cie boli85. 

                                                

84 K/1920–1924/2017: „Jo byłam z nią w parze. Bo ona była chytra do roboty też. No do… weźmy na to, szynę, 

co pociąg jedzie. No to musieli my cztery, pięć, sześć. Sześć my byli, dwanaście nos było. Zȧhs wüwer fu ȧr zȧjt, 

zȧhs wiöe fu ander zȧjt. Yhy hot inda mytum s’piöer. Ȧn dos wiöe ȧ zyty łot hotwer, dos wiöe z dęba albo żelazo, 

ȧn wer müsta dos … triöen, no kymt’s cy ziöen … wifuł möł hefa metyn wȧg. Bo dö łejgja dy szyny na kupie i 

stąd musimy nieść, kolej układać, nie? Szerokie tory. Bo Rusy przyjechali szerokimi torami. No to yhy hot inda 

mytum s’piöer”. 

85 K/1920–1924/2014: „No do wiöe śun nöhta beser, do wer wingjer tün, oder dy müst ȧ ganca tag śtejn ym fröst, 

wen wajche (…) przekłada do yta ej dö śnej, ny? Ȧ wen’s zih ny wyt gan cükuma, kon’ȧ może wykoleić. 

«Dziewczynki musicie dobrze wyszkrobać», mieli my takie żelaza, fyngjerhanvkja wiöda fu mȧłȧjht-wos gynyt, 

wo zy fum lager bröhta, fu dan öema łoüt, wo cygrundgingja ȧzu, do diöt kȧ ȧjs ny błȧjt (…) No do der cug fü, do 

wejder maht’ȧ uf, bo der ander cug mü weter fiöen. No do śtejwer wejder hiöera (…) Zȧjwer cwe mȧkja by dam 

(…). No wen dy byst nönd by dar büd, wo dy konst nȧjgejn zih wjema, to höst nö chwała Bogu, kymt’s cy ziöen, 

oder wen dy byst wȧjt, to hösty, bysty ganc gyfrün. Kymt’s cy ziöen, hoüt fresty, czemu cie boli…”. 



 

 

227 
 

 

Mimo ciężkiej pracy moja rozmówczyni twierdziła, że wolała pobyt w obozie w Oświęcimiu 

niż aresztowania w Białej i w Mikuszowicach: „Bo tam w lagrze się chodziło do pracy. Tam 

cię tak nie prześladowali. Bo byłaś bez przerwy w kursie. Mogłaś spać”86. 

 Pod koniec pobytu w obozie, kiedy skończyła się już praca przy torach, więźniarki 

pracowały w szklarniach w Proszowicach i Jakubowicach pod Krakowem: „Robiliśmy maty, 

sadziliśmy już w tych szybach, kolana nom puchły, co pikowałyśmy już kapustę i różne inne 

takie rzeczy, wielka szklarnia była, wielka szklarnia”87. Być może to miał na myśli Norbert 

Morciniec, pisząc, że niektórzy Wilamowianie „musieli wraz ze swoimi rodzinami spędzać 

swój byt na ciężkiej pracy w państwowych gospodarstwach rolnych, częściowo na terenach 

wcześniej określanych jako wschodnioniemieckie” (Morciniec 2012: 460)88. 

Wilamowianie przebywali w obozie w Oświęcimiu co najmniej od listopada 1945 do 

wiosny 1946, kiedy część z nich przewieziona została do Jaworzna. W archiwum rodzinnym 

jednej z moich rozmówczyń znalazłem kartę zwolnienia z obozu jej babki urodzonej w 1907 

roku. Dokument mówi, że 30 marca 1946 roku „więzień śledczy [nazwisko] zwolniony został 

dzisiaj o godzinie 15-tej z aresztu prewencyjnego i udaje się do Wilamowic”89. 

W relacjach o pobytach w obozach ważne miejsce zajmuje więc praca. Wilamowianki, 

zwłaszcza te z rodzin gospodarskich, podobnie jak o ciężkiej pracy na gospodarstwach swoich 

rodziców, opowiadały o pracy w obozie. Wydaje się jakby w równym stopniu zależało im na 

wykonaniu dobrze swojej pracy tam, co w domach rodzinnych. Wymigiwanie się od pracy czy 

zbyt powolne jej wykonywanie opisywały nie jako akt sprzeciwu wobec represji czy efekt 

niedostatecznego żywienia i prześladowań, ale jako lenistwo i rzecz godną krytyki. Byłoby to 

niezgodne z toposem pracowitych Wilamowian oraz również częściowo z wzorcem 

interpretacyjnym przywiązania do ziemi90 – w tym wypadku roli, która powinna być obrabiana. 

Praca, zwłaszcza ta związana z uprawą roślin, do której skierowano je później, została 

                                                

86 K/1920–1924/2017 (Oświęcim): „Bo diöt ym lager gingsty y dy at. Diöt ata zy der ȧzu ny cykrig. Bo dy wiöest 

bez przerwy w kursie. Konst ok śłöfa”. 

87 K/1920–1924/2017 (Proszowice-Jakubowice): „wo wer śpikowȧt już kapustę”. 

88 Por. „mußten samt ihren Familien ihr Dasein in harter Arbeit in landwirtschaftlichen Staatsbertrieben, zum Teil 

in den früheren deutschen Ostgebieten verbringen”. 

89 Dokument znajduje się w cyfrowym archiwum Stowarzyszenia „Wilamowianie”. 

90 Wzorzec ten obejmuje przywiązanie do ziemi, typowe dla grup etnicznych, które może wyrażać się również w 

silnym wspomnieniu o ziemi, którą opuścili przodkowie (Smith 2009: 38–40). 
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przedstawiona przez Wilamowianki jako wytchnienie od codzienności obozowej i możliwość 

uniknięcia pobicia czy groźby gwałtu.  

 

7.3.3. Niebezpieczeństwa: zimno, choroby, głód i gwałty 

Według wspomnień byłych więźniarek ciężką pracę utrudniało zimno i głód, jaki panował w 

obozach i miejscach aresztowania. Opisy głodu i sposobów radzenia sobie z nim powracały nie 

tylko w relacjach mówionych, ale również pisanych, jak w tej Foxa na temat pobytu w 

Wadowicach:  

 

Konwojenci przekazali nas do dużego budynku, gdzie przedtem mieścił się monopol. Tam 

także było paru takich przemarzniętych mężczyzn jak my. Strażnicy byli mocno podpici. 

Zamiast dać nam chociaż ciepłej wody zaczęli nas szykanować. Weterynarzowi z Kęt – 

Kogutowskiemu [–] zabrali dobre buty[,] a dali takie dziadowskie. Na drugi dzień rano 

dołączyli do nas znowu kilku mężczyzn, równie głodnych jak my, a byli to żołnierze 

niemieccy. Wszystkim nam dano jeden worek mąki, mówiąc, aby z nim zrobić[,] co 

chcemy. Na szczęście któryś miał zapałki. Zrobiliśmy ogień, woda była w dużej beczce. 

Udało się nam także znaleźć jakiś większy garnek, nagotowało się zacierki na wodzie. 

Dobrze, że żołnierze mieli menażki. Można dzięki temu było zrobić po parę łyków tej 

wodzianki. Wkrótce dwóch mężczyzn zasłabło, a Ruscy ich zabrali, nie wiadomo gdzie, 

nas wszystkich zaś pozostałych zaprowadzili do pobliskiego więzienia. Tam nas upchano 

po celach ile się tylko dało wepchnąć (Fox 1992: 17). 

 

Fox napisał, że pomimo ciężkich warunków mężczyźni starali się rozpalić ogień i coś 

ugotować. Według jego narracji chociaż strażnicy prześladowali i okradali więźniów, a tych, 

którzy zasłabli, wynosili i ich dalszy los nie był znany, pozostali starali się zrobić wszystko, by 

przetrwać. W tej narracji widoczny jest topos Wilamowian ofiar. Chromik pisał o obozach, w 

których więziono Wilamowian, tak: „O tym, jak ciężkie panowały tam warunki, niech świadczy 

fakt, że obozy w Oświęcimiu i Jaworznie nie otrzymywały początkowo żadnego zaopatrzenia. 

Więźniom nie wydawano posiłków, a aprowizacja w dużej mierze była zależna od pomocy 

rodzin z zewnątrz” (Chromik 2019: 143). 

Więzione Wilamowianki zapamiętały zimno, które miało dotykać je zarówno w trakcie 

pracy, jak i w pomieszczeniach, gdzie spały. Kobiety próbowały więc uzyskać pomoc od innych 

osób, np. od maszynisty: 
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Jak pociąg przyjechał i stał dłużej, to poszłyśmy do maszynisty, powiedziałam: „Proszę 

pana, mogliby my się zagrzać?”. Wiesz? My mówiłyśmy ładnie po polsku. „A ty siedzisz 

w lagrze, za co? Kradłaś cosik?” – pyta cie maszynista. A ty masz napisane więzień, nie? 

A ja tak: „Nie, nic nie kradłam, jestem Volksdeutscherka”. „O to chodź proszę tu, pani, to 

mi nic nie ukradniesz, co?” „To choćbym była złodziejką, to bym panu też nic nie ukradła, 

bo drugim razem, jakbym ukradła, to drugim razem by mnie pan już tu nie wziął”91.  

 

 Moi rozmówcy wspominali zresztą często, że traktowani byli jak bandyci czy 

przestępcy lub prowadzono ich jak bandytów92. Moja rozmówczyni uznała, że przyznanie się, 

że jest uwięziona z powodu podpisania Volkslisty, a nie z powodu kradzieży, będzie 

skuteczniejsze. Zgodnie z wzorcem interpretacyjnym nieuczciwego potraktowania 

Wilamowian po wojnie oraz toposem niewinnych Wilamowian kobieta podkreśliła, że mówiła 

ładnie po polsku, a więc że oskarżanie jej o niemieckość było tym bardziej niesłuszne. Według 

jej relacji po tym wytłumaczeniu maszynista pozwolił jej wejść i zagrzać się: 

  

„No to jak się chcesz zagrzać, to otworzę ci piekło” [piec w lokomotywie]. Otworzył piec, 

„a rzuć teraz pięć łopat do środka”. No i bierzesz i wrzucasz do tego piekła. Bo to pociąg 

przecież szedł na węglach. To powiedziałam tak: „proszę pana, ale mogłabym sobie węgla 

wziąść?”, „A weźcie sobie, weźcie sobie, dziewuszki”. Takie kawoły węgla, nie? No to 

weźniesz taki kawoł, więcej nie uniesiesz. No to wzięłam taki kawałek węgla, a 

[przydomek Hałcnowianki]: „[imię], weź dla mnie też”. No. Zawsze miałam: „No ady tam 

proszą proszę pana.”, „A czym jo potem pojadę? Ale weźcie sobie. Naładuję tam zaś tego”. 

Wzięłyśmy węgle i jak idziemy do lagru, policja nam zabiera, bo oni się też muszą grzoć. 

„Proszę tu zaraz nam trzy kawały zostawić”. Ty możesz tam prosić, a im dać, i bierzesz, 

dostajesz dwa kawałki. Żebyśmy miały czym się zagrzać. A jak nie przyniosłaś, miałaś 

zimno.93 

                                                

91 K/1920–1924/2014: „Wen der cug kom gyfiöen, ȧn‘ȧ śtejt łengjer, no do gingwer cym mȧśynista, ziöet yh: 

«Proszę pana, mogliby my się zagrzać?». Wȧsty? Wjyr kuzta ju śejn pönyś. «A ty siedzisz w lagrze za co, kradłaś 

cosik?» – fret dih der mȧśynista. Ȧn dy höst ju ufgyśrejwa, więzień, nie? Ȧ yhy ȧzu: «Nie, nic nie kradłam, jestem 

Volksdeutscherka» (…)”.  

92 K/1925–1929/2008, K/1925–1929/2009. 

93 K/1920–1924/2014: „Maht’ȧ uf ȧ uwa, «a rzuć teraz pięć łopat do środka». No nymsty zy ȧn dy (…) do tego 

piekła. Bo to pociąg przecież szedł na węglach. No to ziöet yh ȧzu: «Proszę pana, ale mogłabym sobie węgla 

wziąść?». «A weźcie sobie, weźcie sobie, dziewuszki». Takie kawoły węgla, nie? No to weźniesz taki kawoł, 

więcej nie uniesiesz. No do nom yh ȧ zyta śtykla köła, ȧn di Giöerol-Hanka, «[noma], nejm fjyr mejh oü». No. Ind 

hot yh … «no ady tam proszą proszę pana, a czym jo potem pojadę?» «Ale weźcie sobie. Naładuję tam zaś tego». 

Nomwer köła ȧn wi wer gejn ys lager, dy milic nymt yns, bo oni się też muszą grzoć. «Proszę tu zaraz nam trzy 
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 Kobieta wspominała, że dostała od maszynisty kilka kawałków węgla, aby móc zagrzać 

w swojej celi. Większa część opału została z kolei zarekwirowana przez policję – być może 

chodziło tutaj o straż obozową. Moja rozmówczyni zaznaczyła jednak, że również owi 

funkcjonariusze marzli, gdyż nie mieli opału – w pewnym sensie usprawiedliwiła przez to ich 

działanie94. Stwierdzenie, „jak nie przyniosłaś, miałaś zimno”, świadczy o świadomej 

rezygnacji z biernego modelu obozowej egzystencji. Moja rozmówczyni podkreśliła, że węgiel, 

choć z nielegalnego źródła, otrzymała jednak za wykonaną pracę – doładowanie do pieca. W 

historii tej występuje więc topos pracowitych Wilamowian, a także wzorzec interpretacyjny 

trzeba być dobrym człowiekiem – złamanie prawa przez maszynistę oraz oddanie węgla 

strażnikom świadczyło właśnie o takiej postawie. Ten typ narracji wpisuje się w gospodarską 

konwencję opowiadania i podkreślenie, że ciężką pracą można poprawić swój los. 

Według moich rozmówców głód był dla nich gorszy niż insekty czy mróz. Jedna z moich 

rozmówczyń opisała w ten sposób jedzenie w Oświęcimiu: 

 

Taki chleb był, taki duży, chleb, na cztery części tak, jak tort. Dostałeś na cały dzień [na 

całą celę]. A do południa zupę, ale ja jej nie mogłam jeść. Bo te konie, co ci repatrianci 

przyjechali ze… Starej Polski, no z Polski, co ich Ruscy wysiedlili. To te konie były 

zdechnięte, co z głodu umarły, nic nie miały do jedzenia, bo zabrali tam trochę siana, a 

jechali ile dni przez Polskę. Bo te pociągi, co transporty musiały iść [towarowe], te pociągi 

musiały iść do Rosji, a nie tu. No to te biedne konie, co zdechły, krowy zdechły, no to 

wiązali im nogi razem i jeden koń ciągnął tego konia do lagru, a tam chłopy go obdarły ze 

skóry i gotowali te konie, takie zdechnięte od nie wiadomo ilu dni, już śmierdziały. Ja 

poszłam do kotła, po jedzenie, to zatkałam nos, ale musiałam zabrać tą zupę, bo 

[przydomek Hałcnowianki] mi powiedziała: „[imię], chodź po zupę, bo ja ją zjem. Jak 

będzie coś lepszego, to ci dam”. Czasem był kawałek ziemniaka, a tak to był owies, mysie 

odchody, trochę grochu i woda. A czasami był taki kawałeczek ziemniaka. To jak był 

ziemniak, [przydomek Hałcnowianki] miała w zupie, to dała mnie. „[imię], zjedzże chociaż 

tego ziemniaka”95. 

                                                

kawały zostawić». Dü konst byta diöt, ȧ jyn gan, ȧn dü nymst, krigsty cwe śtykla. Do wer hon wjyr yns cy wjema. 

Ȧ wen dy ny bröhtst, hotsty’s kołd”. 

94 K/1920–1924/2014. 

95 K/1920–1924/2014 : „Ȧ zyta brut wiöe, grus ȧzu, brut, uf fjyr tȧl, ȧ zyty, wi ȧ tort. Krigtsty ufa ganca tag. Ȧn 

cy mytag züp, yhy kund zy ny asa. Bo di fad, wo di repatrianta köma gyfiöen fur fu fu, fu Ołdpöłn, no fu Pöłn, wo 

dy Rüsa zy oüszidlta. No do di fad wün gykrepjyt, wo hungyta, hota zy nist cy frasa ny, wȧjł zy diöt ȧbysła he hon 
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Moja rozmówczyni brzydziła się zupy z padłych koni i nie chciała jeść. Twierdziła, że 

nie umarła z głodu w obozie tylko dzięki pomocy wspomnianej Hałcnowianki: „Ja się 

patrzyłam do tej zupy, a tam było gówno od szczura – a ona mi mówiła po hałcnowsku: «[imię], 

mach die Auga zu und as!» – zamknij oczy i jedz”96. W tej historii jest kilka ważnych wątków 

oprócz opisu warunków życia w obozie. Jednym z nich jest poboczne zwrócenie uwagi na 

problem wysiedleń Polaków z Kresów Wschodnich. Osoby te, a w tym przypadku nawet 

należące do nich zwierzęta, zostały przedstawione jako ofiary wysiedleń zorganizowanych 

przez Sowietów. Drugi ważny wątek to pomoc bliskiej osoby w obozie. Moja rozmówczyni 

została uratowana przez swoją obozową „hałcnowską ciotkę”, która była starsza, bardziej 

doświadczona w życiu i przejęła w pewnym sensie rolę matki dla mojej rozmówczyni. 

Używając wilamowskiego i hałcnowskiego, rozumiały się, a moja rozmówczyni po czasie 

nauczyła się hałcnowskiego, co wykorzystywała podczas narracji, starając się naśladować 

swoją ciotkę. Postać ciotki wpisuje się w topos dobrych Niemców – w tym wypadku „bliskich 

Niemców” – Hałcnowian. 

Moje rozmówczynie mówiły, że głód zmuszał je do jedzenia rzeczy, których nigdy by 

nie spróbowały w normalnych warunkach, jak np. znalezionych na ulicy ziemniaków:  

 

Do dzisiaj pamiętam, gdzie mieszkali Czesi, bo jak przechodziłyśmy, to zawsze tam 

pachniał obiad, ziemniaki, kapusta, rozumiesz? I chleb tam piekli, albo w rurze albo gdzieś, 

do dzisiaj wiem gdzie, gdzie ten dom jest, przy głównej drodze, to tam tak pachniało 

zawsze obiadem, jak szłyśmy do domu. Powiedziałam tak: „Gdyby chociaż raz gdzieś leżał 

ziemniak”. To ile razy leżał ziemniak na ulicy, co spadł z pociągu albo z samochodu, 

samochodów tak dużo nie było, tylko wozy. To pozbieraliśmy tego ziemniaka, miałyśmy 

                                                

mytgynuma, oder zy fün ju wifuł tag diöhs Pöł diöh. Bo di cyg, wo dy dy, transporty musiał iść, dy cyg müsta gejn 

uf Rüsland, ȧ ny dö dö nȧj. (…). No do dy öema fad wün gykrepjyt, dy ki wün gypjyt, no do bunda zy dy he … 

śłapa cyzoma, ȧn zy cug … s’fad cug dos fad ys lager, ȧn diöt dy kłopa bycuga dos, ȧn zy kohta di, di fad, wifuł 

tag zȧjn zy śun gykrepjyt, di śtunka śun. Yhy ging yn koćoł, nöm asa, do dy noz maht yh cü, ok h’müst nama di 

züp, bo dy Giöerol-Hanka ziöet mer, «[noma], ku nö züp, bo yhy wa zy ufasa. Wen yhta wyt beserys zȧjn, wa’h 

der gan». Miöehysmöł wiöe ȧ śtykla apuł, ȧzu wiöe hower, ȧbysła moüzdrȧk, ȧbysła awys wiöe, ȧn woser. Ȧn 

miöehysmöł wiöe ȧ zyta śtykla apuł. Do wi ȧ apuł wiöe, Giöerol-Hanka hot yr züp, go zy y mjyr. «[noma], ejsźe 

gükja dan apuł»”.  

96 K/1920–1924/2017. 
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ziemniaka, to w takim żelaznym piecu, ale już był słodki, bo był zmarznięty. Bo nie 

dostałaś ziemniaka, cały czas nie jadłyśmy ziemniaków97. 

 

Wilamowianka zaznaczyła, że ziemniak był jeden na całą celę, do tego słodki, zmarznięty, a 

więc w normalnych warunkach nienadający się jej zdaniem do jedzenia. Podkreśliła więc, że 

znalazła się w sytuacji granicznej, gdzie liczyła się każda dodatkowa kaloria, nawet pochodząca 

z zepsutego jedzenia. Nawet z ziół zbieranych na polach, gdy jako więźniarki obozu w 

Oświęcimiu były oddelegowane do pracy w gospodarstwie w Jakubowicach: 

 

Jak był marzec, byłam za Krakowem, w Proszowicach, Jakubowice. To jak te lipy 

wypuściły. Liście, co wypuszczają. To to już szłyśmy zrywać, z tego gotowałyśmy już 

zupę. Lebiody i pokrzywy kroiłyśmy, ładnie, i z tego była zupa. Chociaż nie było oczka 

[tłuszczu], niczym nie było omaszczone. Powiem ci, szłam prosić (…) gorść kapusty 

kwaśnej, by my omaścili zupe. Poszłam do ogrodnika, ja, prosić: [naśladuje hałcnowski] 

„[imię], idź, ty umiesz więcej po polsku”98.  

 

W tej opowieści moja rozmówczyni podkreśliła tragizm swej sytuacji właśnie poprzez 

zaakcentowanie tego, że gotowała zupę z liści i pokrzyw oraz że szła prosić ogrodnika o garść 

kapusty na zagęszczenie zupy. W kontekście tego, że pochodziła ona z dużego gospodarstwa, 

proszenie o garść kapusty na zupę dla kilkunastu kobiet brzmi jeszcze tragiczniej. Historia ta 

świadczy o degradacji, która zgodnie z wzorcem interpretacyjnym, była efektem nieuczciwego 

potraktowania Wilamowian po wojnie. 

We fragmencie o gorszej sytuacji Hałcnowianek, które nie znały języka polskiego widać 

również topos Hałcnowian cierpiących po wojnie bardziej niż Wilamowianie. Polak ogrodnik, 

który dał dziewczętom kapustę, uosabia topos dobrego „Polaka z Polski”. Zdaniem mojej 

                                                

97 K/1920–1924/2014: „Hoüt wȧs yh wun dy Ćeha wönta, bo wi wer ȧdiöhgingja, ruh’s inda zu s’mytagasa, dy 

apuł, s’kroüt, ferśtejsty? Ȧn s’brut büha zy diöt, ym rür oba wun, yh wȧs hoüt wun di, wun di hyt ej, ufer głuwna, 

przy głównej drodze, byr śtrös, to diöt ruh’s ȧzu inda s’mytagasa wi wer gingja yn ham. Ziöet yh ȧzu: «Wen gük 

ȧmöł wje ȧ apuł łejgja». Do wifuł möł łog ȧ apuł, ufer śtrös, wu röm fług fum cug oba fun oüta, oüta wün ju fejł 

ny, ok wȧn, no do kłoütwer di apuł uf do, mytum höka???, hotwer ȧ apuł do ȧjzera uwa, oder’ȧ wiöe śun zis, bo 

gyfrün wiöe’ȧ. Bo krigsty kȧn apuł ny, dy gancy cȧjt, oswer kȧn apuł ny”. 

98 K/1920–1924/2014: „Wi der mjeca wiöe, yhy wiöe za Krakowem, w Proszowicach, Jakubowice. To wi dy 

łynda, wi zy roüsśusa. Liście, co wypuszczają. To dos gingwer śun wȧgrȧjsa, fu dam kohtwer śun züp. Lebioda ȧn 

dy brenesl wiöd gyśnyta, śejn, ȧn fu dam wiöd ołys züp gykoht. Gük kȧ oügła ny wiöe, nist wiöe ny ogymaht, 

h’wa der ziöen, ging yh byta. «[noma], gej, du konst mejer ponyś»”. 
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rozmówczyni nie było to z jego strony duże wyrzeczenie, gdyż dla ogrodnika „gorść kapusty” 

nie była wiele warta, choć zmieniła ona chwilowo los głodnych pracownic przymusowych. 

Głód doprowadził do wycieńczenia więźniów, co spowodowało szerzące się epidemie. 

Jak pisał Wolsza: „Powszechnym zjawiskiem w obozach były np. epidemie tyfusu, nad którymi 

nie potrafił lub nie chciał zapanować personel obozowy, przy permanentnym braku służb 

medycznych, lekarstw i środków do utrzymywania higieny osobistej. W obozie w 

Świętochłowicach–Zgodzie epidemia tyfusu pochłonęła około tysiąca ofiar, z kolei w 

Jaworznie i w Mysłowicach po ponad dziewięćset” (Wolsza 2016: 109). Łuszczyna w swoim 

reportażu powołał się na relację Marty Wiesner, która wspominała o epidemii tyfusu, jaka 

wybuchła w Oświęcimiu na przełomie lipca i sierpnia 1945. Spowodował ją głód, jaki 

zapanował w obozie po wyjeździe Sowietów, a objęciu go przez Państwowy Urząd 

Bezpieczeństwa: „Ludzie marli jak muchy. Z ośmiuset po trzech tygodniach zostało tylko 

trzystu. Nie było lekarstw ani lekarza” (Łuszczyna 2017: 272). Pamięć o głodzie i epidemii 

tyfusu skłoniła jedną z Wilamowianek do takiej refleksji: „Niemcy w Oświęcimiu przynajmniej 

ci dali jeść, a my musieli głodować i umierać na tifus, albo lepiej już do gazu było iść, niż żeby 

cie tam [na Uralu] niedźwiedzie zeżarły”99.  

Ta subiektywna narracja w przypadku mojej rozmówczyni świadczy o tym, jak silnie 

głód w powojennym obozie oświęcimskim zapadł jej w pamięci. W jej opinii utwierdziły ją 

również opowieści jej krewnych i znajomych o głodzie podczas wywózek na Syberię, w 

których występowały przypadki kanibalizmu. Głód prowadził więc do śmierci, jednak śmierć 

głodowa była jedną z gorszych, bo w szczególny sposób pozbawiała człowieka godności (por. 

Engelking 2001: 99).100  

Głód kojarzony był głównie z Oświęcimiem i Jaworznem. Jedna z moich rozmówczyń 

odwiedzała tam swoją matkę i młodszą, zaledwie piętnastoletnią siostrę.  

 

No ale one już poszły do Jaworzna, Hela nawet tam zachorowała na tyfus. No i ja, co mam 

teraz zrobić. [opowieść o ucieczce z domu]. A sama nie pokazywałam się, tylko, co 

mogłam zdobyć to tej mamie i Helenie zanosiłam do tego obozu, a jak siostra była taka 

chora, to nawet wzięłam poduszkę i zaniosłam no i na bramie mi mówi: „A to jest dla tej 

                                                

99 K/1920–1924/2017 (Oświęcim). 

100 Narracja, że warunki w powojennych obozach były gorsze niż w obozach hitlerowskich, występowała również 

u więźniów z innych miejscowości, którzy sugerowali, że sami strażnicy mówili, że w porównaniu z powojennymi 

obozami „Oświęcim to było przedszkole” (Łuszczyna 2017: 72).  
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chorej Helenki”. Wzięli tą poduszkę. No i to trwało jakiś czas, aż ich wypuścili, ale co tam 

przeżyły, to przeżyły, no101. 

 

Epidemie tyfusu w obozach – zarówno w Oświęcimiu, jak i Jaworznie – wynikały według 

moich rozmówców z ciężkich warunków pracy, niedożywienia i braku opieki medycznej. 

Jednak na temat warunków w Jaworznie niemal nikt się nie wypowiedział. Cytowana tu 

rozmówczyni, na pytanie, czy siostra z mamą opowiadały, jak wyglądał ten obóz, 

odpowiedziała, że nie chce o tym rozmawiać. Inna kobieta wspominała, że jej ciotka została 

zabrana do tego obozu bez ubrań: „Nie miała ani fartucha, ani koszuli, to fartuch i spódnicę, bo 

nie było pieniędzy skąd wziąć, zaniosła jej [mama] do lagru”102. 

Oprócz głodu i ciężkiej pracy moje rozmówczynie zapamiętały, że w Oświęcimiu gnębiło 

je robactwo, a szczególnie „wancki”, czyli pluskwy:  

 

Chociaż ja nie spałam, bo pluskwy mnie żarły. Dzisiaj spałam na górze, a [przydomek 

Wilamowianki] leży na dole. [piętrowe łóżka] „Chodź tu, bo ja nie mogę spać”. Tu mnie 

gryzą, a jej nie gryzą. Ja pójdę spać na trzecie łóżko spać do góry, Maryjo, tam było jeszcze 

gorzej. Ja nie mogłam spać, bo mnie te pluskwy gryzły. To jak byłam na zewnątrz, to mnie 

to bolało. Zimną wodą się umyłaś i szłaś do pracy103. 

 

Według mojej rozmówczyni nie pomagały zabiegi odpluskwiania: „Raz w miesiącu mieliśmy 

odpluskwianie. Lałyśmy wrzącą wodę do tych dziur w łóżku, gdzie siedziały te wancki i jak 

drut włożyłaś do dziury, to sama krew wypływała, co takie były napite. Ale to nic nie pomogało, 

za chwilę były znowu”104. 

Dziewczęta bały się również wykorzystania seksualnego. Kiedy ojciec jednej z moich 

rozmówczyń zobaczył ją w Jaworznie, miał do niej powiedzieć: „Patrz, żebyś stąd wyszła, bo 

                                                

101 K/1925–1929/2017. 

102 K/1925–1929/2018: „Zy hot ȧni kȧ śjyctüh, ȧni kȧ hemb, do s’śjyctüh ȧn ȧ rök, bo s’wiöe kȧ giełd fu wu cy 

nama, dos trüg zy jer ys lager”. 

103 K/1920–1924/2017 (Oświęcim): „Śłüf yh nist ny, bo wanckja frösa mih. Hoüt śłüf yh derheja, ȧ s’[śpicnoma] 

łȧjgt dunda. «Ku dö, bo yhy kon ny śłöfa». Dö frasa mih, zej frasa zy ny. Yhy wa gejn ufs dryty bet śłöfa derheja, 

Mȧryja, diöt wiöe’s nö śłȧhter. Yh kund ny śłöfa, dy wanckja frösa mih. Do wi’h wiöe hesa, tot mer dos wej. Myt 

kołd woser bywüśty dih. Ȧn dy gingst y dy at”. 

104 K/1920–1924/2019 (Oświęcim). 
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tu cię zabiją. Jak im nie posłużysz, to cię zabiją”105. W opowieściach tych widoczne są toposy 

Wilamowian ofiar, Polaków prześladowców i Polaków barbarzyńców. 

 Zgodnie ze wspomnieniami rozmówczyń starsze kobiety pomagały im różnymi 

sposobami ukryć się przed potencjalnymi gwałcicielami: 

 

[Imię starszej Wilamowianki] też siedziała, z córką, z tą [imię], to posmarowała nas sadzą, 

żebyśmy staro wyglądały, i chustki nam zawiązała i dała nas na szafę spać, żeby nas Rusy 

nie wzięli, bo też przychodzili, do spania, żebyśmy szły. Potem poszła jedna młoda 

Hałcnowianka, to miałyśmy trochę spokoju106. 

 

Widoczny jest tu topos sprytnych Wilamowian – zastosowane środki poskutkowały 

uniknięciem gwałtu. W wypowiedzi pojawia się młoda dziewczyna z Hałcnowa, dzięki której 

inne dziewczęta uniknęły gwałtu. Historia ta wpisuje się w topos Hałcnowian cierpiących po 

wojnie bardziej niż Wilamowianie. W tym przypadku, jak sama rozmówczyni przyznała, 

Hałcnowianka, o której opowiadano jako o ofierze, poświęciła się dla innych dziewcząt w celi, 

w tym Wilamowianek. Opowieść ta nosi więc znamiona historii bohaterskiej. 

Z niebezpieczeństw czyhających na ich zdrowie moje rozmówczynie najgorzej 

wspominają głód oraz obozowe jedzenie. Grasujące w obozach choroby były ich zdaniem 

efektem niedożywienia i awitaminozy, a nie przypadkową zarazą. Zimno i mróz, choć również 

pojawiają się w tych relacjach, wydają się mniej ważne.  

 

7.3.4. Pomoc od innych 

Zgodnie z wilamowskocentryczną narracją najbardziej pożądaną formą pomocy ze strony 

krewnych z Wilamowic było załatwienie wcześniejszego zwolnienia z aresztu bądź obozu. 

Działo się tak najczęściej dzięki kontaktom i znajomościom: „Moja koleżanka, to miała 

narzeczonego Polaka ze Starej Wsi, to po nią tam rowerem pojechał, jak sie dowiedzioł i 

przywiózł. I jeszcze jedną jej kuzynkę. Te mu dali, ale więcej wybronić ni mógł”107. Do 

Wadowic jeździły Wilamowianki i przywoziły różne drogocenne przedmioty, a także jedzenie, 

                                                

105 K/1920–1924/2014. 

106 K/1920–1924/2014: „Zos zy oü, mytum mȧkja, myt dam Janka, to śmjet zy yns ȧj myt röm, do wer ołd zuła 

zȧjn, ȧna tihła bund zy yns, ȧn uf dy omer gön zy yns śłöfa, do’s yns dy Rüsa ny nama, bo oü köma zy, cym śłöfa, 

do zy zuła gejn. Nöht ging ȧ Ełcner-mȧkja, hotwer rü ȧbysła”.  

107 K/1925–1929/2015. 
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żeby wykupić swoich mężów: „Oni w Wadowicach dosyć długo trzymali tych ludzi, bo ja 

wiem, ze nasza mama z ciotką Karolą jeździły do Wadowic i tam wykupiły wujka Mjyrka, tam 

w Wadowicach, jakieś gęsi wozili, jakieś coś, do jakiegoś komendanta doszli, gdzieś tam coś. 

Wiem, mama jeszcze całą przerażona, bo tam chcieli, żeby tę gęś zabić, one tam miały 

problemy z tym”108.  

Według jednego z moich rozmówców pewnego Wilamowiana uratowały posiadane przez 

niego (bądź przywiezione mu przez kogoś) dwa zegarki: „On był mały, nieduży, tylko, że on 

był chytry i miał zegarki, a Ruscy za zegarek by zrobili wszystko i on poszedł do tego Ruska, 

«Towarisz, choczesz czasy?», troszkę po rusku umiał, «towarisz, dwa», dobra on go 

zaprowadził z Kęt, pod karabinem do domu tu, do Wilamowic”109. Ten sam mężczyzna pojawił 

się jednak w innej relacji, gdy mówił, że przyjedzie po niego do Wadowic Eugeniusz 

Bilczewski i go wypuści110. To kolejne przejawy czynnej postawy i starania się o wpływanie 

na los swój i swoich bliskich.  

Nie każdy jednak miał taką możliwość. Ten sam rozmówca chciał zaznaczyć, że bogatym 

udało się wydostać, a biednym, tak jak jego ojcu – już nie. Opowieść ta wpisuje się we wzorzec 

interpretacyjny bogaty zawsze sobie poradzi. Mój rozmówca podkreślał, że jego sytuacja w 

dzieciństwie była wyjątkowo trudna, gdyż po zabraniu ojca do Wadowic zmarła jego matka: 

 

Wypuścili go za te dwa zegarki, ojciec nie miał nic, więc musiał iść. No i jak potem do 

tych Wadowic poszedł, mama była bardzo ciężko chora, jak ten Bender [lekarz] poszedł, 

nie było ratunku, lekarstwa nie było. A ojca wzięli drugiego lutego, a mama zmarła 

czwartego. Czy ojciec wróci? Mamę, jak pochowalimy, był taki mróz, teraz nie ma takich 

mrozów, czterdzieści stopni, a butów my nie mieli, my z siostrą nie byli na pogrzebie, 

mamę zostawili odkopaną, że jeszcze ojciec wróci111.  

 

Wilamowianie myśleli, że mężczyzna wróci. Jeden z jego znajomych napisał nawet petycję: 

„On zrobił listę i podpisy, no, że dwoje dzieci zostało z niewidomą babką, no, żeby go puścili 

ojca, no coś ty, nie było, żadnej interwencji nie było możliwej, żeby oni się ulitują nami”112.  

                                                

108 K/1935–1939/2017. 

109 M/1935–1939/2017. 

110 K/1920–1924/2014. 

111 M/1935–1939/2017. 

112 M/1935–1939/2017. 
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Mój rozmówca podkreślał, że jego ojciec nie podpisał Volkslisty i ukrywał się przez 

całą wojnę w kryjówce pod domem, a ich dom wielokrotnie przeszukiwany był przez Gestapo. 

Ta bierna postawa wynikała zapewne z faktu, że mój rozmówca, jako najstarszy z rodzeństwa, 

miał wtedy zaledwie siedem lat. Opowiadał o tych wydarzeniach z perspektywy ofiary. 

Możliwe jednak, że na sposób, w jaki opowiadał, miało wpływ to, że pochodził z 

najbiedniejszej warstwy. W rozpowszechnionej wśród tych osób konwencji opowiadania to 

bogatsi Wilamowianie zawsze radzili sobie lepiej niż oni, bo mieli pieniądze. Oprócz 

wpisującej się w ten wzór interpretacyjny opowieści o zegarku, mój rozmówca twierdził, że to 

nie jego ojciec, a inny Wilamowianin o takim samym nazwisku miał być wysłany na Ural. 

Jednak przekupił on kogoś kosztem ojca mojego rozmówcy – w tej historii występuje więc też 

topos złych Wilamowian. 

 Jedna z moich rozmówczyń opowiadała mi, że kiedy dowiedziała się, że zostanie 

wywieziona z Wilamowic, poprosiła jeszcze przed odjazdem jedną z Wilamowianek, by ta 

powiedziała jej matce, żeby nie próbowała nikogo w Wilamowicach przekupić. Kobieta 

twierdziła, że powstrzymała w ten sposób swoją matkę przed oddaniem wilamowskim i 

wsiedlonym Polakom kolejnych drogocennych przedmiotów, które oni przyjmowali, choć po 

wywiezieniu dziewcząt z Wilamowic nie mieli już na ich los większego wpływu.  

 Wcześniejsze wypuszczenie zdarzało się jednak bardzo rzadko. Dlatego najczęściej 

wspominaną formą pomocy w relacjach moich rozmówców było dostarczanie jedzenia i picia 

do obozu:  

 

Ja nie mogłam jeść, a jak dostałam chleb od ciotki Nusi, raz w tygodniu, bo… nie wolno 

ci wziąć więcej, musiałaś wszystkim trochę odkroić. To on tak pachniał. Dzisiaj chleb tak 

nie pachnie, jak wtedy pachniał tamten. Musiałam każdemu dać trochę. To czasami mi 

wiele nie zostało, a ja już nie widziałam na oczy [z powodu szkorbutu]113. 

 

Nie byłoby jednak możliwości niesienia pomocy, gdyby nie aktywne działanie 

więźniarek. Jedna z nich twierdziła, że gdy jeden z Wilamowian miał zostać z Kęt 

wypuszczony, przekazała mu: „«Feter, powiedzcie to w Wilamowicach, gdzie my jesteśmy, 

niech nam przyniosą chleb». No to przyszła potem Linkusiowo Rózka i nasza Rózia i przyniosła 

                                                

113 K/1920–1924/2014: „Yh kund ny asa, ȧ wi’h brut krigt, fur Nüśa-müm, ȧmöł yr woh, bo’s … ny derłiöet 

mejer cy nama, do müst y oła ośnȧjda ȧbysła. Bo dos ruh ȧzu. Hoüt riht ȧzu s’brut ny wi derzȧnk dos brut ruh. 

Müst y idum ȧbyselüćü gan. Do wifuł möł błȧ y mjyr, yh zoh uf dy oüga ny”. 
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nam pół chleba, takie pół, no pocięte i kawałek mięsa, co mama miała z domu, i flaszkę wina, 

dwie flaszki wina, bo jedną dała temu Ruskiemu, co nas pilnował”114. Posiłek ten przyniesiono 

do Kęt, kolejne do Wadowic. 

Noszenie jedzenia krewnym do obozu było bardzo uciążliwe, zwłaszcza gdy obozy były 

bardzo oddalone od Wilamowic, jak ten w Mikuszowicach: 

 

Z ciotkami szłam na nogach aż do Mikuszowic. Z Wilamowic aż do Mikuszowic. Ile to 

jest kilometrów? Dwadzieścia na pewno. Ponad dwadzieścia. No to popatrz, szłyśmy, a 

potem znowu wracałyśmy, to wiesz ile [jak daleko], jak człowiek był zmęczony i boso. 

Szłyśmy do lagru, bo tata był w Mikuszowicach, Mjeta był i Hyta też. No to niosłyśmy, to 

musisz nieść w garnku ziemniaki i kapustę, bo nic innego nie mogłaś mieć, a w bańce 

trochę mleka. To jak miałaś chociaż ręce puste [podczas powrotu], to miałaś lepiej115. 

 

„Ciotki” nie oznaczają w tym wypadku bliskich osób, ale starsze Wilamowianki, które 

niosły jedzenie swoim krewnym. Jedzenie i alkohol służyły nie tylko do pożywienia się, ale 

także do przekupywania strażników: „[przydomek Wilamowiana] powiedział, żeby to temu 

Ruskiemu dać [flaszkę wina], żeby nam dał tą paczkę, bo jak nie, to on sam to zje”116. Podczas 

badań zarejestrowałem historie o tym, że wybierano się z Wilamowic w kilka osób, licząc na 

wzajemne wsparcie. Czasem porcję przeznaczoną dla jednego człowieka oddawano strażnikom 

jako łapówkę, wtedy resztę dzielono. Podarowane posiłki przechodziły na własność wszystkich 

w celi.  

Moje rozmówczynie wspominały, że to, co zostało przeznaczone do zjedzenia, dzielone 

było po równo. Częstowani byli również przyprowadzeni współwięźniowie-mężczyźni: „To 

dał nam [strażnik] nóż, i tego mięsa też trochę dostał, kroiła takie plasterki, żeby nas wszystkich 

podzieliła. A tym mężczyznom to większe plasterki, no to dostałam taki plasterek mięsa, z tego 

                                                

114 K/1920–1924/2014 „Ȧna ziöet yh ȧzu: «Feter, ziöetźe dos y Wymysoü, wun wer zȧjn, ȧ łö zy yns brengja 

brut». To ziöet’ȧ «güt mȧkja, yhy wa ziöen», no do kom nöhta s’Linküś-Ruzka ȧn ynzer Rüźü kom, ȧn s’bröht yns 

ȧ hołp brut, ȧ zyta hołp, no gyśnyta, ȧn śrejtła fłȧś, wo dy mama hot fu dyham, ȧn ȧ głoz wȧjn, cwe głyzyn wȧjn. 

Bo ȧ głoz wȧjn go’s gryht y dam Ruski, wo yns pilnowȧt”. 

115 K/1920–1924/2016: „Myta müma ging yh cyfüs bocufs Mikuszowic. Fu Wymysoü bocy uf Mikuszowic. 

Wifuł kilometyn zȧjn dos? Cwencik byśtymt. Ejwer cwencik. No do zejh jok, do gingwer ȧ nöht kömwer wejder 

cyryk, to wȧsty wifuł, wi der menć śwah wiöe ȧn biöewys. Wer gingja ys lager, bo der tȧta wiöe y Mikuszowic, ȧn 

der Mjeta wiöe ȧn der Hyta wiöe oü. No do trügwer, dö müsty triöen ym typa dy apułn ȧn s’kroüt, bo andyśtys 

kundsty ju ny hon, ȧn yr bȧńka ȧbysła myłih, do wen dy hotst, hotsty dy hend gükja łydik cym gejn, hotsty beser”. 

116 K/1920–1924/2014: „Dar [śpicnoma] höt gyziöet, do y dam Ruski gan, do‘ȧ dos pakła gyt, bo wi ny, to yst 

har’um dos uf, ny?”. 
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całego mięsa wszyscy byliśmy obdzieleni. Szkoda mówić, co człowiek przeszedł, tego nie da 

się opowiedzieć”117. Takie dzielenie się równo zgodne jest z wzorcem interpretacyjnym trzeba 

być dobrym człowiekiem i z dzisiejszej perspektywy uznane za jedyną godną pochwały 

postawę. Moja rozmówczyni twierdziła, że taki podział wynikał z dobrego serca i solidarności 

z innymi, a nie z przymusu. 

Według moich rozmówczyń kobiety przyniesionego pożywienia używały także do 

przekupywania strażników dla dobra całej grupy. W zamian za podarowane posiłki, można było 

otrzymać różne przysługi: „W Wadowicach Miksowa dała to wino, jak Ruski przyszedł 

otworzyć, żeby obornik wynieść, wiadro z łajnami, z gównami (…), żeby przyprowadził 

mężczyzn. Miksę [jej męża], ja chciałam widzieć Józusia, Witła-Józusia, chciałam widzieć, 

przyprowadził Kwaka-Staha-Józka, Mjyra-Winca-Staszka i ona, Miksowa. Ten Rusek 

przyprowadził, dzisiaj dwóch mężczyzn, jutro znowu dwóch mężczyzn, bo nie mógł czterech 

wziąć na raz, bo też się bał, nie? Ten Rusek, co wino dostał”118.  

Kobieta wymieniła przydomki czterech mężczyzn, którzy wraz z ponad 

sześćdziesięcioma innymi zostali wywiezieni na Ural. Akurat ta czwórka nigdy stamtąd nie 

wróciła. Dla mojej rozmówczyni najwyraźniej ważne było, że widziała akurat tych czterech, 

którzy byli jej sąsiadami i krewnymi, przed ich śmiercią. Być może ta opowieść została 

sfabularyzowana i sfolkloryzowana poprzez umieszczenie w niej akurat tych istotnych, bo 

nigdy później już niewidzianych ludzi. 

Nie każda więźniarka mogła liczyć na pomoc rodziny. O ile w Wilamowicach przeważnie 

zamykano pojedyncze osoby z każdego domu, rzadziej całą rodzinę, tak w Hałcnowie 

zamykano jednocześnie wszystkich domowników. Z jednej strony pobyt w obozie był poprzez 

rozdzielenie z rodziną trudniejszy, ale z drugiej Wilamowianki miały możliwość pozyskania 

pomocy z zewnątrz i dzielenia się z Hałcnowiankami swoim jedzeniem. W oświęcimskiej celi 

mojej rozmówczyni te drugie były najczęściej dorosłe, w przeciwieństwie do głównie 

                                                

117 K/1920–1924/2014: „No do go’ȧ ȧ masela, ȧn dos fłȧś krigt oü har ȧn bysa, śnȧd zy zyty płacła, do zy yns oły 

bytȧlt. Ȧn y dan kłopa gryser płacła, fłȧś. No do krigt yh ȧ płacła fłȧś, fu dam ganca fłȧś wiödwer oły bytȧlt. Śod 

cy kuza, wo der menć höt mytgybröht. Dos ej ny cym ziöen”.  

118 K/1920–1924/2014. „Do dos müst yhy triöen, bocy uf Wadowic. S’wiöe mer dos śwjer, ȧbyselüćü brut os yh, 

oder yhy müst ju dos śunn, dos konsty ju ołys ny ufasa, kȧn wȧjn trunk yh oü ny ȧn kȧ fłȧś nom yh oü ny, bo’h hot 

ju kȧn maser ny. Uf Wadowic. Do y Wadowic dy Miksyn go dan wȧjn, wo der Ruski kymt ufmaha, żeby obornik 

wynieść, wiadro z łajnami, z gównami, bo łajno się to nazywo, rüsyś oü, do dam go zy ȧ wȧjn, do’ȧ brengt dy 

kłopa. Ȧ Miksa, yhy wułd zan ȧ Jüzüś, Witła-Jüzüś wułd yh zan, bröht’ȧ, ȧ Kwaka-Staha-Jüza, ȧ Mjyra-Winca-

Staha, ȧna zej, ȧ Miksyn. Dar Rüs bröht. Hoüt bröht’ȧ dan kłopa, cwej kłopa, mün wejder cwej kłopa, bo’ȧ kund 

ju fjyr kłopa ny nama, oü hot’ȧ angst, ny? Dar Rüs, wo dan wȧjn krigt”. 
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młodocianych Wilamowianek. W związku z tym często przejmowały opiekę nad 

dziewczynami, jak to się stało w przypadku mojej rozmówczyni. Pomagało im w tym również 

podobieństwo języka wilamowskiego i hałcnowskiego. W historiach tych widoczny jest topos 

Hałcnowian cierpiących po wojnie bardziej niż Wilamowianie. 

W relacjach moich rozmówczyń Wilamowianie otrzymywali pomoc głównie od 

krewnych i znajomych – Wilamowian. Zdarzały się również relacje o pomocy od Polaków, 

zwłaszcza jeśli byli oni bliskimi znajomymi bądź sąsiadami albo narzeczonymi. Znacznie 

częściej niż o Polakach występowały opowieści o Sowietach, którzy ze względu na 

indywidualne sympatie nieśli pomoc lub nawet umożliwiali wypuszczenie z obozu:  

 

Bo na UB też byłyśmy aresztowane, to tam było śledztwo, a jedną noc spałyśmy tam w 

Mikuszowicach w obozie. A ten Rus znowu, wziął nas do obierania ziemniaków w szpitalu. 

(…) My obierałyśmy te ziemniaki, a on przychodziłl po nas, bo chciał nas mieć do 

obierania, cośmy cały czas tam do niego przychodziły obierać te ziemniaki. A jak zobaczył, 

gdzie jesteśmy? W Mikuszowicach. Wsiadł do samochodu i przyjechał po nas. To byłyśmy 

tylko jedną noc119. 

 

 Tego typu opowieści wpisują się w topos dobrego Ruska, jako wyjątku od większości 

Sowietów, których traktowano jak najeźdźców. Z drugiej strony pokazują one jak negatywny 

był obraz Polaków w oczach moich rozmówców, skoro właśnie to w kontraście do złych 

Polaków opowiadano o dobrych Ruskach. 

7.4. Relacje o aresztowaniach w Wilamowicach  

W relacjach na temat powojennych prześladowań ważną rolę odgrywają opowieści o areszcie 

w Wilamowicach oraz brutalności podczas przesłuchań. Zgodnie z relacjami moich 

rozmówców w styczniu i lutym 1945 roku Wilamowian zamykano w różnych budynkach w 

okolicy rynku, jednak później na potrzeby aresztu przystosowano budynek dawnej poczty, 

stojący w północnej pierzei wilamowskiego rynku.  

Wilamowian przetrzymywano i przesłuchiwano w areszcie w Wilamowicach z różnych 

powodów. Były to osoby przeznaczone do wywózki na Ural, jak i do obozów na terenie Polski, 

Młyna Neumanna, a także zamknięte za mówienie po wilamowsku czy inne domniemane 

                                                

119 K/1925–1929/2010. 



 

 

241 
 

przewinienia. Zdecydowałem więc, że temat ten potraktuję osobno, gdyż zebrane relacje nie 

pozwalają na stwierdzenie, które wspomnienia odnosiły się do aresztowania przed wywózką 

do obozu, a które kończyły się w Wilamowicach. Moi rozmówcy sami też tego często nie 

pamiętali, mówiąc: „Mnie się to myli, bo trzy razy tam siedziałam”120. 

Dotychczas relacje z aresztu w Wilamowicach nie były przedmiotem zainteresowania 

badaczy. Fox pisał, że zamknięty został w prywatnym domu, prawdopodobnie znajdującym się 

zaraz za wspomnianym aresztem, skąd został odwieziony na przesłuchanie do Kęt:  

 

Na drugi dzień przyjechało N.K.W.D i założyło w kilku domach swoje posterunki, a 

żołnierze wyszli łapać i zabierać mężczyzn. Dnia 30 stycznia zabrali nas 14 mężczyzn i 

ulokowali w domu Nikla, przy obecnej ulicy Więźniów Oświęcimia. Następnie załadowali 

nas wszystkich na ciężarówkę i zawieźli do Kęt. Tam odbyło się przesłuchanie (Fox 1991a: 

5). 

 

 Obszerniej opisał areszt w piwnicy ratusza w Wilamowicach Danek, który spędził tam 

kilka dni: 

 

W piwnicy panowała cisza i dotkliwe zimno. Usiadłem na węglu i rozważałem[,] jakie 

będą dalsze moje losy. W piwnicy znajdowały się dwa małe pomieszczenia z zamkniętymi 

drzwiami. W pewnym momencie usłyszałem[,] że ktoś tam kaszle. Zapytałem po cichu[,] 

kto tam jest. W pierwszej chwili ta osoba nie odezwała się[,] ponieważ się bała. Pytałem 

kilka razy[,] potem ja sam się przedstawiłem. Wówczas usłyszałem głos oziębłego i 

zachrypniętego człowieka, który powiedział: [„]Nazywam się Foks Jan (Frost Jasiek) i 

siedzę już tutaj trzy dni. Jest mi bardzo zimno i jestem bardzo głodny. Biorą na 

przesłuchania[,] a oficer który przesłuchuje jest brutalny, bije i kopie[„]. Zapytałem[,] czy 

jeszcze ktoś tu siedzi. Odpowiedział[, że] tak[,] tylko nie wiedział kto. Następnie 

podszedłem do drugiego pomieszczenia[,] które było również zamknięte, zapytałem[,] kto 

ty jesteś, ja też jestem zamknięty. Po chwili odpowiedział – [„]jestem Kuczmierczyk 

Franciszek (Jonkla Franek)[”,] mający również 16 lat. Przez chwilę z nim rozmawiałem i 

powiedział, że jest bardzo źle[,] a szczególnie na przesłuchaniu. Na tym rozmowa się 

skończyła, gdyż przyszedł strażnik i zabrał mnie na przesłuchanie. (Danek bd: 4). 

 

                                                

120 K/1925–1929/2010. 
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 Relacja ta przypomina opowieści moich rozmówców, w których oprócz podobnego 

opisu pomieszczenia, panujących tam ciemności i zimna, pojawiają się motywy rozmów po 

ciemku z innymi Wilamowianami, pytania o to, kim są i czy wiedzą, co właściwie się tu dzieje. 

Zarówno w nagranych przeze mnie, jak i pisanych relacjach ważną rolę odgrywają przydomki 

umożliwiające identyfikację współwięźniów: „I wrzucili mnie do piwnicy, a tam jakiś chłop. I 

pytom się, ktoście są? «No Botuł-Loüzek»”121.  

Osoby, z którymi przeprowadziłem wywiad, najczęściej nie mówiły o tym, w jakim 

języku się komunikowali, ale jedna z moich rozmówczyń twierdziła, że na złość aresztującym, 

posługiwała się wraz innymi więźniarkami wilamowskim122. W tych trudnych chwilach 

więźniowie próbowali się zapewne pocieszać tym, że nie są sami. Danek podkreślił w swojej 

relacji, że był tam też Franciszek Kuczmierczyk, który również był nieletni (miał skończone 15 

lat). Nie wiemy, czy mężczyzn już przed 1945 rokiem łączyła jakaś koleżeńska relacja, jednak 

autor wspomnień przez całą drogę na Syberię oraz podczas pobytu tam starał trzymać się blisko 

kolegi, również i po powrocie mężczyźni utrzymywali serdeczne relacje aż do śmierci.  

 Danek dokładnie opisał brutalność przesłuchania, prowadzonego przez oficera NKWD 

i strażników w budynku ratusza: 

 

Przed rozpoczęciem przesłuchania oficer wyciągnął pistolet i położył na stół[,] 

wypowiadając pierwsze słowa: [„]Jeżeli będziesz mówił prawdę, będziesz wolny i 

pójdziesz do domu[”]. Po czym dodał – [„]Skażysz prawdu[”] – odpowiedziałem [„]Tak[”]. 

Pierwsze chwile przesłuchania odbywały się spokojnie. W miarę upływu czasu kapitan 

pokazał swą brutalność i złośliwość, o czym się już przekonali inni więźniowie. Jeden z 

milicjantów powiedział, że jest dobrze znany z jego brutalności w czasie przesłuchania. 

Pierwsze jego pytanie: [„]dlaczego uciekłeś z miejsca aresztowania[,] kiedy pracowałeś 

przy budowie mostu[?”]. Odpowiedziałem, że po zakończeniu robót zostaliśmy zwolnieni 

i kazali nam iść do domu. [„]Kłamiesz[”] i uderzył mnie w twarz. Następnie zapytał[,] 

gdzie ukryłem broń, ile zastrzeliłem ruskich żołnierzy i podać nazwiska mężczyzn i 

chłopców[,] którzy [się] ukrywają i posiadają broń[,] i wiele innych spraw[,] o których 

nawet mi się nie śniło. Odpowiedziałem, że żadnej broni nigdy nie miałem i nic nie 

ukryłem. Nic nie wiem o mężczyznach i chłopcach[,] którzy się ukrywają. Oficer NKWD 

wpadł w szał i wielką złość, uderzył mnie w twarz dwukrotnie, wziął do ręki pistolet[,] 

                                                

121 K/1925–1929/2014. 

122 K/1925–1929/2008. 
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przystawiając do piersi[,] powiedział: [„]kakda nie skarzysz prawdu[,] ustrelu kak 

sobakę[”] (jeżeli nie powiesz prawdę zastrzelę jak psa). Wypowiadając te słowa, chwycił 

pistolet do ręki[,] przystawiając go do mojej piersi i naciskał tak mocno[,] siedząc na 

taborecie[,] przechyliłem się do tyłu tak daleko[,] że upadłem na podłogę. Wówczas 

chwycił mnie uderzył kilka razy w twarz i postawił pod drzwi[,] przystawiając ponownie 

pistolet tym razem do głowy, straszliwie przeklinał[,] krzycząc i szarpiąc mną. Usiadłem 

ponownie na taboret i do znudzenia stawiał te same pytani[,] na które tak samo 

odpowiadałem. Niezadowolony z moich odpowiedzi, chwycił mnie, kopnął i wypchnął za 

drzwi, za którymi stał strażnik, który ponownie wtrącił mnie do piwnicy (Danek b.d.: 3–

4). 

 

Autor wspomnień pisał, że choć przesłuchania były brutalne i uciążliwe oraz odbywały się kilka 

razy dziennie i w nocy przez trzy dni, był zadowolony, że mógł ogrzać się w ciepłym 

pomieszczeniu po pobycie w zimnej piwnicy.  

Opisane przez Danka przesłuchanie prowadzone było przez żołnierza NKWD w 

związku z wywózką do łagru na Syberii. W jego relacji widoczne są więc toposy Rusków 

barbarzyńców i Rusków prześladowców, Polacy występowali w niej znacznie rzadziej i w 

lepszym świetle niż w relacjach moich rozmówców. Ci, mówiąc o przesłuchaniach, które 

odbywały się kilka tygodni później, uważali, że to wilamowscy Polacy i Polacy wsiedleni 

odznaczali się w nich ogromną brutalnością, zwłaszcza w stosunku do mężczyzn. W pamięci 

moich rozmówców szczególnie zapadł rodzaj tortury zwany „żabkami”: „[Sąsiad] opowiadał 

właśnie o tym, że takim starym chłopom żabkę kazali skakać, czyli tak, tu trzymać się za nogi 

i tak podskakiwać”123. Moja rozmówczyni tak to zapamiętała: 

 

Tam, gdzie teraz jest sklep w Rynku, w piwnicy siedzieliśmy, to wzięli chłopów (…) 

więcej takich chłopów, i był też [nazwisko]. Ten był… w okropnej celi. Tego mieli zabić. 

To wszystkie chłopy były już u góry, i żabki skokają, a ta bezpieka, nasi wilamowscy 

[nazwisko wilamowskiego Polaka i Polaka wsiedlonego], co tu mieszkał, do szkoły 

chodziliśmy razem, rozumiesz, nikt im nie robił krzywdy. Ci tak bili chłopów124.  

                                                

123 K/1945–1949/2017. 

124 K/1920–1924/2014: „Diöt, wu yta s’gyweł ej ym Rynk, ym kałer zoswer, do nöma zy dy kłopa, (…) mejer 

zyty kłopa wün, ȧnȧ wiöe hoüt der [wi’ȧ zih śrȧjwt]. Dar wiöe…. w okropnej celi. Tego mieli zabić. Do dy ganca 

kłopa wün śun derheja, ȧna żabki skokają, ȧn di bezpjeka, ynzer Wymysiöejer, [śpicnoma fu ȧm Wymysiöejer 

Pöła], [śpicnoma fu ȧm ȧjgyzidlta Pöła], wo dö wönt, y dy śül gejwer cyzoma, ferśtejsty, nimyd maht’ȧ kȧ kjyc 

ny. Di jata di kłopa…”. 
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Kobieta podkreślała, że mężczyźni byli bici przez jej znajomych, Polaków, którzy mieli wtedy 

między 19 a 30 lat. To, co widziała i słyszała z sali przesłuchań, wprost nazwała „masakrą”: 

 

Ja stoję już pierwsza, na schodach do góry, a tam, też takie chłopy. Słyszysz tylko, jak biją, 

jak dostają, jak kwiczą, była… masakra. Zakrwawione, całkiem… uszy rozbite, wszystko, 

nie rozpoznałeś tych chłopów. Tak byli pobici, tak byli zakrwawieni. (…) Jak szłam na 

dół, do piwnicy, wołał mnie ktoś, nie wiedziałam, że on tam siedzi, [nazwisko 

Wilamowiana]. „[imię], chodź do mnie”. Mówił po polsku wtedy, nie? „Co tam zrobili z 

tymi chłopami?” Ja powiedziałam: „Feter, jak tam ich bili. A mi powiedzieli, że mnie chcą 

zabić”. On tam nie był jeszcze u góry, bo jego zabiją osobno. „Co ja im jestem winny? 

Byłem przy strzelcach, teraz wróciłem z wojska, i teraz mnie aresztują – powiedział. – Co 

ja jestem winny, mnie chcą zabić”125. 

 

Mężczyzna został przedstawiony w tej historii w roli ofiary. Można tu dostrzec topos 

niewinnych Wilamowian. Moja rozmówczyni zasugerowała, że skoro niemieckość miała być 

według Polaków przestępstwem, to Wilamowianin, który należał przed wojną do polskich 

organizacji patriotycznych, nie powinien być karany. Jest to podobna retoryka, jaką można 

odnaleźć w deklaracjach wierności z postępowań rehabilitacyjnych. Karzący go Polacy 

obrazują toposy nieuczciwych Polaków oraz Polaków prześladowców. Wszystkie te elementy 

narracji wpisują się we wzorzec interpretacyjny nieuczciwego potraktowania Wilamowian po 

wojnie. Można tu też dostrzec wzorzec interpretacyjny Wilamowianie są lepsi od innych – 

według tej narracji byli lepszymi Polakami, bo dzięki działalności w przedwojennych 

organizacjach polskich, bliżej im było do „Polaków z Polski” niż „naszych Polaków”. 

Wielu moich rozmówców mówiło o torturach, jakie spotkały ich rodziców bądź 

znajomych. Oprócz bicia (szczególnie często podkreślano wybijanie zębów oraz „obijanie 

nerek”) było to m.in. siadanie na gwoździach126, lizanie odbytu strażnikowi127, miażdżenie 

                                                

125 K/1920–1924/2014: Yhy śtej śun s’jyśty, ufa śtüfa derheja, ȧ diöt, oü zyty kłopa. Hjysty jok wi zy hoün, wi 

zy krigja, wi zy kwića, s’wiöe… masakra. Błütik, ganc… ün cyśłö ganc, dy kantst kȧn kłopa ny. Ȧzu wün zy 

byśłiöen, ȧzu wün zy błütik. (…) Wi’h gej runder yn kałer, rift mih, yhy wöst nist ny, do har diöt zyct, der Krywult: 

«[noma], kuźe cy mjyr». Ȧ kuzt pönyś derzȧnk, ny? «Wos hon zy diöt gymaht myt dan kłopa?» Yhy ziöet: «Feter, 

wi di zy hon gyśłiöen», «ȧ mjyr ziöeta zy, mejh weła zy derśłön». Har wiöe diöt ny derheja, bo ejn wan zy ekstra 

derśłön. «Wos bej yhy’ȧ śyłik? Yhy bej byn strzelca gywast, yt bej’h fun drowa kuma, ȧn yt ȧreśtjyn zy mih – 

ziöet’ȧ. – Wos bej yh’ȧ śyłik, mejh weła zy derśłön»”. 

126 M/1940–1944/2017. 

127 K/1930–1933/2018. 
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palców128. Te dokładne opisy sugerowały, że jako metody wyciągnięcia informacji Polacy 

stosowali najbrutalniejsze: „Mój tata tam nic nie był winny, ale oni go o szwagra chcieli pytać, 

bo wujek był przy niemieckim wojsku. Gwoździami go nakłuwali, ale nie wyzdradził, taki był 

twardy”129. Jedna z moich rozmówczyń opowiadała mi o mężczyźnie, którego traktowano 

niezwykle brutalnie: 

 

Tego to chcieli zabić. Powiedzieli: „Teraz cie tu zabijemy”. Od razu wszystkie zęby mu 

wybili, a on tak siedział cały z krwi na tym stołku, a oni go bili i bili, a on im po polsku 

odpowiadał: „Bóg zapłać”. Już mu było wszystko jedno, bo myślał, że go zabiją. I potem 

jak go puścili, to wyjechał do Niemiec, bo mi mówi [imię]: „Za to, co mi tu zrobili, nie 

mogę w tym kraju zostać”130. 

 

W opowieściach o torturach obecne są toposy niewinnego Wilamowiana oraz 

niewdzięcznego Polaka. Wilamowianin przez przynależność do Związku Strzeleckiego przed 

wojną wspierał naród polski, co nie było w tym mieście oczywiste, a teraz był prześladowany. 

Dwie kolejne historie mają cechy historii bohaterskich: pierwszy mężczyzna mimo tortur nie 

zdradził miejsca pobytu szwagra. Drugi – mimo niezwykłej brutalności oprawców – 

nazwanych z imienia i nazwiska wilamowskich i wsiedlonych Polaków, odpowiadał im „Bóg 

zapłać”. Przywodzi to na myśl słowa: „Jeśli cię ktoś uderzy w prawy policzek, nadstaw mu 

i drugi” (Mt 5,39.). Polacy przedstawieni zostali w niej jako prześladowcy i barbarzyńcy. W 

opowieści tej widoczny jest również wzorzec interpretacyjny trzeba być dobrym człowiekiem 

zawierający w sobie opozycję toposów pobożnych Wilamowian i Polaków bezbożników. 

Opowieść ta miała zapewne też usprawiedliwić wyjazd torturowanego mężczyzny do 

Niemiec, który mógł być problematyczny w kontekście deklaracji Wilamowian (topos nie 

wyjechali, bo byli niewinni), że nie są Niemcami. Tak skrajna sytuacja przemocy była 

wystarczającym powodem do wyjazdu. 

Według niektórych moich rozmówców pobicia te negatywnie wpływały na późniejsze 

zdrowie, a także powodowały przedwczesną śmierć uwięzionych, również po kilku latach: „No 

i po tym ojciec już zaczął chorować, już go te nerki zaczyny boleć, już potem to oni tam tego 

nie mógł, tamtego nie mógł, to ojciec tak trzy roki chorowoł, kalikowoł, a w 1950 roku umarł, 

                                                

128 M/1925–1929/2012. 

129 M/1940–1944/2017. 

130 K/1920–1924/2017. 
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miał 59 lat. Nie był stary, ja miałam 12 roków”131, „Mojego kuzyna, to UB na niego polowało, 

to jak go złapali, to tak go bili, że niedługo umarł, a miał 36 lat”132. 

Według wspomnień w Wilamowicach aresztowanych próbowano na różne sposoby 

wspierać, np. przynosząc im jedzenie. Nie zawsze członkowie rodziny byli wpuszczani. Jak 

pisał Danek (b.d.: 4): „Zatroskana i zrozpaczona mama, kilka razy przychodziła[,] prosząc o 

widzenie, lecz nie zezwolono”. Odseparowanie od rodziny, zwłaszcza w wypadku 

młodocianych więźniów, potęgowało cierpienie w areszcie (por. Engelking 2001). 

Niektórzy próbowali również wykorzystać znajomości z wsiedlonymi Polakami do 

uwolnienia swoich bliskich: „Mojego ojca tam tak bili, oni mu te nerki odbili, jeszcze [imię 

brata] brat, onego też bili, ale Franek był młody i przyleciał do domu i powiedział mamie tu: 

«Matko, jak nie pójdziesz za ojcem, tak go żywego nie uwidzisz»”133. Matka mojej 

rozmówczyni, zgodnie z jej opowieścią, pobiegła do człowieka, który wysiedlił jej sąsiadów i 

zajmował ich dom: 

 

On tu z nami bardzo dobrze żył, on tu każdy dzień siedział na górze, fajne takie chłopisko 

było, no i mama poleciała do niego: „Panie [nazwisko], ratujże pan męża, bo mi go zabiją 

na tej policji”, nie? Przecież była policja, nie milicja, bo to było dawno, potem 

przekształcili to wiele razy. I on zaraz wsiadł na rower i pojechał i wszystkim tam zrobił 

tym całym [nazwiska czterech wilamowskich Polaków i jednego Polaka wsiedlonego], cała 

władza to była władza. Oni chcieli Wilamowianów wszystkich powywozić134. 

 

 W tej historii Wilamowiana uratował Polak wsiedlony, który reprezentuje tutaj topos 

dobrego Polaka. Kobieta wtrąciła, że był on „fajny” – zapewne, aby wytłumaczyć, dlaczego jej 

rodzina utrzymywała z nim kontakt, choć wysiedlił on ich sąsiadów. Jedna z moich 

rozmówczyń opowiadała, że ona i kilka dziewcząt zostały uratowane przed biciem przez 

człowieka, który mieszkał w Krakowie, a przed wojną był nauczycielem w Wilamowicach. 

Siostra jego żony Wilamowianki miała, według relacji mojej rozmówczyni, zadzwonić po 

niego, gdy dowiedziała się, że aresztowana została młodzież: 

 

                                                

131 K/1935–1939/2017. 

132 M/1940–1944/2021. 

133 K/1935–1939/2017. 

134 K/1935–1939/2017. 



 

 

247 
 

I na to przyjeżdża pan, więcej, trzech mężczyzn przyszło takich, na żółto z orderami, z 

orderami, a ja znałam Wołoszyna. To nauczyciel. (…) A potem przylatuje, elegancko 

ubrany, jak żołnierz, na żółto ubrany z orderami. A ja go chwytam za rękę, stoję tu, 

powiedziałam: „Panie Wołoszyn, proszę nos ratować, pan mnie uczył, pan był u stryja 

mojego w Krakowie”, trzymam go, a oni już chcą wejść, a tam on patrzy, a taka masakra. 

I powiedział tak: „Chłopy wychodzą, a my musimy wejść”. Nas też mają tak bić, 

rozumiesz? A on tak: „Coście zrobili z chłopami, ale kobiety proszę mi nie ruszać. To są 

moje uczennice”. I nas zawrócili do piwnicy. Myśmy nie dostali, chłopy dostali135. 

 

W tej historii widoczna jest opozycja toposów złych „naszych Polaków” oraz dobrych 

„Polaków z Polski” – to nauczyciel, który pochodził z Krakowa, bronił Wilamowian przed 

Polakami wilamowskimi i wsiedlonymi. 

Zgodnie z relacją kobiet dziewczęta zostały następnie przewiezione do obozu w 

Mikuszowicach. Moje rozmówczynie opowiadały głównie o pobitych mężczyznach, jednak 

pojawiają się też wzmianki o pobitych kobietach: „Jo miała 17 lat, toch baty dostała na 

bezpiece”136. Według większości osób, z którymi rozmawiałem w Wilamowicach, kobiety 

podczas aresztowań nie były bite: „Mame wzieni do Wilamowic na bezpieke, ale mówiła, że 

nic jej nie robili ani nie bili, a potym przewieźli do Mikuszowic”137.  

 Jedna z moich rozmówczyń zapamiętała, że jej przesłuchanie w Wilamowicach 

przebiegło spokojnie: 

 

Przyszłam tam, a on przyniósł szklankę (…) wody, postawił przede mną i… i idzie dalej. 

Maryjo święta no co, ja się boję, trzęsę się cała. Co on ze mną zrobi. Przyszedł z powrotem. 

„No uspokoiłaś się?” „Tak – powiedziałam. – Proszę rozmawiać, o co panu chodzi” – 

powiedziałam. „Jesteś od [przydomek]?” Maryjo święta, skąd on to wie? „Tak, od 

[przydomek]. Piszę się [nazwisko], a siostra moja też tu jest. Tak, w drugiej celi”. Czarny 

mężczyzna. Nie wiem, kto to jest. A to był ze Starej Wsi [nazwisko]. (…) Nie bił mnie, 

                                                

135 K/1920–1924/2017: „Ȧn uf dam kymt der hjer gyfiöen, mejer, ȧ drȧj kłopa köma zyty, oły, myt ordern, ȧ yhy 

kant ȧ Wołoszyn. S’ej der śiłer. (…) Ȧn nöht kymt’ȧ gyłoüfa, elegant ogycün, wi ȧ drow, goł ogycün myt ordern. 

Ȧ yhy fang’ȧ fjy dy hand, yh śtej dö, ziöet yh: «Panie Wołoszyn, proszę nos ratować, pan mnie uczył, pan był u 

stryja mojego w Krakowie», hałd yh’ȧ, ȧn di weła śun rȧjngejn, ȧn diöt zit’ȧ zyty masakra. Ȧn’ȧ ziöet ȧzu: «Dy 

kłopa gejn roüs, ȧn wjyr zuła nȧjgejn». Yns zuła zy oü ȧzu śłön, ferśtejsty? Ȧn har ȧzu: «Coście zrobili z chłopami, 

ale kobiety proszę mi nie ruszać. To są moje uczennice». Ȧn zy dryta yns cyryk, yn kałer. Wjyr krigta ny, dy kłopa 

krigta”. 

136 K/1925–1929/2007. 

137 K/1930–1934/2014. 
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tylko mnie pytał, czy jestem z Wilamowic, komu należę i nie przyznał się, skąd on jest i 

puścił nas na dół. „Ale do domu was nie mogę puścić” – powiedział. A ja mu mówię: „A 

dlaczego nie? Bo są wyżsi ode mnie. Oni rozstrzygną”. No i wtenczas my pojechali do 

lagru [do Mikuszowic]138. 

 

 Moi rozmówcy wielokrotnie wspominali o tym, że w areszcie w Wilamowicach kobiety 

były gwałcone, jednak nie podawali przydomków ofiar. Wśród starszych rozmówców 

rozpowszechniona była sfabularyzowana i sfolkloryzowana opowieść o pewnej młodej 

Wilamowiance, którą próbował zgwałcić jeden z Polaków pilnujących jej celi. Moje 

rozmówczynie z uśmiechem na twarzy mówiły, że była ona tak silna, że obezwładniła 

niedoszłego gwałciciela do czasu, aż przyszedł milicjant, który słyszał krzyki. Milicjant ukarał 

sprawcę, a cała historia skończyła się jego ślubem z bohaterką tej historii. W tej krótkiej 

opowieści warto zwrócić uwagę na kilka toposów, w tym nieporadnych Polaków – Polak, 

mężczyzna, został ośmieszony, bo okazał się słabszy fizycznie od kobiety – Wilamowianki. 

Opowieść ta pokazuje też siłę i odwagę Wilamowianki, jest w niej więc również topos 

sprytnych Wilamowian.  

Zapewne historie bohaterskie w tych trudnych dla Wilamowian czasach były potrzebne. 

Niewinność Wilamowianki – brak dowodów na prześladowanie przez nią Polaków w czasie 

okupacji ma potwierdzić w tej opowieści milicjant – przedstawiciel ówczesnej władzy, który 

nie dość, że ukarał Polaka-strażnika, to ożenił się z Wilamowianką. Postać milicjanta to 

przykład toposu dobrego Polaka – w tym wypadku należał on do „naszych Polaków”, bo 

pochodził z jednej z okolicznych wsi. Jednak z racji sprawowanej funkcji reprezentował aparat 

państwowy.  

 Aresztowania w Wilamowicach opisywane były jako najbardziej brutalne i krwawe. 

Mężczyźni byli tam, według zebranych opowieści, torturowani, a kobiety mogły zostać również 

zgwałcone. Niektórzy z moich rozmówców zapewniali, że trafiali tam kilka razy, czasem udało 

im się sprawić, że zostali wypuszczeni po kilku dniach. W wypowiedziach Wilamowian to 

                                                

138 K/1920–1924/2017: „Yhy kom diöt, bröht’ȧ głazła (…) woser, śtełt’ȧ fjyr mer, ȧn’ȧ z … Ȧn’ȧ gejt weter. 

Maryjo śwjynty no wos, yh fjet mih, cytyst s’gancy. Wos wyt’ȧ yta myt mer maha. Kymt’ȧ cyryk. «No uspokoiłaś 

się?» «Tak – ziöet yhy. – Proszę rozmawiać, o co panu chodzi» – ziöet yhy. «Jesteś od [śpicnoma]?» Maryja 

śwjynty, skąd on to wie? «Tak, od [śpicnoma]. Piszę się [wi’s zih śrȧjwt], a siostra moja też tu jest. Tak, w drugiej 

celi». Ȧ świöecer kłop. Yhy wȧ nist ny, war dos ej. Ȧn dos ej fu Wymysdiöf der i [wi’ȧ zih śrȧjwt]. (…) yhy krigt 

ny, ok’ȧ fret mih, do’h bej fu Wymysoü, fu wam yh gyhjy, ȧn’ȧ bykent zih oü ny, fu wun’ȧ ej, ȧn’ȧ łyt yns runder. 

«Ale do domu was nie mogę puścić» – ziöet’ȧ mer. Ȧ yhy ziöet’um: «A dlaczego nie? Bo są wyżsi ode mnie. Oni 

rozstrzygną». No i wtenczas my pojechali do lagru”. 
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Polacy (wymieniani z imienia i nazwiska i określani kolektywnie Polakami) byli inicjatorami i 

sprawcami tych tortur, tymczasem Danek w swoich wspomnieniach większą uwagę zwracał na 

brutalność funkcjonariuszy NKWD.  

7.5. Pożar Młyna Neumanna w relacjach Wilamowian 

Najbardziej charakterystycznym i silnie obecnym w pamięci Wilamowian wydarzeniem 

związanym z aresztowaniem Wilamowian był pożar Młyna Neumanna w Białej 6 września 

1946 roku139, zwanego w Wilamowicach „Młynem w Komorowicach”140. Wilamowian, 

głównie młodzież, schwytano wtedy i wywieziono, aby gasić młyn i uporządkowywać 

pogorzelisko. Nigdzie w literaturze nie pojawiają się informacje na ten temat141, jednak 

wszyscy moi rozmówcy stwierdzili, że było to działanie wycelowane w Wilamowian przez 

mieszkańców okolicznych wsi: 

 

Oni nie mogli zrozumieć, i to była największa złość. Bo po wojnie to była taka nienawiść, 

i napuszczali różnych tych, i siedziało, bitki były i różne te. Policja była taka byle jaka 

pozbierana, to chodzili, pili i chodzili tych ludzi bić, po wojnie. Po wojnie się tu w Bielsku 

palił młyn, taki duży. To oni, ci komuniści to spolili wprost. To wszystkich nos brali, tu, 

łapali ci komuniści, Wilamowianów, i do Bielska do tego młyna142. 

 

Słowa „policja pozbierano” oznaczają „byle jaka”, a więc nie do końca zgodna z 

prawem, nie do końca oficjalna. Wpisuje się to w topos „naszych Polaków” prześladowców, 

działających nie całkiem legalnie, lecz też nie całkiem niezgodnie z prawem. Podkreślenie, że 

odpowiedzialni za to byli właśnie polscy sąsiedzi, szczególnie Polacy wsiedleni, widoczne jest 

m.in w tej wypowiedzi: 

 

Później tam się palił w Komorowicach to, koło Bielska (…). Nie wiem z jakiej racji, pełno 

zboża, no i przyszli, i też panienki zbierali. Ta szumowina ta nasza, te fornole z Pisarzowic, 

co tu przyszli na majątki i ci tak wojażyli, myśleli, że na całe życie czyją krzywdę se będą 

                                                

139 Pożar ten miał znaczenie polityczne, wykorzystano go jako pretekst do aresztowania władz Białej (por. 

Porębski 2013: 45–46, 263). 

140 Tak też będę go nazywał w tej pracy. 

141 Wspomniałem o tym wydarzeniu w mojej pracy magisterskiej (Król 2018: 30). Cytat z wywiadu, który to 

porusza, zamieścił w swojej pracy doktorskiej również Neels (2012: 92).  

142 M/1925–1929/2009RN. 
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mieć. To przyszli po mnie też takie fornole, opaski se dali na tym, na rękę, to ja ich 

nazywałam, że to są złodzieje dzienne, bo złodziej w nocy idzie kraść, nie? A oni szli w 

biały dzień. Co chcieli, to brali143. 

 

 Poprzednio cytowany rozmówca wprost powiedział, że młyn został celowo podpalony. 

Moja rozmówczyni również podejrzewała, że pożar mógł być podpaleniem. W opisie 

sprawców widać toposy nieuczciwych Polaków i Polaków złodziei – rekwirowanie majątku i 

mienia zostało przez kobietę uznane za kradzież. 

 

7.5.1. Moment aresztowania 

Aresztowanie – według cytowanej powyżej rozmówczyni – odbyło się spokojnie. Kobieta 

zapamiętała, że Polak, który po nią przyszedł, powiedział „To tylko przesłuchanie, ona ino 

protokół podpisze i przyjdzie z powrotem”144. Nie skorzystała z okazji, by uciec, czego później 

żałowała.  

 

I przyszli po mnie, a mama akurat robiła kluski ze śliwkami, i mówi do tego, jeszcze u 

moich [przyszłych] teściów ten był [na majątku], [nazwisko wsiedlonego Polaka] u moich 

teściów, no jeszcze wtenczas żem nie rozmawiała [nie była w związku z mężem], nie? z 

tym. To mówi [matka]: „Ona jeszcze nie jadła obiadu, jak te kluski ugotuję, to przyjdzie”. 

Mama była mądrzejsza, jak ja, mówi: „Słuchaj, nie idź mi tam”, gdzie ABC jest [nazwa 

sklepu], tam było niby policja, a ja się bałam. Żebym [gdybym] uciekła, żebym się 

schowała, ja się bałam, o mamę, że jak ja nie pójdę, to przyjdą po mamę. I poszłam, 

zjadłam, zgłosiłam się, wchodzę, a tam mie rzucili jak jaką bandytę do piwnicy i tam już 

dwóch siedziało w piwnicy mi mówią: „Dlaczego się dałaś złapać?”. „A dlaczego wy?”145 

 

 Nie była to postawa bierna, lecz czynna – kobieta nie uciekła, gdyż bała się o swoją 

matkę. Z późniejszej perspektywy przyznała, że postąpiła głupio: „Mama była mądrzejsza niż 

ja. A ja byłam głupia, bo taka młoda dziewczyna, nie? Bo ja się bałam, że wezmą mamę z 

                                                

143 K/1925–1929/2009RN. 

144 K/1925–1929/2014. 

145 K/1925–1929/2009RN. 



 

 

251 
 

bratem na Ural. Powiedziałam nie, ja pójdę, bo przecież ja nikomu nic złego nie zrobiłam”146. 

Wilamowianka twierdziła, że „[m]ama miała małe dziecko, to by ją nie wzięli. Ona mi dobrze 

radziła, a jo była tako zacofano”147. Taka krytyczna ocena swoich ówczesnych wyborów 

wynika z wiedzy na temat tego, co wydarzyło się później – jej zdaniem i tak nie aresztowano 

by wtedy jej matki. W tej historii widoczny jest topos nieuczciwych Polaków (sugestia, że 

chodzi tylko o przesłuchanie) oraz sprytnych Wilamowian (matka rozmówczyni, której plan 

miał duże szanse powodzenia). 

Jednak inna rozmówczyni twierdziła, że poszła do młyna, żeby zapobiec wywózce 

swojej matki: „Bo po mame przyszli, mie było żol tej mamy, miałam 14 lat, i jo poszłam, jo się 

zgłosiłam. [nazwisko wsiedlonego Polaka] był taki ormowiec, tem przyszedł po mnie”148. 

Kobieta ta nie użyła określenia Polak, ale „ormowiec”. Być może jest to związane z tym, że 

sama identyfikowała się jako wilamowska Polka i jak wynika z dalszej części wywiadu, 

dystansowała się raczej do Wilamowian niż do Polaków.  

 Inna moja rozmówczyni wspominała, że aresztowanie odbyło się w nocy, kiedy wraz 

ze swoją siostrą i dwoma kolegami wrócili z zabawy na dożynkach w Dankowicach. Był to 

wrzesień 1946 roku, w Wilamowicach dalej jednak panowała atmosfera strachu przed 

prześladowaniami, skoro moja rozmówczyni twierdziła: „[imię chłopca] powiedział tak [do 

kolegi]: «Kazek, zostań tu, ja pójdę na Rynek, zobaczę, czy jest łapanka». A on był 

Wilamowianem, a był Żydem, to wtedy [po wojnie] miał się dobrze”149. Kobieta przyznała w 

dalszej części wywiadu, że skoro jego ojciec został zamordowany przez Niemców, to był on 

dla ówczesnych władz bardziej wiarygodny.  

Drugi kolega odprowadził dziewczyny do domu i siedział z nimi w „kumorze”. Wkrótce 

rozległo się pukanie do drzwi: 

 

Nagle ktoś puka, ja mówię, kto tam jest? A to już było tak koło północy. (…) 

Powiedziałam: „Kazek wlyź za to łóżko, a bedziemy widzieć, co z nami zrobią”. No to 

przyszli, jeden był z Jawiszowic, a drugi z Oświęcimia. Bo oni byli przy policji takie. I 

                                                

146 K/1925–1929/2014: A dy mama mȧj wiöe gyśȧjter wi yhy, ȧ yhy wiöe ȧ duł nast no, ȧ zyta jung mȧkja, ny? 

Yhy füt mih, do zy wan dy mama nama mytum brüder ufa Ural. Yh ziöet nȧ, yhy wa gejn, oder yhy ho ju nist 

nimanda ny gymaht. 

147 K/1925–1929/2004. 

148 K/1930–1934/2020. 

149 K/1925–1929/2019: „Der [noma], ziöet ȧzu: «Kazek, błȧj dö, yhy wa gejn ufa Rynk, yh wa zan, op zy fanga». 

Ȧ har wiöe ȧ Wymysiöejer, ȧ dos wiöe, ȧ Jüdakynd, to derzȧnk hot zih güt”. 
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weszli do środka. Mama musiała z nimi wejść [do kumory], bo byłyśmy dwie 

dziewczyny150. 

 

Matka dziewcząt prosiła, by je zostawić z racji młodego wieku, jednak aresztujący nie 

ustąpili: „«Ubierać się, do młyna!» Mama prosi, godo: «Ady sie zmiłujcie, popatrzcie się, ona 

mo same wrzody na rękach, ka mi weźmiecie te dzieci?». «Nima godki, do młyna» (…), to była 

noc, drugo godzina w nocy, jak my poszły”151. 

Wilamowianie zostali zawiezieni tam samochodami ciężarowymi. Moja rozmówczyni 

opowiadała, że przywożono ich tam stopniowo: „To brali codziennie innych. To długo, bo to 

było zboża w pierniki, to długo trwało”152. Według niektórych transport odbył się jednorazowo. 

Według źródeł historycznych gaszenie pożaru przez straż trwało od 6 do 11 września153. 

 

7.5.2. Praca na miejscu 

Po przybyciu na miejsce młodzież przydzielono do pracy w ciężkich warunkach. Dziewczęta 

trzymały worki, do których wsypywano spalone zboże: „Całą noc my… chłopy szuflowali do 

worków, a jo worki trzymała. A tam było tak gorąco, bo te drzwi były żelazne, ale był gorąc”154, 

„I zawieźli nas później autem tam do młyna i tam taka ruła szła, co spolone to zboże, i było 

trzeba worki trzymać i następny. Odsuwali, nie?”155. Jedna z moich rozmówczyń opowiadała, 

że była tak zmęczona, że po przepracowanej nocy rano położyła się w magazynie i o mało nie 

przegapiła transportu do Wilamowic156. Moi rozmówcy podkreślali, że zarówno kobiety, jak i 

mężczyźni pracowali w ciężkich warunkach całą noc i cały dzień: 

 

                                                

150K/1925–1929/2019: „Uf ȧmöł pöht imyd, ziöet yh ȧzu, war ej dö? Ȧ dos wiöe śun ȧzu hołwy naht (…). Ziöet 

yh: «Kazek wlyź za to łóżko, a bedziemy widzieć, co z nami zrobią». No to köma zy, ȧner wiöe fu Zawyś, der 

ander wiöe fu Oüswynca. Bo oni byli przy policji takie. Ȧn zy köma nȧj. Dy müter müst myta gejn nȧj, do wer 

zȧjn cwe mȧkja”.  

151 K/1925–1929/2017. 

152 K/1930–1934/2020. 

153 Por. https://www.gov.pl/web/kmpsp-bielsko-biala/historia-bielskiej-strazy [dostęp: 7.10.2021]. 

154 K/1930–1934/2020. 

155 M/1925–1929/2009. 

156 K/1930–1934/2020. 

https://www.gov.pl/web/kmpsp-bielsko-biala/historia-bielskiej-strazy
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Jedną noc pracowaliśmy całą. W dzień pracowaliśmy, musiałyśmy z Helką [przydomek], 

wyrzucałyśmy worki z dołu z piwnicy do okna. Jakie to było ciężkie, nie? A nikt się nas 

nie pytał. Miałam porządną sukienkę i sobie tam ją zniszczyłam. I takie rzeczy były157. 

 

Według opowieści moich rozmówców młodzież spała drugą noc w opuszczonych 

budynkach prywatnych: „Jedną noc tam spaliśmy. W takim prywatnym, co Niemcy byli 

wyrzuceni z mieszkania albo wywiezieni, to tam słomę rozłożyli”158. Dla lepszego zrozumienia 

tych dwóch wypowiedzi ważny jest kontekst wcześniejszego wysiedlenia mojej rozmówczyni. 

Fakt zniszczenia sukienki był dla kobiety tym bardziej ważny, że kilka miesięcy wcześniej 

straciła cały swój dobytek. Z jej doświadczenia mogła wynikać również wrażliwość na 

wysiedlenie Niemców. Wielokrotnie w trakcie wywiadu podkreślała, że była spokrewniona z 

Niemcami kamienickimi i starobielskimi, których spotkał właśnie taki los. Zgodnie z toposem 

Polaków prześladowców dla kobiety wysiedlenie przez nich Niemców było prawdopodobne. 

Oprócz ciężkich warunków pracy, szczególnie mężczyźni byli karani za robienie 

przerw: „I potym ci chłopy szli sikać, to tak bili tych chłopów, Staszek [przydomek] też 

wtenczos był, tak wrzeszczoł biedny”159. Jeden z moich rozmówców pracował przy noszeniu 

worków: „Do piwnicy, worki nasypywać, ci drudzy musieli po schodach wynosić. Ten młyn 

tam jeszcze się polił i wszystko, i zbierali takich ludzi i musieli tam iść robić. To nie jeden się 

z tymi workami przewracoł i zaś wstoł i…”160. W innym wywiadzie wspominał, że „Jak se za 

mało nasypałeś do worka, to takie kije mieli i ci wpierdolili, i musiałeś więcej dosypać i 

dopiero”161.  

Najmłodsza Wilamowianka, która była tam, mając 14 lat, mówiła mi: „No mnie nie bili, 

bo jo byłam dziecko jeszcze przecież”162. Jednak starsze dziewczęta również były karcone siłą: 

„Ja przy tych workach stałam, co to gorące zboże szło, to jeden szedł i kopnął mnie w tyłek”163. 

 

                                                

157 K/1925–1929/2010: „Ȧ naht atwer ju, ȧ naht atwer ju dy gancy naht. Ym tag atwer, wer müsta mytum Helka 

fum [śpicnoma], fȧtwer dy zek roüs fu unda fum kałer ys fanster. Wi dos śwjer wiöe, ny? Ȧn nimyd fret yns. Hot 

yh ȧ öntłik rykla ȧn diöt maht yh’s mer cynist, ȧna zyty zaha wün”.  

158 K/1925–1929/2010: „Ȧ naht śłüfwer diöt. Y ȧm zyta prywata, wo dy Doüća roüsgyfȧt wün fur wönung oba 

roüsgyfiöen, to hota zy śtruw gyłet”. 

159 K/1930–1934/2020. 

160 M/1925–1929/2009RN. 

161 M/1925–1929/2017. 
162 K/1930-1934/2020. 

163 K/1925–1929/2010: „Yhy by dan zak, wu dos hȧs gytrȧd wiöe, ȧ ȧner ging, to ȧ jat mer ufa öeś”. 
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7.5.3. Przemoc seksualna 

Młodym Wilamowiankom groziło również niebezpieczeństwo wykorzystania seksualnego. 

Zebrałem liczne relacje, w których wystąpił topos złych Polaków, którzy gwałcili podczas 

gaszenia młyna: „Mie dali tam, co się sypało to spolone zboże. A tu fuk, tak mi po tyłku. No to 

mówię: «Jezus, już wiem, co jest». Putek [chrzestny] mi powiedział: «Jak tyś tu trafiła?», że 

będą gwołcić, wiesz?”164. 

Gdy moja rozmówczyni wspominała o swojej historii, jej koleżanka powiedziała: „A 

mało tam zgwołcili? Jezus, co tam się robiło, co się tam dzioło!”165. Gdy rozmawiałem z dwoma 

siostrami, które były zabrane do młyna, jedna z nich stwierdziła: „Nos obronili, ale pare 

dziewuch tam padło”166. Druga skomentowała: „Ale niektóre chciały, nie broniły się”167. W 

podobnym tonie wypowiedziała się inna kobieta: „Która była starszo, to poszła. Nie wiem, ale 

tak mówili. Godały: «A, idźze idźze głupio», bo one wiedziały”168. Widoczne są tu strategie 

narracyjne minimalizacji winy oraz obwiniania ofiary. Krzywda zgwałconych dziewczyn jest 

minimalizowana poprzez zwracanie uwagi na inne dziewczęta, które mogły chcieć uprawiać 

seks ze strażnikami. 

Jedna z kobiet mówiła, że przemocy seksualnej doznała już po wyjściu z domu, gdyż 

mężczyźni, którzy je aresztowali, nie opuszczali ich aż do samego młyna.  

 

Wszystkie dziewczyny idą do młyna coś tam robić, to była noc. A ten z Jawiszowic wziął 

ją [siostrę] pod rękę, a ten z Oświęcimia mnie. A po drodze, my byłyśmy przecież młode 

dziewczynki, nie? To mnie obmacywał, tu i tu, to ja, jak wyszliśmy na ulicę, mu ręce 

odsuwałam. Potem godzinę, albo dwie, siedziałyśmy na policji, bo wiele dziewczyn 

chwycili. I jedziemy do młyna. A ten z Jawiszowic trzymał ją [siostrę] za rękę, że są parą, 

ale nic jej nie robił. A ten z Oświęcimia, usiadł sobie koło mnie i ciągle mi ręce pod 

sukienkę, bo nie miałyśmy spodni, tylko sukienki. A ja ciągle, to było dużo, cały autobus 

dziewczyn, a ja ciągle mu tą rękę odsuwałam precz, tą rękę precz, rękę precz!169 

                                                

164 K/1925–1929/2014. 

165 K/1930–1934/2014. 

166 K/1930–1934/2019. 

167 K/1925–1929/2019. 

168 K/1925–1929/2017. 

169 K/1925–1929/2019: „Oły mȧkja gejn y dy mejł yhta maha diöt, dos wiöe naht. Ȧna dar fu Zawyś nom ejs [dy 

śwaster] under dy hand, ȧ dar fu Oüswynca mejh. Ȧ underwȧgs, wjyr wün ju jungy mȧkja, ny? Ȧn underwȧgs 

byśtenik ȧzu toft‘ȧ mih, do dö, do yhy, gingwer uf dy śtrös, dy hend wȧg. Nöhta ȧ śtund, oba cwü śtunda ufer 

policȧj, bo hefa mȧkja hon zy gyfanga. Ȧna wer fiöen y dy mejł. Ȧ dar, fu Zawyś, hüłd ejs. Dos ej ȧ büw ȧn ȧ 



 

 

255 
 

 

Moja rozmówczyni miała wtedy dziewiętnaście lat, a jej siostra piętnaście. Starsza z nich 

tak relacjonowała mi dalszy ciąg wydarzeń: 

 

Dotarłyśmy do młyna (…). Nie trwało długo, może pół godziny, ten, co ze mną siedział i 

co mnie ciągle chciał macać i macać, powiedział mi tak: „Teraz pójdziesz, tam jest tako 

szopa, przyniesiesz worki”. No to posłuszno, musiałam iść. Jak tam przyszłam, wziął mnie 

do takiego kąta (…), rozebrał mnie, zaczon rozrywać, rozrywać te bluzke i to, a ja 

powiedziałam tak: „Nie rób mi nic, ja jestem chora, idź do mojej siostry, zostaw mnie, 

zostaw mnie, ja jestem chora, ja nie mogę, wiesz? Co chcesz mi zrobić?”. A on wszystko, 

majtki ściągo, a przechodził taki wyższy [funkcją], koło tej szopy i słyszał, że ja… że ktoś 

tam woła. No i przyszedł i powiedział tak: „Kogo tu masz?”. A on, że nikogo. „A z kim 

rozmawiałeś?” „No sam do siebie mówiłem”. (…) I mówi: „Chodź ino ze mną”. A ja na 

kolanach, całą tą szopę dookoła, majtki do ręki, suknie do ręki i tu na kolanach i uciekłam. 

Tam, gdzie te dziewuchy były. I mówie: „Dziewuchy schowcie mnie, schowcie mnie, 

dejcie mnie pod beczke”, dały mnie pod beczkę i siedze pod tą beczką. Ale on już więcej 

nie wrócił, bo ten z policji to wszystko słyszał, nie?170  

 

 Kobieta opowiadała, że była strażnikowi posłuszna. Świadczy to z jednej strony z 

przedstawiania siebie jako ofiary – niewinnej, młodej dziewczyny, z drugiej strony zaś – o 

toposie konieczności przestrzegania prawa, który zakłada, że należy słuchać rozkazów 

przedstawicieli władzy. Topos ten związany jest z wzorcem interpretacyjnym wiary w 

funkcjonowanie państwa, który widoczny jest w opowieści o dobrym Polaku, przedstawicielu 

                                                

mȧkja, oder ȧ maht nist. Ȧ dar fu Oüswynca, zoct zih ben mer ȧn byśtenik dy hand under s’rykla, bo wjyr hota ju 

kȧ höza, jok rykla. Ȧ yhy byśtenik, s’wün ju fejł, der gancy büs mȧkja. Ȧ yhy byśtenik di hand wȧg, di hand wȧg, 

di hand wȧg”. 

170 K/1925–1929/2019: „Kömwer y dy mejł (…) wjyr köma diöt, ȧn ziöetwer ȧzu. Julcia, co tu robimy. S’toüyt 

ny łang, ȧ hołwy śtund, dar, wu myt mer zos ȧn’ȧ byśtenik wułd’ȧ yhta tofa ȧn tofa, ziöet’ȧ mer ȧzu: «Yta wysty 

gejn, diöt, diöt ej tako szopa, wysty huła zek». No to posłuszno, müst yh gejn. Wi’h diöt kom, nom’ȧ mih y ȧ zyty 

ek, to była szopa, ȧ zyty ek, ȧ cug mih oüs, ȧ yhy ziöet ȧzu: «Ny mah mer nist, yhy bej krank, gej cy mer śwaster, 

łö mih, łö mih, yhy bej krank, yhy kon ny, wȧsty, wos wyłsty maha?». Ȧ har, ołys, majtki ściągo, ȧna s’ging, taki 

wyższy, koło tej szopy, ȧn’ȧ hüt, do yhy… diöt imyd rift. Ȧn’ȧ kom, ȧn’ȧ ziöet ȧzu: «Wan hösty dö?». Ȧn har 

ziöet ȧzu: «Nimanda». «Ȧ myt wam kuzty?» «No ȧłȧn kuzt yh cy mjyr». (…) I mówi: «Chodź ino ze mną». A 

yhy, ufa knija, całą tą szopę dookoła, majtki do ręki, suknie do ręki i tu na kolanach i uciekłam. Tam, gdzie te 

dziewuchy były. I mówie: «Dziewuchy schowcie mnie, schowcie mnie, dejcie mnie pod beczke», dały mnie pod 

beczkę i siedze pod tą beczką. Oder har kom śun ny cyryk, bo dar, z tej policji, dar höt ołys gyhüt, ny?”. 
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władzy, który uratował ją przed zgwałceniem przez złego Polaka – młodego chłopaka 

niestosującego się do rozkazów przełożonych. 

Siostrom na pomoc przyjechał już wspomniany Wilamowianin – Żyd. Według moich 

rozmówczyń, po wojnie jako Żyd miał on lepszą pozycję niż one i ich rodzina jako 

Volksdeutsche:  

 

I potem rano przyjechał [nazwisko] i wyciągnął ją [młodszą siostrę] do domu, on był Żyd 

i Polak [nie miał Volkslisty], poszedł tam i powiedział: „Dajcie mi tą dziewczynę do domu, 

bo popatrzcie, jak wygląda” [miała zaświerzbione ręce], a ja tak płakałam, jo tak płakała, 

a tyś [siostra] szła do domu, a jo została, bo mnie zostawił. Bo mówi: „Nusiu, nie bój sie, 

jo przyjde po ciebie. Ale obydwie nie mogę wyciągnąć. (…) Z wielką biedą Helcię 

wybroniłem stąd”171. 

 

Uwolnić mógł tylko jedną dziewczynę – siostrę mojej rozmówczyni, pod pretekstem, że 

jest to jego partnerka. Po przyjeździe do Wilamowic zawiadomił jej matkę o tym, że jej córka 

o mało nie została zgwałcona: „A on biedny, z nią [siostrą] do mamy, no i mamie to wszystko 

opowiadoł. Godo: «Wiecie co, pani [nazwisko], ona tak płacze, bo chcioł ją zgwołcić». A jo 

nie wiedziała, co to jest seks. (…) A on godo: «Co jo mogę zrobić, przecież jo już drugij nie 

wyciągnę»”172.  

Według mojej rozmówczyni przemoc seksualna nie była elementem systemu represji, 

lecz była motywowana indywidualnymi zachciankami strażników. W narracji tej widoczne są 

negatywne toposy dotyczące Polaków, np. Polaków prześladowców czy Polaków 

barbarzyńców. 

Opowiadała, że jej niedoszły gwałciciel został ukarany: „No i tam potym za niecałe dwie 

godziny przyszła policja i mnie wywołali i zapytali mi się, czy to prawda. No mówię, no 

prawda, rozebroł mnie i uciekłam. No i potym onego ukarali za to”173. W historii tej widoczny 

jest topos nieuczciwych Polaków – mężczyzna zachowywał się niezgodnie nawet z ówczesnym 

prawem.  

                                                

171 K/1925–1929/2019: „Ȧna nöhta s’mügjys kom der [noma], cug’ȧ ejs yn ham, ziöet’ȧ, har wiöe Żyd i Polak, 

ging’ȧ diöt, ziöet’ȧ, «gat mer dos mȧkja yn ham, bo zat ok, wi ejs oüszit» [krym], ȧ yh grȧn ȧzu…”. 

172 K/1925–1929/2019. 

173 K/1925–1929/2019. 
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Jak zapewniała moja rozmówczyni, w międzyczasie jej matka starała się o jej uwolnienie. 

W tym celu interweniowała u milicjanta, który zajmował wilamowskie gospodarstwo po 

wysiedleniu i brał udział w aresztowaniu wilamowskiej młodzieży. 

 

No i mama biedno… tu mieszkoł [nazwisko], taki policjant. No i ktoś mówi, idźcie że do 

tego [nazwisko]. Ta biedno matula do [nazwisko], tak go prosiła: „Panie [nazwisko], 

zlitujcie się nade mną, ady to młodo dziewuszka, idźcie, wyciągcie mi ją”. Posłuchał mamy 

i przyjechał. To było tak koło czwartej po południu174. 

 

 Zdaniem kobiety uwolnienie z młyna nie oznaczało końca groźby molestowania. Tym 

razem to „wybawiciel” – starszy milicjant, którego jej matka prosiła o pomoc w sprawie 

wyciągnięcia córki, próbował zmusić ją do seksu: 

 

A tyn [nazwisko wsiedlonego Polaka] przyjechoł, była czwarta po południu i wyciągnył 

mnie stamtąd. No i na rowerze (…). No jak pod Górę tam, pod Krzywą, tam były takie 

stodoły, pamiętom z lewej strony. Powiedział mi tak: „Dziewczynko, teraz pójdziesz ze 

mną”; a ja powiedziałam: „Panie [nazwisko], jedźcie dalej ze mną, jedźcie do mamy!”. Nie 

zrobił mi nic, ale jechaliśmy dalej, do Pisarzowic, tam też coś znowu było: „Teraz 

pójdziemy tu, nie bój się, teraz idziem tu”. Ja znowu: „Maryjo, niech pan jedzie dalej, niech 

pan jedzie jeszcze trochę dalej”. Dojechaliśmy aż do [nazwisko najbliższego sąsiada]. A tu 

jest stodoła. To była ostatnia stodoła, powiedział mi, tak mnie chwycił i powiedział: 

„Chodź tu ze mną, za tą stodołę”. „Panie [nazwisko] – ja błagom. – Tu jest moja mama”. 

Ale nic mi nie zrobił. Wiesz, jakbym to wiedziała, to bym napisała książkę, by to można 

wszystko czytać175.  

 

W opowieści tej liczne negatywne toposy dotyczące Polaków (nieuczciwych, prześladowców) 

są związane z wzorcem interpretacyjnym naszym Polakom nie można wierzyć, który sugeruje, 

                                                

174 K/1925–1929/2019: „(...) Ȧ hüt dy müter, ȧn’ȧ kom gyfiöen. Dos wiöe śun ȧzu ym fjyr nömytag”. 

175 K/1925–1929/2019: „Ȧ ziöet mer ȧzu: «Mȧkja, yta wysty myt mjyr kuma»; ȧ yhy ziöet: «Panie [nazwisko], 

jedźcie dalej ze mną, jedźcie do mamy!». Ȧ maht mer nist, oder wjyr fün wejder weter, uf Śrȧjwadiöf, wiöe wejder 

yhta: «Yta gejwer dö, ny fjet dih, yt gejwer dö». Yhy wejder: «Mȧryja, fiöet nö weter, fiöet nö ȧbysła weter». 

Kömwer pocym [śpicnoma fum nyndsta nökwer]. Ȧ dö ej di śoün. Dos wiöe dy łecty śoün, ziöet’ȧ, füng’ȧ mih 

ȧzu, ȧn’ȧ ziöet: «Kum yta dö, hynder di śoün». «Panie [nazwisko] – ja błagom. – Tu jest moja mama». Oder ȧ 

maht mer nist, wȧsty wos, wen yh het gywöst, diöft’ȧ śrȧjwa bihła, wje dos zȧjn ołys cy łaza”.  
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że łamali prawo, a nawet ci, którzy deklarowali pomoc, mogli ostatecznie okazać się 

prześladowcami. 

Kobieta spędziła w młynie jedynie kilkanaście godzin i jak sama twierdziła, „żadnej 

pracy tam nie widziała”176. Inna moja rozmówczyni, która w młynie przebywała kilka dni 

twierdziła, że przed wykorzystaniem seksualnym przez strażników można się było uchronić 

dzięki pomocy osadzonych tam Akowców: 

 

Od czasu, jak mnie zamknęli, to tracę głos. Ja zupełnie bez głosu wróciłam, jak nas wzięli 

do młyna, do młyna jak nas zabrali, a ten ubowiec, ten chciał koniecznie, żebym z nim 

poszła tam gdzieś do tych worków. Ale ja go wyśmiałam, ale tam byli też ci chłopcy, oni 

musieli być z AK, oni siedzieli całą noc przy nas. I opowiadali, i śmiali się, i my też z nimi. 

I z tej złości, że z nim nie poszłam, to dał mnie tam, bo w takich rurach szło zboże, bo młyn 

był podpalony i jak gasili, to leciało później to gorące zboże, musieliśmy to potem 

wpuszczać do worków i te worki podnosić do okien, takie całe cetnary. No to dał mnie do 

tej ostatniej rury, co to całkiem gorące zboże leciało. Do rana nie mogłam już 

wypowiedzieć słowa. Z tego pyłu177. 

 

W innym wywiadzie kobieta powiedziała: „Nie mógł nam tam nic zrobić, bo tam byli 

tacy, oni musieli być ci chłopcy z lasu i pracowali tam w tym młynie. To siedzieli tak, 

rozmawiali z nami, żeby on nam nic nie mógł zrobić”178. W tej opowieści można dostrzec 

opozycję toposów dobrych „Polaków z Polski”, których reprezentują akowcy i złych „naszych 

Polaków”, do których należał strażnik. Moja rozmówczyni przedstawiła siebie z perspektywy 

ofiary – w wyniku zemsty strażnika, jak twierdziła, straciła głos. 

Z analizy zebranych relacji wynika, że kobiety, które twierdziły, że przemoc seksualna 

ich nie dotyczyła, częściej minimalizowały krzywdę i stosowały obwinianie ofiar, mówiąc, że 

                                                

176 K/1925–1929/2019. 

177 K/1925–1929/2009: „Wi zy mih ȧjśpjerta, to fyngt’s mer dy śtym. Ja zupełnie bez głosu wróciłam, jak nas 

wzięli do młyna, y dy mejł wi zy yns noma, ȧn dar ubowjec, dar wułd diöhoüs do’h mytum gej y di zek diöt jynt 

ȧ. Oder yhy łaht’ȧ oüs, oder diöt wün oü büwa, di müsta gywast fum AK zȧjn, di zosa dy gancy naht ben yns. Ȧn 

zy fercyłta, ȧn łahta ȧn wjyr oü myta. Ȧn fu dam cün, do yh ny ging mytum, to go’ȧ mih diöt, bo yn zyta rün kom 

s’gytrȧd, wȧł dy mejł wiöe undercunda gywast, ȧn wi zy gyłeśt hota, to kom dos hȧsy gytrȧd nöhta, müstwer dos 

y dy zek nȧjłön ȧn dy zek hywa cym fanster roüs, zyty gancy cetnarn. No to go’ȧ mih cy dar łecta rür, wo zytys 

ganc hȧsys gytrȧd kom. Bocy mügja kund yh śun kȧ wüt ny ziöen. Fu dam śtoüb”. 

178 K/1925–1929/2010: „Ȧ kund yns diöt nist ny maha, bo diöt wün zyty, zej müsta oü zȧjn di chłopcy z lasu ȧn 

zy ata yr mejł diöt. Do zosa zy diöt, kuzta zy myt yns ȧn zu, do har yns nist ny kund maha”. 
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dziewczęta „same chciały” seksu ze strażnikami. Tymczasem te, które opowiadały, że same 

stały się obiektem molestowania, opowiadały o grozie, jaką przeżyły.  

 

7.5.4. Powrót 

Jak już wspomniałem, jednym z zapamiętanych sposobów na uratowanie się przed 

okrucieństwem strażników było przebywanie obok „chłopców z lasu”. Mojej rozmówczyni, 

która spoufaliła się z nimi, nie wyszło to jednak na dobre. Według jej relacji, chcąc się zemścić, 

strażnik skierował ją do pracy przy sypiącym się, spalonym zbożu: „Rano nie mogłam już nic 

mówić, straciłam już całkiem głos. I od tego czasu nie mogę już porządnie śpiewać”179.  

Wspomnienia z młyna były dla kobiet traumatyczne, jednak „chłopcy z lasu” zostali 

zapamiętani pozytywnie. Moja rozmówczyni podkreślała, że były tam też momenty, które za 

ich sprawą wspomina jako młodzieńczą zabawę: „Jak już odjeżdżaliśmy, to samochód stał przy 

młynie, a naprzeciwko była karczma. Oni siedzieli tam w oknie, to jak odjeżdżaliśmy, to 

zamrugałam tam do jednego, to wszyscy, co tam siedzieli, przylecieli do okna”180. W postaciach 

„chłopców z lasu” można dostrzec topos dobrych Polaków. 

Według jednej z moich rozmówczyń dzięki znajomościom można było wyjechać stamtąd 

wcześniej: 

 

A już nasza straż była, tylko że nie było aut, tylko były z wozem, nasza straż już tam miała, 

jak mnie mój chrzestny widział, mówi: „Dziewczyno, no gdzieś ty się tu dostała, 

dlaczegośty żeś ty się dała złapać?”. Mówię, ja się bałam, że po mamę. I dali pół litra wódki 

temu [nazwisko wsiedlonego Polaka], temu fornolowi, co z tą opaską, wykupili mnie za 

wódkę i przywiezła mnie ta straż z powrotem. W nocy o trzeciej rano181. 

 

Według tej relacji dziewczyna została wykupiona dzięki swojemu chrzestnemu w straży 

pożarnej. W przekazaniu łapówki można dostrzec topos nieuczciwych Polaków – w oczach 

mojej rozmówczyni, skoro butelka wódki załatwiała sprawę, to znaczy, że nie było podstaw do 

jej aresztowania. Wraz z nią odwieziona została jeszcze jedna dziewczyna: „Bo w straży był 

                                                

179 K/1925–1929/2010: „S’mügjys kund yh śun nist ny kuza, hot yh śun dy gancy śtym felün. Ȧn fu dar cȧjt kund 

yh śun mej ny öntłik zyngja”. 

180 K/1925–1929/2010: „Wi wer wȧg śun fün, to s’oüta śtind byr mejł, ȧn wizȧwi wiöe ȧ krȧćum. Zej zosa diöt 

ym fanster, to wi wer wȧgfün, to wynkt yh y dam ȧna, to ołys, wo diöt zosa, koma diöt cym fanster”. 

181 K/1925–1929/2009RN. 
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kolega jej chłopa, to też dali pół litra”182. Jak zapewniała, nie był to jednak koniec jej ciężkich 

przeżyć. Po chwili okazało się, że syn człowieka, który ją aresztował, przyszedł po nią 

ponownie. Tym razem dziewczyna nauczona doświadczeniem z poprzedniego dnia miała uciec 

na pobliski cmentarz: 

 

Na tym wozie, taka mnie zima prała [było jej bardzo zimno], ale przyszłach i chocioż roz 

sie rozbiere. I rozebrałach sie, bez majtek, w samej koszuli no i leże. I co se ległam, to 

mama tak: „Uciekojże, bo [nazwisko wsiedlonego Polaka] idzie, uciekojże!”. W koszuli, 

pomiędzy grobami leżałach, tu w tych zaroślach, żeby mnie nie widzieli, żeby mnie zaś nie 

wzieni183. 

 

Jej matka rozpoznała w nadchodzącym mężczyźnie syna człowieka, który dzień 

wcześniej ją zabrał do młyna. Kiedy spytał, gdzie jest jej córka, ona udała, że nic nie wie o jej 

powrocie: „«To gdzie jest moja córka, toście ją wywieźli gdzieś?» Jak przeszli, poszli, to 

przyszła po mnie na cmentarz, i mnie przykryła, a mie tak zima prała w tym łóżku”184. Moja 

rozmówczyni widziała więc w zachowaniu matki postawę czynną, gdyż kłamała ona celowo, 

by ochronić córkę przed kolejnym wywiezieniem. Wilamowianka skomentowała różnicę 

między swoim a matki zachowaniem w następujący sposób: „Bo moja mamusia za Austrii 

chodziła do szkoły, to była mądrzejszo, a jo chodziła za starej Polski i za Niemca, toch była 

całkiem zacofano”185. W postawie matki widoczne są toposy sprytnych Wilamowian (ucieczka) 

oraz wilamowskiego oporu – sprzeciwienia się grupie posiadającej władzę. 

Kobieta opowiadała mi tę historię wielokrotnie, często z rozbawieniem. Jednak za 

każdym razem powtarzała: „Teroz to się mogę śmiać, ale wtedy, toch się tak bała, tak żech się 

trzęsła, pomiędzy grobami żech leżała. To jak żech przyszła, to mie mama ni mógła uspokoić, 

takech się trzęsła”186. Podobnie opowiadała mi o swoim dziadku, który mając ponad 70 lat, 

również został zabrany do gaszenia młyna, skąd uciekł: 

 

On już też miał, powiem ci, jak się ten młyn palił, to ja ci to już mówiłam, ale ci jeszcze 

powtórze, ja wiem, ile miał, 70 albo już nad 70, i wzięli go do młyna. I pierwszy przyszedł 

                                                

182 K/1925/1929/2014. 

183 K/1925/1929/2014. 

184 K/1925–1929/2014. 

185 K/1925/1929/2014.  

186 K/1925–1929/2009RN. 
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z Komorowic, wiesz? Co my się uśmiali z mamą, przez tory gdzieś przechodził, ale nie 

szedł na drodze, żeby za nim nie szli, polami, z Komorowic, polami przyszedł do, do domu. 

No to trzeba być chamciuchem, żeby takigo starszego mężczyznę tak gnać187. 

 

Z jednej strony kobieta śmiała się, że według nich najstarszy człowiek z Wilamowic, 

którego tam zabrano, był w stanie uciec i przyjść ponad piętnaście kilometrów na piechotę do 

domu. Moja rozmówczyni mogła w tym widzieć dowód na nieporadność prześladowców (topos 

głupich Polaków) i spryt Wilamowiana (topos sprytnych Wilamowian) – opowieść tę można 

więc zaliczyć do historii bohaterskich. Z drugiej strony zaznaczyła, że sytuacja była tragiczna 

i że ci, którzy go aresztowali, wyrządzili mu krzywdę. Był on więc przedstawiony również jako 

niewinny Wilamowianin, ofiara Polaków prześladowców. 

 

7.6. Wywózki i aresztowania w opowieściach Wilamowian – podsumowanie 

Moi rozmówcy i rozmówczynie opowiadali mi o różnych miejscach odosobnienia, w których 

oni sami bądź ich rodzice, krewni i znajomi, byli więzieni po wojnie. Były to najczęściej 

więzienia i obozy w takich miejscowościach jak: Wadowice, Sanok, Biała, Mikuszowice, 

Oświęcim, Jaworzno, a także areszt w Wilamowicach. Zalicza się do nich również wywózka 

do gaszenia Młyna Neumanna na granicy Białej i Komorowic w 1946 roku. Tylko jeden z 

moich rozmówców był więziony w obozie w ZSRR. Większość zebranych przeze mnie 

opowieści o warunkach obozowych w ZSRR powinno się traktować jako fabulaty mające 

źródło w tekście wspomnieniowym Jana Foxa. Tekst ten był opublikowany w lokalnej gazecie, 

powszechnie czytany, szeroko dyskutowany i wspominany w relacjach, stał się więc dla 

lokalnej wspólnoty implantem pamięci. 

W mojej analizie skupiłem się na relacjach dotyczących innych miejsc odosobnienia, 

które w tekstach drukowanych, poza drobnymi wzmiankami, praktycznie w ogóle się nie 

pojawiły. Również wśród moich rozmówców znacznie mniej było relacji o wywózkach do 

obozów niż o innych punktach węzłowych wilamowskocentrycznej narracji. Może się to 

wiązać z tym, że obozy te znajdowały się poza Wilamowicami. W przeciwieństwie do historii 

o wysiedleniach, które działy się w Wilamowicach, obozy były miejscami odległymi, z którymi 

więzi zostały zerwane.  

                                                

187 K/1925–1929/2004. 
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Aresztowania odbywały się zdaniem moich rozmówców nagle i według niejasnych dla 

nich kryteriów. Kryteria te były, wydaje się, jeszcze mniej klarowne niż te związane z 

nadawaniem Volkslist czy doborem rodzin do wysiedleń. Moi rozmówcy twierdzili, że do 

obozu trafiało się z łapanki, bez jakiegokolwiek oskarżenia. W opowieściach o aresztowaniach 

w Wilamowicach i ich sprawcach wpisują się w toposy niewinnych Wilamowian oraz 

niewdzięcznych Polaków i Polaków prześladowców. Według moich rozmówców nawet jeśli 

Sowieci odpowiedzialni byli za wywożenie do obozów, stanowili oni zagrożenie drugiego 

stopnia (por. Engelking 2001: 48) – Wilamowianie musieli zostać najpierw zadenuncjowani 

przez Polaków, by zostać więźniami obozów. To Polacy przywoływani są przez moich 

rozmówców jako zagrożenie pierwszego stopnia. W opowieściach o obozach, w 

przeciwieństwie do tych o wysiedleniach, gdzie pojawiały się konkretne nazwiska i biografie, 

oprawcą byli kolektywnie – „nasi Polacy”. Możliwe, że jest to związane z tym, że wysiedlenia 

dokonywał najczęściej jeden człowiek, który w danym domu osiadał na kilka lub kilkanaście 

lat, łatwiej go było więc zapamiętać. Tymczasem aresztowania odbywały się szybko, w chaosie, 

postrachu i brało w nich udział wielu aresztujących identyfikowali wspólnie.  

Niektóre z moich rozmówczyń opowiadały mi, w jaki sposób próbowały uniknąć 

wywózek. Jedną ze strategii było poproszenie o pomoc znajomych Polaków lub ich 

przekupienie, inną – ucieczka. Często były to jednak działania nieskuteczne: niektórzy Polacy, 

nawet członkowie rodzin, nie chcieli pomóc lub wręcz szkodzili – deklarowali pomoc, choć 

wcale nie mieli zamiaru jej udzielić, zawczasu przyjmując w zamian pieniądze lub drogocenne 

przedmioty. Inni chcieli pomóc, ale nie mogli, bo – jak mówili moi rozmówcy – „mieli jeszcze 

wyżsiejszych nad sobą”188. 

W wilamowskocentrycznej narracji o obozach pojawiały się zarówno historie 

bohaterskie, jak i historie ofiar. Część badanych opisywała mi postawy aktywne, swoje i swoich 

bliskich: próby interwencji, tłumaczenie niewinności Wilamowian, a także liczne sposoby na 

skrócenie czasu przebywania w odosobnieniu lub uniknięcie niektórych form represji. Kilka z 

moich rozmówczyń przedstawiało mi siebie nawet jako bohaterki, dzięki którym udało się 

uwolnić lub ulżyć los nie tylko im samym, ale również większej liczbie osób.  

Z wielu relacji przebija się jednak pasywna postawa wobec aresztowań. W 

opowieściach, w których Wilamowianie nie uciekają, obecny jest topos niewinnych 

Wilamowian oraz Wilamowian ofiar – nie uciekali, bo nikomu niczego złego nie zrobili. Nie 

                                                

188 K/1920–1924/2011. 
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wyjechali więc, bo jako niewinni nie obawiali się kary. Ta narracja pojawiała się zarówno we 

wspomnieniach pisanych (np. pamiętniku Danka), jak i ustnych: „Powiedziałam nie, ja pójdę 

[na przesłuchanie], bo przecież ja nikomu nic złego nie zrobiłam”189. Jest ona również obecna 

we wspomnieniach Niemców z Hałcnowa oraz innych miejscowości zaliczanych dawniej do 

bielsko-bialskiej wyspy językowej (Giertler 2021: 34). Deklaracje niewinności konkretnych 

osób zawierają w sobie topos niewinnych Wilamowian odnoszący się do Wilamowian jako 

zbiorowości. Związane są one z wzorcem interpretacyjnym nieuczciwego potraktowania 

Wilamowian po wojnie.  

Relacje Wilamowian z pobytów w obozach w Oświęcimiu czy Jaworznie są również 

cenne na poziomie faktograficznym. Uzupełniają nieliczne publikowane relacje innych 

więźniów. Najmniej poznana jest codzienność więźniów obozu w Mikuszowicach, na którą 

zebrane przeze mnie historie rzucają nieco więcej światła. Tekst Danka nie był do tej pory nigdy 

publikowany, jednak ponieważ od kilku lat jest on szerzej dostępny, ma szansę na dalsze 

opracowanie. Relacje Wilamowian z gaszenia Młyna Neumanna są unikatowe – dokumentują 

one zupełnie nieznany aspekt tego pożaru. Nikt do tej pory nie zwrócił uwagi na te opowieści, 

które są ważnym elementem narracji wilamowskocentrycznej wspólnoty pamięci.  Nie będzie 

już prawdopodobnie możliwości pozyskania nowego materiału, gdyż większość świadków tego 

wydarzenia, z którymi rozmawiałem, już odeszła.  

W relacjach Wilamowian pobyt w obozach łączył się z różnego rodzaju degradacjami, 

anonimizacją, odczłowieczeniem, rozłąką z rodziną, inicjacją i reifikacją, osamotnieniem. 

Konfrontacja z tymi degradacjami wymagała przystosowania się do nowych warunków bądź 

reakcji – strategii działania. Obiektem mojej analizy było nie to, w jaki sposób te degradacje i 

strategie przebiegały w tamtych czasach, ale to, w jaki sposób występowały one w 

opowieściach moich rozmówczyń.  

Moje rozmówczynie wspominały, że doświadczyły zimna, chorób i przemocy seksualnej 

lub jej groźby, ale najgorszy był dla nich głód, który dotykał je szczególnie w Wadowicach i 

Oświęcimiu. Udawało im się go przetrwać dzięki pomocy przychodzącej z Wilamowic w 

formie paczek z jedzeniem. Czasem dostawały też pomoc (woda, jedzenie, węgiel) od ludzi 

spotkanych gdzieś po drodze w trakcie podróży między różnymi miejscami odosobnienia. Choć 

niektórzy z pomagających byli Polakami, to jednak obraz Polaków-strażników w obozach i 

miejscach aresztowania jest jednoznacznie negatywny. Często, zgodnie z toposem Polaków 

                                                

189 K/1925–1929/2014: „Yh ziöet nȧ, yhy wa gejn, oder yhy ho ju nist nimanda ny gymaht”. 
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prześladowców, byli oni przedstawiani jako kaci, którzy torturowali więźniów – jak ci w 

Wilamowicach, którzy dodatkowo byli znajomymi moich rozmówczyń.  

W przeciwieństwie do opowieści o obozach historia o młynie zupełnie nie pojawia się w 

postpamięci. Być może historia ta dla młodego pokolenia jest mniej ważna, gdyż nie wpisuje 

się we współczesne ramy tego, czym jest prześladowanie. Przegrywa ona więc konkurencję z 

opowieściami o Volksliście, wojnie, obozach, aresztowaniach i wysiedleniach, 

interpretowanych zgodnie z wzorcami przekazywanymi w wilamowskocentrycznej wspólnocie 

pamięci. Jak pisał Assmann: „Jeżeli człowiek – i społeczeństwo – jest w stanie pamiętać jedynie 

to, co pozostaje możliwe do rekonstrukcji jako przeszłość w ramach odniesień właściwych dla 

określonej teraźniejszości, zapomniane zostaje właśnie to, co w teraźniejszości tej nie posiada 

odniesienia” (J. Assmann 2009: 67–68).  

W opowieściach o obozach i aresztowaniach widoczna jest handlarska i gospodarska 

konwencja opowiadania. Niezależnie od tego, czy podkreślano spryt i nieuczciwe 

postępowanie (łamanie panujących zasad), czy własną uczciwość, w obu konwencjach można 

dostrzec historie bohaterskie i historie ofiar oraz postawy czynną i bierną. Swój los można było 

polepszyć zarówno sprytem, jak i ciężką pracą. Można było aktywnie przeciwstawiać się 

represjom – w relacjach o obozach znalazło się jednak wiele historii dowodzących wytrwałości 

i niezłomności Wilamowian, które można zaliczyć do historii bohaterskich. W niektórych z 

nich moi rozmówcy twierdzili, że oni sami bądź inni bohaterowie ich opowieści uratowali 

dzięki swoim działaniom siebie i innych. Jednak mogły to być też opowieści o wytrwałości w 

cierpieniu i akceptacji swojego losu. W relacjach o obozach podkreślano ciężką pracę, którą 

zgodnie z konwencją gospodarską należało wykonywać, niezależnie, czy było się we własnym 

domu, czy w miejscu odosobnienia.  

Jak zauważyłem podczas moich badań, wśród Wilamowianek i Wilamowian istniała 

potrzeba utrwalenia historii o powojennych wywózkach (zwłaszcza tych bohaterskich i 

świadczących o niewinności Wilamowian). „To powinno się wszystko spisać, najlepiej ci, co 

tam byli”190 – twierdziła jedna z moich rozmówczyń. Inna zauważyła: „Moja siostra była w 

lagrze w Jaworznie, 17 lat miała, a tam na kopalni robiła. To by było nawet pilniejsze wiedzieć, 

żeby młodym ludziom wytłumaczyć, co ci ludzie przeżyli”191. Brakowało jednak osób 

chętnych, by to zrobić. Jedna z moich rozmówczyń powiedziała mi nawet: „Patrz, mówili mi, 

                                                

190 K/1935–1939/2017. 

191 K/1925–1929/2014. 
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Helciu, napisz książkę, co przeżyłaś, ale nie mogłam się za to zabrać, teraz ty to opiszesz, to ja 

już nie muszę, zresztą i tak bym już nie zdążyła [przed śmiercią]”192. Wiele moich rozmówców 

mówiło mi o tym, że chciałoby spisać wspomnienia z obozów. Ostatecznie zrobiło to jedynie 

dwóch Wilamowian – Jan Fox i Stanisław Danek, którzy byli więzieni w obozach na terenie 

ZSRR. 

Pewien Wilamowianin ze średniego pokolenia, nienależący do wilamowskocentrycznej 

wspólnoty pamięci, za to związany z lokalną polityką, powiedział mi jednak: „Tego nie 

powinno się ruszać, za PRL-u się nie mówiło o Katyniu, to teraz za tej władzy się nie mówi o 

polskich obozach. Trzeba siedzieć cicho i się dostosować”193. Z moich obserwacji wynika, że 

również wiele osób spoza wilamowskocentrycznej wspólnoty pamięci deklaruje, że chciałoby 

poznać te historie i nie powinny one zostać zapomniane.  

W relacjach moich rozmówców obecny jest niemal wszędzie topos niewinnych 

Wilamowian. Choć to NKWD było odpowiedzialne za organizację części z miejsc 

odosobnienia, w których przebywali Wilamowianie, to zdaniem moich interlokutorów Polacy 

ponosili największą odpowiedzialność za ich cierpienia. Zebrałem wiele opowieści, w których 

„dobrzy Ruscy” występowali w opozycji do „złych Polaków”, np. „Moja koleżanka, co 

siedziała w Mikuszowicach, to mówiła, że sto procent Rosjanie byli lepsi, inteligentniejsi, jak 

te nasze Poloki, te komunisty”194. W wywiadach pojawiały się relacje, w których to dzięki 

czerwonoarmiście udało się moim rozmówczyniom wydostać z obozów czy aresztów195. 

 Jako bardziej dotknięte prześladowaniami w relacjach Wilamowian występują 

Hałcnowianki. O ile Wilamowianki w opowieściach moich rozmówczyń były młode, a nawet 

nastoletnie, to Hałcnowianki należały do wszystkich grup wiekowych. Młodsze z nich 

pojawiają się w kontekście wysyłania na Ural, z którego miały już nie wrócić. Starsze 

przedstawiane są w roli matek wilamowskich dziewczyn, lub osób wymagających pomocy z 

powodu słabej znajomości języka polskiego. 

 

 

                                                

192 K/1920–1924/2014. 

193 M/1955–1959/2018. 

194 K/1925–1929/2014. 

195 K/1925–1929/2010: „Bo ym UB wiöewer ju oü ȧjgyśpjert, do wiöe dos śledztwo, ȧn ȧ naht śłüfwer diöt y 

Mikuszowic ym lager. Ȧn dar Rüs wejder nom yns cym arpułfȧn ym śpytuł. (…) Wjyr fȧta di arpułn ȧn har, do 

kom’ȧ ym yns, dinymłikja wułd’ȧ hon, wo zy dy gancy cȧjt cünum koma dy arpułn fȧn. Ȧn wi’ȧ zoh, wu wer zȧjn. 

Y Mikuszowic. Zoct’s zih ys oüta ȧn’ȧ kom ym yns. Do wüwer jok ȧ naht”. 



8. Wysiedlenia w opowieściach Wilamowian 

 

8.1. Wprowadzenie 

W latach 1945–1947 odbywało się usuwanie Wilamowian z ich domów i rekwirowanie ich 

majątków. Na określenie tych wydarzeń Wilamowianie najczęściej używali właśnie określenia 

„oüszidln”, co oznacza „wysiedlenie”. Rzadziej pojawiały się w ich opowieściach określenia 

„oüszuma” („wypieprzyć”) i „roüswafa” („wyrzucić”)1.  

Gdy Wilamowianie opowiadali o tych wydarzeniach w języku polskim, najczęściej 

używali słowa „wysiedlenie”: „Jo ich znom, jo tam jeździła z nabiałem, jak my wysiedloni 

byli”2. Czasem mówiło się też o „wyrzuceniu”: „Przyszła do nas biedna, jak ją Polacy wyrzucili 

z domu”3. Niektórzy rozmówcy używali bardziej wulgarnych określeń: „Własnego szwagraście 

z domu wypierdolili”4. W żadnym z wywiadów nie pojawia się natomiast słowo „fertrȧjn” 

(„wypędzić”), które obecne jest w dyskursie niemieckojęzycznym („Vertreibung”). 

Według Słownika języka polskiego PWN (2009: 1216) wysiedlić, oznacza „zmusić 

kogoś do opuszczenia miejsca zamieszkania”. Często, gdy mówię o „wysiedleniu” w 

kontekście Wilamowian, spotykam się z niezrozumieniem. Wiele osób, które nie znają lokalnej 

specyfiki, traktuje Wilamowice jako miejsce zamieszkania, a więc wysiedlenie odbiera jako 

wywiezienie z miasta do obozu lub na Ural. Tymczasem sami Wilamowianie terminu 

„wysiedlenie” używają w opisie sytuacji zmuszenia ich do opuszczenia własnego domu, a nie 

miasta. Wiąże się to z podwójnym znaczeniem wzorca interpretacyjnego przywiązania do 

ziemi, który odnosi się nie tylko terenu Wilamowic, ale również ziemi należącej do gospodarstw 

rodzinnych Wilamowian. 

Usuwanie Wilamowian z samych Wilamowic i wywożenie do obozów czy innych 

miejsc odosobnienia opisałem w rozdziale dotyczącym wywózek. Większość z nich, jak to 

opiszę później, po wyrzuceniu z własnych gospodarstw pozostała w Wilamowicach, 

pomieszkując w domach swoich krewnych, sąsiadów czy znajomych.  

                                                

1 W języku wilamowskim bezokolicznik równa się rzeczownikowi odczasownikowemu, a więc również 

„wypieprzenie” i „wyrzucenie”.  

2 K/1920–1924/2011. 

3 K/1925–1929/2014. 

4 M/1940–1944/2018. 
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Takie wilamowskie rozumienie „wysiedlenia” pojawia się również i w książkach 

wydawanych przez Urząd Gminy Wilamowice, lokalne instytucje i aktywistów: „Nie wyjechali 

również, gdy komunistyczni sąsiedzi wyrzucili ich z domów. Mieszkali kątem u tych 

Wilamowian, z biedniejszych gospodarstw, których nie wysiedlono” (Danek 2009b: 54). 

Jolanta Danek we wcześniejszej książce pisała jednak: „przedstawiciele władzy 

komunistycznej, uznali (…) że Wilamowian najlepiej byłoby wysiedlić, powstał tylko problem 

– dokąd?” (Danek 2009a: 17). Tutaj widoczny jest wspomniany już przeze mnie sposób 

myślenia, że wysiedlenie musi wiązać się z przeniesieniem do innego regionu czy kraju – 

autorka wymienia w tym kontekście Niemcy i Flandrię, do których Wilamowianie z różnych 

powodów mogli wyjechać, a jednak tego nie zrobili.  

O czasie, który następował po wysiedleniu, mówiono „nie byliśmy w domu”: 

„Trzynaście lat nie byliśmy w domu”5, „czekałam, aż będziemy w domu”6. Zgodnie z wzorcem 

interpretacyjnym przywiązania do ziemi domem można nazwać było wyłącznie własne 

gospodarstwo ze swoją ziemią. Wszystkie miejsca zamieszkania po wysiedleniu postrzegano 

jako tymczasowe.  

O wysiedlających mówiono „Był u Płaćnika na majątku”, „przyszedł do Wilamowic na 

majątek”. Albo po prostu „był” lub „siedział”: „[nazwisko] był w tym czasie u moich teściów” 

– w znaczeniu „zajmował gospodarstwo”. Tak mówili też nieliczni potomkowie osób 

wysiedlających, z którymi udało mi się porozmawiać: „My byli u Płacznika”7. Osoby zajmujące 

ich majątki Wilamowianie nazywają, podobnie jak Ślązacy, „hadziajami”. (Kamusella 2014: 

132; Kłodnicki 2016: 47): „Do mojego wujka nie móglimy iść, bo tam też siedziała hadziajka”8, 

„Ona romansowała z tym, co był u [przydomek]”9. 

Z wysiedleniami, utratą majątków i następnie ich odzyskiwaniem wiąże się ściśle 

rehabilitacja, którą określano jako „likwidację skutków zgłoszenia ‒ samodzielnego lub pod 

przymusem ‒ akcesu do Deutsche Volksliste” (Bykowska 2012b). Choć dotyczyła ona 

większości Wilamowian, również tych niewysiedlonych, zdecydowałem się relacje 

rozmówców o rehabilitacji umieścić tutaj. 

                                                

5 K/1925–1929/2014: „Dreca jür wüwer dyham ny”. 

6 K/1920–1924/2018. 

7 M/1935–1939/2011. 

8 K/1925–1929/2010. 

9 K/ 1925–1929/2018. 
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Zdaniem moich rozmówców wysiedlenia w Wilamowicach miały specyficzny aspekt – 

ich inicjatorami byli mieszkańcy okolicznych wsi, którzy przeprowadzali je mimo rehabilitacji, 

a nie władza centralna. Jak wynika z literatury naukowej, Wilamowice nie były jedyne – dzikie 

wysiedlenia, niezgodne nawet z ówczesnym prawem przeprowadzano również w wielu innych 

miejscach (por. Giertler 2021: 30; Woźniczka 2013: 313). 

 

8.2. Relacje Wilamowian na temat wysiedleń 

W tym miejscu chciałbym przedstawić opowieści Wilamowian o wysiedleniach. Są to głównie 

relacje świadków, czy jak pisała Elżbieta Janicka (2018a), obserwatorów uczestniczących. 

Niektórzy z moich rozmówców byli wtedy dorośli, inni byli dziećmi. Temat wysiedleń pojawiał 

się u niektórych spontanicznie, często z perspektywy świadków, ale nie uczestników – ich 

rodziny nie zostały wysiedlone. Podobnie było to w wypadku młodszych osób – w 

wilamowskocentrycznej postpamięci wysiedlenia nie były więc tak bardzo obecnym tematem 

jak Volkslisty, ale moi rozmówcy urodzeni w latach czterdziestych i na początku lat 

pięćdziesiątych znali wiele szczegółów z przekazów swoich rodziców. Rozmawiałem zresztą 

nie tylko z osobami, których rodziny były wysiedlone, ale także z tymi, którzy wysiedlonych 

przygarnęli pod swój dach lub byli świadkami tych wydarzeń. Uznałem więc, że wysiedlenia 

można rozpatrywać jako jeden z punktów węzłowych wilamowskocentrycznej wspólnoty 

pamięci. 

 

8.2.1. Przed wysiedleniem: wysiedlenie jako coś niespodziewanego 

Z zebranych przeze mnie relacji wynika, że Wilamowianie nie spodziewali się wysiedleń: „Kto 

to wiedzioł, nikt się tego nie spodziewoł”10. Wielu moich rozmówców, wspominając moment, 

kiedy zostali wyrzuceni z domu, mówiło o wykonywaniu w tym czasie prac w polu bądź w 

domu. Często pojawiały się relacje o tym, że wysiedlający mieli karabin, co dodatkowo 

wzmagało stres: „Z policjantami. Z karabinem, no. Wyprowadzać się”11. Łączy się to z toposem 

niewinnych Wilamowian, którzy nie spodziewali się wysiedlenia. W relacjach tych obecne były 

również skamieliny językowe znane z opowieści o wywózkach – jak bandytów, z karabinem. 

                                                

10 M/1930–1934/2017. 

11 M/1930–1934/2017. 
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Taki sposób narracji wpisuje się we wzorzec interpretacyjny nieuczciwego potraktowania 

Wilamowian po wojnie. 

Zdaniem moich rozmówców, kiedy po wysiedleniu pierwszych rodzin wiadomo już było, 

że Wilamowianie będą represjonowani, nie domyślano się, kto zostanie wysiedlony, a kto nie: 

„To szło turami. Pierwszą turą wysiedlili moją kuzynkę (…). Drugą turą wiedzielimy już, ale 

nikt nie wiedzioł kogo, że dwadzieścia jest wypisanych do wysiedlenia, rano o piątej godzinie 

mieli zacząć”12. Ten brak rozeznania w kryteriach wyboru rodzin do wysiedleń był 

prawdopodobnie związany z brakiem zrozumienia kryteriów przynależności do drugiej i 

trzeciej kategorii Volkslisty, o którym pisałem w rozdziale poświęconym Volkslistom. Skoro 

nie dla wszystkich było jasne, że Volkslista II świadczy o „czystszej” niemieckości, również 

powojenne kryteria wybierania rodzin do wysiedlenia nie mogły być jasne.  

Według moich rozmówców, wielu Wilamowian po wojnie przyznawało się do gorszej 

grupy. Dlatego zrozumienie kryteriów wysiedlania rodzin nie było możliwe. Część 

zdecydowała się na wspomniane już „przerabianie dwójek na trójki”. W wyniku tych 

manipulacji Wilamowianie byli zupełnie zdezorientowani, do której gurpy byli przypisani 

wysiedleni i niewysiedleni mieszkańcy. Wilamowianie, którzy oszukiwali w przypadku 

Volkslist, reprezentowali topos złych Wilamowian – niektórzy z moich rozmówców twierdzili, 

że zostali przez nich pokrzywdzeni. Wśród moich interlokutorów nie było zgody co do tego, 

czy wysiedlano również osoby należące do trzeciej, czy również te do drugiej grupy. 

Niektórzy z tych, którzy mieli „trójkę”, podkreślali jednak, że uchroniło ich to przed 

wysiedleniem: „Nos chcioł jeden wysiedlić, z Kóz sie zgłosił do gminny, ale tam była znajoma 

i mu powiedziała: tam jest trójka, a ojciec u Andersa, to nima szans. No i poszedł do Hałcnowa 

na majątek”13. W tym miejscu widoczny jest również topos Hałcnowian cierpiących po wojnie 

bardziej niż Wilamowianie – Hałcnowianie mieli, zdaniem moich rozmówców, mniejsze 

możliwości obronienia się przed represjami. Rozmówczyni nie doprecyzowała jednak, czy 

argument „Volkslista trójka” działał tak samo mocno na jej korzyść, co argument „ojciec w 

armii Andersa”. Nie wiemy więc, czy sądziła, że gdyby ojciec np. zginął w Wehrmachcie jako 

Niemiec i nie został zrehabilitowany, byliby w takim samym stopniu bezpieczni. 

Zdaniem moich rozmówców łagodniej traktowano rodziny, w których małżonkowie mieli 

różne grupy: 

                                                

12 K/1925–1929/2010. 

13 K/1925–1929/2004. 
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Bo to wysiedlali, takich ludzi, jak miałaś drugą grupę, no to byłaś liczona, że jesteś Niemką. 

A Widerruf [trójka] ny. Widerruf nie wysiedlali. Mój ojciec miał Widerruf, to nie. (…) No 

to kobiety, jak miały drugą grupę, to wysiedlali, a męża nie było, to wysiedlali. A tak, to 

jak mąż był, a miał trzecią grupę, to nie. Nie wysiedlali14. 

 

 Niekonsekwencja w stosowaniu kryteriów wyboru domów do wysiedlenia występuje 

również w poniższej historii. Matka mojej rozmówczyni, która była pewna, że zostanie 

wysiedlona, zaniosła do matki swój najcenniejszy dobytek, czyli stroje: 

  

Bo ona miała te, te wilamowskie ubranie, wiesz? A to ona miała wszystko od swojej matki, 

wiesz? A ta moja mama sie boła, bo tu wciąż nalatywali na nią, że ją wysiedlą i to, i wzięła 

te wszystkie ciuchy i zaniesła tej mamie z powrotem, wiesz? (…) Ale co z tego. Nie jeszcze, 

jeszcze… tak. I tak, że przyszli i znowu wszystko wyrabowali. Co było dobrego, te ubrania, 

to wszystko wzieni tej babce i niby że to było babce, a niby że to mojej mamie miało być15. 

 

W tej opowieści matka mojej rozmówczyni myślała, że to ona sama jest bardziej 

zagrożona wysiedleniem niż jej babka. Tymczasem to właśnie babka została wysiedlona, przez 

co matka mojej rozmówczyni straciła swoje stroje i musiała przyjąć do siebie pozbawioną domu 

babkę.  

Opowieść ta została sfabularyzowana i sfolkloryzowana, przez co obecnie funkcjonuje 

w postpamięci – usłyszałem ją od wielu członków tej rodziny, również tych urodzonych po 

wojnie. W ich oczach potwierdza ona topos niewinnych Wilamowian – przeczucia 

Wilamowianek na temat tego, która z nich mogła być bardziej „winna”, okazały się błędne, a 

ostatecznie to niewinna babka miała zostać ograbiona. Obecny jest w niej również topos 

Polaków złodziei, którzy bezprawnie mieli skonfiskować stroje, oraz topos nieuczciwych 

Polaków, którzy wysiedlili niewinną starszą kobietę. Toposy te wpisują się we wzorzec 

interpretacyjny nieuczciwego potraktowania Wilamowian po wojnie. 

 

                                                

14 K/1920–1924/2012: „Bo dos zidlta zy oüs, zyty łoüt, wen dy hotst dy ander grüp, no do wiöesty gyrȧhjyt, do 

dy byst ȧ Doüćys. Ȧ Widerruf ny. Widerruf zidlta zy ny oüs. Mȧj foter hot Widerruf, to ny. (…) No to dy bowa, 

wen zy hota ander grüp, to zidlta zy oüs, ȧn der kłop, wiöe śun ny, to zidlta zy oüs. Ȧn ȧzu, to wen der kłop wiöe, 

ȧn’ȧ hot dy dryty grüp, to ny. Zidlta zy ny oüs”. 

15 K/1930–1934/2017. 
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8.2.2. Powody wysiedleń  

Według niektórych moich rozmówców głównym powodem, dla którego Wilamowian 

wysiedlano, była chęć łatwego wzbogacenia się Polaków kosztem wilamowskich majątków16. 

W związku z tym, kryterium, według którego wysiedlano, miał być nie rodzaj podpisanej 

Volkslisty, jak jest to przedstawiane w literaturze, a majętność gospodarstwa: „Moich rodziców 

wysiedlili, bo tam było gospodarstwo, a tutaj pola nie było, to nos nie wysiedlili”17; „Patrzyli 

ci ubowcy ino, kto był bogatszy, komu można co było wziąć”18; „Tu sąsiad mioł dwójkę, ale 

biedny był, nic nie mioł, ino kupe dziecek, to go nie wysiedlili”19; „W Wilamowicach, ci bogaci 

gospodarze, to mieli majątki, to ich pierwszych wysiedlili, i wszystko zabrali i stroje zabrali”  

20; „Jak przyszli, to na piękny dom, pole, wszystko, na biedę by nikt nie przyszedł”  21; „U 

[przydomek sąsiada] byli wysiedleni. Mieli starą chałpę, ale dużo pola, to byli wysiedleni”22. 

Jedna z moich rozmówczyń, należąca przed wojną do bogatej rodziny, tak to skwitowała: „Trzy 

domy my mieli, bo ojciec kupił, a potem w obcym domu umarł”23. Moi interlokutorzy 

podkreślali, że robili to ci, którym zależało na majątkach: 

 

W kwietniu, czyli już Rosjan, jako wojska tutaj nie było, tylko były te resztki, te 

szumowiny, to znaczy właściwie to byli już potem ci Polacy, wszystko, poubierali se 

opaski, tam jakieś [nazwiska] te różne takie, właściwie się im krzywda w trakcie wojny nie 

działa, bo pracowali, żyli tu, no ale i wysiedlali wtedy, i wtedy oni zaczęli grasować, nie 

tyle Rosjanie, (…) co Polacy (…) i oni chcieli majątki24. 

 

 

                                                

16 O materialnych pobudkach wysiedlających Wilamowian pisali również historycy: „typowanie osób 

oskarżanych o zdradę stanu z pewnością było niejednokrotnie powodowane chęcią osiągnięcia przez 

wskazujących korzyści materialnych (zajęcia ich domów i gospodarstw)” (Fic 2018: 271). Taka narracja pojawia 

się również o wysiedlanych w innych regionach (por. Bykowska 2013: 428; Giertler 2021: 34).  

17 K/1915–1919/2011. 

18 M/1950–1954/2009. 

19 K/1925–1929/2009. 

20 K/1920–1924/2009: „Y Wymysoü, di rȧjhja, di hota fermögen, di hon zy jyśty, oüsgyzidlt, ȧn ołys gynuma ȧn 

fłȧk gynuma”. 

21 K/1930–1934/2009: „Wen zy zȧjn kuma, to uf ȧ śejna hoüz, fȧld, ołys, ȧ uf öemy wje nimand ny kuma”. 

22 K/1920–1924/2009: „Cym Linküś wün oü oüsgyzidlt. Zy hota ȧ ołdy hyt, oder hefa fȧld, to wün zy oüsgyzidlt”. 

23 K/1925–1929/2009. 

24 K/1935–1939/2018. 
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W cytowanych wypowiedziach widoczne są toposy związane z wzorcem 

interpretacyjnym nieuczciwego potraktowania Wilamowian po wojnie: niewinnych 

Wilamowian, Polaków prześladowców. W opowieściach tych występuje również topos 

Polaków złodziei: „Polacy kradną, to prawda. Po wojnie nam wszystko ukradli, dom, stodołę, 

pole, wszystko”25. Kradzieżą było tu zarekwirowanie nieruchomości. Także Gara pisał, że 

„Polacy (…) [w]ybierali lepsze domy[,] w których było co ukraść” (Gara 2007a: 24). Również 

Wilamowianie, z którymi rozmawiałem, uznawali wysiedlenia za rodzaj kradzieży: „To nie 

była Polska Ludowo, ino polska złodziejsko”, mówiła mi moja rozmówczyni, według której 

wysiedlający „to były dzienne złodzieje. Bo złodziej kradnie w nocy, a oni kradli w dzień”26.  

Powodem wysiedleń bohaterów historii opowiedzianych mi przez Wilamowian były 

czasem zatargi rodzinne i sąsiedzkie (sąsiedzi zarówno mieszkający obok, jak i mieszkańcy 

okolicznych wsi). Jedna z moich rozmówczyń opowiadała, że pewna wilamowska rodzina 

kłóciła się z polskimi sąsiadami o miedzę. Jej zdaniem, w czasie wojny wilamowska rodzina, 

korzystając z uprzywilejowanego statusu Volksdeutschy, zarekwirowała ową miedzę. Ale w 

1945 roku ta polska rodzina wysiedliła wilamowską i przejęła cały jej majątek27. Dla moich 

rozmówców nie był to konflikt na tle etnicznym ani narodowościowym, ale typowo 

majątkowym. W relacji polskiej rodziny chodziło o dyskryminację ich jako Polaków. Tak 

działo się zresztą w przypadku wielu konfliktów, gdzie etniczność czy odrębność kultury była 

jedynie pretekstem do zdobycia pożądanych dóbr (Heller 2007: 11). Widoczny jest w tej historii 

topos Polaków prześladowców w odmianie sąsiadów prześladowców. 

Niektórzy moi rozmówcy uważali, że nie było w ogóle związku między wysiedleniem a 

tym, czy dana rodzina podpisała Volkslistę, gdyż również niektórzy wysiedlający lub ich 

małżonkowie podpisali Volkslisty. Jak opowiadała o sąsiedzie, wilamowskim Polaku, moja 

rozmówczyni: „On wysiedlał. A był taki mądry, że żona miała Volkslistę, a on nie oddoł”. Jej 

siostra dopowiedziała: „Ona miała dwójkę, a on był Polok i był szczęśliwy, jej nic nie zrobili, 

nie wysiedlili, nic. A miał mało, to jeszcze do [przydomek sąsiada] poszedł i wyrzucił dziadka 

i babke”28. W opowieściach o osobach, które Volkslistę podpisały, a po wojnie to ukryły i 

prześladowały Wilamowian, widoczne są toposy niewinnych Wilamowian oraz nieuczciwych i 

niewdzięcznych Polaków, wpisujące się w szerszy wzorzec interpretacyjny nieuczciwego 

                                                

25 K/1925–1929/2008: „Dy Pöła śtała, dos ej wür. Nöm krig śtüła zy yns ołys. Dy hyt, dy śoün, s’fȧld, ołys”. 

26 K/1925–1929/2009. 

27 K/1930–1934/2015. 

28 K/1920–1924, K/1930–1934/2009. 
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potraktowania Wilamowian po wojnie. Zdaniem moich rozmówców Wilamowian karali za 

Volkslisty ludzie, którzy sami je podpisali. 

 

8.2.3. Strategie mające chronić przed skutkami wysiedlenia 

8.2.3.1. Chowanie drogocennych przedmiotów 

Moi rozmówcy zapamiętali strach, który pojawił się po pierwszych wysiedleniach: „Ludzie żyli 

w strachu, bo ciągle się mówiło, czy zaś nie będą wysiedlać”29. Wspominali, że osoby, które 

przeczuwały, że zostaną wysiedlone, próbowały zabezpieczyć należące do nich ruchomości: 

„[nazwisko sąsiada] to nam przyniósł taki duży zegar, bo wiedział, że go będą wysiedlać. I ten 

zegar stoł u nos chyba z dziesięć lat. A potem, jak wrócili do domu, to po niego przyśli”30. 

Przede wszystkim za cenne rzeczy uznawano stroje: „W 1945, jak tu kumuniści zaczli 

grasować, ze Starej Wsi, to mama z siostrą skrzynię, bo to było na kółkach, z tymi 

wilamowskimi łachami cisły tu pod górkę i do sąsiadów chowali, bo Mjeta-feter to był Polok, 

to u niego by nie grasowali”31. W zachowaniu bohaterek tej opowieści widoczna jest aktywna 

postawa działania – topos sprytnych Wilamowian, a prześladowców – topos złych „naszych 

Polaków”. 

Często w opowieściach Wilamowian pojawiają się relacje o tym, że ta strategia nie 

skutkowała. Dominują w nich historie o sąsiadach, którzy nie oddali powracającym do domu 

Wilamowianom ich własności: „Moja mama miała tyle… te kufry, jak to. Pełne. A nima nic, 

bo dała do takiej znajomej, takiej znajomej, tamtej, schować. A potem nic nie dostała, bo 

zapomniała, komu co dała, a oni: «Ja tego nie mam, ja tego nie mam». Najpiękniejsze stroje i 

odziewaczki, te białe i żółte”32; „My dali schować do sąsiadów, to nam to potem rozkradli i 

gówno oddali”33; „My do Starej Wsi na sankach wieźli stroje schować, i korole, to nom ukradli 

i powiedzieli, że nie było koroli, że my na śniegu musieli zgubić, a korole były, bo widziałam 

je leżeć na ławce w izbie!”34.  

                                                

29 K/1935–1939/2018. 

30 M/1945–1949/2018. 

31 M/1930–1934/2016. 

32 K/1920–1924/2009: „Wȧsty wos, Tymüś. Zy hon sehr viel gyśtöła. Dy kuministyn, wȧst? Śod cy kuza. Ȧ mȧj 

müter hot drȧj kufer. Moja mama miała tyle … te kufry, jak to. Pełne. A nima nic, bo zy go cy dar bykanty, cy dar 

bykanty, cy jer bykanty, hejnłen. Ȧ nöhta krigsty nist, wȧł zy hot fergasa, y wam hot zy gan, ȧ di: «Yhy ho ny, yhy 

ho ny». Dy śynsta fłȧk ȧn dy ymertihła, di wȧjsa ȧn di gała”. 

33 K/1925–1929/2018. 

34 K/1920–1924/2017. 
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Moi rozmówcy zwracają uwagę na to, że każda ich próba zapobiegania stratom 

materialnym łączyła się z ryzykiem i – co może ważniejsze – nikomu ze znajomych nie można 

było ufać. Z ich relacji wynikało, że sąsiadami, do których oddali rzeczy na przechowanie, byli 

wilamowscy Polacy. W opowieściach tych widoczne są toposy Polaków złodziei (ukradli 

stroje), nieuczciwych Polaków (nie dotrzymali słowa), Polaków bezbożników (kradzież to 

grzech). Można je interpretować zgodnie z wzorcem interpretacyjnym naszym Polakom nie 

można wierzyć. Wzorzec ten odnosił się jednak nie tyle do samych Polaków, co wskazywał na 

opozycję między zachowaniami Polaków i Wilamowian. Ich zdaniem Wilamowianom można 

było zaufać, nie kradli, dotrzymywali słowa, w przeciwieństwie do Polaków, którzy w tych 

opowieściach są bohaterami negatywnymi.  

 

8.2.3.2. Korzystanie z pomocy „dobrych Polaków” 

W opowieściach na temat wysiedleń Polacy nie zawsze byli przedstawiani przez Wilamowian 

w negatywnym świetle. Korzystanie z pomocy dobrych Polaków miało być kolejną strategią 

adaptacyjną w czasach wysiedleń. W zebranych przeze mnie relacjach pojawiały się wzmianki 

o Polakach, którzy albo zupełnie bezinteresownie, albo też w podzięce za pomoc w czasie 

okupacji zaangażowali się w ochronę Wilamowian przed utratą majątku. Niekiedy odbywało 

się to – według relacji świadków – nawet w formie fikcyjnego wysiedlenia: znajomy Polak 

zapewniał, że obejmie majątek wilamowskiej rodziny, czego ostatecznie nie robił. Ale rodzina 

ta była już chroniona przed wysiedleniem: „Mi opowiadali, że nas chciał wysiedlić [nazwisko 

wilamowskiego Polaka]. Tak się o to starał, żeby nas wyrzucić, ale babka miała znajomych na 

Harszówkach i oni przyszli, że niby oni będą u nas mieszkać i ten majątek przejmą, a wcale tak 

nie było35.”  

Takich historii było więcej i są elementem postpamięci, obecnym w relacjach 

przedstawicieli średniego pokolenia: „Jak moich dziadków chcieli wysiedlać, to jeden jakiś, co 

wcześniej był zarejestrowany do pracy, przyszedł, że on chodzi z siostrą mamy, to ich nie 

wysiedlili”36. Inny z moich rozmówców opowiadał o swoim teściu, który ożenił się jako Polak 

z Wilamowianką w 1945 roku i to dzięki jego protestowi udało się utrzymać majątek: 

                                                

35 K/1940–1944/2015. 

36 K/1965–1969/2018. 
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„[Nazwisko teścia] nie był zły. Bo tu się ożenił i też chcieli wysiedlać: «No i kurwa jak to, ja 

tu Polak, kurwa, co tu za wysiedlanie?»”37.  

Topos dobrych Polaków, zwłaszcza w kontekście „naszych Polaków”, pojawiał się dość 

często w wypowiedziach moich rozmówców, choć znacznie rzadziej niż topos złych Polaków. 

Nie wpłynęło to jednak na ogólny obraz Polaków ani na wzorzec interpretacyjny naszym 

Polakom nie można wierzyć – dobrzy Polacy w narracji moich rozmówców byli raczej 

wyjątkiem potwierdzającym regułę. 

Inną strategią obecną we wspomnieniach Wilamowian, będącą czymś między 

wysiedleniem a uniknięciem wysiedlenia, było namówienie kogoś ze znajomych Polaków do 

faktycznego objęcia majątku: 

 

U nas się to odbyło w miarę spokojnie, bo sąsiad przejął nas, tak, tego, także myśmy 

mieszkali jeszcze dalij jak tam no i on tutaj z dołu [imię] wziął, no i tak, niby on był 

zarządcą, no ale to się wszystko brało, no tyle że mu te zbiory sprzedawał, czy coś, część 

zostawiał… no i dziadek na tym pracował, jak pracował, jak na swoim, tylko nie był 

właścicielem, ale tak to wszystko robił jak nie tego, no… aż po jakiś dwóch latach czy 

trzech to on zrezygnował, no i przyszedł gospodarz ze Starej Wsi i wtedy musieliśmy się, 

bo myśmy mieszkali w swoim mieszkaniu, no wyprowadzić, no, i dziadek gdzie indziej, 

mama wyjechała do ojca na zachód z bratem38. 

 

Mój rozmówca, który w momencie wysiedlenia chodził jeszcze do szkoły podstawowej, 

stwierdził, że wydarzyło się to dość spokojnie i bezkonfliktowo. Uważał, że wysiedlenie przez 

sąsiada było mniejszym złem. Gorzej wspominał natomiast czas, kiedy po opuszczeniu domu 

przez sąsiada ich majątek przejął obcy człowiek. Tymczasem inne osoby z jego rodziny, 

zwłaszcza starsze, wyraźnie negatywnie oceniały fakt, że wysiedlił ich najbliższy sąsiad: „Całe 

życie dobrze żyli, a potem co im zrobił? Wysiedlił ich”39. Warto zauważyć, że taka opowieść o 

najbliższym sąsiedzie – Polaku, który wysiedlił, w przeciwieństwie do Polaka, który z 

wysiedlaną rodziną nie miał wcześniej kontaktu – została przez te osoby zinterpretowana 

zgodnie z toposem niewdzięcznych Polaków.  

                                                

37 M/1940–1944/2018. 

38 M/1930–1934/2018. 

39 K/1925–1930/2019. 
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Ta różnica w opowieści może wynikać z innej perspektywy wspominających: dziecka, 

które było chronione przez rodziców, i dorosłych, którzy doświadczyli prześladowania. Ważne 

może być też to, że mężczyzna nie mieszkał w Wilamowicach od momentu wysiedlenia, być 

może nie miał on kontaktu z innymi członkami rodziny, należącymi do wilamowskocentrycznej 

wspólnoty pamięci. Poprzez brak wspólnego doświadczenia opowiadania mógł nie przejąć 

typowych dla tej wspólnoty toposów i wzorców interpretacyjnych. 

Inny Wilamowianin opowiadał mi: 

 

Polacy w tym [nazwisko wilamowskiego Polaka i Polaka wsiedlonego] przyszli z Ruskim, 

no i wysiedlać. „[nazwisko Wilamowiana] wysiedlać, bo miał dwójkę”. Z karabinem tu, 

kurwa, z tą pepetą ten Rusek, no [nazwisko Wilamowiana], wszystko kurwa. Pierzyny już, 

kurwa, na polu, wszystko my mieli na polu i [nazwisko sąsiada] tym, somsiod miał objąć 

to tam… nasz tego ten nasz majątek. Tata się zgodził, żeby [nazwisko sąsiada] tam objął40.  

 

Ojciec mojego rozmówcy, według jego relacji, był w czasie wojny strażnikiem na kopalni 

w Brzeszczach, skąd pozwalał biedniejszym Polakom, np. swojemu sąsiadowi-komuniście 

wywozić węgiel. W czasie okupacji miał ukrywać również radzieckich żołnierzy-zwiadowców, 

którym dał jedzenie i ubranie. Kiedy, po wskazaniu przez Polaków, doszło do wysiedlenia, 

uratowany sąsiad-komunista przybiegł na miejsce: 

 

Jak ten się dowiedział. Jak ten przyleciał. Ten Rusek wziął, te te pepesze i tym, kurwa, 

[nazwisko Polaka wsiedlonego] pod nogami, a ci tak wioli [uciekali] z tam, bo tam z górki 

tak było, bo my tak mieszkali, tam wiesz [imię] mieszko. To tamta górka. To tak im strzelał, 

taką serię puścił, ziemia odskakiwała. „Wy, kurwa, jebie twoja mać, wy polaczki, wy 

takiego haroszego człowieka wy! Tam, kurwa”. No i potem [imię] go podał, przyjechali, 

że do Bielska pojechać, do Bielska miał jechać i miał zostać tym całym w Bielsku ojciec, 

no. Ojciec powiedział: „Ja już nika nie chce mieć, dajcie spokój, tego nie, nika nie”. Ojciec 

nie poszedł, chcieli go. No ale znowu do partii, żeby on. No i mówi: „Ja już, kurwa, jednym 

volksliste podpisz, miałem kłopot, a teraz i kurwa”41. 

 

                                                

40 M/1940–1944/2018. 

41 M/1940–1944/2018. 
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Również w tej relacji to żołnierz radziecki oraz „Polak z Polski” – komunista z 

przekonania – zostali pokazani jako sprawiedliwi, a „nasi Polacy” jako oskarżyciele, 

donosiciele, kłamcy. Obecny w niej jest również topos niewinnych Wilamowian – sąsiad-

komunista potwierdził, że ojciec mojego rozmówcy narażał się w czasie okupacji w celu 

pomocy zwiadowcom radzieckim. Historia ta wpisuje się w kilka wzorców interpretacyjnych: 

wiary w funkcjonowanie państwa wraz z toposem konieczności przestrzegania prawa (ojciec 

mojego rozmówcy został przedstawiony jako osoba dostosowująca się do panujących zasad, a 

żołnierz radziecki i „Polak z Polski”, jako ci, którzy to uszanowali), trzeba być dobrym 

człowiekiem (zasady można było naginać, jeśli wymagało tego dobro innego człowieka – w tym 

wypadku wsparcie ukrywających się zwiadowców), nieuczciwego potraktowania Wilamowian 

po wojnie (oskarżenie miało być nieprawdziwe) oraz naszym Polakom nie można wierzyć – 

według narratora, niesłusznie oskarżyli oni jego ojca. 

Nie każdy bohater opowieści moich rozmówców miał jednak takie alibi i tak 

skutecznych obrońców.  

 

8.2.3.3. Małżeństwo z Polakiem 

Innym sposobem na uniknięcie wysiedlenia miało być małżeństwo z Polakiem. Według moich 

rozmówców takie małżeństwa były aranżowane pod przymusem bądź za namową rodziców, co 

często kończyło się dla dziewcząt tragedią: „Tam wzięli takiego chama, ten by się tam w życiu 

nie ożenił, ale żeby majątek odzyskać, to go wzięli i potem im dom zwrócili. A potem ją bił, tę 

babę, jak nie wiem, taki był cham”42; „Ta dziewucha chowała się u nas w chlewie i płakała: 

«Ciotka, jo nie chce tego [określenie mieszkańca jednej z okolicznych wsi]», a jej matka ją 

chodziła szukać po chałpach i znalazła ją u nas przy świniach”43. Dziewczyna ostatecznie 

wyszła za mąż za wspomnianego mężczyznę, choć zdaniem mojej rozmówczyni, małżeństwo 

było bardzo nieszczęśliwe. W tym wypadku rodzice dziewczyny wykazali postawę aktywną – 

zmusili ją do małżeństwa, przez co otrzymali z powrotem majątek. Dziewczyna, choć 

próbowała tego uniknąć, ostatecznie się zgodziła. Jej bierna postawa – zgoda na nieszczęśliwe, 

pełne przemocy małżeństwo – przedstawiona jest jednak jako historia bohaterska. Dziewczyna 

poświęciła się, przez co zapewniła lepsze życie całej swojej rodzinie.  

                                                

42 K/1950–1954/2019. 

43 K/1920–1924/2014. 
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Topos Polaków prześladowców występuje więc nie tylko w opowieściach o 

wysiedleniach, ale również sposobie traktowania Wilamowianek przez ich polskich mężów: 

„Mój chłop, jak się wściekł, to na mnie wołał: «Ty Germanko, ty esesmanko, ty wilamowska 

Niemko!». A przecież ja się urodziłam po wojnie”44. W relacjach Wilamowian na ten temat 

również rodzina żony stawała się często obiektem prześladowań, zwłaszcza jeśli chodziło o 

dziedziczenie i inne sprawy majątkowe. W sporach, które być może i tak by wybuchły, polskie 

pochodzenie nowego męża, a niemiecka przeszłość brata czy szwagra siostry miały stawać się 

dodatkowym orężem w konflikcie o przejęcie gospodarstwa.  

Według moich rozmówców niektórzy z wżenionych Polaków wyrzucali z domu 

członków rodziny swoich żon, zwłaszcza braci, którzy służyli w Wehrmachcie: „I jo mu 

powiedziałem, własnego szwagraście z domu wypierdolili”45. Jedna z moich rozmówczyń 

opowiadała mi, że pewien Polak, który ukrywał się w czasie wojny u Wilamowian, po wojnie 

ożenił się z mieszkającą w tym domu dziewczyną i wyrzucił z domu jej samotną ciotkę: „I ten 

[nazwisko] się tam ukrywał, a potem był panem. To potem ją wyrzucił. Tą matkę wyrzucił z 

domu, z jej własnego domu. A ten syn zginął na wojnie”46. Wyrzucona z domu starsza kobieta 

została przygarnięta przez swoją koleżankę, u której spędziła kolejne 30 lat życia i zmarła. W 

historii tej widać topos niewdzięcznych Polaków, niewinnych Wilamowian oraz Wilamowian 

ofiar. Wszystkie te relacje wpisują się we wzorce interpretacyjne nieuczciwego potraktowania 

Wilamowian po wojnie (niesłuszne oskarżanie niewinnych kobiet) oraz przywiązania do ziemi 

(przymusowe małżeństwo jako wysoka cena za utrzymanie majątku).  

Moi rozmówcy opowiadali mi o podwójnej tragedii dziewcząt, które mimo 

zastosowania tej strategii i tak nie uniknęły wysiedlenia:  

 

[Imię] musiała się ożenić z tym Polakiem z [nazwa miejscowości], nie chciała go. Siedziała 

w chlewie u mojej siostry. Chowała się i powiedziała: „Ciotko, jo nie chce tego [określenie 

mieszkańca jednej z okolicznych miejscowości]”. A ciotka [jej matka] przyszła jej szukać, 

a moja siostra nie może powiedzieć, że ona jest schowana za krową. I musi się wydać za 

tego Polaka. A potem i tak ją wysiedlają. To wszystko zrobili nasi Polacy47. 

                                                

44 K/1950–1954/2017. 

45 M/1940–1944/2017. 

46 K/1920–1924/2017: „Dar [noma] łet zih diöt hejn, ȧ nöht wiöe’ȧ der hjer. Ȧ nöhta trȧ’s roüs. Di müter trȧ’ȧ 

roüs fur hyt, fur ȧgja hyt. Ȧ dar zun ging cygrund ym krig”. 

47 K/1920–1924/2017: „S’[noma] müst zih myt dam [diöfnoma] Pöła … ferwȧjwa, s’wułd’ȧ ny. S’zos ym śtoł by 

mer śwaster. S’łet zih hejn, ȧn ziöet: «Ciotka, jo nie chce tego [diöfnoma]». Ȧn dy müm kymt zihja s’[noma], ȧ 
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W tej opowieści obecne są toposy złych Polaków, szczególnie topos nieuczciwych 

Polaków (wysiedlających mimo małżeństwa z Polakiem). Kobieta wspominała również, że mąż 

bił później Wilamowiankę, z którą się ożenił. Relacja ta wpisuje się w negatywne toposy 

dotyczące Polaków oraz topos Wilamowian ofiar. Jednak nie każdy mąż-Polak z relacji moich 

rozmówczyń zapamiętany został negatywnie: „Mnie rodzice wydali, jak miałam 15 lat, bo nas 

wysiedlali. No i oni znali tych jego rodziców, bo handlowali, to mnie za niego wydali, ja nawet 

go dobrze nie znałam. Miałam szczęście, że był dobry chłop. Ale i tak nas wysiedlili”48. Jej 

sytuację tak skomentował inny rozmówca: „Ona se myślała, że się za niego wydo, że Polak, ale 

nic nie pomógło, przyszło wojsko [Korpus bezpieczeństwa z Krakowa] i ich wysiudali”49. 

 Takie zaaranżowane małżeństwo z Polakiem nie gwarantowało pełnego 

bezpieczeństwa, niemniej zazwyczaj chroniło przed wysiedleniem. Według niektórych moich 

rozmówców „taki Polok, jak wysiedloł, to broł chałpe, a nieroz i córkę, i potem tak już 

zostawali. A ich dziecka to ani nie wiedzą, że ojciec matkę wysiedlił, ino się mu potym 

podkulnęła [uwiodła i zaszła w ciążę]”50. Opisy takich praktyk pojawiały się też w literaturze 

naukowej (por. Filip 2005b: 196).  

Również ksiądz Jeż opisał przypadek, w którym jedno małżeństwo ocaliło wiele rodzin 

przed wysiedleniem (LM: 85), kiedy milicjant dość wysokiej rangi i – jak się okazało, z 

szerokimi znajomościami wśród ówczesnej władzy – ożenił się z Wilamowianką. Tę historię 

usłyszałem z innej perspektywy od jednego z moich rozmówców, który przed wojną również 

miał zamiary matrymonialne wobec wspomnianej dziewczyny:  

 

No ja z nią byłem na weselu, to była moja drużka. Potem mnie wzięli do wojska, to jej 

powiedziałem: „Jak będziesz miała okazję, to się wydej, bo ja nie wiem, czy wrócę”. A 

potem się wydała za tego [nazwisko], bo on był Polok, milicjant. Te wilamowskie 

dziewuchy to ino polskich kawalerów chciały, żeby majątki nie stracić. Ale dobry chłop 

był. Nie robił nikomu krzywdy51. 

 

                                                

mȧj śwaster kon ny ziöen, do ejs ej diöt hynder kü hejngyłet. Ȧn s’müst zih oüsgan fjyr dan Pöła. Ȧn nöht zidln 

zy s’oüs. Dos hon ołys ynzer Pöła gymaht”. 

48 K/1930–1934/2017. 

49 M/1930–1934/2014. 

50 M/1940–1944/2017. 

51 M/1915–1919/2010. 
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Małżeństwo z Polakiem mogło być również strategią odzyskania domu już po 

wysiedleniu. Moi rozmówcy wspominali przypadki, kiedy wilamowska dziewczyna wyszła za 

mąż za Polaka, który wcześniej wysiedlił jej rodzinę. Jednak także wyjście za mąż za innego 

Polaka dawało większe szanse na odzyskanie majątku. Zdarzało się, że mężczyzna wysiedlał 

wilamowską rodzinę właśnie po to, żeby ożenić się później z ich córką: „On myślał, że jak ich 

wysiedli, to sie ciotka z nim ożeni, a tymczasem ona go nie chciała, wzieła se Wilamowiana i 

dopiero po trzynastu latach odzyskali majątek”52, opowiadał mi pewien urodzony już po wojnie 

mężczyzna. Jednak rodzice dziewczyny mogli nalegać, aby wyszła ona za Polaka za mąż w 

celu odzyskania majątku.  

Inna z moich rozmówczyń opowiadała mi historię swojej koleżanki, której ojciec 

przyjechał z Wilamowic aż do Łodzi, żeby nakłonić ją do przyjazdu do Wilamowic i pobrania 

się z prześladującym go mężczyzną, na co dziewczyna przystała. Relacja ta zawierała w sobie 

cechy historii bohaterskiej – kobieta poświęciła szansę na lepszą przyszłość i wróciła do 

Wilamowic. Widoczny jest w tej opowieści wzorzec interpretacyjny przywiązania do ziemi – 

odzyskanie gospodarstwa i możliwość obrabiania ziemi było ważniejsze niż osobiste szczęście. 

Jednocześnie dziewczyna została przez moją rozmówczynię przedstawiona jako ofiara: „Nie 

mogę do niej iść z nią pomówić, bo jak ją widzę dzisiaj, to mi sie przypomina, jak jechała z 

Łodzi, jak płakała”53. 

 

8.2.4. Przebieg wysiedlenia 

Zdaniem moich rozmówców, mimo że część Wilamowian domyślała się, że mogą zostać 

wysiedleni i zastosowali analizowane już strategie, wysiedlenia odbywały się w sposób nagły. 

Wysiedlający zostali zapamiętani jako agresorzy, którzy aresztowali zaskoczonych tym 

domowników i którzy przyczynili się do uwięzienia ich w obozach. Większość moich 

rozmówców opowiadała o bierności wysiedlanych, przedstawiając ich jako ofiary. Część z nich 

wspominała natomiast o działaniach, które pomogły im lub ich rodzinom zniwelować niektóre 

konsekwencje wysiedleń. Jedną z takich strategii, obecną w opowieściach Wilamowian, była 

ucieczka:  

 

                                                

52 M/1950–1954/2018. 

53 K/1920–1924/2012. 
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My nie mamy nic, nas wysiedlili, nic nie mieliśmy. Wyszliśmy z domu bez wszystkiego. 

Czternaście lat miałam, jak opuściłam rodziców i wszystko. I tak wędrował człowiek. To 

było okropne. (…) Trzynaście lat nie byliśmy w domu. Trzynaście lat się błąkaliśmy i w 

ogóle, w Wilamowicach niektórych ludzi wysiedlili, ale krótko. Potem zaraz wrócili. A tu 

byli rodzice w lagrze, a jeden o drugim nie wiedział nic, ja nie wiedziałem, czy rodzice 

żyją, rodzice nie wiedzieli, gdzie ja jestem. Jak tu przyszli, było ich dziewięciu. Liczyłam 

ich. Tam była taka bramka, co zawsze trzeszczała. Jak przyszli tu, było ich dziewięciu. No 

to nie miałam już tam nic, musiałam uciekać. Naokoło za potokiem, a z daleka patrzyłam, 

co będzie. Ale już wzięli siostrę, i matkę, bo matka pasła krowy, a ojciec grabił mierzwę. 

Dziewiętnastego lipca. Wysiedlili. To było… my mieliśmy najgorzej w całej miejscowości. 

Bo niby bracia byli przy wojsku, ale oni ani nie oddali Volkslisty, bo ich wzięli już w 1940 

roku. A potem to grasowali okropnie. To było nie do zniesienia54. 

 

W przypadku mojej rozmówczyni całą rodzinę zabrano po wysiedleniu do obozu, jej 

udało się uciec. Swojej ucieczki nie przedstawiła jednak jako świadomej decyzji, a raczej 

jedyne możliwe wyjście. Kobieta opowiedziała o tym wydarzeniu tak, jakby jego uczestnicy 

nie mieli wpływu na nic, co dzieje się w ich życiu – wszyscy byli ofiarami, przyjęli bierny 

model działania. Warto zwrócić uwagę na sposób opowiadania – krótkie zdania zawierające 

wiele szczegółów pozwalają na dokładne zobrazowanie całego wydarzenia. Ten memorat 

zawiera w sobie również topos niewinnych Wilamowian – bracia zabrani do Wehrmachtu, 

nawet nie podpisali Volkslisty, bo byli na to za młodzi. Wyraźny jest tu wzorzec interpretacyjny 

nieuczciwego potraktowania Wilamowian po wojnie – zgodnie z nim rodzinę spotkała 

podwójna krzywda: najpierw synowie zostali powołani do Wehrmachtu, a po wojnie ich 

rodzina została wysiedlona i uwięziona w różnych obozach.  

Moi rozmówcy w swoich relacjach często zaznaczali, że podczas wysiedlenia z domu nie 

można było ze sobą nic zabrać oprócz ubrania, które miało się na sobie: „W jednej sukience i 

                                                

54 K/1925–1929/2011: „Wjyr hon nist ny, wjyr wün oüsgyzidlt, wjyr hota nist. Wjyr gingja fu dyham uny ołys. 

Fjyca jür hot yh wi ferłüs yh dy ełdyn, ołys. Ȧn ȧzu wandyt der menć. Dos wiöe gyferlih. (…) Ȧn dreca jür wüwer 

dyham ny. Dreca jür ferwandytwjyr ȧn iberhoüps, y Wymysoü piöer łoüt wün oüsgyzidlt, oder küc. Nöht köma 

gryht cyryk. Ȧ dö wün dy ełdyn ym lager, ȧna ȧner fun andyn wöst nist ny, yhy wöst nist ny, op dy ełdyn ława, dy 

ełdyn wösta ny, wu yhy bej. Wi zy köma dö, wün zy noün. Rȧhyt yh zy. Diöt wiöe ȧ zyta tjyla wo zu inda skwjert. 

Rȧher yh zy, ȧner nö andum, noün. No to hot yh dö śun nist cy tün, mü yh ȧdhon. Ym ȧ growa ysrod, ȧn fu wȧjtum 

ga’h öbaht, wo wyt zȧjn. Oder nöma zy śun dy śwaster, dö nöma zy śun dy müter, bo dy müter hüt dy ki ȧn der 

foter rȧht s’gynys śun. Niöencyta lipjec. Zidlta zy oüs. Dos wiöe ȧ … wjyr hota ym śłȧhsta ym diöf. Bo niby dy 

bridyn wün byn drowa, oder zy hota ju giöer kȧ Volksliste ny ogan, bo zy nöma zy śun ym fjyciksta jür. Ȧ nöhta, 

do grasjyta zy dö okropnje. Dos wiöe ny cym fertriöen. (…)”. 
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koszuli stałam”55; „Jak stała, tak ją zabrali, i nie mogła wziąć nawet pierzyny”56. Jedna z moich 

rozmówczyń wspominała: „Moje pierwsze wspomnienie z dzieciństwa, to jak nas wysiedlali i 

mama na mnie ubierała jedną sukienkę na drugą, a ja nie chciałam, a ona mi je ubierała, 

żebyśmy coś potem mieli, bo nic nie mogliśmy wziąć”57. Opowieści o tym, że nie można było 

nic zabrać, obecne są w wilamowskiej postpamięci: „Nie wolno było nic zabrać, nawet obraza 

świętego ze ściany. Wszystko trzeba było zostawić. Żadnych mebli ani nic”58. Gara pisał o 

krótkim czasie na spakowanie: „Ubierali oni [Polacy] biało-czerwoną opaskę, przychodzili i 

dawali 15 minut na spakowanie się” (Gara 2007a: 24). Określenie 15 minut na spakowanie lub 

20 minut na spakowanie stało się skamieliną językową, powtarzaną podczas relacji o 

wysiedleniach. Wątek rekwirowania wyposażenia domu i znajdujących się w nim pieniędzy 

czy innych cennych przedmiotów związany jest z toposem Polaków złodziei. 

Według moich rozmówców większość Wilamowian brała to, co akurat mieli pod ręką: 

„To, co my mogli wziąć do ręki, no. Zogłówki, pierzyny. Takie rzeczy. Ubrania. A poza tym 

nic, wszystko zostało. W piwnicy, na strychu, co było, wszystko zostało”59. Czasem 

podkreślano, że zabrano konkretne przedmioty, które miały pomóc im później w odzyskaniu 

majątków: „Mamusia zabrała z domu krzyżyk [pasyjkę], dokumenty z domu, że to mają na 

własność i książeczkę do nabożeństwa i tak wyszła z domu”60. W opowieści o zabraniu pasyjki 

można dostrzec topos pobożnych Wilamowian, a w zabraniu aktu własności budynku – topos 

sprytnych Wilamowian oraz wzorce interpretacyjne wiary w funkcjonowanie państwa (wiara w 

sprawczość aktu własności jako dokumentu), a także przywiązania do ziemi (choć sytuacja 

wydawała się beznadziejna, Wilamowianka zabrała ze sobą dokument). Według narratorki taka 

decyzja była przemyślanym działaniem, a nie biernym poddaniem się losowi. W opowieściach 

moich rozmówców wielu wysiedlonych powrotu do domu nie dożyło, ale często to właśnie 

zabrane dokumenty pozwoliły na łatwiejsze odzyskiwanie majątków w późniejszym okresie 

przez ich dzieci.  

Wcześniej ustalone z polskim sąsiadem wysiedlenie często i tak kończyło się 

przymusem opuszczenia domu, choć było wtedy na to nieco więcej czasu i można było zabrać 

nie tylko najpotrzebniejsze rzeczy, ale pewnie i te bardziej wartościowe: „Somsiod, tyn 

                                                

55 K/1925–1929/2011: „Y ȧm rykla ȧn ym hemb śtind yh”. 

56 K/1920–1924/2012. 

57 K/1940–1944/2018: „Wer śtinda ufer śtrös ȧn wer grynn”. 

58 K/1945–1949/2017. 

59 M/1930–1934/2017. 

60 K/1920–1924/2010. 
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[nazwisko] mioł objąć majątek, tata się zgodził, żeby on objął majątek. Pierzyny my już mieli 

wszystkie na wozie”61. 

Według wilamowskocentrycznej narracji czasami całą rodzinę aresztowano lub 

wywożono do obozu, czasem dotyczyło to pojedynczych osób, a czasem wysiedlenia polegały 

wyłącznie na zmuszeniu do opuszczenia domu. Osoby te były zdezorientowane, gdyż nie 

spotkały się dotąd z taką sytuacją – nagle w ciągu kilkunastu minut stały się bezdomne. Często 

słyszałem wypowiedzi świadczące o biernym modelu działania: „Staliśmy na ulicy i 

płakaliśmy”62. Emocje towarzyszyły również wypowiedzi rozmówczyni Tomasza 

Wicherkiewicza w 1989 roku: 

 

Bez dachu nad głową, bez wszystkiego zostaliśmy, stojąc na zewnątrz. Moja córka miała 

dwa lata, dziecko. Ja umiałam uciec. Uciekłam, bo by mnie zabrali do lagru. Uciekła, a 

mamę zostawiłam z tymi dwoma dziećmi, syn miał cztery lata. Z takimi dziećmi została 

moja mama, a my musieliśmy iść na zieloną trawę. Wołaliśmy tak: „Góry, pagórki, 

przykryjcie nas!”. Za co? Za co my byli tak prześladowani? Tak się to stało i tak było63. 

 

Kobieta przyjęła więc aktywną postawę i uciekła, tymczasem jej siostra, z którą też 

rozmawiałem, opowiadała mi tę historię, cytując dialog ich matki z wysiedlającym ich 

Polakiem: „«A gdzie ja mam iść z tymi dziećmi?» «Na zieloną trawę»”64. W pamięci rodzinnej 

tego rodu historia ta została więc sfabularyzowana i sfolkloryzowana: młodsi członkowie nie 

wiedzieli dokładnie, o który dom chodziło, czasem nawet o którą babkę czy ciotkę, ale 

powtarzali, że starsza kobieta musiała z dwójką małych wnuków iść „na zieloną trawę”. 

Określenia za co? oraz na zieloną trawę można uznać za skamieliny językowe, związane z 

toposem niewinnych Wilamowian oraz wzorcem interpretacyjnym nieuczciwego potraktowania 

Wilamowian po wojnie. 

 

                                                

61 M/1940–1944/2017. 

62 K/1925–1929/2008. 

63 K/1915–1919/1989: „Ony dah, ony ołys bływer desa śtejn. Mȧj mȧkja hot cwe jür, kynd. Yhy kund ȧdkłoüfa. 

H’fług wȧg, bo zy heta mih gynuma yn lager. Yh ȧdkłüf, ȧn dy mama łis yh myt dan kyndyn, ȧn der büw hot fjyr 

jür. Myt zyta kyndyn błȧ mȧj mama, ȧ wjyr müsta gejn ufs griny groz. Rüfwer rȧzu. «Góry, pagórki, przykryjcie 

nas!» Za co? (…)”. 

64 K/1920–1924/2017. 
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8.2.5. Strategie adaptacyjne po wysiedleniu 

Wysiedleni Wilamowianie musieli odnaleźć się w nowej rzeczywistości. Z dnia na dzień z 

właścicieli gospodarstw, często osób o wysokim statusie społecznym, stali się ludźmi 

pozbawionymi majątku. Utrata pola i domu oznaczała również utratę statusu gospodarza i 

stanie się „dziadem”. Jak zapewniali mnie moi rozmówcy, dla gospodarzy była to ogromna 

trauma, gdyż do ich wysokiego statusu społecznego (bo najczęściej takich wysiedlano) 

przypisanych było wiele zwyczajów i norm zachowania. Te zgodne ze światopoglądem 

Wilamowian normy, obecne przez całe ich życie, zostały naruszone wskutek wysiedlenia. 

Utrwalony porządek i podział na warstwy społeczne został zachwiany, a razem z nim wzorce 

zachowań, mające na celu „niedopuszczenie do zakłócenia raz na zawsze porządku” (Kantor 

1982: 49).  

Wysiedleni Wilamowianie w dużej części (choć nie wszyscy) należeli do grupy 

dominującej, której przedstawicielki (bo to głównie kobiety zajmowały się gospodarstwami) 

przed wojną stały na straży utrzymania dotychczasowego porządku i stosowały sankcje 

społeczne wobec członków podporządkowanych im biedniejszych rodzin, których działanie 

uznawały za burzące hierarchię65. W opowieściach o takiej nagłej zamianie miejsc i utracie 

dotychczasowego statusu można dostrzec topos nieuczciwych Polaków, którzy nie dostosowali 

się do panujących zasad i spowodowali ich zachwianie oraz wzorzec interpretacyjny 

nieuczciwego potraktowania Wilamowian po wojnie. 

Według relacji moich rozmówców wysiedleni Wilamowianie stosowali jednak różne 

strategie adaptacyjne w celu przetrwania w nowej sytuacji. 

 

8.2.5.1. Lokatorzy we własnym domu 

Jak już wspomniałem, wysiedlenia opisywane były przez moich rozmówców jako nagłe. Nie 

zawsze jednak łączyły się z utratą dachu nad głową. Część osób, która nie miała się gdzie 

podziać, pozostawała w swoich domach. Dotyczyło to najczęściej osób starszych i 

niedołężnych. Przez nowych lokatorów byli oni zmuszani do zajęcia najmniejszej izby, komory 

bądź strychu66.  

                                                

65 Ryszard Kantor zastanawiał się, czy sankcje te powinno nazywać się społecznymi, jeśli był to nacisk ze strony 

dominującej grupy wobec „grup upośledzonych” (Kantor 1982: 144). 

66 Podobne opowieści można zaobserwować we wspomnieniach Hałcnowian (por. Rosner 2010: 50). 
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Bycie lokatorem w swoim własnym domu po wysiedleniu mogło być jeszcze bardziej 

traumatyczne niż jego opuszczenie i mieszkanie kątem u znajomych bądź krewnych. Często 

spotykało to osoby starsze i niedołężne, które nie były w stanie fizycznie opuścić domu. Moi 

rozmówcy opowiadali, że takie osoby zostawały tam same lub z dziećmi i młodzieżą, której nie 

wzięto do obozu, ale po zamknięciu bądź ucieczce rodziców pozostały pod ich opieką67. 

Zdarzało się jednak, że nowi lokatorzy starali się im utrudnić życie. Historie te są nieraz 

makabryczne: „Ten nowy gospodarz tej starej babci nie puścił do ubikacji, tylko musiała robić 

przez okno”68. W historiach tych widoczne są negatywne toposy dotyczące Polaków związane 

z wzorcem interpretacyjnym nieuczciwego potraktowania Wilamowian po wojnie. 

Szczególnie poruszająca jest historia jednej z moich rozmówczyń, która opowiadała, że 

jej blisko dziewięćdziesięcioletnia ciotka po wysiedleniu została w pokoju na strychu. Moja 

rozmówczyni twierdziła, że jako młoda dziewczyna nosiła jej jedzenie. Pewnego razu, kiedy 

tam była, doniósł na nią nowy wsiedlony do jej gospodarstwa Polak, który wraz z jednym z 

zaangażowanych w wysiedlenia działaczy próbował sforsować drzwi. Moja rozmówczyni 

wyskoczyła przez okno i uciekła, a jej ciotka po otwarciu drzwi została przez mężczyzn pobita, 

wskutek czego zmarła. Miało się to dziać w 1947 roku.69 W tym, że główna bohaterka 

opowieści miała narażać się na niebezpieczeństwo, aby pomóc starszej kobiecie można dostrzec 

wzorzec interpretacyjny trzeba być dobrym człowiekiem. Tymczasem Polacy ukazani zostali 

jako bezbożnicy, którzy nie uszanowali takiego dobrego uczynku, a kobietę według tej relacji 

zamordowali.  

Jeden z moich rozmówców użył nawet określenia „wysiedlenie” w rozumieniu 

zmuszenia do przeniesienia się do innego pomieszczenia w tym samym budynku. Jego 

pradziadkowie wynajmowali „kumorę”70 w swoim domu w czasie okupacji pewnej rodzinie 

wilamowskich Polaków. Po 1945 roku owa rodzina zajęła majątek dziadków mojego 

rozmówcy i zmusiła ich do przeniesienia się do wynajmowanej przez nich wcześniej „kumory”, 

a sami przejęli kuchnię i „piekną izbę”71. W opowieści tej ujawnił się topos niewdzięcznych 

                                                

67 O pozbawionych opieki dzieciach wysiedlonych na przykładzie Bielska i Białej pisał Giertler (2021: 55). 

68 K/1930–1934/2017. 

69 K/1920–1924/2017. 

70 Wilamowski dom dzielony był na pół przez sień. Po jednej stronie była „piekno izba” – duży pokój oraz duża 

kuchnia, w której również stały łóżka, a po drugiej stronie domu były chlewy, stajnie i „komora”, czyli 

pomieszczenie, w którym składowano węgiel, drzewo. To często niedogrzane pomieszczenie wykorzystywano, 

zwłaszcza w okresie letnim, do mieszkania. 

71 M/1940–1944/2018. 
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Polaków, którzy – zdaniem mojego rozmówcy – za dobre traktowanie w czasie okupacji, 

odpłacili się po wojnie wysiedleniem. Jest tu też widoczny wzorzec interpretacyjny 

nieuczciwego potraktowania Wilamowian po wojnie. Sposób interpretacji domniemanej 

niewdzięczności Polaków przez mojego rozmówcę można wpisać we wzorzec naszym Polakom 

nie można wierzyć – mimo zapewnienia im dachu nad głową, zachowali się nieuczciwie.  

 

8.2.5.2. Zamieszkanie u sąsiadów/krewnych 

Pozbawieni domu Wilamowianie, o ile nie zostali od razu zaaresztowani lub zabrani do obozu, 

szukali schronienia najczęściej u swojej rodziny. Co ciekawe, małżonkowie często nie 

mieszkali razem, lecz szli osobno do swoich krewnych bądź rodziców. I tak „mama poszła do 

Tobysia, bo stamtąd pochodziła, a tata do swojego brata w Morawicy”72. Wiele małżeństw było 

przymusowo rozdzielonych: mężowie nie wrócili z wojny. W innych przypadkach zarówno 

żony, jak i mężów więziono w różnych obozach. Rozdzielano także dzieci i rodziców. Jedna z 

moich rozmówczyń opowiadała mi, że gdy miała 15 lat, przy wysiedlaniu, kiedy jej rodziców 

i siostrę aresztowano, uciekła i ukrywała się przez sześć tygodni w polu73. Jej opowieść nie 

nosiła jednak cech historii bohaterskiej, a raczej biernej akceptacji swojego losu po ucieczce i 

zawiera topos Wilamowian ofiar. 

Niezależnie od tego, czy mieszkano u krewnych, sąsiadów, czy znajomych, we 

wspomnieniach często pojawiała się „kumora”: „Oni w komorach mieszkali wszyscy, dziesięć 

lat czy gdzieś ileś”74. Jedna z moich rozmówczyń wspominała, jak zostali wysiedleni jej 

sąsiedzi, małżeństwo staruszków: „Dwóch takich starych, biednych ludzi. Tam przy kościele 

ta Nuśka ich przyjena, to w takiej komórce malutkij siedzieli, takie okno z kratami, jo tam była, 

nikomu nic nie zrobili [byli niewinni]”75. W relacji tej widoczne są toposy niewinnych 

Wilamowian i nieuczciwych Polaków (w tym wypadku wysiedlających bez powodu), wiążące 

się z wzorcem interpretacyjnym nieuczciwego potraktowania Wilamowian po wojnie. 

Mieszkanie w komorze wielu kojarzyło z traumą i ciasnotą:  

 

                                                

72 K/1920–1924/2017: „Dy mama ging cym Tobyś, bo fu diöt śtamt zy roüs, ȧ der tȧta cym fiöen uf Morawic, bo 

dos wiöe der brüder”. 

73 K/1925–1929/2009. 

74 K/1935–1939/2017. 

75 K/1930–1934/2009. 
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Przywieźli nas tutaj do takiej komory, dwa i pół [metra], dwa i pół, taka komórka była, bo 

w drewnianych domach to była duża izba, no i kuchnia też była duża, a komora to była 

taka… (…) A my tam mieli tę komorę. Tak, że się zmieściło ino łóżko jedno, a tu my mieli 

dziecinne łóżko i tata… Tu było dziecinne, bo takie były trochę większe, ale deskę robił, 

żeby my się z siostrą tu pomieściły, bo głowy i nogi tam się zeszły, wiesz, tylko że tułów, 

to było ciasno76. 

 

Młodsi rozmówcy, urodzeni w latach 1945–1950, mówili mi, że nie pamiętali momentu 

wysiedlenia, ale wspominali fakt mieszkania w jednej izbie:  

 

To w ogóle nie pamiętam tych czasów wysiedleń, a mama… Moja mama była wysiedlona, 

ze swojego domu musieli iść i właśnie tam mieszkali u tej [przydomek ciotki]. W jednej 

izbie wszyscy i jeszcze dziadek z babcią był (…), ja się już tam urodziłam, to było nas pięć 

chyba, to nawet taka izba… Można nazwać taki pokój albo komora, jak to kiedyś mówili. 

Nie można nazwać… Jak jest jeden mały dom, to jak się można w tylu ludzi pomieścić77.  

 

W opowieściach tych widoczna jest trauma osób z rodzin gospodarskich, które utraciły 

majątek i zostały zmuszone do mieszkania w ciasnym pomieszczeniu. Dla moich rozmówców 

była to kara za winy, których, ich zdaniem, nie popełnili. Podobnie jak w całej narracji na temat 

wysiedleń, Wilamowianie nie widzieli zasadności zbiorowej odpowiedzialności za zbrodnie 

hitlerowców. 

Zgodnie z zebranymi relacjami czasem zdarzało się, że wysiedlonym przydzielano 

tymczasowe miejsce zamieszkania, najczęściej w domach innych Wilamowian78. Ich przyjęcie 

nie zawsze spotykało się z entuzjazmem: „Ta baba nie bardzo nas chciała, do tej komórki, bo 

ona tu ma słomę i tak dalej, no ale nas wzięła”79. Moja rozmówczyni, która była dzieckiem, 

gdy mieszkała w komórce u swojej ciotki, tak ją zapamiętała: „W łóżku siedziała, jabłka 

strugała. A my chcieli jabłka, to nom nie dała, ino nom dała takie, takie pomarszczone takie 

suche, a my chcieli te jabłka, żeby nom dała, bo my byli głodni (śmiech), a nie dała nom, 

widzisz? No to… tako była”80.  

                                                

76 K/1935–1939/2017. 

77 K/1945–1949/2017. 

78 Potwierdzają to dokumenty odnalezione przeze mnie w Archiwum Parafii Wilamowice. 

79 K/1935–1939/2017. 

80 K/1940–1944/2014. 
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Inna kobieta tak wspominała niespokrewnioną z nią gospodynię:  

 

Miałam 17 rok, ja miałam, 36 kila ważyłam, to ja byłam dziecko lagru zawsze mówię. Ja 

tej gospodyni brałam kwaki, bo byłam głodna, bo jak mama była cały dzień w polu, gdzie 

mi kto miał, co dać jeść. No jak potem widziała, że je biere te kwaki, bo jij krowa mniej 

mleka daje, to liczyła. Taki chciwus był, no taki chciwus, a człowiek był głodny81. 

 

Wysiedleni, którzy mieszkali w domach innych osób, także u swojej rodziny, 

wykorzystywani byli również jako tania siła robocza. Jedna z moich rozmówczyń mówiła mi, 

że po przyjściu z obozu zamieszkała u ciotki, która była gospodynią i handlarką. Kiedy ciotka 

handlowała, dziewczyna musiała pracować w polu, a wynagrodzeniem było kiepskie jedzenie. 

Kiedy po kilku miesiącach zobaczyła ją jej siostra: „Powiedziała mi, wyglondosz gorzej, jakbyś 

z lagru przyszła”82. Określenie „dziecko lagru” pojawiło się także w poprzedniej wypowiedzi. 

Jest to kolejny przykład na zamianę ram – przyjęcia terminologii dotyczącej czasów okupacji 

hitlerowskiej w opisie wydarzeń powojennych. Warto też zauważyć, że osoby w tych relacjach 

przedstawione w negatywnym świetle są Wilamowiankami – widoczny jest tu topos złych 

Wilamowian. Powiązany jest on z wzorcem interpretacyjnym bogaci radzą sobie kosztem 

biednych, choć w tym wypadku historie te opowiadały mi osoby pochodzące z bogatych rodzin, 

które utraciły majątek w wyniku wysiedleń. 

Topos złych Wilamowian pojawiał się również poza tym wzorcem interpretacyjnym. 

Chciałbym tu przytoczyć historię o wilamowskiej rodzinie handlarskiej, której członkowie 

mieli żebrać w dalej położonych miejscowościach, mówiąc, że powódź zabrała im dom, co 

spotkało się z ostracyzmem ze strony innych wysiedlonych, którzy uznali takie działanie za 

nieuczciwe. Takie zachowanie kolidowało z wzorcem interpretacyjnym trzeba być dobrym 

człowiekiem – bohaterowie opowieści posłużyli się kłamstwem. Jednak niektórzy (choć 

nieliczni) z moich rozmówców uznali to zachowanie za usprawiedliwiony sposób wyjścia z 

ciężkiej sytuacji, jaka spotkała ich nie z ich winy. 

Topos złych Wilamowian pojawiał się również często w opowieściach o zatargach 

rodzinnych. Według pewnej Wilamowianki jej matka po wysiedleniu i odebraniu pola starała 

się o odzyskanie małego kawałka pola od brata, który przed wojną mu podarowała (bo nie był 

                                                

81 K/1935–1939/2017. 

82 K/1920–1924/2014. 
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dla niej, wielkiej gospodyni istotny), ale teraz okazał się jedynym możliwym źródłem zdobycia 

pożywienia. Wywołało to wieloletni konflikt.  

Takich historii było więcej. Według moich rozmówców chodziło w nich wyłącznie o 

zatargi rodzinne lub o to, że ktoś był złym człowiekiem. Żale do najbliższych członków rodziny 

pozostały na długie lata. Ci źli Wilamowianie byli traktowani przez moich rozmówców jako 

wyjątki od reguły, ich historie nie wpływały na pozytywny obraz Wilamowian postrzegany 

przez pryzmat licznych toposów dobrych Wilamowian oraz wzorców interpretacyjnych 

nieuczciwego potraktowania Wilamowian po wojnie oraz Wilamowianie są lepsi od innych. 

Opowieści te można traktować jako historie alternatywne – nieopowiadane obcym, 

przeznaczone do omówienia jedynie w gronie „swoich” (por. Macdonald 2021: 107). 

 

8.2.5.3. „Kradzież” własnych rzeczy 

Według przytoczonych relacji wysiedlani Wilamowianie nie mieli możliwości uchronienia 

cennych przedmiotów znajdujących się w ich domach. Istnieją również relacje, w których 

wysiedleni korzystali z tego, że nowi gospodarze nie orientowali się, gdzie znajdują się 

najcenniejsze obiekty (np. obrazy i stroje). Jedna z moich rozmówczyń wspominała, że 

pomogła im w tym służąca, która przez jakiś czas mieszkała jeszcze w gospodarstwie: „Jak nas 

[Polacy] wysiedlili, a mieliśmy obrazy, schowane za beczką, beczką na kapustę, to ona, 

wszystko wiedziała, gdzie co jest, to… wzięła to, wyniosła, a mama jej powiedziała tak: 

«Haniu, idź jeszcze do kumory, niby do pieknej izby, do kumory i dźwignij, jak gospodyni nie 

będzie, i przynieś mi jakieś spodnice i fartuchy»”83. W opowieści tej można dostrzec topos 

sprytnych Wilamowian, którym udało się odzyskać stroje oraz nieporadnych Polaków, którzy 

nie potrafili przypilnować swojego majątku. Natomiast w postaci służącej widoczny jest topos 

dobrych Polaków – służąca jest lojalna wobec swoich starych gospodarzy, choć służy już u 

wsiedlonych Polaków. 

Moja rozmówczyni określiła to działanie jako „kradzież własnych rzeczy”. Również 

inna kobieta wspominała, że zakradała się w nocy do swojego własnego domu i wynosiła stroje 

                                                

83 K/1920–1924/2017: „Wi zy yns oüszidlta ȧna wjyr hota dy bildyn, hejngyłet hynderum bytła, kroütbytła, to 

ejs, ołys wöst’s zy wo ej, do … nom zy dos, bröht zy roüs ȧn dy ziöet dy mama ȧzu. «Haniu, idź jeszcze do 

kumory», niby do pieknej izby, «do kumory i dźwignij, jak gospodyni nie będzie, i przynieś mi jakieś spodnice i 

fartuchy»”. 
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ze skrzyni tylnymi drzwiami, gdy spali wsiedleni Polacy84. Dla moich rozmówczyń 

Wilamowianek z gospodarstwa myśl, że musiały się zakradać do własnych domów, żeby po 

kryjomu wynieść swoje rzeczy, była niezwykle traumatyczna. Kradzież wchodziła w konflikt 

z toposem uczciwych Wilamowian, jednak w tym przypadku była ona uzasadniona. 

 

8.2.5.4. Wyjazd z Wilamowic 

Wilamowianie dość często deklarowali, że po wojnie mieli możliwość wyjazdu do Niemiec lub 

Austrii, lecz dobrowolnie z tego rezygnowali. W tych historiach występuje topos nie wyjechali, 

bo byli niewinni. Historie te wpisują się we wzorce interpretacyjne przywiązania do ziemi 

(zostali, choć mieli lepsze możliwości) oraz nieuczciwego potraktowania Wilamowian po 

wojnie (karano ich za bycie Niemcami, choć zrezygnowali z wyjazdu do Niemiec). W tym 

miejscu chciałbym się przyjrzeć historiom o wyjazdach, które miały na celu przetrwanie do 

momentu odzyskania majątku. Pobyty te były najczęściej utrzymywane w tajemnicy przed 

osobami spoza najbliższego kręgu rodziny i przyjaciół, często również przed dziećmi z rodziny.  

 Część z wysiedlonych, z którymi rozmawiałem, bezpośrednio po wysiedleniu lub po 

powrocie z obozu wyjechała do znajomych w innych częściach Polski. W relacjach moich 

rozmówców wyjazdy na tereny Polski nie były wartościowane negatywnie: „Tam żyli, pracę 

mieli i żyli z czegoś. Bo tu by zginęli”85. Choć pobyty te nie były zgodne z wzorcem 

interpretacyjnym przywiązania do ziemi, moi rozmówcy uważali je za konieczne do 

przetrwania.  

W relacjach o ukrywających się poza Wilamowicami często podkreślano rolę 

duchownych pochodzących z Wilamowic. Według zebranych przeze mnie relacji niektórzy 

Wilamowianie mieszkali u księdza Jana Danka [Płaćnik] w Morawicy, księdza Stanisława Foxa 

[Biöetuł] w Bukowinie Tatrzańskiej, a także w Bronowie, gdzie ksiądz Franciszek 

Kuśmierczyk [Jüzośek], Wilamowianin urodzony na Bielańskich Brzegach (granica 

Wilamowic i Bielan), był administratorem od kwietnia 1945 do listopada 1949 roku86. Tam 

jeden z moich rozmówców jako kilkunastoletni chłopak przebywał z matką: „To była dalszo 

rodzina z nami ten ksiądz, to tam załatwili, że tam my poszli, jako gospodyni, no i mama ze 

                                                

84 K/1925–1929/2017. 

85 M/1940–1944/2018. 

86 https://silesia.edu.pl/index.php?title=Ku%C5%9Bmierczyk_Franciszek [dostęp: 3.03.2021]. 

https://silesia.edu.pl/index.php?title=Kuśmierczyk_Franciszek
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mną. No jo tam chodził do szkoły”87. Również zakonnica Teresa Merta [Tiöma-Hȧla] pomagała 

znaleźć Wilamowiankom schronienie daleko od Wilamowic: „Tak, byliśmy wysiedleni, 

pewnie. (…) Ja byłam w Nowym Targu, wyjechałam, bo moja krewna była siostrą zakonną, 

wzięła mnie do szpitala [do pracy] i tam się uczyłam i byłam sześć lat”88. Pobyty te świadczyły 

o poczuciu wspólnoty Wilamowian, tego typu wyjazdy i pomoc była na porządku dziennym 

już co najmniej w XIX wieku, kiedy to duchowni czy inni wykształceni Wilamowianie 

wspierali bądź brali do siebie na mieszkanie studentów czy inne osoby z Wilamowic.  

 Kolejnym rodzajem emigracji były wyjazdy do Łodzi i Warszawy. Dotyczyło to 

wyłącznie kobiet. Moje dwie rozmówczynie wyjechały do tych miast i opowiadały mi też o 

innych kobietach, które tam przebywały. 

 W Łodzi miał mieszkać pochodzący z Wilamowic wysokiej rangi urzędnik, który 

wyemigrował tam przed wojną. Zdaniem moich rozmówczyń poprzez znajomości ze 

spokrewnioną z nim inteligencką rodziną Niklów-Pałoszów [Prȧjz] niektórym dziewczynom 

udało się załatwić tam pracę. Jedna z nich po powrocie z obozu musiała codziennie meldować 

się na policji: 

 

Musiałam chodzić się meldować codziennie, bo poszłam do lagru przez [nazwisko Polaka 

wsiedlonego], nie? No to Lolinka mnie widziała i powiedziała mi tak: „[imię], co ty tu 

robisz, bez przerwy, każdy dzień cię widzę przez… no w sklepie”. Pracowała w sklepie. 

Powiedziałam jej: „Muszę się iść meldować każdy dzień, żebym im nigdzie nie uciekła, 

żebym im nigdzie nie wyjechała, ja się nie mogę ruszać, bo ja nie mam żadnych papierów”. 

„[imię], dostałam list”, mmm… „telefon” czy „list. Od Ferdzi, od mojego kuzyna. 

Potrzebuje dziewczynkę do, bo żona będzie miała małe, potrzebuje dziewczynkę. 

Pojedziesz?” „Bardzo chętnie”. No to pojechałam z Krakowa, z Helką [nazwisko], z 

Krakowa do Łodzi. No to byłam potem na służbie u tego… państwa89. 

 

 Kobieta wspominała, że jako dziewczyna wyjechała potajemnie, nie mając 

dokumentów, gdyż jak twierdziła: „Rehabilitacje my mieli zrobioną, ale te nasze chachary z 

                                                

87 M/1930–1934/2017. 

88 K/1920–1924/2009: „Ju. Oüsgyzidlt. Yns oü. Frȧłik. (…) Yhy wiöe y Nowy Targ, bej’h roüsgyfiöen, wȧł mȧj 

frynd wiöe klosterśwester, ejs nom mih yn śpytuł, ȧn yh łjyt mih ȧn diöt wiöe’h zȧhs jür”.  

89 K/1920–1924/2014: „H’müst yh mih gejn mȧlda oły tag, bo yhy ging ys lager fum [wi’ȧ zih śrȧjwt, ȧ ȧjgyzidlter 

Pöła], ny? No s’Lolinka zoh mih, ziöet zy mer ȧzu: (…). At’s ym gyweł. Yhy ziöet’um (…). No do fü’h uf Krök, 

mytum [śpicnoma] Helka, fu Krök uf uf … Łódź, no do wiöe’h nöht ufum dinst, by dan … hjerśoft”. 
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gminy Ci nie dały Fingerabdruku”90. Moja rozmówczyni podkreśliła, że była już 

zrehabilitowana i powinna zgodnie z prawem otrzymać dowód osobisty, ale to „nasi Polacy” 

jej go nie wydali, aby utrudnić jej życie i wyjazd z Wilamowic. Widoczne są tutaj wzorce 

interpretacyjne wiary w funkcjonowanie państwa (kobieta przeszła rehabilitację) i nieuczciwego 

potraktowania Wilamowian po wojnie i związany z nim topos nieuczciwych Polaków, którzy 

prześladując kobietę, łamali prawo.  

Interesująca jest tutaj również zamiana ram – słowo „Fingerabdruck”, odnoszące się do 

akcji przypisywania Wilamowianom narodowości niemieckiej, w tym miejscu oznacza 

powojenny dowód osobisty. 

 Moja rozmówczyni, jak przekonywała, przebywała w Łodzi bez żadnych dokumentów, 

ale na pomoc przyszła jej kuzynka, która dzięki romansowi z jakimś wysoko postawionym 

urzędnikiem z Bielska załatwiła jej fałszywy dowód: „Zdjęcie dałam, a ona palec przybiła i 

miałam zrobione papióry”91. Relacja o jej kuzynce zawierała cechy historii bohaterskiej – 

zdaniem mojej rozmówczyni kobieta poświęciła się, żeby zdobyć odpowiednie dokumenty nie 

tylko dla siebie, ale również dla mojej rozmówczyni. Wzorzec interpretacyjny trzeba być 

dobrym człowiekiem można więc tutaj rozpatrywać nie w kontekście toposu pobożnych 

Wilamowian – jej kuzynka nie była pobożna, skoro zdradzała męża – ale w toposie Wilamowian 

pomagającym innym – w tym przypadku nie Polakom, ale innym Wilamowianom. 

 Według licznych relacji rozmówczyń Wilamowianki pracowały w Warszawie, Łodzi i 

innych miastach jako pomoc domowa lub domokrążne krawcowe. W swoich relacjach często 

podkreślały, jak ważni byli to ludzie: „Ja grałam z nimi w brycza [brydża], Trąbczyński i 

Pustówka w Banku Polskim, co na pieniążkach się podpisywali”92. Druga kobieta powiedziała 

mi, że „ci panowie to z herbów pochodzili”93. W relacjach tych można dostrzec wzorzec 

interpretacyjny Wilamowianie są lepsi od innych – moje rozmówczynie podkreślały, że umiały 

się zachować wśród tak ważnych ludzi, choć były prostymi dziewczynami z gospodarstwa. 

Kobiety wspominały ten czas jako okres spokoju i bezpieczeństwa, zwłaszcza po 

znalezieniu pracy: „Byłam w Warszawie. Tam byli tacy uciekinierzy jak ja. (…) Tam sobie 

zabezpieczyłam swoje życie. Bo tu wszystkich brali do lagru tak, że tylko pojedynczy ludzie 

                                                

90 K/1920–1924/2020. 

91 K/1920–1923/2020. 

92 K/1920–1924/2017. 

93 K/1925–1929/2014. 
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zostali”94; „Pracowałam w Warszawie z takimi ludźmi, co bali się Rusków, ukryli się w 

Warszawie. Mnie chcieli po wysiedleniu znowu zaaresztować. Do lagru, to uciekłam z 

[przydomek Wilamowianki]”95. O tym, że czuły się tam pewnie świadczą wspomnienia o 

używaniu między sobą języka wilamowskiego: „Ja byłam w kuchni, rozmawiałam z tą drugą 

kobietą z Wilamowic. A tam się ludzie dziwili, co to za język, tyle języków że znają, angielski, 

francuski, niemiecki, a tego nie, co za ludzie są”96. W opowieści tej widać różnicę między 

„naszymi Polakami”, wrogo nastawionymi do wilamowszczyzny, a „Polakami z Polski”, którzy 

byli zainteresowani językiem wilamowskim. 

Podczas pobytu moje rozmówczynie interesowały się tym, co dzieje się w 

Wilamowicach, wyjazd traktowały raczej jako tymczasowe rozwiązanie. Jedna opowiadała mi: 

„Nie byłam na żadnym weselu, ale mama mi pisała, ten się ożenił, ten się ożenił, z 

Wilamowic”97. Listy przesyłano najprawdopodobniej przez Wilamowian, którzy jeździli 

pociągiem. Kobiety bały się, że zostanie odkryte ich miejsce pobytu. Strach ten był 

uzasadniony, co widoczne było w przytaczanej już opowieści mojej rozmówczyni o tym, jak 

jedna z jej koleżanek ukrywała się w Łodzi przed wilamowskim Polakiem, który chciał się z 

nią ożenić. W końcu przyjechał do Łodzi jej ojciec. Kazał przekazać córce, żeby wróciła do 

domu, bo inaczej zostaną wysiedleni. Dziewczyna wróciła i wyszła za mąż za prześladowcę. 

Moja rozmówczyni mówiła mi: „I choćbym chciała ją odwiedzić, to nie mogę, bo jak ją widzę, 

to serce by ci pękło z żalu”98. W historii tej obecny jest topos niewinnych Wilamowian oraz 

Polaków prześladowców. Pełna poświęcenia postawa dziewczyny wpisuje się we wzorzec 

interpretacyjny przywiązania do ziemi (w tym wypadku jako gospodarstwa, które mogło zostać 

utracone), ale także widać w nim lojalność wobec rodziny, a szczególnie posłuszeństwo wobec 

ojca.  

Relacje o pobycie w Łodzi i Warszawie były najczęściej pozytywne. Moje 

rozmówczynie często podkreślały, jak ważne są dla nich te doświadczenia: „Służba mnie 

nauczyła życia”99; „W Łodzi też byłam, znam dobrze. I w Warszawie znam wszystkie uliczki, 

                                                

94 K/1925–1929/2014: „Yhy wiöe y Warśaw. Diöt wün zyty ućekińjen, wi yhy grod. (…) Diöt ferzyhjyt yh mer 

mȧj ława. Bo dö oły nöma zy mer ys lager dö. Ȧzu … do wüwer ȧjnclwȧjz łoüt wün nok gybłejn”. 

95 K/1925–1929/2009RN: „Yhy at y Warśaw, myt zyta łoüta, zy füta zih fjyn Rüsa, hota zy zih hejngyłet y 

Warśaw. Mejh wułda zy nöm oüszidln wejder nama yn rest. Yn dos lager, do ȧdkłüf yh mytum [śpicnoma]”. 

96 K/1925–1929/2009. 

97 K/1925–1929/2014: „Yhy wiöe śun uf kȧr friöed, oder dy müter śrȧw mer, dar ej ferwejwa, dar ej ferwejwa, fu 

Wymysoü”. 

98 K/1920–1924/2017. 

99 K/1925–1929/2014: „Dinst łjyt mih oüs s’ława”.  
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co mnie wysyłali z materiałem [tkaniną] (…). Dziewięć lat we Wilamowicach nie byłam”100; 

„Byłam w Łodzi, chodziłam Piotrkowską tam i z powrotem, byłam w Warszawie, chodziłam 

po gruzach”101. Również Wilamowianki, które nie wyjechały, dostrzegały wartość tych 

doświadczeń: „Ale Halina, jeszcze długo, przecież tyś pracowała (…) w sklepie i ona jest obita 

po świecie, bo to nie jest takie, że tylko w tym gospodarstwie całe życie siedziała, bo przecież 

i w Warszawie byłaś, i w Łodzi”102.  

Moje rozmówczynie mówiły, że było im tam dobrze. Jednak zgodnie z wzorcem 

interpretacyjnym przywiązania do ziemi, po odzyskaniu gospodarstwa powinnością 

Wilamowianek było obrabianie pola. Jedna z moich rozmówczyń opowiadała, że miała 

możliwość wyjścia tam dobrze za mąż, ale zdecydowała, że jednak wróci do Wilamowic. Jej 

kuzynka miała ją od tego pomysłu odwodzić: „Powiedziała mi: «I co, pójdziesz do Wilamowic 

krowy paść?». I tak było”103. W pewnym sensie te historie noszą w sobie znamiona historii 

bohaterskich – kobiety poświęciły szansę na lepsze życie i wróciły do uprawiania roli i pomocy 

rodzicom. W ich poświęceniu, porzuceniu życia w dostatku w dużym mieście, można dostrzec 

również topos Wilamowian ofiar. Opowieści te wpisują się w gospodarską konwencję 

opowiadania. 

Moi interlokutorzy wspominali o Wilamowianach, głównie mężczyznach, którzy 

uciekali z Wilamowic albo po wysiedleniu albo po wyjściu z obozu w ogóle do nich nie wracali. 

Niektórzy brali ze sobą jednak całe swoje rodziny. Moi rozmówcy wymienili nazwiska 

jedenastu mężczyzn i dwóch rodzin, które w ten sposób wyemigrowały. Celem ich ucieczki był 

Górny Śląsk: Katowice, Zabrze, Ruda Śląska, rzadziej Pszczyna i Rybnik, gdzie znaleźli pracę 

i spędzili kilka lat życia. Jedna z moich rozmówczyń tak o tym opowiadała: 

 

I to, tata, pojechali ci wszyscy chłopi na kopalnię do Zabrza. Tu był taki znajomy jeden, 

oni nawet we Wilamowicach są pochowani, są ci… jak on sie nazywał. (…) On był tam 

kierownikiem na kopalni i on przyjął tych mężczyzn, tych Wilamowian. I tam zrobiliśmy, 

tata wynajmował mieszkanie i babcia tam była i mój brat najmłodszy i tata. Tacy byliśmy 

                                                

100 K/1925–1929/2014: „Y Łüć wiöe’h oü. Ken yh güt, ȧn Warśaw ken yh oły gosa, wo zy mih śökta myt wiöer 

(…)”. 

101 K/1920–1924/2018. 

102 K/1935–1939/2009RN. 

103 K/1920–1924/2014. 



 

 

295 
 

jedni tu, drudzy tu. (…) Ja z mamą byłyśmy znowu tu bliżej. No i tam mieli się bardzo 

dobrze, dobrzy ludzie byli ci Ślązacy, bardzo dobrzy ludzie104.  

 

 Wilamowianka wspominała pobyt tam bardzo dobrze. Podkreśliła, że Ślązacy to bardzo 

dobrzy ludzie. Topos dobrych Ślązaków, którzy rozumieli Wilamowian lepiej niż Polacy, 

przewijał się w opowieściach osób, które wyemigrowały w głąb Górnego Śląska. 

Prawdopodobnie takie zbliżenie Ślązaków i Wilamowian wynikało z podobnych losów 

przedstawicieli obu grup. Jeden z moich rozmówców tak o tym mówił:  

 

Ale to ciekawe, że ten Śląsk, Katowice, bo to mówiła mama, jak to, że te Katowice. No bo 

tam nie było prześladowań, tam nie było. Też wywiezieni byli, bo Śląsk też było, też kary 

były i tego, też wywozili, bo też uważali jako niemieckie, bo ich nazywali Niemcami, 

gwarę śląską. Ale nie było takiej akcji nalotowej złośliwości, jak u nas tu105.  

 

Według moich rozmówców odrębność etniczna Ślązaków od Polaków i podobne 

doświadczenie były powodami, dla których ukrywający się Wilamowianie wybierali właśnie 

tamten kierunek emigracji. 

Wilamowianie trzymali się tam razem. Zgodnie z narracją mojej rozmówczyni matka 

jednego z mężczyzn, a babka narratorki gotowała i wszyscy przychodzili do jej mieszkania się 

stołować. W tej relacji widoczny jest topos sprytnych Wilamowian ‒ moja rozmówczyni 

pochodząca z rodziny handlarskiej położyła w niej nacisk na umiejętność dostosowania się do 

nowych warunków i zorganizowania sobie życia na nowo. 

 Pobyt Wilamowian na Górnym Śląsku był jednak tajny, z wypowiedzi moich 

rozmówców wynika, że długo nie odważali się przyjechać do Wilamowic nawet na krótkie 

odwiedziny. Wśród dobrych Ślązaków czuli się bezpieczniej niż wśród Polaków 

prześladowców. Jedna z moich rozmówczyń mówiła: „Dziadek mieszkał gdzieś w Katowicach, 

a babcia tu, to w sumie byli w takiej jakby separacji”106. Zarejestrowałem również historię o 

                                                

104 K/1925–1929/2008: „I to, tata, pojechali ci wszyscy chłopi na kopalnię do Zabrza. Tu był taki znajomy jeden, 

oni nawet we Wilamowicach są pochowani, są ci… jak on sie nazywał. (…) Har wiöe diöt ȧ kjerownik ufer 

köłagrüw, ȧn har nam di kłopa, di Wymysiöejyn uf. Ȧn diöt mahtwer, der tȧta mit diöt ȧ wönung ȧn dy baba wiöe 

diöt, ȧn der mȧj brüder, dar jyngsty ȧn der tȧta. Ȧzu wüwer, ȧna dö, ȧna dö ȧzu cyśłept. (…) A yhy myter müter 

wüwer diöt nynder wejder. No ȧna, diöt hota zy zih nöhta güt, wün güty łoüt dy… dy Ślonzoka, wün zjyr güty 

łoüt”. 

105 M/1940–1944/2018. 

106 K/1965–1969/2017. 
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tym, że niektórych Wilamowian, zwłaszcza tych, którzy „mieli coś naszkrobane”107, szukano 

również i tam: „Tego [przydomek] strasznie chcieli dopaść. Przyszli go aż tam szukać, tak było 

oskarżone. (…) Jego tam znaleźli, przyszli za nim aż tam. On też coś tam miał”108. Jest to 

przykład na topos złych Wilamowian. 

 Jak bardzo ukrywany był pobyt Wilamowian na terenie GOP-u, świadczy relacja 

jednego z moich rozmówców o dziadku, który został wysiedlony, a następnie wywieziony na 

Ural. Po powrocie pracował on w Katowicach, gdzie się ukrywał, a następnie nagle zmarł. Jego 

pogrzeb odbył się w nocy tak, by nikt niepożądany się o tym nie dowiedział109.  

 Bardziej masowy charakter miała emigracja do Kudowy-Zdroju i okolic, gdzie łącznie 

wyjechało kilkadziesiąt osób i przebywało tam jeszcze w połowie lat pięćdziesiątych. 

Wilamowianie ci znaleźli tam pracę w fabrykach, niektórzy jako nauczyciele i ułożyli sobie 

życie od nowa. Tak jeden z moich rozmówców zapamiętał nowy start swoich rodziców: 

 

Tam na tym zachodzie to zaczęli też… przede wszystkim trzeba było mieszkanie, też 

przyjechali, tam nie było mieszkania, no to też dostali się, potem w fabryce bloki były, no 

to tam pracownikom bloku tam takim takie stare bloki były, mieszkanie no to też się tak, 

zaczęli tam od garnka, bo przecież ile tego mieli, na walizkach jedli, tata najpierw a potem 

tego, no i tak kupowali po jednej, po drugiej rzeczy, od szafy pamiętam, wisiało wszystko 

na jakiś tych, bo nie było mebli tam, łóżka były, bo to załatwili sobie, takie podstawowe 

były, no i później gospodarował, no. Także tam się już potem urządzili110. 

 

 Mężczyzna wspominał trudne warunki mieszkaniowe rodziców w Kudowie oraz 

dorabianie się od zera. On sam mieszkał wtedy już w innym mieście, gdzie dostał się do szkoły. 

Jedna z moich rozmówczyń, która również przeniosła się do Kudowy, tak wspominała swoje 

początki w nowym miejscu: 

 

Pojechałam do Kudowy, byłam tam na służbie, niby teraz [taka nazwa], za Niemca 

nazywało się to „Stellung”. No jak mieliśmy kucharkę, w czerwonym krzyżu, powiedziała 

mi tak: „[imię], nie zostań na jednym miejscu [pracy] dwa lata. Pół roku masz dość, idź do 

                                                

107 K/1925–1929/2014. 

108 K/1925–1929/2008: „Dan [śpicnoma] wułda zy cyśłepa okriöepnje. Dan köma zy bocy diöt zihja, zu ogycȧjgt 

wiöe’s. Ju. Dan funda zy diöt, zy köma bocy diöt nöhum. Dar hot oü ȧzu yhta”.  

109 M/1940–1944/2017. 

110 M/1930–1934/2018. 
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innej pani, bo wszędzie można się czegoś nauczyć. Każdy człowiek coś nowego wie, a przy 

każdym nauczysz się czegoś gotować, albo posprzątać, albo coś innego, każdy człowiek 

robi coś inaczej”. Jak mi to powiedziała [kucharka], też po niemiecku zawsze, bo była 

niemiecką kucharką, powiedziała tak: „Bei jeder Frau lernt man was zu”. To jest możliwe, 

to prawda. No to byłam później w Kudowie, no to też, jak to się mówi, z deszcza pod rynnę, 

bo ciężka praca, ale chociaż było jedzenie, nie? I to dobre111. 

 

Moja rozmówczyni w zupełnie nowym miejscu szybko nawiązała kontakt z kucharką – 

Niemką. Mogło to wynikać ze zbliżenia Wilamowian i Niemców w czasie pobytów w obozach, 

a także strachu przed dalszymi prześladowaniami ze strony Polaków. W towarzystwie Niemki 

moja rozmówczyni czuła się może nie całkiem jak wśród członków własnej grupy etnicznej, 

ale zapewne bezpieczniej niż wśród Polaków: dzieliła ona z kucharką to samo piętno – 

niemieckości. Postać Niemki, którą moja rozmówczyni obdarzyła zaufaniem, wpisuje się w 

topos dobrych Niemców oraz mądrych Niemców – życiowe porady kobiety miały być cenne. W 

opowieści tej widoczny jest również topos sprytnych Wilamowian – dziewczyna przyjęła 

aktywny model działania – chciała wykorzystać ten czas na poznanie nowych umiejętności. 

Relacja ta zawiera też element typowy dla gospodarskiej konwencji opowiadania – „ciężka 

praca, ale chociaż było jedzenie”. 

Na temat wilamowskiej społeczności w Kudowie zebrałem wiele relacji. Wilamowianie 

opowiadali, że był to czas dorabiania się, zdobywania nowych doświadczeń, pracy, ale za dobrą 

zapłatę. To dlatego do Kudowy ściągało wielu Wilamowian. Było to miejsce, gdzie było 

względnie spokojnie, Wilamowian nikt nie znał, a ponieważ mówili dobrze po polsku – byli to 

głównie młodzi ludzie, w momencie wyjazdu najwyżej czterdziestoparoletni, ich piętno 

posiadania Volkslisty czy germańskiego pochodzenia było niewidoczne. Z jednej strony mogli 

rozpłynąć się w tłumie, a z drugiej strony pozostawali oni w łączności z innymi 

Wilamowianami i nie czuli się wyobcowani. 

                                                

111 K/1920–1924/2014: „Gryht kymsty gyfiöen uf Kudowa. Fü’h uf Kudowa, do wiöe’h diöt ufum dinst, niby yt, 

by Doüć his zih dos śtelung, no wi wjyr hota kehjeryn, w czerwonym krzyżu, ziöet’ȧ mer zu: «[noma], ny błȧj uf 

ȧm üt cwe jür. Hołp jür hösty gynüg, cyr ander froü, bo weron lernt mȧ was zu. Idyn, ider menć wȧs yhta, ȧn by 

idys menć łjysty dih koha oba wos, oba ufroüma, oba wos andyśtys, ider menć maht wos andyśtys». Wi’s ziöet 

dos, oü doüć kuzt zy inda, bo zej wiöe ȧ doüćy kehjeryn, ziöet zy ȧzu: «Bei jeder Frau, lernt man was zu». S’ej 

ganc mejglik, s’ej ganc wür. No do wiöe’h nöht y Kudowa, no do wiöe’h oü, kymt’s cy ziöen, od deszcza pod 

rynnę, śwjery at, oder dy hotst gük cy asa, ny? Gütys“. 
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Relacje o Wilamowianach w Kudowie z powodu swojej objętości i różnorodności 

wymagają odrębnego opracowania. Chciałbym jednak w tym miejscu zasygnalizować, że w 

niektórych relacjach odwiedziny w Wilamowicach odbywały się jawnie, a w innych w ścisłej 

konspiracji, o czym świadczy relacja mojego rozmówcy, którą usłyszałem podczas spotkania 

kilku kuzynów i kuzynek z pewnego dużego wilamowskiego rodu. Mężczyzna opowiadał, że 

jego ojciec miał konia i jeździł wozem w celu przywożenia różnych materiałów i załatwiania 

różnych spraw, a on jako około kilkuletni chłopak chciał jeździć z nim. Pewnego razu chłopiec 

zachował się jakoś niewłaściwie, więc ojciec, mimo jego próśb, nie zabierał go już więcej na 

te przejażdżki. Jednak zdarzało się, ku zdziwieniu chłopca, że stawał się dla niego miły i go 

zabierał: 

 

I już nigdy mnie nie broł. A tu, zawsze pięknie: „Ubieroj się, jedziemy”. No. A wiesz po 

co? Ale po co mnie broł, po co mnie broł? Bo od domu, zaraz drewka na łeb, dwóch 

wyjechało, dwóch przyjechało [siedząca obok kobieta go szturcha]. No nie mogę tego 

dokończyć? Czekoj, jechali my do Jawiszowic, na stację, tam z tyłu, jak wagony 

rozładowywali na rampie. Tata wyprzągnął konia, już było ćma, i poszedł. Godo: „Pilnuj 

konia, czekoj. Jo tu podjadę”. […] A mnie już broł strach, bo to ino o tych strachach, o tych 

głupotach opowiadali… Piaseckiego porwali, pamiętocie? To były te czasy, auta czorne 

jeździły, dziecka porywały112. 

 

 Ojciec kazał chłopcu zostać przy wozie i pilnować konia, a ponieważ była noc, chłopiec 

się bał. Po jakimś czasie ojciec wrócił, by pojechać dalej: 

 

No i poszedł, to trwało i trwało, aż przychodził, konia zaprzągoł i wio!, podjeżdżalimy pod 

bramkę… u [nazwisko], wiesz gdzie. […]. Wychodził z domu facet, siadoł na wóz, no i 

opowiadali, po wilamowsku, jedziemy. W leśniczówce był… była droga przez las, w tym 

lesie, tom sie zawsze boł jeździć, przejeżdżoł przez ten las, wyjeżdżoł tam koło Bardy, koło 

Józka i przyjeżdżoł aż do [przydomek]. U [przydomek] za stodołą wysiod, tam od chlywa 

do [przydomek], myk na dół, na [przydomek] i do domu. W niedzielę szli do [imię], 

wszyscy sie schodzili i jak my już w kuchni tam siedzieli, żegnoł się z nimi. To po tym, po 

jakimś czasie, to wychodził z pokoju taki nieduży, gruby chłop113. 

                                                

112 M/1945–1949/2017. 

113 M/1945–1949/2017. 
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 Tajemniczy mężczyzna okazał się wujkiem mojego rozmówcy, którego ten nie znał, 

gdyż urodził się po wojnie. Przyjeżdżał on z Kudowy nielegalnie i musiał zostać przemycony 

przez bramę przy stacji kolejowej. W tym celu jego szwagier wykorzystywał obecność chłopca, 

który był zapisany jako pasażer. W drodze powrotnej chłopiec się chował, ale liczba osób się 

zgadzała, gdyż na wozie siedział już jego przybyły z Kudowy wujek. Pomysłowość ojca 

mojego rozmówcy wpisuje się w topos sprytnych Wilamowian. 

 Na temat tożsamości wujka nie wiedziały nic nawet dzieci jego rodzeństwa. Kuzynki i 

kuzynowie zebrani przy stole mówili: „Nikt się nie przedstawioł, że to wujek”; „Ady nikt nic 

nie mówił, Bo co ciebie to gówniorzu obchodzi”; „A jeszcze by to kaś wysmykali [wygadali 

się]”. W innym wywiadzie jedna z kobiet, która jako dziecko mieszkała w tym domu, mówiła: 

„Wujek przyjeżdżoł w tajemnicy, Jezus, na wozie, przykryty, jak se to przypomnę”114. 

Dla moich rozmówców ten mężczyzna był osobą obcą. Jednak kiedy to osoba z bliskiej 

rodziny musiała do Wilamowic przyjeżdżać po kryjomu, było to dla jej potomków dużo 

bardziej traumatyczne.   

Jeden z moich rozmówców miał osiem lat, kiedy jego dziadek wrócił z Uralu, jednak bał 

się wrócić do Wilamowic i osiadł w Katowicach z innymi Wilamowianami: „I on nie mógł 

nigdy być, pokazywać się z rodziną. No jak był, to płakali wszyscy, no i musieli pożegnać się 

no i szybciutko, żeby go nie zauważyć, gdzieś tam do tych Katowic, w dwójkę, trójkę, bo trzech 

ich było z Wilamowic”115. 

 

Chciałem jeszcze wspomnieć, jakie życie jego ciężkie było. W odosobnieniu od 

Wilamowic, nie? No bo nie mógł się tu pokazywać, bo znowu by go, znowu, to czasy takie, 

cztery lata, pięć [lat], później się to uspokoiło, jak oni wyjechali. Przyjeżdżał, ale to w nocy. 

I ci trójka [innych Wilamowian] też, w nocy, z rodziną, żeby się widzieć. No ale jak 

przyjechał tu, to musiał tak skrycie to wszystko robić, żeby go nie wywąchali, żeby go nie 

spostrzegli, żeby go nie zauważyli, że on tu jest, bo znowu by go, trzas i znowu do Uralu116.  

 

 Mój rozmówca, mimo zmiany tematu rozmowy, powrócił do historii dziadka, gdyż 

uznał ją za wartą przekazania. Zachowanie dziadka przedstawił jako postawę aktywną: mimo 

                                                

114 K/1945–1949/2017. 

115 M/1940–1944/2018. 

116 M/1940–1944/2018. 
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niebezpieczeństwa, Wilamowianin ryzykował i przyjeżdżał do Wilamowic, miał też tam 

przygotowaną wcześniej kryjówkę:  

 

No ale to on przed… to taki sprytny on był, że przed zabraniem go do Uralu, zrobił sobie 

kryjówkę już tu. On czuł, że coś tu bedzie, bo jednego, drugiego, trzech już brali, to w tym 

domu drugim, gdzie przesiedleni byli, to w stajni, w chlywie, to krowa była, świnie były, 

tam pod chlewikiem wykopał sobie otwór taki, metr na metr, głęboki. I z podwójnymi 

dnami. Deskowe jedno i drugie i na tym była już ściółka, co świnki mogły być i właz. No 

żeby w razie tego, jak tu przyjedzie, jak coś, żeby mógł się tam ukryć i to miał 

przygotowane już wszystko wcześniej117. 

 

 Takie przygotowanie zdaniem mojego rozmówcy świadczyło o sprycie dziadka i tego, 

że był w stanie przewidzieć, co się wydarzy. Mężczyzna został przedstawiony przez swojego 

wnuka jako sprytny Wilamowianin, ale jednocześnie ofiara sytuacji. Jego przyjazdy dla mojego 

rozmówcy również były traumatyczne, gdyż wiązało się to z niebezpieczeństwem aresztowania 

jego dziadka.  

 

W Katowicach, gdy przebywał, te dwa lata, wpadał tutaj, raz na miesiąc, no i tam… był z 

rodziną normalnie, tylko w nocy. Bo się bał, że już wpadają, już pod oknami są (…). I 

teraz, jakie czasy on trudne miał, ja bym to nie przeżył, psychiką moją, jaką on psychikę 

musiał mieć mocną, żeby to przeżyć, wytrzymać, przy tej rodzinie, uciekając i 

przychodząc. No to były naloty w nocy, przyjechał tu. No ale nagle obława była, obława. 

Obława była tu, samochód przyjechał z tymi, tymi… Z karabinami, ci co miały tu dyżury, 

posterunki, tu były posterunki dwa, trzy. W każdej miejscowości. No i obława i szukanie. 

Ale ktoś… jak go mogli zauważyć, to było ciekawe. Wtedy jak on przyjechał, raz na 

miesiąc, to było już kilka razy, od razu akcja była tutaj. Czyli ktoś musiał tu z tych ludzi 

wiedzieć, na złość mu robić, meldować. A to byli tacy ludzie, co już byli prawie… z opaską 

tą czerwoną, ci… No i wtedy, jak obława była, on po prostu szybko wskakiwał w to… w 

tą skrytkę tam, w chlewiku, przykrywali go tam, jednym i drugim, no i, a oni wiedzieli, że 

jest, bo ktoś powiedział, że: „Jest tu, musi być”, to widłami, po całym chlywie, tak szperali, 

tak bili, tak wszystko, że on musi się odezwać gdzieś tam. I w pokojach wszystkich, no ale 

                                                

117 M/1940–1944/2018. 
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jak podwójne dna, to nie dobili tam, nie dobili. No ale można se wyobrazić, co było, ryk 

świń i to wszystko było118. 

 

 Mój rozmówca podał wiele szczegółów przebiegu wydarzenia. Choć jego dziadek nie 

ratował nikogo, tylko przyjeżdżał do Wilamowic zobaczyć się z rodziną, opowieść ta nosi 

znamiona historii bohaterskiej: mój interlokutor podziwia dziadka za siłę jego psychiki. W 

historii tej obecny jest również topos Polaków prześladowców. Ważnym elementem opowieści 

był donoszący na Wilamowiana sąsiad – wilamowski Polak: 

 

I później było, ciekawa sprawa była, i oni odeszli. I za jakiś czas, jak przyjechał, znowu 

tak było, znowu akcja była. I okazało się, że to donosiciel, znowu, byli różni, ale jeden był 

tutaj blisko mieszkający, dwa domy od nas, trzy domy od nas, co już należą do tych, do 

tych, do tych, do tych… później sekretarzem był, jak to powstało już, to mocno. (…) I 

zauważyła go, że on staje. Znowu stał, znowu obława była. I on cynk musiał dawać. Tacy 

perfidni ludzie byli. A myśleli, że dobry człowiek jest. I niewyobrażalne to było119. 

 

 W postawie sąsiada, który zdaniem opowiadającego miał donosić na jego dziadka, 

można dostrzec topos Polaków prześladowców, w wariancie sąsiadów prześladowców. Mój 

rozmówca, opowiadając o mężczyźnie, miał problem ze znalezieniem odpowiedniego słowa na 

jego określenie. Starsze osoby z tej rodziny, z którymi przeprowadzałem wywiady, nazywały 

denuncjatora Polakiem120. Mężczyzna był jednak świadomy jego narodowości, gdyż jak 

później stwierdził: „To nie Rosjanie byli winni, tylko ci perfidni Polacy, co robili na złość”121. 

Rozmówca należał do wilamowskocentrycznej wspólnoty pamięci, ale mógł mieć opory przed 

otwartym krytykowaniem Polaków podczas nagrywanego wywiadu, co świadczy o 

świadomości różnicy między pamięcią rodzinną czy treściami obecnymi w 

wilamowskocentrycznej pamięci, a pamięcią oficjalną.  

 

8.2.5.5. Budowa nowego domu 

                                                

118 M/1940–1944/2018. 

119 M/1940–1944/2018. 

120 K/1920–1924/2009. 

121 K/1940–1944/2018. 
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Niektórzy Wilamowianie kilka lat po wysiedleniu załatwili sobie kawałek ziemi. Mogło to być 

efektem zamiany pól (jeśli ich pole dostawał jakiś Wilamowianin, najczęściej oddawał je 

prawowitym właścicielom, „bo nie bedziemy na czyim polu robić”122), podarunku lub zakupu. 

Na tych działkach budowali nowe domy. Jedna z moich rozmówczyń tak wspominała 

budujących się sąsiadów: „Przeprowadzili się tu, tu już stała stodoła i przy tej stodole zrobili 

kuchnię, jeden pokój i tam mieszkali kilka lat. (…) Potem wybudowali ten dom”123. Co 

ciekawe, dom, który zbudowali, był identyczny jak ten, który posiadali przed wojną: pokaźny, 

z facjatą i licznymi ozdobnymi elementami.  

Moi rozmówcy rozumieli to działanie nie tylko jako dbanie o swój byt, ale również 

działanie na przekór wysiedlającym – wysiedlona rodzina pokazała, że w krótkim czasie jest w 

stanie ponownie dojść do dobrobytu. W takiej postawie dostrzec można wzorzec 

interpretacyjny Wilamowianie są lepsi od innych, a szczególnie toposy sprytnych Wilamowian 

(zbudowali piękny dom mimo wysiedlenia), pracowitych Wilamowian oraz wilamowskiego 

oporu (zrobili to na przekór wysiedlającym). Była to rodzina handlarska i moje rozmówczynie 

pochodzące z niej przedstawiały zachowanie rodziców jako godny pochwały przykład na 

poradzenie sobie w nowej sytuacji. 

Część wysiedlonych Wilamowian nie wracała już do Wilamowic, ale budowała domy 

w innych miejscach w Polsce, rzadziej za granicą. W relacjach Wilamowian informacje na ten 

temat jednak rzadko się pojawiały. Być może wynikało to z zerwania kontaktu z tymi osobami 

z powodu oddalenia oraz z tym, że ich decyzji o budowie domu w innej miejscowości nie 

łączono z wysiedleniami. Nie było też to zgodne z wzorcem interpretacyjnym przywiązania do 

ziemi, zgodnie z którym Wilamowianie powrócili ostatecznie do Wilamowic, aby odzyskać 

swoje domy. 

 

8.2.5.6. Próby interwencji u władz 

Wspomniane przeze mnie strategie uniknięcia wysiedlenia dotyczyły „zwykłych” Wilamowian 

‒ gospodarzy i handlarzy. Inne możliwości stały przed lokalnymi aktywistami czy politykami. 

Ci, którzy pełnili jakieś funkcje w czasie drugiej wojny światowej, po wojnie najczęściej się 

ukrywali, a jeśli nie, byli zamykani w obozach czy więzieniach. Dotyczyło to również takich 

                                                

122 K/1935–1939/2017. 

123 K/1920–1924/2009: „Zej koma dö, wu wiöe dy śoün ȧn by dar śoün mahta zy ȧ kyh, ȧ cymer ȧn diöt wönta 

zy piöer jür. (…) Śpyter boüta zy dos hoüz”. 
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funkcji, które moi rozmówcy postrzegali jako apolityczne, jak przewodniczący rolników 

(Ortsbauernführer), pracownicy poczty czy przedstawicielki organizacji „Frauenschaft”, 

zwanej przez moje rozmówczynie „niemieckim kołem gospodyń”. Także dwie 17-letnie 

Wilamowianki pracujące w czasie okupacji jako opiekunki dzieci w Ochronce, zostały – jak 

opowiedziały mi w wywiadach124 – zaaresztowane.  

Inaczej było z przedwojennymi politykami, urzędnikami czy aktywistami należącymi 

do propolsko nastawionej inteligencji. Zdarzało się, że usiłowali wykorzystywać swoje 

przedwojenne znajomości i stanowiska do uniknięcia wysiedleń. Tak robił między innymi 

kierownik szkoły Eugeniusz Bilczewski125, który aby zatrzymać wysiedlenia, miał wystosować 

pismo w sprawie zakazu używania języka i stroju wilamowskiego (Filip 2005b: 184). Trudno 

dzisiaj jednoznacznie stwierdzić, czy jego pismo rzeczywiście miało jakiś wpływ na 

wysiedlenia126. Z jednej strony wysiedlenia czy ich próby odbywały się nadal, aż do roku 1947 

(Fic 2018: 301). Z drugiej strony Wilamowice rzeczywiście zostały potraktowane przez władze 

(oprócz władz lokalnych) dużo łagodniej niż np. Hałcnów, gdzie wysiedlono niemal wszystkich 

mieszkańców (Kominiak 2015: 237; Polak 2002: 314). Opowieści o Eugeniuszu Bilczewskim 

i innych członkach propolsko nastawionej wilamowskiej inteligencji i ich próbach ochronienia 

Wilamowian wpisują się w topos wilamowskiego oporu oraz wzorzec interpretacyjny trzeba 

być dobrym człowiekiem. Zgodnie z tym wzorcem choć przedstawiciele propolsko nastawionej 

inteligencji krytykowali antypolskie nastawienie Wilamowian, starali się uchronić ich przed 

obozami, wysiedleniami i innymi drastycznymi formami represji. 

Niektórzy historycy, nie śledząc dokładnie dalszych losów Wilamowian, po pierwszych 

wzmiankach o wstrzymaniu wysiedleń sugerowali, że był to koniec wysiedleń w 

Wilamowicach: „Po wojnie na Wilamowice, jako obszar, który nie wchodził w obręb 

przedwojennego województwa śląskiego, spadły ciężkie represje. W kwietniu, maju i lipcu 

przeprowadzano wysiedlenia wilamowiczan, głównie volksdeutschy z grupy II. (…) Dopiero 

obwieszczeniem wojewody krakowskiego z 16 lipca 1945 roku Wilamowice zostały uznane za 

obszar, na którym istniał przymus wpisu na DVL” (Mroczek 2013: 179). Tymczasem, jak 

                                                

124 K/1925–1929/2010, K/1925–1929/2017. 

125 E. Bilczewski był przez moich rozmówców zapamiętany albo jako bohater, albo przeciwnie – jako postać 

negatywna. Wynika to ze specyfiki pamięci zbiorowej, w której nie ma miejsca na obojętność, a „postacie i 

wydarzenia z przeszłości nie mają charakteru neutralnego. Są jednoznaczne moralnie: albo dobre, albo złe i jako 

takie bądź czczone bądź potępiane” (Szacka 2009: 229). 

126 O piśmie tym więcej w rozdziale na temat zakazu używania języka wilamowskiego. 
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mówili moi rozmówcy, a potwierdzają dokumenty i inni historycy (Fic 2018; Filip 2005b), 

wysiedlenia lub ich próby odbywały się partiami, jeszcze w 1947 roku. 

Osobą, która według naukowców i dokumentów miała duży wpływ na zatrzymanie 

wysiedleń, był przedwojenny burmistrz Jan Mika [Cepok]. To on wykorzystał kontakty z 

Józefem Putkiem, aby uchronić siebie i innych Wilamowian przed skutkami wysiedleń: 

 

W Warszawie w sprawie tej interweniował poseł Minister poczt i telegrafów Józef Putek, 

mający w Wilamowicach swoją starą partię z byłym burmistrzem przedwojennym na czele 

Janem Miką – uznał Wilamowian za równych Polakom, za przymuszonych do podpisania 

Volkslisty przez Niemców i przyznał im prawo rehabilitacji. Zrehabilitowani zostali 

wszyscy Wilamowianie przez Starostwo i przez rozprawy sądowe z małymi wyjątkami, 

którzy mieli oskarżenia że działali przeciwko Polakom – ci są dotąd w obozach – 

niektórych Prezydent ułaskawił (LM: 79). 

 

Interwencję Putka potwierdzają również dokumenty (Borodziej & Lamberg 2000; Fic 

2018: 306–307). Wraz z Eugeniuszem Bilczewskim zasiadał on również jako ławnik w 

postępowaniach rehabilitacyjnych, co potwierdzają dokumenty archiwalne z Sądu Grodzkiego 

w Kętach (Chromik 2019: 389–393). 

Córka burmistrza Jana Miki tak opisała w wywiadzie to wydarzenie: 

 

Przyszli do taty, bo tak: oni chcieli Wilamowice całe wysiedlić, Wilamowianów. Bo dużo 

wysiedlili, ale chcieli. Ale mój tata był burmistrzem przed wojną i bardzo znał posła Putka. 

(…) On był ze Stronnictwa Ludowego, a że ojciec był w Stronnictwie Ludowym tam 

jakimś prezesem, to było przedwojenne, to on widział i mówi tak, i tego Putka zamkli i 

siedział w obozie w Oświęcimiu. On, Cyrankiewicz, no i ci, tych Polaków wszystkich tam 

wzięli. Tata się dowiedział, bo z domu dał znać, bo tutaj jeździli z Bielan do obozu koniami, 

tam szuter, czy coś, i ładowali. A ci ludzie tutejsi brali i na przykład żywność, bo każdy 

koń miał futraszkę na głowie, żeby mioł, mógł żryć. I oni do tego żarcia, niby do tego 

mieszali i tak dawali. I jeden z Bielan przyszedł do nas i mówi tak: tu jakiś gość prosił, 

żeby my tu panu posłali list. Okazało się, że to był ten Putek, prosił o jedzenie. Toś my, a 

tata miał znowu po wojnie [prawdopodobnie chodzi o okres po 1939 roku] taką mleczarnię, 

mleko przynosili. No to troszkę tak cyganił i zbieroł to mleko i kupował, brali my chleb, to 

takie rondle dwa były, to przeważnie tata kroił i tam dali my 3–4 kilogramy masła do tego 

rondla i ten chleb my tak układali, ale on sie musiał przysmażyć tak jakby był przypalony, 

ale to masło wciągło tam do tego. I obracało się to, jak już to było takie suche, to do takich 

worków my dawali i to wolno im było przewieźć, i tam znowu już ten Putek to odbierał. 
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No to on później, jak wyszedł, to dowód wdzięczności miał, „wyście nom życie uratowali”, 

godo takie dwie kromki albo jedną do tej zupy se rzucił, już tam coś było. I potem po 

wojnie, jak tu zaczli wysiedlać, to tata sie wzion i pojechał do Putka do Warszawy, bo on 

był ministrem, ale nie wiem już czego, czy komunikacji, ale w każdym bądź razie był 

ministrem. I tata pojechał, a to było jeszcze jak te gruzy, w Warszawie gruzy były. I on 

pojechał i dał tatowi pismo, i wstrzymali natychmiast wysiedlenie127. 

 

Przytoczona powyżej historia wpisuje się we wzorzec interpretacyjny nieuczciwego 

potraktowania Wilamowian po wojnie oraz związane z nim toposy Wilamowian pomagających 

innym – pomagali więźniowi obozu, a skoro pomagali, to przeciwstawili się Niemcom. W tym 

przeciwstawieniu się Niemcom można zobaczyć topos niewinnych Wilamowian – w tamtym 

czasie winą była nie tylko kolaboracja z hitlerowcami, ale sama niemieckość.  

Historia ta opowiedziana jest w konwencji handlarskiej – nie pojawia się tu ciężka praca, 

ale oszukiwanie przy handlu mlekiem i jego przetworami. Można w niej dostrzec więc toposy 

sprytnych Wilamowian i wilamowskiego oporu, w tym wypadku oporu wobec hitlerowców. 

Ojciec mojej rozmówczyni oraz ona sama byli aktywnymi uczestnikami wydarzeń i świadomie 

starali się wpłynąć na los nie tylko swój, ale wszystkich Wilamowian. Takie działanie 

poskutkowało jeszcze mocniejszymi prześladowaniami, kiedy o interwencji burmistrza 

dowiedzieli się wsiedleni Polacy. Na początku został on aresztowany:  

 

Ale w międzyczasie, ci się dowiedzieli ci nasi tu, te wielkie, bo to z Pisarzowic i z Bielan 

i z wszystkich stron byli, tate zamkli, u nas wszystkie okna wybili, że my nie mieli jednego 

okna. To deskami i on tam siedział. Ale zostało wstrzymane, wstrzymane nie mogli 

wysiedlać dalej. (…) No ale wstrzymali ich, to wysiedlenie. Ale za to my dostali wciery. 

W nocy przyszli128. 

 

 W tym fragmencie widoczne są toposy Polaków prześladowców oraz nieuczciwych 

Polaków, którzy niezgodnie z prawem zaatakowali mężczyznę. Związane są one z wzorcem 

interpretacyjnym naszym Polakom nie można wierzyć. 

Mimo jego aresztowania, według mojej rozmówczyni, ona i jej ojciec burmistrz nadal 

angażowali się na rzecz Wilamowian: 
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Tata jak siedział we więzieniu tam na bezpiece UB w Białej, to był niejaki gość tu z 

Wilamowic, [przydomek], jego tez wzięli, ale on pracował w stolarni. I on tak się ze mną 

komunikował. Tata mi słoł, gdzie sie mam udać, a on zaś, ja mu tak z powrotem. No to on 

mi napisał, że już wszystko jak na najlepszej drodze, oni go tam zamkli, a ja szła z tymi 

listami, oni już mnie, patrzyli na mnie, gdzie stary teatr jest, no ja tak se ulicą szłam jakby 

nigdy nic, ale oni mnie już… a wchodziłam tam właśnie do tej stolarni, w tej stolarni mnie 

chwycili, no i znaleźli. Jeszcze co jo robiłam, że mi spódnica spadła, ale ja [tak]129. 

 

Moja rozmówczyni, mimo swojego tragicznego położenia, zachowała zimną krew i próbowała 

ratować sytuację, udając, że spada jej spódnica, co nie przyniosło oczekiwanego skutku, gdyż 

została aresztowana. 

 

I wsadzili mnie, wsadzili mnie do tej bezpieki, do takiej piwnicy, powiedziałam, ja jeszcze 

do dzisiaj w oczach mam. Tam było tyle szczurów, szczurów, a były takie tylko prycze, 

tam siedziałam i sie modliłam. Myślałam że mnie te szczury zeżrą, a jo sie tak bałam, a 

takie malutkie okienko było, bo znowu wszyscy ci siedzieli, tata siedział, później z 

Dankowic, siedzieli chłopy, ja już dzisiaj nie pamiętam, jak sie pisali, bo oni byli akowcy, 

bo oni zrzucili paczki. No i oni to przejęli, i tam my siedzieli, jeszcze ksiądz dankowski [z 

Dankowic] siedział. To potem przejęli wszystko130.  

 

Rozmówczyni mimo aresztowania miała przekazać wiadomość siedzącym tam 

mężczyznom, wśród których byli przedwojenni działacze PSL-u i duchowni. Wkrótce została 

jednak wypuszczona, ale nie oznaczało to końca prześladowań: 

 

A my przyszli do domu, potem my jeszcze byli w domu, kazali drzwi otworzyć, tata nie 

chciał, strzelali, otwarli drzwi, to mamę wzięli, bo to kiedyś robili takie chodniki, to 

pierwsze wzięli mamę, zbili i głowę jej do chodników zawinęli, bo to było dużo ludzi z 

Bielan, a mama ich znała. A tatę tak skatowali, że on nie miał ani kawałka białego, taki był 

zbity, a tylko sie o mnie pytali. A mnie dali znać, i uciekłam, bo kiedyś tak robili, nie dość, 

że by mnie zbili, to by mi włosy obcięli i polewali czymś takimi, nalewali, że włosy nie 

rosły. A my mieliśmy taka Herminkę [służącą], ona uciekła i dała mi znać: „Nie przychodź 
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do domu, nie przychodź”. No i nie przyszłam. Bo oni chcieli, żeby teraz ten tata wycofywał 

to, co mówił, przed tym Putkiem, a on mówił: „Zabijcie mnie, a ja nie wycofom”. I już 

więcej nie wysiedlili131. 

  

Zdaniem kobiety jej ojciec za przeszkodzenie Polakom z okolicznych wsi w 

kontynuowaniu wysiedleń został skatowany, a ich dom ograbiony:  

 

No to później był tu niejaki Boczań [lekarz], no to się zdawało, że już ojca nie uratują, bo 

taki był skatowany. I jeszcze z czasem wszystko się dowiedzieli, a tu u nas wszystko 

wybrali, wszystko. Co gdzie było, wszystko wybrali, mieliśmy różne rzeczy pochowane, 

wszystko132. 

 

Opowieść ta jest memoratem. Została opowiedziana w konwencji handlarskiej – 

występują w niej toposy wilamowskiego oporu oraz sprytnych Wilamowian, którzy działali po 

kryjomu, nie zawsze zgodnie z prawem. Widoczna jest w niej też wyraźna opozycja między 

toposami dobrych „Polaków z Polski”, którzy Wilamowianom pomagali, a złych „naszych 

Polaków”, szczególnie Polaków prześladowców, nieuczciwych Polaków oraz Polaków złodziei. 

Zachowanie mojej rozmówczyni i jej ojca cechuje aktywna postawa – mimo 

wielokrotnych zwrotów akcji wykazywali się kreatywnością w wynajdywaniu nowych dróg 

działania. Ostatnią z nich było schowanie się w innym miejscu oraz kontakt przez służącą. 

Ostatecznie ich działania były skuteczne: masowe wysiedlenia wstrzymano. Opowieść ta jest 

typową historią bohaterską: według mojej rozmówczyni zarówno ona sama (choć w mniejszym 

stopniu), jak i jej ojciec wiele poświęcili, aby uratować całe miasto od wysiedlenia. Świadczą 

o tym słowa: „Zabijcie mnie, a ja nie wycofom”. Zemsta, jaka spotkała rodzinę (pobicie ojca, 

zagrabienie domu, wybicie szyb), wpisuje się w topos Polaka barbarzyńcy.  

Sama współpraca Putka i Miki znajduje również potwierdzenie w literaturze. Mika przez 

historyków określany był jako bliski współpracownik Putka (Krzyżanowski 2018: 174). Fic 

pisał na podstawie dokumentów archiwalnych o tym, że na posiedzeniu Rządu RP w kwietniu 

1946 roku Putek podniósł sprawę bezprawnych wysiedleń Wilamowian133: 
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Wyjaśnił podczas tego spotkania, „że Wilamowianie stanowili ludność germańską i nie 

uważają się za Niemców, a raczej za Holendrów, i że niedawno ludność tego miasteczka 

zgłosiła się do Prezydium Rady Ministrów z prośbą o pomoc, bo ich się już wysiedla. Pan 

Minister Rolnictwa i R[eform] R[olnych] skierował pismo do Urzędu Ziemskiego, by 

wywłaszczenie zostało zaniechane, ale ono się odbywa nadal w całej pełni”. Przywołał 

najbardziej jego zdaniem jaskrawe przykłady niewłaściwości takich działań, m.in. 

wysiedlenie przewodniczącego SL, 70-letniego Jana Roznera. Gdy kolejne grona 

decyzyjne odkładały te kwestie, we wrześniu 1946 r. minister sprawiedliwości Henryk 

Świątkowski przedstawił swoje stanowisko, oceniając, że „choć ludność była pochodzenia 

nieniemieckiego”, ale „niezbyt dobrze się sprawowała podczas okupacji”. Pisał, że sądy 

dokonały ich rehabilitacji, „a mimo to zostali usunięci ze swych działek”. Poruszył też 

temat opinii, przygotowanej przez komisję złożoną z przedstawicieli Ministerstw: 

Sprawiedliwości, Administracji Publicznej i Rolnictwa o bezprawności przejęć wobec 

prawomocności postępowań rehabilitacyjnych. Konkludował: „Uważam, że trzeba się 

zwrócić do Ministerstwa Rolnictwa, by wprowadzić tych ludzi w posiadanie” (Fic 2018: 

306–307). 

 

Sprawa ta odbiła się głośnym echem wśród Wilamowian, a historia o tym wydarzeniu 

została sfabularyzowana i sfolkloryzowana. Około 1/3 moich rozmówców, z mniejszą bądź 

większą dokładnością opowiadała mi o interwencji Putka, nazywanego również „takim posłem, 

co się Cepok [przydomek burmistrza Miki] z nim kolegowoł”134, czy „jakimś gościem z 

Kóz”135. Wspomniana akcja sprawiła zapewne, że masowe wysiedlenia wstrzymano, jednak 

jak pisał ksiądz Jeż, w 1946 roku odbyły się kolejne tury wysiedleń (LM: 79).  

O wstrzymanie wysiedleń starali się również Wilamowianie mieszkający poza 

Wilamowicami. Filip powołuje się na niecytowane nigdy wcześniej pismo z archiwum Barbary 

Tomanek: „Wilamowianie próbowali też zainteresować swoją sytuacją przedstawicieli 

ówczesnych władz państwowych. 23 listopada 1945 Karol Figwer z Wilamowic, 

zdemobilizowany były żołnierz 1 Armii Wojska Polskiego, zwrócił się do ministra spraw 

wewnętrznych z zapytaniem, czy wiadomo mu coś na temat stosunków panujących na terenie 

gminy miejskiej Wilamowice” (Filip 2005b: 190). Następnie autorka zacytowała dokument 

autorstwa Figwera: 
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[O]becnie nowopowstałe demokratyczne Państwo Polskie wyraziło swą wolę i zdanie w 

sprawie rehabilitacji przez wydanie odnośnych rozporządzeń, których jednak praktyczne 

wykonanie niekiedy odbiega od ich zasadniczej intencji, jak to ma miejsce w podawanym 

przeze mnie wypadku. Starostwo Bialskie i odnośne czynniki wykonawcze chcą sprawę 

rozpatrywać ogólnikowo[,] a nie indywidualnie ‒ co już stanowi zaprzeczenie procedury 

rehabilitacyjnej. Mimo iż wszyscy posiadacze volkslist podali wnioski o rehabilitację, z 

niewyjaśnionych przyczyn nie przeprowadza się rozpraw rehabilitacyjnych z terenu 

Wilamowic. W miejsce tego Starostwo projektuje przeprowadzenie reformy rolnej w 

Wilamowicach kosztem wyrugowania posiadaczy volkslisty, jakkolwiek w myśl 

rozporządzenia Państwa mienie volksdeutscha ulega konfiskacie dopiero w chwili 

odrzucenia wniosku rehabilitacyjnego lub wydania nań innego wyroku sądowego. Opinia 

społeczna Wilamowic jest poważnie zaniepokojona tego rodzaju postępowaniem władz 

podważającem zasady praworządności demokracji. Nie ulega bowiem żadnej wątpliwości, 

że winnych, którym udowodniono szkodliwą działalność przeciwko Narodowi Polskiemu, 

należy ukarać z całą surowością prawa, jednak co do pozostałych to Polska nie życzy sobie 

i nie może się narażać na utratę choćby jednej duszy polskiej, w czem leży właściwa 

intencja ustawy rehabilitacyjnej stanowiąca zarazem dowód siły polskiej Demokracji. 

Ponadto nadmieniam, iż Wilamowice, mimo niewspółmiernie wysokich kontyngentów 

świadczeń rzeczowych w stosunku do swych możliwości, wykonały ten obowiązek w 

wysokich procentach, zajmując jedno z czołowych miejsc w całym powiecie bialskim. Jest 

więc wysoko pożądanym, by władze wyższe wglądnęły w tę sprawę i wydały słuszne i 

sprawiedliwe zarządzenia, wobec czego proszę uprzejmie o wysłanie do Wilamowic swych 

delegatów, jako neutralnej komisji, celem rozpatrzenia na miejscu całokształtu spraw. 

Prawdziwość podanych faktów proszę stwierdzić u miejscowego społeczeństwa polskiego. 

Ze swej strony podaję, iż pismo niniejsze wysyłam w wierze, iż spełniam swój obowiązek 

obywatelski (Filip 2005b: 190). 

 

Jak podsumowała autorka: „Nie wiadomo niestety, czy pismo to spowodowało jakąś reakcję ze 

strony Ministerstwa Spraw Wewnętrznych” (Filip 2005b: 190). O Karolu Figwerze nie 

wspomina nikt z moich rozmówców. Był to najprawdopodobniej syn Wilamowian, którzy 

wyemigrowali na początku XX wieku do Krakowa. 

Interwencji Wilamowian w Warszawie, Katowicach czy innych miastach, gdzie 

urzędowali przedstawiciele ówczesnej władzy, mogło być więcej. W relacjach moich 

rozmówców zlewały się one jednak w jedną całość. Opowieść o wyjeździe do ministra Putka 
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również należy więc uznać za sfabularyzowaną i sfolkloryzowaną, skoro znana była przez 

większość moich rozmówców.  

Opisane wydarzenia uświadomiły też Wilamowianom, że ówczesne prawo było po ich 

stronie: „To było wszystko bezprawne, co ci nasi Polacy tu robili”136. Taka narracja wpisuje się 

w toposy niewinnych Wilamowian, nieuczciwych Polaków, Polaków prześladowców związane 

z wzorcem interpretacyjnym nieuczciwego potraktowania Wilamowian po wojnie. 

 Również badacze zajmujący się historią Wilamowic sygnalizowali nieprawidłowości 

prawne w procesie wysiedleń: „Działania powojennych władz i przybyłych do Wilamowic 

Polaków nie zawsze były zgodne z prawem. Wilamowianie próbowali się więc bronić” (Filip 

2005b: 188). Pisali o tym również Perkowska (2001b: 212) i Janusz (2013: 20). Wspomniane 

badaczki i badacze opierali swoje opinie na relacji księdza Jeża, a także dokumentach 

znajdujących się w spuściźnie po Bilczewskim, znajdującym się w archiwum prywatnym jego 

córki.  

 

8.2.5.7. „Palec Boży” w przerwaniu wysiedleń 

Jako decydujące w sprawie zatrzymania wysiedleń wielu moich rozmówców podawało 

wydarzenie z marca 1946 roku, które dokładnie opisała Filip (2005b: 187). Wtedy to „Korpus 

Bezpieczeństwa z Krakowa przybył do Wilamowic z plutonem żołnierzy, celem wysiedlenia 

Wilamowian”. Jeden z „Polaków wsiedlonych” „gościł u siebie w domu Kapitana wraz z 

żołnierzami. W dniu tym rozgłaszał po Wilamowicach, że w dniu 30/3 odbędzie się sąd nad 

Wilamowianami” (LM: 85). W tym dniu córka wspomnianego mężczyzny została zastrzelona, 

co ksiądz skwitował: „tak z dopustu Bożej woli zamiast nad Wilamowianami Sąd odbył się nad 

tegoż córką” (LM 85). Historię tę opisał również Maciej Fic (2018: 301–302). 

Jedna z moich rozmówczyń twierdziła, że był to wypadek spowodowany nadużyciem 

alkoholu przez żołnierza i jego brakiem odpowiedzialności w obchodzeniu się z bronią: 

 

No i ona poszła do tej koleżanki tam do moich teściów [do domu, w którym mieszkali 

przed wysiedleniem], popatrz się, nie jest to Palec Boży? I słuchaj i tam… opili się, i ja 

wiem, że pistolet wyciągnął, pistolet, czy jaką tam amunicję mioł, no i strzelił i zastrzelił 

tą, tą dziewczynę. Ładna dziewczyna i podobno bardzo porządna. No, musiał się bawić 
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[pistoletem] i zastrzelił ją, i zaraz wstrzymali wysiedlenie, już wysiedlenia nie było, tych 

dwudziestu co niektórzy już wiedzieli, że ich wysiedlą i nie był to Palec Boży?137 

 

Kobieta potwierdziła więc słowa z kroniki parafialnej, że mężczyzna już wcześniej 

ogłaszał, że wysiedlenia będą miały miejsce. Dodała nawet, że wskazywał konkretne rodziny, 

których będą one dotyczyć. W jego postaci dostrzec można topos Polaka prześladowcy. 

Historia ta wpisuje się także w topos powracającej krzywdy – mężczyzna chciał wysiedlić, a 

więc skrzywdzić, a tymczasem to jego spotkało nieszczęście. Natomiast jego córka 

przedstawiana jest jako niewinna ofiara. 

Inna kobieta, która mieszkała wtedy bezpośrednio obok i była świadkinią tego zajścia, 

twierdziła natomiast, że była to akcja lokalnych partyzantów: 

 

Tam zrobili imprezę, bo to była, nie wie, czy tam miała 18 lat, czy coś takiego… 

[nazwisko], bo ona zginęła wtedy, bo miała to… a na to przyszli partyzanci, bo oni chcieli 

odtegować, oni chcieli po prostu taki ład zrobić, żeby tych ludzi nie gnębili tak, bo przecież 

oni tak okradali… (…) On miał bardzo ładną tę córkę i już partyzantka zaczęła się tu 

buntować i napadali na te tutaj. Chcieli ich rozgonić, wiesz, po prostu, bo widzieli, co z 

ludźmi robią, bo bili, no mówię, niesamowicie. No i raz była taka strzelanina, my po tym 

leżeli, na ziemi, a dobrze, że mama zdążyła jeszcze te okiennice z pola przymknąć, zgasili 

my światło, bo nie wiedzieli, co jest. I ta była zabita, ta była postrzelona, i takie coś myśmy 

musieli przeżywać138. 

 

Ksiądz Jeż nie napisał nic na temat strzałów. Jednak celem tego rozdziału nie jest 

wyjaśnienie, jak doszło do tej tragedii, w której zginęła młoda dziewczyna, lecz analiza relacji 

moich rozmówców na temat wysiedleń. Historii tej na początku nie chciałem przytaczać, gdyż 

trudno ją zanonimizować. Ostatecznie stwierdziłem, że skoro została ona opublikowana już w 

kilku ogólnodostępnych tekstach naukowych, to nie powinienem jej pomijać, zwłaszcza że 

pojawia się ona niemal w każdym przeprowadzonym przeze mnie wywiadzie.  

Historia ta jest do dzisiaj bardzo żywa w opowieściach o czasach powojennych, posiada 

ona również wiele wariantów. Świadczy to o jej sfabularyzowaniu i sfolkloryzowaniu. 

Dołożono do niej kolejne elementy, które mogły zostać stworzone już podczas jej 
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wielokrotnego opowiadania. Jednym z nich jest podkreślanie, że dziewczyna była nie tylko 

niewinną ofiarą, ale aktywnie protestowała przeciwko rodzicom, którzy zajmowali dom 

wilamowskiej rodziny: „Ona podobno mówiła, że nie chciała mieszkać w cudzym domu, no ale 

co ona była winna, pod rodziców należała, bo dziewucha była”139. Ten wariant nosi cechy 

historii bohaterskiej, tak jak opisali to Harald Welzer, Sabine Moller i Karoline Tschuggnall 

(2009: 372): dziewczyna protestowała przeciwko wysiedleniom, a jej tragiczna śmierć 

doprowadziła do ich przerwania. 

Kiedy prowadziłem badania, jedna z moich rozmówczyń pokazała mi zaniedbany grób 

dziewczyny, który istnieje jeszcze na wilamowskim cmentarzu. Jest on więc implantem 

pamięci – jednym z nielicznych dotyczących pamięci o wysiedleniach.  

Niezależnie od tego, co naprawdę się wydarzyło, dla moich rozmówców historia ta jest 

dowodem na niewinność Wilamowian i wpisuje się we wzorzec interpretacyjny nieuczciwego 

potraktowania Wilamowian po wojnie. 

 

8.2.6. Wysiedlenia oczami dzieci 

Wielu z moich rozmówców w momencie wysiedleń było osobami dorosłymi, część 

nastoletnimi. Wśród moich interlokutorów znalazły się też i takie osoby, które były wtedy 

dziećmi. Opowiadane przez nich historie były inne, zwłaszcza w przypadku ich własnych 

memoratów. Z jednej strony wynikało to z innej perspektywy dziecka, z drugiej strony zaś – z 

tego, że dzieciom starano się jak najmniej mówić o tym, co zaszło: „No my nie wiemy, nam 

nie wolno się było tym interesować, jak PZPR rządziła, my tylko takie ogólniki wiemy”140. 

Chciano jednocześnie chronić same dzieci, jak i całe rodziny. Gdyby dziecko powiedziało w 

obecności niepożądanych osób za dużo, mogło być to niebezpieczne dla jego rodziców. Był to 

podobny mechanizm jak w przypadku dzieci mówiących po wilamowsku, którym zabraniano 

mówić i dbano, aby jak najkrócej przebywały w wilamowskojęzycznym środowisku:  

 

Nie, nie, znaczy ja nie wiem, jak to się odbywało, bo tego nie mogę powiedzieć, bo ja przy 

tym nie byłam, bo to tak wiesz, ja byłam… miałam te 10 czy 11 lat, to… człowiek się nie, 

ja ci nawet powiem, że nas chronili przed takimi rzeczami, żebyśmy nie widzieli, żebyśmy 
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nie chodzili, żebyśmy nie, bo nigdy nie było wiadomo, czy cię któryś nie kropnie, ci 

wszyscy to chodzili to pijane było, ci Polacy141. 

 

W tej wypowiedzi widoczny jest wzorzec interpretacyjny naszym Polakom nie można wierzyć 

– moja rozmówczyni przyznała, że prześladowcy byli pijani i nieobliczalni. Wilamowianie 

izolowali więc nie tylko siebie, ale również dzieci od wysiedlających i ich rodzin: „No raczej 

mało ludzie mówili, bo się już boli potym, bo już nie wiedziałeś przed kim, co możesz 

powiedzieć, wszystko się trzymało w sobie”142. O tym, że mówienie o wysiedleniach było 

niebezpieczne długo po powrocie do domów, przekonała się moja rozmówczyni: „Szedł ulicą 

ten [nazwisko] i ja mu mówię, wyście nos wysiedlili, a on mi na to: jeszcze dzisiaj cię mogę 

wsadzić do lagru”143.  

Taka postawa rodziców doprowadziła w niektórych rodzinach do wyciszenia 

wilamowskocentrycznej narracji. Niektórzy z moich rozmówców, choć pamiętali skutki 

wysiedleń (np. mieszkanie w innym domu niż rodzinny), nie wiedzieli za wiele na temat 

przebiegu wysiedlenia. Często pamiętali jednak nazwiska osób, które mieszkały w majątkach 

ich rodziców.  

Jednak w wielu rodzinach opowieści te były przekazywane. Działo się to szczególnie 

często w wypadku rodzin, które w wyniku wysiedlenia musiały opuścić Wilamowice. 

Dotyczyło to zarówno tych, którzy mieszkali na terenie Polski (Pszczyna, Kudowa), jak i 

Wilamowian wiedeńskich. Jeden z moich rozmówców, który miał wtedy pięć lat, bardzo dobrze 

pamiętał moment wysiedlenia. Dokładność jego narracji świadczy o tym, że wiele jej 

elementów przeniknęło do wilamowskiej postpamięci:  

 

Później, jak były przesiedlenia. To my musieli opuścić tamto wszystko. Rosjanie przyszli, 

to my się przeprowadzili do budynku, od brata dziadka mojego, od brata. (…) Ludzie 

różnie musieli uciekać, wychodzić, no bo to było takie… Prześladowanie mocne wtedy 

było. Część poza Wilamowice, niektórzy poszli, jak mieli kogoś znajomego, ale 

przeważnie po rodzinach. No i tych ludzi było może z 50 rodzin, może 40. (…) To wtedy 

było… po prostu, dlaczego to było. To jest pierwsze zagadnienie. No bo tu Wilamowice to 

taka miejscowość specyficzna była. Niemcy myśleli, że to jest ich wszystko. Z tym 
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językiem naszym wilamowskim był problem, no to był nasz sukces, ale to była tragedia z 

drugiej strony, jak Rosjanie tu przyszli wtedy. (…) Musieli my to opuścić, ja pamiętam jak 

to było. Musieli my to opuścić, ale to było wszystko pod nowymi rządami, nowa władza 

niby powstała i burmistrz wtedy był nowy. Ale najgorsze było to, że wtedy ci 

burmistrzowie nie byli groźni, źli dla Wilamowian, to było wysiedlenie, musieli opuścić 

50 domów, musiało opuścić swoje posiadłości. I przeważnie to osoby były, co po prostu 

więcej gospodarstwa, hektarów mieli, dobrze gospodarzyli, dobrymi ludźmi byli, świnie, 

krowy, tym żyli. Od roli, to, co urodziło się. Tylko co było najciekawsze i najbardziej 

tragiczne, to rodzice nasi i dziadkowie mówili. Że najbliżsi czasami, obok mieszkający, bo 

taki fakt autentyczny znamy i wiemy, którzy to jeszcze byli, poumierali, jeszcze żyją. Oni 

mieli pół hektara, troszeczkę mieli, nie mieli czym uprawiać. A dziadek miał pięć 

hektarów, to miał konie i sprzęt cały miał i on pomagał, uprawiał tym drobniutkim i za 

darmo, za gratis. Nic. Mleko im dawał. Dobrej duszy byli ci rolnicy, posiadłości, co mieli. 

No to nie byli bogaci, tylko pracowici. Tak potrafili z tej roli to wykorzystać, że żyli, 

dzieciom dawali i tak dalej. I później co działo się, to było przykre. Że jak wysiedlenie 

było, to musieli opuścić ten dom, tak jak inni wszyscy. To ci, którym pomagali, oni 

uderzali. Jak wysiedlenie było, to z urzędu nakaz był. A ochotnicy tacy różni się zbierali, 

co później atak na tych Wilamowianów, opaski czerwone, opaski czerwone se ubrali. To 

jest tak, jak to było ORMO, ale to nie było ORMO, to było tylko takie prowizoryczne. Taka 

władza, to była władza. (…) Ale to była samowola, samowola. Takie asy same z 

Wilamowic. Chłopy potężne, duże i oni myśleli, że oni bogami tu są. No i gnębili i 

wyganiali wszystkich. I jakie to dziwne były czasy: ci dobrzy ludzie, co rolnicy, tak jak 

mój dziadek, co pomagał im bardzo, to jak musieli to opuścić, a opuścić musieli pod 

dyktando, bo Rosjan stał z pepeszą, bo tu brygady były rosyjskie. Ale oni słuchali, co ci 

podpowiadają. Kto się ma usunąć. A ci znali, no to „tego, tego, tego”, komu się lepiej 

powodziło, z zazdrości, z zemsty. O nic. No. No i dzień dali do pozbierania i się, i uciekać. 

Nie wiadomo gdzie, mają się wynosić, te rodziny. No. I mieszkający niedaleko, przyglądali 

się, co się dzieje, opuszczamy. I oni do chlewka wpadali, prosiaka, łaps, kury łaps, pięć, do 

siebie. Kradzież. Taka bezczelność, no. Konie. Konie chcieli brać. To od nas z rodziny… 

był w takim wieku, co prowadził, przy dziadku prowadził… konia młodego, wskoczył na 

niego, bo chcieli go zabrać też inni i tym koniem, przez pola przebiegł, bo tu by go 

zatrzymali, do Bielan. Polami tu pędził, do Bielan, bo tam rodzinę miał. Tam schowali tego 

konia. (…) Stracili, wszystko stracili. I przyszli do tego domu, do brata dziadka, to tu też 

nic nie było, prowizorycznie, bieda była. Ale żeby przeczekać.  
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Mężczyzna, choć w momencie wysiedlenia był małym dzieckiem, przekazał w swojej 

opowieści większość elementów narracji typowych dla wilamowskocentrycznej wspólnoty 

pamięci. Są to: topos uznali nas za kolonię niemiecką (Niemcy myśleli, że to jest ich) i 

skamielina językowa to język nas prześladował (to język wilamowski był przyczyną 

problemów).  

Obraz Polaków zbudowany jest na negatywnych toposach: Polaków prześladowców, 

sąsiadów prześladowców (najbliżsi czasami, obok mieszkający), niewdzięcznych (dziadek 

pomagał za darmo, a ci, którym pomógł, go prześladowali), nieuczciwych (samowola), złodziei. 

Obraz Wilamowian jest jednoznacznie pozytywny i jest silnie związany z gospodarską 

konwencją opowiadania. Dominuje w nim topos niewinnych Wilamowian (więcej 

gospodarstwa, hektarów mieli, dobrze gospodarzyli, dobrymi ludźmi byli, świnie, krowy, tym 

żyli, od roli, co urodziło się), Wilamowian pomagających innym (pomagali). Wilamowianie 

przedstawieni zostali więc jako niewinne ofiary. 

W opowieści tej widoczne są również liczne wzorce interpretacyjne: odmienność 

kulturowa powodem prześladowań Wilamowian (odmienny język jako powód prześladowań), 

przywiązania do ziemi (Wilamowianie jako dobrzy rolnicy), trzeba być dobrym człowiekiem 

(dzielili się z biedniejszymi), nieuczciwego potraktowania Wilamowian po wojnie 

(Wilamowianie byli niewinni, a spotkały ich prześladowania), naszym Polakom nie można 

wierzyć (prześladowcy działali nielegalnie i nieuczciwie).  

Jak wynika z tej opowieści, również wśród części rodzin, które mieszkały w 

Wilamowicach, zarówno tych, których wysiedlenia dotknęły bezpośrednio, jak i tych, które 

były tylko ich obserwatorami – dzieci stykały się z opowieściami o czterech punktach 

węzłowych wilamowskocentrycznej wspólnoty pamięci. W wielu wypadkach, nawet jeśli 

rodzice tego nie chcieli, to dziadkowie, którzy czuli się szczególnie skrzywdzeni, przekazywali 

swój punkt widzenia młodemu pokoleniu. Te dzieci, które reprezentują najstarsze żyjące dziś 

pokolenie Wilamowian, należą do wilamowskocentrycznej wspólnoty pamięci. 

W relacjach moich rozmówców z tego pokolenia występuje strach przed wysiedleniami, 

który przeżywali jako dzieci: „Szedłem z kolegą ze szkoły i żeśmy mówili, że zaś będą 

wysiedlać, ciekawe kogo będą wysiedlać. A jak my przyszli do domu, to jego rodzice stali przed 

domem i się okazało, że oni już byli wysiedleni”144. Jak powiedział mi ten Wilamowianin, 

dopóki nie zobaczył na własne oczy, nie wiedział, co oznacza „że będą wysiedlać”, ale zdanie 
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to powtarzał. Wysiedlenia były elementem pamięci utajonej, być może dlatego dzieci wstydziły 

się o to pytać rodziców i nie wiedziały dokładnie, na czym one polegały. 

 O ile dorośli po wysiedleniu najczęściej unikali nowych właścicieli swoich domów, 

dzieci musiały widywać się z ich dziećmi codziennie w szkole. Jedna z moich rozmówczyń 

mówiła: „Ta jedna mi powiedziała, córka tych, co nos wysiedlili, że fajnie mieli, bo jak nas 

wysiedlili, to jeszcze obiad był na blasze i se pojedli. W szkole mi to powiedziała przy 

dzieckach”145. W opowieści tej ciepły obiad na stole miał wymiar symboliczny – przejęta 

została nawet kuchnia, która była centrum wilamowskich domów. Motyw ten obecny jest w 

relacjach osób wysiedlonych z wielu miejsc, również Łemków i Ślązaków. 

Dzieci wysiedlonych Wilamowian chodziły do tej samej szkoły, co dzieci wsiedlonych 

Polaków. Pewnego dnia w szkole – jak opowiadała mi jedna rozmówczyni – wybuchła bójka 

między dziećmi wysiedlonych Wilamowian i wsiedlonych Polaków podczas lekcji religii:  

 

No to tako bójka była w szkole, tak my się bili, my się normalnie bili z tymi hadziajami. 

Bo przyszła tego [nazwisko wsiedlonego Polaka] matka: „Wy szwoby, wy hitlery, wy to”. 

No to więcej nie trzeba było, nas było dużo dziecek, bo my mieli… W jednej klasie 55, a 

w drugiej 54, to były roczniki [19]38, 37, 36. Takie były roczniki, nie, no to wszystko po 

ławkach goniło. Boże… Ksiądz, biedny siedział, nie mógł się odezwać, przyleciał potem 

Bilczewski [kierownik szkoły]: „Co się tu dzieje?”, „Wy hitlery, wy złodzieje, wy to”. No 

mówię takie… 

T: Ale to się dziecka biły między sobą? 

R: Tak, tak, bo myśleli, że oni są… Im wszystko wolno i potem ten, i koniec było. Nie 

wolno było żadnemu, nikomu ubliżyć146. 

 

W tej historii widoczny jest topos niewinnych Wilamowian oraz Wilamowian ofiar (w 

tym wypadku dzieci, które nie mogły być w oczach moich rozmówców winne). Moja 

rozmówczyni twierdziła, że aktywna postawa dzieci przyniosła skutek – od tej pory dyrektor 

Bilczewski zwrócił uwagę na problem i nie można było już Wilamowianom w szkole ubliżać. 

Opowieść ta to historia bohaterska, w której widoczny jest topos wilamowskiego oporu – dla 

wilamowskich dzieci nie była to zwykła sprzeczka w szkole. Jako przedstawiciele grupy 

dyskryminowanej wzięły sprawy w swoje ręce i fizycznie przeciwstawiły się nie tylko innym 
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dzieciom, ale również dorosłej osobie – matce jednego z polskich dzieci. Przełamały więc 

podwójne tabu. 

Tak samo jak w relacjach dorosłych Wilamowian, również wśród tych, którzy byli 

dziećmi, pojawiały się opowieści o mieszkaniu w ciasnych pomieszczeniach. Często są to 

pierwsze wspomnienia moich młodszych rozmówców. Mimo niewygody, dla niektórych są to 

wspomnienia dobre: 

 

No w tej komórce my tam mieszkali u [przydomek siostry jej ojca], teroz ten dom jest 

zwalony. To my w tym śjywbetła147 to my spali. Z bratem spałam, to my na wieczór my to 

wyciągali my to spod łóżka, wyspali my się rano i zaś my to pościelili i zaś my to tam 

wciśli z powrotem. Myszy po nos goniły. No ale tak było, no. Ale nom tam było ciepło, 

fajnie, okienko malutkie, zakratowane. Ino że tam było ciasno148. 

 

Moja rozmówczyni zaznaczała, że są to dla niej dobre wspomnienia, gdyż cała rodzina 

mogła być razem, zapewnione były też podstawowe potrzeby, takie jak jedzenie i ciepłe 

mieszkanie. Wtedy będąc dzieckiem, nie zdawała sobie sprawy z tego, jaki majątek dokładnie 

stracili jej rodzice. Jak pisał Nijakowski (2013: 350): „Pamięć o miłości, intymności, 

narodzinach dziecka może neutralizować pamięć o wydarzeniach dramatycznych, zwłaszcza 

gdy nie dotykały one bezpośrednio świadka”. Inny rozmówca, który w momencie wysiedlenia 

miał już kilkanaście lat, sam zwrócił uwagę na różne spojrzenie dwóch pokoleń na tę samą 

sytuację: 

 

Tak się wydaje nic nie mieć, dzieckiem byłem to mi tam nic, jakoś tak było łatwiej 

przenieść [znieść], tego, ale taki gospodarz, który był gospodarz, no choćby dziadek, no 

nic nie miał, a był gospodarzem przedtem, a teraz żebrakiem został, no bo co tam miał, 

komorę taką miał (…) to była taka straszna trauma dla tych ludzi, mówię, dla dziecka to to 

nie było takie straszne, no bo jak w tym wieku to się wszystko przyjmuje łatwiej, ale to 

pamiętam, że przeżywali to strasznie, a szczególnie no gospodarz był gospodarzem, no i 

nic, żebrakiem był149. 

 

                                                

147 Dodatkowe łóżko dla dzieci znajdujące się pod właściwym łóżkiem i wysuwane jak szuflada. 
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Rozmówca zwrócił uwagę na utratę statusu społecznego przez dziadków – z bogatych, 

szanowanych gospodarzy, stali się komornikami, a nawet żebrakami, gdyż nie mieli środków 

do życia.  

Podczas moich badań spotkałem się również z relacjami, w których wysiedlenia zostały 

przez dzieci zapamiętane jako traumatyczne. Szczególnie poruszyła mnie opowieść jednej z 

moich rozmówczyń urodzonej już po wojnie, według której powodem jej ciężkiego dzieciństwa 

była kumulacja wysiedlenia jej rodziny z konfliktami rodzinnymi na tle majątkowym. 

Opowiadała mi o historii odzyskiwania domu przez jej rodziców i babcię. Jej babka była 

przeciwna małżeństwu rodziców mojej rozmówczyni, ponieważ jej ojciec był biedny. Dlatego 

prześladowała swoją córkę za to nawet po wysiedleniu: „Żadnego domu nie miała, bo ją babka 

wyrzuciła, że «z tym gołodupnym poszła, który mioł drogę przez wieś». Zawsze mówiła: «Twój 

chłop mo ino droge przez wieś. Droga przez wieś, to jest jego. Se to zapamiętoj, to jest jego. 

Idź za nim, idź!»”150.  

Kobieta mówiła, że początkowo jako dziewczynka mieszkała z rodzicami w ciężkich 

warunkach w komorze. W narracji przedstawiała siebie jako niewinną ofiarę. Jej pierwsze 

wspomnienie odnosi się do tego, jak długo czekała na swoich rodziców w dziecięcym łóżeczku, 

kiedy oni odrabiali w polu pewnemu Wilamowianowi w zamian za udostępnienie im komory 

do mieszkania: 

 

To widzisz, mi bardzo to musiało utkwić, że długo byłam sama, w łóżeczku. Miałam, no 

ile mogłam mieć, kurcze, że ja to zapamiętałam. Bardzo długo sama, bardzo płakałam i 

wszystko było w łóżeczku, wiesz, co miało być. I mama dopiero przyszła i myła mnie, i 

oporządzała, i przytulała. To ile mogłam mieć. No mało151. 

 

Rodzice z dziewczynką przeprowadzali się kilka razy, w końcu trafiła na wychowanie 

do służącej (Wilamowianki), która po wysiedleniu całej rodziny znalazła się w mieście na 

pobliskim Górnym Śląsku. Po kilku latach jej ojcu (który w międzyczasie zatrudnił się w 

gminie) udało się w końcu odzyskać dom dla swojej teściowej. Po wprowadzeniu się tam całej 

rodziny babka mojej rozmówczyni ponownie chciała wyrzucić ich z domu. Kiedy jako dziecko 

szła zbierać orzechy w ogrodzie, tak potraktował ją brat jej matki: 
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Wujek [imię], jak poszłam, tam jest ta studnia i wielki orzech przy tej studni, dziecko, 

poszłam sobie orzechy tam pozbierać. Jak on mnie zbił. „To nie są twoje orzechy, 

zapamiętaj. Powiedz matce, że ty tu nic nie masz i te orzechy nie są twoje”. Jezus, jak se 

przypomne, a ja później jeździłam i opiekowałam się nim i przywoziłam różne rzeczy152. 

 

Zgodnie z opowieścią kobiety, gdy przeprowadzili się do domu rodziców jej ojca i 

mieszkali w trójkę w małej komorze, jej dziadek od strony ojca sprzeciwił się:  

 

No i wyrzucała nas babcia, znowu nas wyrzucała. (…) Jeszcze Na Końcu [dzielnica 

Wilamowic], w tej starej chałupie, w komorze my mieszkali. To dziadek był [nazwa 

zawodu], przychodził oczywiście na rauszu i „wypier mi tu stąd”. Też byłam mała. Nie 

wiem, ile miałam lat, jeszcze nie chodziłam do szkoły. W jednej komorze myśmy w trójkę 

byli. Tam dziadek nas wyrzucał, a tu babcia. (…) ciężkie miałam dzieciństwo153. 

 

Kiedy jej rodzice zdecydowali się na wybudowanie własnego domu, spotkało się to z 

kolejnym sprzeciwem babki: „Moja babka wydziedziczyła mamę, mama nic. Tu się, tu mama 

się budowała, to babka przyszła i powiedziała: «Na moim polu się budujesz? Kto ci tu pozwolił? 

» I zrobiła awanturę”154. Swoją wypowiedź zakończyła taką refleksją: 

 

Ja liczyłam kiedyś, trzynaście razy się przeprowadzałam, czternasty raz teraz się 

przeprowadzam. A moja siostra mi powiedziała, to bardzo przykre jest, że „chyba z pokoju 

do pokoju. Z pokoju do pokoju żeś się przeprowadzała”. Ona zupełnie nie zna tego życia, 

tej historii, tego wszystkiego, co było, wiesz? No naprawdę było bardzo, dzieciństwo 

miałam takie, raz fajne, bo nas fajnie i dużo było, sympatycznie, ale bieda potworna. 

Wycieczka w ogólniaku (…), a ja oczywiście nigdy. Ale [nazwisko], ale to powiedz 

rodzicom, to ja wyłożę, oni mi zwrócą. A zawsze tata mówił: „Oni wszyscy jadą, ale nikt 

z nich nie będzie miał własnego domu. A ty bedziesz miała swój dom. Ty będziesz swój 

dom miała”155. 
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W tej wypowiedzi pojawia się kilka interesujących elementów. Moja rozmówczyni 

twierdziła, że tak duża liczba przeprowadzek była dla niej traumatyczna. Choć część z nich 

związana była z konfliktami rodzinnymi, moja rozmówczyni opowiadała mi o tym, mówiąc, że 

była ofiarą powojennych represji. Jej rodzice natomiast dążyli do posiadania własnego domu z 

ogromną determinacją, poświęceń wymagali również od swojej córki, o czym świadczą słowa 

jej ojca o własnym domu. W tym wątku można dostrzec wzorzec interpretacyjny przywiązania 

do ziemi oraz wpływ gospodarskiej konwencji opowiadania. Dlatego oprócz aktywnej postawy 

działania można dostrzec w tej opowieści elementy historii bohaterskiej – poświęcenia 

doprowadziły do budowy domu i zapewnienia rodzinie dachu nad głową i bezpieczeństwa.  

Kolejnym ważnym elementem jest topos złych Wilamowian – szczególnie babka i wujek 

od strony matki, ale również dziadek od strony ojca są przedstawieni negatywnie, niemal jak 

następni oprawcy, choć byli oni rodowitymi Wilamowianami. Jej matka, z którą też robiłem 

wywiad, w kontekście wysiedleń nigdy nie opowiadała mi o tym, że do jej cierpienia 

związanego z brakiem lokalu do mieszkania przyczynili się również członkowie jej rodziny. 

Źli Wilamowianie, członkowie rodziny należą więc do historii alternatywnej (por. Macdonald 

2021: 107). Opowieści te przetrwały w pamięci indywidualnej córki i nałożyły się na 

doświadczenie obecne w wilamowskocentrycznej narracji – toposy Polaków prześladowców i 

niewinnych Wilamowian.  

Moja rozmówczyni – córka, również opowiadała, że to Polacy wyrządzili im największą 

krzywdę, wysiedlając, wysyłając do obozu i prześladując w inny sposób, ale nie pominęła 

wątku krzywd, które spotkały ją z powodu najbliższej rodziny – Wilamowian. Inaczej 

wyglądało natomiast podejście jej młodszej siostry, która jej zdaniem nie miała zupełnie pojęcia 

na temat powojennej historii rodziny i wyśmiewała opowieści o traumie wielokrotnych 

przeprowadzek, co dla mojej rozmówczyni było bolesne. Relacja ta znów potwierdza, że 

granice między wspólnotami pamięci przebiegają również między rodzeństwem. Jak przyznała 

moja rozmówczyni, nie chodzi tutaj zapewne o wiek (jej siostra była tylko sześć lat młodsza), 

ale o to, że ona urodziła się już wtedy, kiedy odzyskali dom, a moja rozmówczyni 

wychowywana była przez babcię i służącą.  

 Wilamowianka zdawała sobie sprawę, jak trudne miała dzieciństwo, co wielokrotnie 

sama werbalizowała, ale w jej wypowiedzi pojawiła się wzmianka o tym, że czasami było 

„fajnie i sympatycznie”, co potwierdza tezę Nijakowskiego (2013: 350), że pamięć dziecka o 

miłych wydarzeniach może zniwelować traumatyczne wspomnienia. 

 



 

 

321 
 

8.3. Sprawcy 

W relacjach o wysiedleniach ważną rolę odgrywają wysiedlający. Moi rozmówcy podkreślali, 

że choć w niektórych z nich brali udział Sowieci, to nie oni byli za nie odpowiedzialni: „To nie 

Rosjanie brali, ale ci Polacy złośliwie tych bogatszych rolników. Na złość im robili. Komu się 

powodziło lepiej”156. Widoczna jest tu skamielina językowa Polacy byli gorsi od Rusków. 

Jak wykazałem w analizie kroniki parafialnej, ksiądz Jeż przeciwstawiał wysiedlających 

– bezbożników i komunistów, pobożnym i dobrze gospodarzącym rolnikom – wysiedlanym 

Wilamowianom (LM: 78). Zastosował więc tę samą opozycję toposów pobożnych Wilamowian 

i Polaków bezbożników, co moi rozmówcy. Opisywał on też próby wysiedlenia całych 

Wilamowic. Według księdza to zarówno wilamowscy Polacy, jak i Polacy wsiedleni 

odpowiedzialni byli za wznowienie wysiedleń w Wilamowicach po tym, gdy Wilamowianom 

udało się przekonać władze w Warszawie do ich zaniechania. Pisałem już o tym, że w relacjach 

Wilamowian zostało to zapamiętane jako zebranie. 

 

Nienawidzili nas, jak wojna się skończyła, no to… byliśmy w domu, ale oni przyszli do 

domu i chcieli nam wszystko ukraść, wszystko wziąć, co tylko widzieli, albo się im 

spodobało. Chodzili, biegali po całym domu na dół i do góry i tak nas prześladowali. A my 

nie mogliśmy się odezwać słowem. Tylko płakaliśmy. Bo jak nie, to by nas gdzieś 

wywieźli, do Rosji nas wywozili, tak było, taką mieliśmy młodość157.  

 

Z relacji kobiety wynika, że jej rodzina przyjęła bierną postawę, jedynie przyglądali się, jak 

wysiedlający przejmowali ich własny dom oraz przedmioty się w nim znajdujące. W opowieści 

tej widoczny jest topos Polaków prześladowców i Wilamowian ofiar oraz niewinnych 

Wilamowian, a także wzorzec interpretacyjny nieuczciwego potraktowania Wilamowian po 

wojnie. 

Moi rozmówcy o wysiedlających najczęściej mówili „Polacy”. Pisał o nich też tak Józef 

Gara. Jolanta Danek natomiast pisała o „przedstawicielach władzy komunistycznej” (Danek 

2009a: 17), „komunistycznych sąsiadach” lub „krzewicielach idei komunistycznych” (Danek 

                                                

156 M/1940–1944/2018. 

157 K/1925–1929/2009: „Zy łyda yns ny. Wi … wi der krig wiöe oüs śun, no do … wüwer dyham, oder zy köma 

yn ham ȧn zy wułda yns ołys śtała, ołys nama, wo zy jok jynt … zöha oba zy wułda hon, gingja zy, fługa zy rym 

uf dy hej ȧn runder ȧna zu ata zy cykrig. Wjyr diöfta nist ny ziöen, kȧ wüt. Bo zyst, to wjyr gryn jok. Bo zyst heta 

zy yns roüsgyfüt jynt, uf Rüsland zy füta yns, ȧzu wiöe’s, zyty hotwer jungy cȧjta”. 
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2009b: 54). Pisanie o „władzy komunistycznej” umożliwiało z jednej strony uniknięcie słowa 

„Polacy” lub „mieszkańcy okolicznych wsi”, z drugiej nie wywoływało krytyki, gdyż sprawcy 

z komunistycznym systemem mniej lub bardziej się identyfikowali. Według Agnieszki Mrozik, 

badaczki zajmującej się biografią komunistycznej działaczki Wandy Wasilewskiej, 

„współczesne «sięganie po komunizm» ma zupełnie inny charakter: jest ono raczej sięganiem 

po «obce ciało», w odróżnieniu od którego i w odrzuceniu którego konstytuuje się tożsamość 

narodu polskiego” (Mrozik 2013: 548). Jest to więc przykład na strategię ekspulsji.  

Przytoczona przez Danek forma „sąsiedzi” pojawiała się często w relacjach Wilamowian 

– frazę „wysiedlili nas sąsiedzi” słyszałem wielokrotnie podczas moich wywiadów. Moim 

rozmówcom nie chodziło tutaj o sąsiada z tej samej ulicy – choć i takie przypadki się zdarzały, 

ale o mieszkańców okolicznych wsi: „Nasi sąsiedzi, tu z Pisarzowic, ze Starej Wsi, Polacy”158. 

Topos sąsiadów prześladowców jest więc odmianą toposu Polaków prześladowców. 

Słowo „Pöła” (Polacy), a po polsku Polacy, Poloki bądź Pöły najczęściej występowało w 

zebranych przeze mnie relacjach o wysiedleniach. Często pojawiało się również 

doprecyzowanie „Ynzer Pöła” – „Nasi Polacy”. Do tej kwestii powrócę jeszcze w dalszej części 

pracy.  

 W filmie Nazywali nas hołdy-bołdy w reżyserii Doroty Latour Wilamowianka Helena 

Nowak [Holećkla] opowiadała nie bez emocji: „Nasi Polacy wołali: «Tu są Germany, tu są 

Germany, tu są, tych wysiedlić, tych wysiedlić»”. Zwrot „nasi Polacy” wskazuje, że nie chodzi 

o osoby spoza regionu czy o sprawujących władzę w Warszawie, lecz o mieszkańców 

okolicznych wsi, których wysiedlani Wilamowianie znali osobiście bądź z widzenia. 

Wśród moich rozmówców, którzy identyfikowali się bardziej z polskością, najczęściej 

słyszałem o „komunistach”, „naszych komunistach” bądź „niby-Polakach”. Jedna z kobiet 

twierdziła, że „co wysiedlili tych, bo my ich też Bauery nazywali takich tych”159. Użycie słowa 

„Bauer” jest wyraźną analogią do czasów okupacji – rozmówczyni wcześniej nazywała 

Bauerami Niemców rumuńskich, którzy zajmowali gospodarstwa wysiedlonych Polaków w 

Bielanach160. Wystąpiło więc tu zjawisko tzw. zamiany ram – wykorzystania wzorców 

narracyjnych (w tym przypadku wysiedlenia przez niemieckich Bauerów) w nowym, 

powojennym kontekście (por. Welzer, Moller & Tschuggnall 2009: 370). Należy jednak 

                                                

158 K/1920–1924/2017. 

159 K/1935–1939/2017. 

160 Bielany to wieś, która graniczy z Gminą Wilamowice od strony północno-wschodniej. 
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zaznaczyć, że opinię taką usłyszałem wyłącznie od jednej kobiety. Ważne w jej historii jest to, 

że rodzina jej matki została wysiedlona z Bielan przez Niemców, a jej rodzina z ko lei w 1945 

roku przez Polaków z domu w Wilamowicach.  

Niekiedy starano się precyzować, z której wsi przybysze byli najbardziej zaangażowani 

w wysiedlenia Wilamowian. Oprócz wymieniania wiosek, z których pochodzili uważani za 

najgorszych prześladowcy, odpowiedzialnością obarczano konkretne grupy ludzi. Należeli do 

nich mieszkańcy Pisarzowic: „Te fornale161, z Pisarzowic, to była największo gangrena”162, 

albo: „Ta szumowina ta nasza, te fornole z Pisarzowic, co tu przyszli na majątki i ci tak 

wojażyli, myśleli, że na całe życie czyją krzywdę se będą mieć [będą zajmować bezprawnie 

czyjeś gospodarstwo]”163.  

Inny z moich rozmówców, wilamowski Polak, który nie był wysiedlony, twierdził: 

„Starowsianie to dla Wilamowianów najpodlejszy naród, bili i wysiedlali niewinnych ludzi, a 

sami co robili”, po czym przytoczył historię o złym potraktowaniu służącej przez mieszkańców 

tamtej wsi164. Dla innych: „Najgorsze były jawiszowiany [mieszkańcy Jawiszowic], 

jawiszowion dla Wilamowiana najgorszy. Jakbych jo ci opowiedziała historie, jakie jo przeżyła 

od jawiszowianów, to byś widzioł”165; „Było takie powiedzenie, z Bielon nawet dobre wiatry 

nie wieją, czy ci tam nie wpieprzą, czy ci coś nie zrobią”166. Chromik pisał: „Powtarzającym 

się motywem w rozmowach jest porównywanie wsi, których mieszkańcy mniej lub bardziej 

przyczynili się do prześladowań Wilamowian, i wskazywanie «sprawiedliwszych» wsi. Oceny 

te pozostają jednak ze sobą w sprzeczności” (Chromik 2019: 248). Należy pamiętać, że każdy 

z rozmówców opierał się, formułując swoje sądy, na swoich osobistych doświadczeniach, które 

z mieszkańcami poszczególnych miejscowości mogły być bardzo różne. 

Co ciekawe, moi rozmówcy najbardziej pozytywnie ze wszystkich wsi graniczących z 

Wilamowicami oceniali wieś Hecznarowice: „Bo z Hecznarowic to się może i z nos śmioli, ale 

żadna świnia się nie znalazła z Hecznarowic, żeby do nas na majątek przyjść. Porządni ludzie 

musieli być. Nie to co z Pisarzowic”167. Najczęściej negatywnie wypowiadano się właśnie o 

wsi Pisarzowice, a następnie o wsi Dankowice. Najbardziej sprzeczne wypowiedzi odnoszą się 

                                                

161 Fornal – pracownik dworski. 

162 K/1925–1929/2009. 

163 K/1925–1929/2006. 

164 M/1935–1939/2018. 

165 K/1935–1939/2016. 

166 K/1940–1944/2014. 

167 K/1925–1929/2005. 
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do Starej Wsi. Kiedy prowadziłem wywiad z dwoma siostrami, jedna z nich powiedziała, że ze 

Starej Wsi nikt nie wysiedlał, druga zaprotestowała i podała od razu kilka nazwisk168.  

Chciałbym zwrócić uwagę na wypowiedź innej Wilamowianki: „Oni tak samo jak my, 

byli Flamandowie, a po wojnie Wilamowianów wysiedlali”169. Dla tożsamości Wilamowian 

ważna jest legenda o wspólnym pochodzeniu, a pochodzenie to jest ich zdaniem wspólne 

również z mieszkańcami Starej Wsi. Legenda o wspólnym pochodzeniu jest znana również w 

tej miejscowości, dlatego zaangażowanie niektórych mieszkańców tej miejscowości w 

wysiedlenia było dla Wilamowian podwójnie niezrozumiałe. W tym wypadku można więc 

dostrzec wzorce interpretacyjne nieuczciwego potraktowania Wilamowian po wojnie oraz 

naszym Polakom nie można wierzyć. Wspólne pochodzenie ze starowsianami Wilamowianie 

podkreślali jednak tylko w tym kontekście. W innych sytuacjach wyraźnie się od nich 

dystansowali: „Bo my jesteśmy Wilamowianie, a w Starej Wsi, Dankowicach to już są 

Polacy”170.  

W swoich opowieściach moi rozmówcy często określali wysiedlających „fornolami”. 

Rozróżnia się też na fornali oraz zwykłych mieszkańców wsi. Fornale, pracownicy dworscy z 

okolicznych dworów, byli według moich rozmówców szczególnie chętni do przejmowania 

wilamowskich gospodarstw, gdyż nie mieli swoich. Pewna Wilamowianka opowiadała: „Bo to 

ci Pisarzowianie, co tu przyśli na majątki, to to nie byli tacy prawdziwi Pisarzowianie, tylko 

fornole z dworów. W Dankowicach to samo, tam były fornole. Porządny gospodorz z 

Pisarzowic by nie przyszedł na czyj majątek”171. Jest to strategia ekspulsji, wykluczania 

pewnych członków wspólnoty narodowej, którzy zrobili coś złego, w celu uniknięcia 

odpowiedzialności zbiorowej (Nijakowski 2009: 175, 2013: 38)172, która w tym wypadku nie 

dotyczy narodu, ale społeczności wsi. W opowieści tej istotna jest sugestia, że to nie 

„prawdziwi” pisarzowianie czy dankowianie (a więc rolnicy) wysiedlali, tylko właśnie taka 

specyficzna grupa, jaką byli fornale. Być może opowieść ta została sfabularyzowana i 

sfolkloryzowana wśród Polaków z okolicznych wsi i moja rozmówczyni ją przejęła, ponieważ 

w Pisarzowicach długo pracowała. Sama należała do wilamowskocentrycznej wspólnoty 

pamięci i jednoznacznie identyfikowała się jako Wilamowianka, a jako Polka – nigdy. 

                                                

168 K/1930–1934/2014, K 1920–1924/2014. 

169 K/1920–1924/2009. 

170 K/1920–1924/2014. 

171 K/1920–1924/2012. 

172 Joanna Tokarska-Bakir (2004) nazwała taką strategię „teorią mętów”. 
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Według moich rozmówców zdarzało się, że wysiedleń dokonywali członkowie 

najbliższej rodziny – Polacy, którzy ożenili się z Wilamowiankami jeszcze przed wojną. Jedna 

z moich rozmówczyń opowiadała o sytuacji w swojej rodzinie, gdzie zięć – wilamowski Polak 

– wysiedlił swoich teściów: „Ten cham wysiedlił swoją teściową. To było dopiero 

świństwo”173. Jak mówili moi rozmówcy, rzutowało to później na relacje rodzinne na wiele 

pokoleń i prowadziło do osobistych tragedii wielu osób, często urodzonych długo po 

wysiedleniu. Opowieści o wykorzystaniu zmiany sytuacji politycznej Wilamowian na gorsze 

po wojnie w konfliktach rodzinnych wpisują się we wzorce interpretacyjne nieuczciwego 

potraktowania Wilamowian po wojnie oraz naszym Polakom nie można wierzyć. 

8.4. Konsekwencje wysiedleń 

W cytowanych do tej pory wypowiedziach moich interlokutorów pojawiło się wiele odniesień 

do tego, że wysiedleni Wilamowianie utracili nie tylko swoje domy i majątki, ale również status 

społeczny. Było to o tyle ważne, że przed wojną istniał klasowy podział społeczności. Istnienie 

takiego systemu wspominane było w literaturze (Beil 1942), ale nie było dotąd szerzej zbadane. 

„Wjyt”, czyli gospodarz, był według wilamowskiej hierarchii na drugim miejscu po 

inteligencji, a stał się „batłer”, czyli żebrakiem, dziadem czy służącym, który był na samym 

dole, nieposiadającym pola. 

Podobnie w wilamowskich relacjach opisywano osoby biedne, które pobrały się bez 

wiana174: „Przyszła tu w jednej koszuli i nawet pierzyny nie miała”175. Było to więc zapewne 

odbierane jako poniżenie, stanie się w jednym momencie z bogacza – biedakiem. Mimo to, jak 

pokazał przykład jednej z moich rozmówczyń, nawet wysiedlona babka nadal prześladowała 

swojego zięcia za to, że był z biedniejszej rodziny. 

 Moje rozmówczynie wspominały, że jako dziewczęta zmuszane były do darmowej 

służby u wsiedlonych Polaków. Szczególnie w relacjach wpisujących się w gospodarską 

konwencję opowiadania takie zjawisko postrzegane było jako nieuczciwość Polaków i stanie 

się ofiarą przez Wilamowian. 

Dla gospodarzy było to dodatkowe upokorzenie, gdyż jak wspominał mi jeden z nich: 

„Przed wojną to dziewczyny z Wilamowic nie szły nigdzie na służbę, bo tu porządni ludzie 

                                                

173 K/1930–1934/2017. 

174 Wiano to majątek, który w Wilamowicach zarówno panna młoda lub pan młody wnoszą do przyszłego 

gospodarstwa. Były to najczęściej pola, pieniądze, ale też stroje oraz pościel i pierzyny. 

175 K/1920–1924/2011. 
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byli”176. Oczywiście, służących pochodzących z Wilamowic w samych Wilamowicach nie 

brakowało, ale nie były to córki gospodarzy, tylko pochodzące z „gorszych”, uboższych rodzin. 

Wysiedlenia i inne wydarzenia powojenne zupełnie zaburzyły dotychczasowy system. Podobna 

sytuacja została opisana w powieści Pflüger im Nebel, gdzie wzorowy hałcnowski rolnik sam 

przyznaje, że stał się „Bettler”, czyli „dziadem” (Zöllner 1963: 172).  

Oprócz straty domu dotkliwa dla Wilamowian była utrata pola. Obejmowali je nowi 

właściciele – wsiedleni Polacy. Według relacji byli oni przekonani, że pierwotni właściciele nie 

odzyskają już nigdy swoich majątków: „A potem tylko powiedzioł: «A co ty myślisz, że, że to 

biere na chwile? To na zawsze biere». No. Takie były, tako była mentalność”177. Mimo to 

wysiedleni Wilamowianie nie tracili nadziei, że odzyskają swoje gospodarstwa, w związku z 

tym obserwowali, jaki jest ich dalszy los. 

 W wypowiedziach moich rozmówców przeważa narracja o Polakach, którzy nie umieli 

gospodarować: „U nas był taki [nazwisko], oni nie umieli nic robić, kompletnie. Wszystko, co 

było sprzedali. Jak my potem już nie robili w polu nic, bo im się wydało, że nie muszą robić”178. 

W ten sposób konstruowane były toposy leniwych i niegospodarnych Polaków w 

przeciwieństwie do toposu pracowitych Wilamowian. 

Zdaniem moich rozmówców Polacy wsiedleni nie mieli też poczucia, że majątek jest ich. 

Korzystali na tym niektórzy niewysiedleni sąsiedzi – Wilamowianie, którzy w ten sposób mogli 

łatwo przejąć miedze czy kawałki ogrodu, o które latami toczono spory: „Jak tu mieszkał ten 

[nazwisko wsiedlonego Polaka], to [przydomek Wilamowianki] mu mówi: «Wyrównajmy se 

ten płot, bo [przydomek wysiedlonych Wilamowian] już nie wrócą, oni są w Kudowie, oni już 

nie wrócą». A on mówi: «Róbcie se, co chcecie», bo on miał przecież chałpe w Starej Wsi”179. 

W ten sposób część ogrodu trafiła do sąsiadów, którzy musieli go oddać po 1957 roku, gdy 

wilamowska rodzina powróciła do swojego domu. Konflikt o granice działki powracał co kilka 

lat, np. przy okazji remontu płotu, również w czasie, kiedy robiłem badania. W tej historii 

ujawnił się topos złych Wilamowian, jednak jako wyjątek od reguły. 

 Po jakimś czasie gospodarstwa wskutek nieefektywnego gospodarowania popadły w 

ruinę. Może o tym świadczyć przezwisko jednego z wsiedlonych Polaków – „minister 

                                                

176 M/1915–1919/2009. 

177 M/1930–1934/2017. 

178 K/1935–1939/2017. 

179 K/1940–1944/2018. 
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biedy”180. Zostało to również poświadczone w dokumentach. W protokole z posiedzenia MRN 

w Wilamowicach z 30 października 1948 roku, znajdujemy informacje, że wsiedleni Polacy 

proszą o obniżenie składek do SFOR181, co niemal w każdym przypadku uzasadniają tym, że 

„poniemieckie gospodarstwo odebrał wyniszczone i ogołocone z inwentarza żywego”. Jeden z 

właścicieli uzasadniał dodatkowo, że padły mu cztery świnie, a inny, że padł mu koń. W 

protokole do ostatniego z wniosków widnieje dopisek: „Wstrzymujący się od głosowania 

krytykowali gospodarkę wymienionego jako niefachową i niedbałą”. Dyskusja na temat stanu 

tych gospodarstw nie skończyła się jednak po głosowaniu: 

 

Na wniosek r. Biesika Józefa wywiązała się ożywiona dyskusja na temat stanu zaniedbania 

niektórych gospodarstw poniemieckich przez dotychczasowych użytkowników, co 

powoduje niszczenia mienia państwowego. Poddano ostrej krytyce działalność niektórych 

członków Polskiego Związku Zachodniego w Wilamowicach, którzy majątkami tymi 

handlują[,] przydzielając je coraz to w inne ręce, a tem samem majątki te zamaist winny 

podnosić dochodzą do stanu gorszego[,] jak były na początku roku 1945., gdyż na maj[ątki] 

te osadza się ludzi, którzy nie mają pojęcia o prowadzeniu gospodarstwa, a obejmują go 

celem eksploatacji [pisownia oryginalna]182. 

 

Moi rozmówcy współcześnie nie mieli do tych dokumentów dostępu, jednak powstały 

one zapewne podczas zebrań rady, w których przynajmniej część mieszkańców mogła 

uczestniczyć. Zaprotokołowanie ich i poparcie przez ówczesnych przedstawicieli władzy 

mogło być przez Wilamowian interpretowane jako kolejne potwierdzenie ich racji. Wzmocniło 

w ten sposób toposy Polaków nieporadnych (nieumiejących się zająć gospodarstwem), 

leniwych (niechcących zająć się gospodarstwem), nieuczciwych (oszukujących, że nie oni są 

winni zrujnowania gospodarstwa) oraz wzorzec interpretacyjny Wilamowianie są lepsi od 

innych (umieli się zająć swoimi gospodarstwami, w przeciwieństwie do przybyszów). 

8.5. Wilamowianie przeciwko spółdzielni 

Z pól odebranych Wilamowianom chciano stworzyć spółdzielnię. Jak pisał Chromik: „Na 

polach zabranych wysiedlonym Wilamowianom zorganizowano w 1950 roku Spółdzielnię 

                                                

180 K/1945–1949/2017. 

181 Społeczny Fundusz Oszczędności Rolnictwa. 

182 APK B-B, ZMWi, sygn. 13/515/2, k. 15. Protokół posiedzenia MRN w Wilamowicach z 30 października 1948 

roku.  
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Produkcyjną «Nowa Droga», poziom gospodarowania w niej był jednak dramatycznie niski. 

Było to bolesne nie tylko dla tych, których ziemie zostały zabrane na potrzeby spółdzielni, ale 

i postronnych osób choć trochę związanych z rolnictwem” (Chromik 2019: 148). Moi 

rozmówcy klęskę spółdzielni komentowali zdaniem: „kradzione nie tuczy”. 

Zdarzało się, że spółdzielnia, aby mieć całe pole w jednym kawałku, odbierała 

niewysiedlonym Wilamowianom sąsiadujące pola, a oddawała im w zamian pole wysiedlonych 

Wilamowian. Wymiana była przymusowa. W wyniku takich decyzji pole obrabiali najczęściej 

ich pierwotni właściciele: „Bo przecież świnią nikt nie był i na czyim nie robił”183. Świadczy 

to o silnym poczuciu wspólnoty i wzajemnym wspieraniu się Wilamowian, gdyż pole często 

było jedynym źródłem dochodu. Katarzyna Nikiel tak opisała to w swoim pamiętniku: „W roku 

1949 pole nam wszystko wzieli do spułdzielni [,] a dali nam zamian pola inne jedno na 

Starowiejskiej granicy[,] a drugie na Jawiszowskiej granicy, my te pola oddali tym 

właścicielom to co ich było[,] a my nie mamy nic tak[,] my to podarowali. Jeżeli sie to kiedy 

wruci[,] nie wiadomo” [pisownia oryginalna] (Nikiel b.d.: brak numeracji). Taka postawa 

zgodna jest z wzorcem interpretacyjnym trzeba być dobrym człowiekiem, oraz związaną z nim 

skamieliną językową trzeba być człowiekiem, a nie świnią. 

Jedna z moich rozmówczyń również otrzymała w zamian pole należące do pewnej 

wysiedlonej Wilamowianki, zanim pozbawiono ją majątku: „Ale ona kaś potem zniknęła, 

wyjechała do Niemiec czy kajś na zachód, a potem wróciła, to już była stara i tej rehabilitacji 

nie zrobiła, to i tak by [w polu] nie robiła, to my to obrabiali”184. W latach pięćdziesiątych 

wysiedleni otrzymywali nawet propozycję pracy na polu, które nie było obrabiane: „Ten 

[nazwisko], co z tymi ubekami trzymał (…), nam powiedział: «Weźcie to pole, bo oni nic nie 

robią, nie obrabiają»; a mama godo: «Z czym jo to bede robić?»”185. Mogło to mieć związek z 

problemami spółdzielni i jej ostatecznym rozwiązaniem w 1956 roku (Perkowska 2001a: 223).  

O niepowodzenie w budowie spółdzielni władze oskarżały Wilamowian, którzy mieli 

nieprzychylny stosunek do tego projektu. Maciej Fic pisał: „Wiadomo, że co najmniej od 1952 

do 1955 roku prowadzono działania Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego, wymierzone 

przeciwko «grupie byłych aktywistów organizacji hitlerowskiej NSDAP i SA umiejscowionej 

na terenie gminy Wilamowice, złożonej z 18-tu osób»”. Łączono ją zresztą z „kułakami i 

                                                

183 K/1935–1939/2017. 

184 K/1935–1939/2017. 

185 K/1935–1939/2017. 
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wyzyskiwaczami świata pracy, którzy dążyli do rozbicia spółdzielni produkcyjnej w 

Wilamowicach”. Fic dodał, że „Działania prowadzono[,] wykorzystując do tego grupę tajnych 

współpracowników” (Fic 2018: 307).  

Swój krytyczny stosunek do spółdzielni oraz do tych działań wyraziła moja 

rozmówczyni, w ten sposób opisując wydarzenie z lipca 1953 roku:  

 

Byłam na pogrzebie, i takie auto stoi, ciężarowe auto stoi przed karczmą, i jakaś kobieta 

mnie pyta (…) z samochodu, co siedzieli: „Która godzina?”, bo ja miałam zegarek, 

powiedziałam: „No szósta godzina jest. A gdzieście byli?”, pytam tej pani (…). „A byliśmy 

we Wilamowicach spółdzielnię oglądnąć produkcyjną”. „Tak, macie wom zrobić?” „No 

mamy u nos też zrobić spółdzielnię produkcyjną”. „A kto daje pole, państwo dajecie 

pole?”, pytam. „No, ści, no my dajemy pole. A u wos jak?”, pyta mnie ta pani. A ja tak: „U 

nas dali pole, co pola nie mieli. Tylko nas wysiedlili i dali nasze pole, zrobili spółdzielnię”. 

No widzisz, jo zbuntowała tych ludzi. A ten podsłuchiwał, [nazwisko wsiedlonego Polaka], 

na chodniku stał i się przyglądał, jak ja rozmawiałam z tymi ludźmi, rozumiesz? Za dwa 

miesiące dopiero przychodzi po mnie bezpieka. Że ja mam iść do Oświęcimia na bezpiekę, 

że powiedziałam, że kołchozy robią. Co ja przecież tego w ogóle nie wiedziała. No i potem 

tam musiałam pojechać, że niby ja to powiedziałam. Powiedziałam: „Nie, ta pani mnie 

pytała, która godzina, i ja powiedziałam to a to. Nie powiedziałam nic o kołchozach”. No 

i tak mnie tam przetrzymywali na tej bezpiece od dziewiątej rano do szóstej wieczór. To 

cztery razy pytali, co chwilę przychodził inny pan, bezpiekarz. I mi powiedzieli, że mnie 

zaaresztują, a ja powiedziałam tak: „A proszę bardzo, przynajmniej teraz będę wiedzieć, 

za co będę siedzieć. Bo teraz po czwarty raz mnie aresztujecie. Tak, proszę pana. Ale ja 

prawdę powiedziałam. Bo przecież oni nie dawali swoje pole, tylko nasze”. No ta pani się 

zbuntowała: „No to widzisz?” – powiedziała ta pani. – „To oni robili z czyjego pola 

spółdzielnię, a nie. Ja żadnych kołchozów nie mówiłam”. I oni już to chcieli, wiesz, 

fałszywie mnie oskarżać, że powiedziałam, że pójdziemy o jednej misce jeść186. 

                                                

186 K/1920–1924/2014: „Wiöe’h ufum bygrytnys, ȧn ȧ zyta oüta śtejt, ȧ ćynżȧrowik oüta śtejt fjym krȧćum, ȧn ȧ 

bow fret mih, (…) ȧn dy bow fret mih fum oüta, wo ej gypasjyt, wifuł śtunda, «wifuł s’ej ufum zȧgjer, ȧ yh ho ȧn 

zȧgjer, ziöet yh’um, «no szósta godzina jest. A gdzieście byli?»: yhy fret di froü, (…) «A byliśmy we 

Wilamowicach spółdzielnię oglądnąć produkcyjną.», «Tak, macie wom zrobić?», «No mamy u nos też zrobić 

spółdzielnię produkcyjną. », «A kto daje pole, państwo dajecie pole? Yhy fre. «No, ści, no my dajemy pole. A u 

wos jak?». Fret mih dy bow. Yhy ȧzu: «u nas dali pole, co pola nie mieli. Tylko nas wysiedlili i dali nasze pole, 

zrobili spółdzielnię». No widzisz-wȧsty, jo zbuntowała tych ludzi. Ȧn dos hüht cü, der [noma], ufum tretüar 

śtind’ȧ, zy zoha do yhykuz myt dan łoüta, ferśtejsty. Y cwej mönda ołdyśt kymt dy bezpjek nöh mer. Do yhy zuł… 

gejn uf Oüswynca uf dy bezpjek, że powiedziałam, że kołchozy robią. Wo yh dos giöe ny wöst fu dam. Ȧna yhy 
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 Kobieta przedstawiła siebie w tej wypowiedzi jako osobę odważną i walczącą o prawdę. 

Najpierw mówi to, co uważa za prawdę – że to pole wysiedlonych stało się podstawą do 

powstania spółdzielni, a później, po groźbach, że zostanie aresztowana, nie tylko nie odwołuje 

swoich słów, ale i wspomina swoje poprzednie aresztowania. Ostatecznie kobieta została 

wypuszczona bez dalszych konsekwencji przez „eleganckiego pana”, który pojawił się na 

końcu.  

Opowieść ta nie jest fabulatem, lecz memoratem, który można zakwalifikować do historii 

bohaterskich: kobieta, mówiąc prawdę, podjęła ryzyko, które poskutkowało przekonaniem 

ludzi, by nie tworzyli spółdzielni w swojej miejscowości. 

W opowieści widoczne są liczne toposy: uczciwych Wilamowian (kobieta powiedziała 

prawdę o spółdzielni i ostrzegła ludzi przed utratą pola), niewinnych Wilamowian (nie zrobiła 

nic złego, tylko powiedziała prawdę), wilamowskiego oporu (przeciwstawiła się 

prześladowcom), Polaków prześladowców (została oskarżona i zamknięta), nieuczciwych 

Polaków (aresztowano ją, choć była niewinna). Toposy te wpisują się we wzorce 

interpretacyjne naszym Polakom nie można wierzyć (fałszywe oskarżenia), przywiązania do 

ziemi (kobieta ubolewała nad utratą pola), trzeba być dobrym człowiekiem (mówiła prawdę), 

wiary w funkcjonowanie państwa (od dalszych konsekwencji uchronił ją wyższy szczeblem 

urzędnik, któremu powiedziała prawdę). Szczególnie istotna jest tutaj opozycja między 

toposami „naszych Polaków” prześladowców i dobrych „Polaków z Polski”.  

8.6. Rehabilitacja 

Gdy tylko pojawiła się możliwość otrzymania polskiego obywatelstwa, Wilamowianie 

przystąpili do rehabilitacji. Urszula Perkowska pisała: 

 

Na podstawie rozporządzenia z maja 1945 r. osobom, które otrzymały III i IV grupę 

narodowościową niemiecką, umożliwiono rehabilitację na podstawie złożonego podania. 

W późniejszych latach o takąż rehabilitację i zwrot zabranego mienia mogli się również 

                                                

müst nöhta kuma uf diöt, do yh ho gyziöet. Ziöet yh «nȧ, dy froü fret mih, wifuł s’ej ufum zȧgjer. Yhy ziöet dos 

ȧn dos. Yhy ho ny gyziöet fu kȧn kołchozy ny». S’hiöera zy fu noün s’mügjys, ufer bezpjek bej’h bocy zȧhs 

s’öwyts. Do wiöe’h fjyr möł gyfret, wo ȧmöł koma ander hjen, bezpjekoża. Ȧn zy ziöeta mer, do zy mih wan 

ȧreśtjyn. Ȧ yhy ziöet ȧzu: (…)”.  
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starać Volksdeutsche II grupy. W Wilamowicach ówczesne władze miejskie z reguły 

opiniowały pozytywnie prawie wszystkie wnioski złożone przez mieszkańców często 

powracających z łagrów sowieckich i polskich obozów pracy (Perkowska 2001: 212). 

 

Tego, że prawie wszystkie wnioski rozpatrywane były pozytywnie, nie potwierdzają 

dokumenty. Wśród tych zebranych w Archiwum Państwowym w Bielsku-Białej znajduje się 

wiele takich druków, w których Miejska Rada Narodowa w Wilamowicach wydaje opinie 

negatywne: 

 

Po wyjaśnieniu sprawy przez Przewodniczącego M. R. N. po dłuższej dyskusji uchwala 

wydać ujemną opinię [wymienione cztery nazwiska mężczyzn], ponieważ ci podczas 

okupacji zachowali się wrogo do społeczeństwa Polskiego. Również uchwalono wydać 

ujemną opinię zmarłej [nazwisko kobiety i numer domu], gdyż tak ona jako też jej mąż 

volksdeutsche II grupy nie zrehabilitowani poczuwali się zawsze za niemców i do 

społeczeństwa polskiego odnosili się negatywnie. Natomiast Foksowi Józefowi uchwala 

Rada na wniosek radnego Biesika wydać opinię dodatnią [pisownia oryginalna]187. 

 

Wiele negatywnych opinii, szczególnie z roku 1948 cytował Fic, nie anonimizując 

zawartych w nich nazwisk (Fic 2018: 304). Według autora: „Można w nich przeczytać, że 

opisywani mieszkańcy oceniani byli w mocno zróżnicowany sposób, co może być argumentem 

na rzecz tezy o rzetelnej próbie rozliczenia z przeszłością”. Przyznał on co prawda: „Nie 

oznacza to wcale, że opinie oddawały stan zgodny z prawdą” (Fic 2018: 304), ale i tak 

wywołało to w miasteczku burzliwą dyskusję, szczególnie wśród potomków wymienionych 

osób. 

Wspomnienia moich rozmówców na temat rehabilitacji, podobnie jak dokumenty, są 

zróżnicowane. W pamięci jednych rehabilitacja w ogóle się nie zapisała albo jedynie jako 

podróż do sądu w Kętach: „Bo chcąc być zrehabilitowanym, to musiałeś do Kęt, do sądu, i 

świadków zgłosić, a wiesz, że teściowie mieli trójkę, to taki sekretarz Barczak się nazywał, i 

jakiś tam jeszcze tam… świadczyli, że tego i na tej podstawie zostali zrehabilitowani”188. 

Młodsi rozmówcy wiedzieli, że rehabilitacja miała miejsce, ale nie wiedzieli dokładnie, jak ona 

                                                

187 APK B-B, ZMWi, sygn. 13/515/1, k.5–6. Protokół posiedzenia MRN w Wilamowicach z 14 kwietnia 1947 

roku. Dokument cytowany również przez Macieja Fica (2018: 304). 

188 M/1930–1934/2018. 
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przebiegała: „No nie wiem, wiem, że tam, bo tam musieli te rehabilitacje pisać, jakieś tam. 

Rehabilitować się, żeby z powrotem przyjść do chałpy”189. Gara napisał jedynie: „Później 

nastąpiła rehabilitacja i pod koniec lat 50-tych pozwolono tym wysiedlonym wrócić do swoich 

domów” (Gara 2007a: 24). Rehabilitacja pozwalała również na wyjście z ukrycia: „Robiłam 

rehabilitację, bo chciałam wrócić do domu i mieć wolność, bo sześć tygodni [po wysiedleniu] 

byłam w polu. Co się ukrywałam. A potem mnie znalazła ciotka, co była zakonnicą i pomogła 

mi zrobić rehabilitację”190. 

Nagrałem również bardziej szczegółowe opowieści o rehabilitacji, która przebiegła bez 

problemu: 

 

Po wojnie jakem przyszedł, dostałem się do fabryki, chciałem iść na kolej, ale sie nie 

dostałem, bo nie miałem obywatelstwa, trzeba było zrobić rehabilitacje. Poszedłem do 

naczelnika i prosiłem go, on mnie znał, bo za okupacji też robił. „Nie potrzebujemy ludzi, 

nie możemy ciebie przyjąć, bo nie masz obywatelstwa, ale jak sądownie przeprowadzisz, 

to przyjdź tu”. To już był 1947 rok. Poszedłem, mój znajomy był w biurze we fabryce, 

napisali mi, że rehabilitacja w toku, przerobiłem we fabryce kilka miesięcy, aż potem 

miałem tą rehabilitację, pełnię praw obywatelskich, nic żem nie utracił, przewód sądowy 

był na koszt państwa, i mówie, nareszcie żem się tego pieroństwa pozbył i jestem wolny191. 

 

Nie jest jednoznaczne, co mój rozmówca określił „pieroństwem”. Czy chodziło mu o 

niemieckie obywatelstwo, którego nie chciał mieć, czy o piętno, jakie na nim ciążyło. 

Najczęściej, kiedy była mowa o rehabilitacji, przedstawiana była ona jak kolejna traumatyczna 

walka z niesłusznymi oskarżeniami i rzucającymi je osobami, której ofiarami byli 

Wilamowianie. Pewna kobieta opowiadała mi o rehabilitacji swojego ojca, który jako polski 

żołnierz zaaresztowany został 19 września 1939 roku w Podhajcach, następnie więziony był w 

obozach jenieckich w Kamieńcu Podolskim i Równym, a we wrześniu 1941 roku trafił do Armii 

Andersa192.  

Po powrocie do Wilamowic po wojnie został niesłusznie oskarżony: „Potem była 

rehabilitacja. Był taki bezpiekorz, a mój ojciec, jak poszedł do wojska, jak poszedł na wojnę, 

                                                

189 M/1940–1944/2017. 

190 K/1925–1929/2009. 

191 M/1915–1919/2009RN. 

192 Dokumenty z Indeksu represjonowanych. 
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to był taki gruby, a potem tam, to 47 kilo ważył, strasznie chudy był. A ten bezpiekorz 

powiedział, że on Niemcom pomagoł”193. W historii tej widoczny jest topos niewinnych 

Wilamowian, Wilamowian ofiar, a także nieuczciwych Polaków i Polaków prześladowców. 

Sfałszowane oskarżenia wpisują się we wzorce interpretacyjne nieuczciwego potraktowania 

Wilamowian po wojnie oraz naszym Polakom nie można wierzyć. 

Jedna z moich rozmówczyń tak wspominała rozprawę rehabilitacyjną swojego ojca: 

 

Przyszedł list i tam było oskarżenie, do mojej siostry Nusi, bo ona się starała o rehabilitacje, 

bo trzeba było piniondze dać. Mama musiała sprzedać korale jeszcze jedne, żeby te 

piniondze mieć na tą rehabilitacje. I pisze do Nusi, że [nazwisko Wilamowiana] ma takie 

oskarżenie, że broń schował. Jezus Maria, no i co, musisz szukać kogoś [świadka]. Siostra 

Hala idzie do Hecznarowic do [nazwisko Polaka], żeby przyszedł, nie przyszedł. 

Zaświadczyć. [przydomek Polaka ze Starej Wsi] powiedzioł: „Nie szukojcie nikogo, jo 

som bede. Nie bede sie boł tych chacharów”, powiedzioł. No i był. Ale feter [przydomek] 

przyjechoł prawie, wojskowy już w Andersie był, od wojny na wojne, szedł i przyjechoł 

do domu prawie i siostra Nusia mu to wszystko opowiada, jak i co. „Dobrze, jo też tam 

przyjde”. A onego potym też zamkli. No i „który to jest?”, nie znoł go, nie? Stoją już na 

gminnie, na wierchu, a siostra Nusia mówi, „teroz idzie do góry”, niby tyn [nazwisko 

wilamowskiego Polaka]. Skarżyć na tate. „A co pan chce powiedzieć?”, mówi: „Też mom 

swoje!”, „Tak? To pan też schowoł ten karabin? O, to stójmy tu. Ja panu powiem w rządzie, 

że pan schował też”., „Co? Jo nie schowoł!”, „Jak to nie, tu momy świadków. Panu kopne 

do dupy!”, i zrzucił go na dół, i kopnył mu do dupy, i nie wrócił na to. [przydomek Polaka 

ze Starej Wsi] był som i tata wtenczos rehabilitacje zrobił, bo by był nie dostoł, jakby ten 

powiedzioł, że tata schowoł, bo by nie wierzyli ojcu, tylko tymu. (…) Sąd przyjechoł do 

Wilamowic, bo było więcej ludzi do rehabilitacji194. 

Według mojej rozmówczyni człowiek, który chciał oskarżyć jej ojca o schowanie broni, 

w czasie wojny był zapisany u niego do pracy i wspólnie schowali broń niemieckich dezerterów 

do studni. W opowieści tej przenikają się dwie konwencje opowiadania: moja rozmówczyni 

reprezentowała gospodarską, natomiast w opowieści pojawił się spokrewniony z nią 

wilamowski handlarz. Jego postać została przedstawiona w konwencji handlarskiej. 

                                                

193 K/1925–1929/2018. „Nöhta wiöe dy rehȧbilitacja. S'wiöe ȧ zyter bezpjekorz, a mȧj foter, wi’ȧ ging cyn drowa, 

wi’ȧ ging ufa krig, wiöe’ȧ ȧzu gröp, ȧ nöhta, diöt 47 kilo wönt’ȧ, dyr wiöe’ȧ okriöepnje. Ȧn dar bezpjekorz ziöet, 

«że on Niemcom pomagoł»”. 

194 K/1920–1924/2020. 
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Nielegalnymi środkami pozbył się Polaka, który chciał, zdaniem mojej rozmówczyni, 

powiedzieć niesłuszne oskarżenia na jej ojca. W działaniu wujka kobiety widoczne są toposy 

sprytnych Wilamowian oraz wilamowskiego oporu. Tymczasem ojciec rozmówczyni 

reprezentuje topos niewinnych Wilamowian i Wilamowian ofiar, a oskarżyciel toposy Polaków 

prześladowców, nieuczciwych Polaków i niewdzięcznych Polaków – zdaniem kobiety jej ojciec 

pomagał mu w czasie wojny. W opowieści tej widoczne są wzorce interpretacyjne 

nieuczciwego potraktowania Wilamowian po wojnie oraz naszym Polakom nie można wierzyć. 

W tym miejscu warto zwrócić uwagę, że świadkowie zeznający na niekorzyść 

rehabilitujących się pojawiali się na rozprawach, co stoi w sprzeczności z opinią Perkowskiej. 

Sytuację taką potwierdzają również dokumenty opublikowane przez Borodzieja i Lamberga: 

 

Akcja rehabilitacyjna na terenie województwa trwa w dalszym ciągu przy słabym 

zainteresowaniu społeczeństwa tymi sprawami. Jedynie Wilamowice, pow. Biała jest 

terenem ostrej nagonki mieszkańców wsi okolicznych na ludność miejscową, która w 

przygniatającej większości została wpisana do III i IV grupy niemieckiej listy narodowej.  

Akcja ta niezależnie od podłoża patriotycznego ma również podłoże materialne, gdyż 

wzorowe gospodarstwa Wilamowic są przedmiotem zazdrości sąsiadów. W dniach 9 i 10 

kwietnia miały miejsce na terenie Wilamowic wypadki wysiedlania, przeprowadzane przez 

jednostki wojsk wewnętrznych województwa krakowskiego.  

Delegowany na miejsce urzędnik tut. Urzędu Wojewódzkiego stwierdził, że wysiedleni 

składają się z osób, które już uzyskały rehabilitację bądź w drodze administracyjnej, bądź 

też sądowej. W związku z tym wydałem zarządzenia zmierzające do uniknięcia w 

przyszłości tego rodzaju wypadków (Borodziej & Lamberg 2000: 102). 

 

 Rehabilitację Wilamowianie zapamiętali głównie jako drogę do odzyskania swojego 

majątku. Ci, którzy nie byli wysiedleni, najczęściej tylko o niej wspominali, nie wchodząc w 

szczegóły. Moi rozmówcy, którzy stracili domy, opowiadali o tym jako o walce o odzyskanie 

swojego dawnego statusu. Związane było to z wzorcem interpretacyjnym przywiązania do 

ziemi.  

Rehabilitacja znaczyła dla nich nie tylko otrzymanie majątku czy zwolnienie z obozu, 

ale także pozbycie się statusu przestępcy, piętna niemieckości. Mimo pozytywnego finału 

większości spraw rehabilitacyjnych, nadal nie mogli oni otrzymać swoich domów. 

 O niesłusznie negatywne opinie w czasie rozpraw, a także o nieoddanie domów, które 

im się należały po zrehabilitowaniu, moi rozmówcy obwiniali „naszych Polaków”. Relacje te 

zawierają w sobie bardzo silną opozycję toposów złego „naszego Polaka” i dobrego „Polaka 
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z Polski” – sędzię czy urzędnika z zewnątrz, który przywrócił Wilamowianom prawo do 

majątku. Ta opozycja została w oczach Wilamowian potwierdzona w 1946 roku, kiedy doszło 

do dzikich wysiedleń zrehabilitowanych Wilamowian, mimo że posiadali oni pełnię praw 

obywatelskich (por. Fic 2018: 302), przyznaną im przez „Polaków z Polski”.  

W relacjach na temat nieoddania zrehabilitowanym domów lub nawet wysiedlaniu już 

zrehabilitowanych Wilamowian widoczne są wzorce interpretacyjne nieuczciwego 

potraktowania Wilamowian po wojnie oraz naszym Polakom nie można wierzyć. 

 

8.6.1. Odmowa rehabilitacji 

W pamięci Wilamowian szczególnie silnie zapisała się kobieta, która rehabilitacji nie zrobiła i 

nie odzyskała domu. Niemal w każdym wywiadzie pojawiały się wzmianki na jej temat. 

Niektórzy moi rozmówcy zapewniali mnie, że był to jedyny przypadek, kiedy Wilamowianka 

nie zrobiła rehabilitacji. Jednak po dokładniejszych badaniach stwierdziłem, że takich osób 

było znacznie więcej.  

 Najczęściej jej historia195 opisywana była tak: „Słuchaj tak jak tam, gdzie jest 

[nazwisko], tam ta [przydomek] powiedziała, że ona nie chce rehabilitacji, ona chce zostać 

Niemką, no to jej pozwolili, a [przydomek innej kobiety] to samo”196. Jedna z moich 

rozmówczyń twierdziła, że chciała jej pomóc załatwić rehabilitację, ta odpowiedziała jej 

jednak: 

 

„Gdybym miała chociaż stary dom, to bym ci dała, ale nic nie mam, pieniędzy nie mam”. 

„A to ciotko, dajcie mi chociaż papiery”. „Nic nie dam. Jestem Niemką, zostanę Niemką. 

Ja nie chcę od tych Polaków nic”. Poszłam do następnej, ta mi też powiedziała: „Nic nie 

daję. Ja też jestem Niemką”. No i miały upaństwowione197. 

 

 Jej postawa była różnie oceniana przez moich rozmówców. Dla wielu była ona 

niezrozumiała, „bo starczyło ino sie podpisać, a ona nie chciała”198. Tym spoza 

wilamowskocentrycznej wspólnoty pamięci przeszkadzało jej pozostanie przy narodowości 

                                                

195 Spotkałem się również kilkukrotnie z określeniem, że „ona nie chciała podpisać Volkslisty”. Jak udało mi się 

później ustalić, moim rozmówcom chodziło jednak o rehabilitację. 

196 M/1930–1934/2018. 

197 K/1920–1924/2017. 

198 M/1935–1939/2016. 
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niemieckiej do jej śmierci pod koniec lat osiemdziesiątych. Z kolei dla niektórych z należących 

do wilamowskocentrycznej została ona cichą bohaterką, nie dlatego że pozostawiła sobie 

obywatelstwo niemieckie, ale dlatego że nie przyjęła polskiego: „Powiedziała, jak tak ta Polska 

ma wyglądać, to ja wolę zostać Niemką”199. Widoczny jest tu topos wilamowskiego oporu – 

kobieta z własnego wyboru zrezygnowała z polskiego obywatelstwa.  

Jednak z dokumentów, do których udało mi się dotrzeć, wynika, że w 1950 roku 

odmówiono jej polskiego obywatelstwa i nakazano wyjazd do Niemiec, czego jednak nie 

uczyniła. Do swojej śmierci pod koniec lat osiemdziesiątych mieszkała u znajomych, zarabiając 

na życie jako wyrobnica w innych gospodarstwach, a także „uprawiała bratki na cmentarz i 

potem to sprzedawała. Moja mama to kupowała tak z litości, bo biedna baba była”200; „Ja 

pamiętam jeszcze jak bratki sadziła, sprzedawała, bo ona nie miała w ogóle, z czego żyć, ona 

była bez środków do życia, a to było jej rodziców, jej rodziców, a ona później została 

wyrzucona i tego swojego domu nie odzyskała i ona całe życie mówiła, że już nie odzyska”201. 

W jednym z artykułów prasowych zacytowano wypowiedź jednego z Wilamowian: „Każdy 

został zrehabilitowany (…). Oprócz dwóch osób, co było nieuczciwe” (Freyer-Macola 2002). 

W wilamowskocentrycznej narracji na temat tej kobiety występowały więc toposy niewinnych 

Wilamowian, Wilamowian ofiar, zgodne z wzorcem interpretacyjnym nieuczciwego 

potraktowania Wilamowian po wojnie. 

 Podobnie różnie oceniany był człowiek, który w 1945 przejął jej gospodarstwo. Według 

jednych „[nazwisko] ją wysiedlił”202, według innych „on to kupił od państwa, bo ona nie 

podpisała rehabilitacji”203. Nie jest moim celem rozstrzyganie statusu prawnego tej 

nieruchomości, nie jest to ważne dla analizy samych opowieści wspomnieniowych. Ważne jest 

jednak, że moi rozmówcy oceniali wysiedlenia jednoznacznie negatywnie, jako „wyrzucenie z 

domu” bądź „złodziejstwo”, natomiast w tym wypadku zdania były bardziej zróżnicowane. 

 Wiele osób zaznaczało, że wysiedlenie tej kobiety miało pozytywne następstwa: „Bo 

ona była staro panna i nikogo nie miała, a przynajmniej potem był gospodarz”204. Niektórzy 

twierdzili, że „potem się cieszyła, mówiła, jak dobrze, że to [nazwisko] dostanie, bo będzie 

                                                

199 K/1925–1929/2009. 

200 K/1960–1964/2017. 

201 K/1945–1949/2016. 

202 K/1925–1929/2015. 

203 M/1935–1939/2018. 

204 M/1930–1934/2017. 
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dobry gospodarz”205. Pojawiają się również zapewnienia, że rodzina mieszkająca na jej 

gospodarstwie „załatwiła jej rentę i była potem zadowolono”206. 

 Interesujące jest, że choć żaden z moich rozmówców nie zaprzeczył, że ta samotna i 

starsza kobieta była wyrzucona na bruk i pozbawiona środków do życia, to wielu z nich od razu 

podkreślało, że majątek objął „dobry gospodarz”. Być może wynika to z wzorca 

interpretacyjnego przywiązania do ziemi – ziemia powinna być obrabiana, gospodarstwa nie 

powinny być dzielone, lecz pozostawać w całości. Pojawiła się również wypowiedź: „No ona 

nic nie załatwiała, bo komu to miała załatwiać, jak ona była sama. Dzieci ni miała, to komu by 

to dała”207. Zgodnie z tym wzorcem interpretacyjnym przejęcie majątku nie jest oceniane 

jednoznacznie negatywnie, gdyż wsiedlony Polak zapewnił ziemi dobre gospodarowanie. Być 

może dlatego odebranie tej ziemi jej pierwotnej właścicielce zeszło na dalszy plan. 

Wielu widziało jednak w kobiecie niewinną ofiarę, jak jedna z moich rozmówczyń, która 

twierdziła, że pozostawała ze wspomnianą kobietą w bliższych relacjach, pomagała jej nawet 

przetrwać najcięższy okres powojenny, a także była przy jej śmierci. Właśnie na łożu śmierci 

kobieta miała opowiadać jej o żalu, jaki miała w sobie do wysiedlających: 

 

Ten [nazwisko] ten zabrał [przydomek kobiety], wiesz? Była już na łożu śmierci, a to co 

się upłakała. „Co mój ojciec się napracował”, mówiła, bo budowali. Bo ją zostawili w 

jednej spódnicy, koszuli i odziewaczce. I to takich gorszych, podartych. Bo przyszli rano, 

przyszedł milicjant: „Ma pani iść do gminy”. „No gdzie, ja tu mam pracę przy zwierzętach, 

muszę odbywać”. „Chodź, bo musisz już”. No to w spódnicy z cajgu takiej podartej, 

gumiakach poszła na rynek. Jak już była koło domu [nazwisko], to policjant jej powiedział: 

„Pani już nie pójdzie do domu, bo u pani jest już gospodarz”. A tam były pieniądze i 

wilamowskie stroje, wszystko. I takie ubrania i wszystko. Ani pierzyny nie miała. Co 

służąca miała, to dała jej potem służąca tą pierzynę. I do lagru ją wzięli. I za nic, Volksliste 

oddała, jak wszyscy tu we Wilamowicach. Ludzie są bez serca208. 

                                                

205 K/1935–1939/2017. 

206 K/1930–1934/2018. 

207 K/1925–1929/2006. 

208 K/1920–1924/2012: „Dar [noma], dar nom fum [przydomek], wȧsty. S’wiöe śun ym tutbet, ȧ do wu’s grȧn, 

«wo mȧj foter zih cyat», ziöet’s, wo zy mojyta. Bo ejs łisa zy myt ȧm rök myt ȧm hemb ȧn ȧ ymertihła. Ȧn nö 

śłȧht, cyrysa. Bo zy koma s’mügjys, kom der milicjant, bo jyr hot cy gejn ys gymȧn. «No wu, yhy ho dos dö, cy 

ferryhta. Ku, bo dy müst śun!» No do ym cȧjhrök ȧn zyta cyrysa, gumiśü, ging’s ufa rynk. Wi’s wiöe diöt by 

s’Kübiks, der policjȧnt ziöet’um: «jyr gejt śun yn ham ny, bo c’oüh ej śun der wjyt». Ȧn diöt wiöe s’giełd, ȧn diöt 

wün dy wymysiöejer fłȧk, dy ganca. Ȧn zyty fłȧk ȧn ołys. Ȧni kȧ bet hot’s ny. Wo dy dinstmiöed wiöe diöt, to go 
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 Wilamowianka została przedstawiona w relacji mojej rozmówczyni jako osoba 

wykorzystana i skrzywdzona. Z dnia na dzień z właścicielki jednego z największych 

gospodarstw w Wilamowicach stała się osobą, która zamiast skrzyń ze strojami, świadczącymi 

o bogactwie i wysokim statusie społecznym, stała się żebraczką w obdartych ubraniach, która 

musiała prosić służącą o pierzynę. Opowieść ta pełna jest toposów: pracowitych Wilamowian, 

Wilamowian ofiar, niewinnych Wilamowian oraz nieuczciwych Polaków, Polaków złodziei i 

prześladowców. Wpisują się one we wzorce interpretacyjne nieuczciwego potraktowania 

Wilamowian po wojnie (ukaranie niewinnej kobiety) oraz naszym Polakom nie można wierzyć 

(Polak, który wezwał kobietę do gminy, oszukał ją).  

Po kwerendach w Archiwum Parafii Wilamowice oraz dokładnym przeanalizowaniu 

wywiadów stwierdzam, że opisana tu przeze mnie historia kobiety zlewała się często z 

opowieściami o innych kobietach, które nie odzyskały domów. Były to przeważnie osoby 

samotne, które nigdy nie wyszły za mąż, bądź bezdzietne wdowy. W historii każdej z tych 

kobiet pojawiają się te same wątki, choć na podstawie kwerend i badań genealogicznych jest 

mało prawdopodobne, by dotyczyły one ich wszystkich. Opowieści te zostały sfabularyzowane 

i przekazywane jako jedyny przykład na niepowodzenie w próbie odzyskania majątku, choć – 

jak już wspomniałem – było takich znacznie więcej: „Ten [przydomek Wilamowiana] mi 

powiedział: «Ja jezdem Niemcem i zostanę Niemcem»”209. Świadczą o tym również 

dokumenty: 

 

Powołując się na uchwałę M. R. N. z dnia 19. X. 1945 r.[,] burmistrz Kozioł Jan stawia 

wniosek o wszczęcie starań o przydzielenie realności [adres] zajętej przez Tymczasowy 

Zarząd Państwowy po zmarłych – [nazwiska] nie zrehabilitowanych volksdeutschów II 

grupy na rzecz gminy. Miejsce to uznane zostało jako najodpowiedniejsze i 

najdogodniejsze położone w centrum miasta na budowę domu ludowego. Wniosek ob. 

Burmistrza uzasadnia tem, że zmarła nie poczuwała się nawet do obowiązku w niesienia 

wniosku rehabilitacyjnego i zawsze przyznawali się do narodowości niemieckiej, ponadto 

                                                

zy jum nöhta dos bet, cüdekbet. Ȧn ys lager noma zy’s. No fjyr nist, ȧzu dy Volksliste go’s o, ȧzu wi oły gon o y 

Wymysoü. Uny hac zȧjn di łoüt”.  

209 K/1920–1924/2020. 
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nie pozostawiła żadnych dzieci ani też bliższych krewnych. Wniosek burmistrza Miejska 

Rada Narodowa przyjęła przez aklamację [pisownia oryginalna]210. 

 

 Jak wynika z moich badań, kilkanaście domów gospodarstw, które nie zostały 

odzyskane przez właścicieli, należało do osób samotnych, bezdzietnych, starszych, których 

dzieci nie interesowały się zabranymi majątkami, lub do nielicznych rodzin, które po wojnie 

wyjechały, np. do Wiednia. Historie tych osób, zwłaszcza samotnych kobiet, nie mogły być 

przekazywane jako relacje rodzinne, gdyż nie miały one potomków (a nawet rodzeństwa) i żyły 

w osamotnieniu. Według Hajduk-Nijakowskiej „wszelkie opowieści wspomnieniowe (historie 

opowiadane) nie tylko są esencją tego, co grupa wie na dany temat, ale powstają w efekcie 

twórczej kreacji wyobraźni i tradycji narratorskiej” (Hajduk-Nijakowska 2017: 161).  

Historie te były często opowiadane przez moich narratorów. Może to wynikać z tego, 

że choć ich bohaterowie dokonali innego wyboru niż oni sami (nieprzyjęcie polskiego 

obywatelstwa), były to dla nich osoby obce, do których podchodzili z większym dystansem, 

niż gdyby byli to członkowie ich rodzin. W efekcie historie te zostały sfabularyzowane i zlepiły 

się w jedną, spójną opowieść.  

Ze względu na mnogość relacji zarejestrowałem kilka ich wariantów. Trzy moje 

najstarsze rozmówczynie urodzone w latach 1920–1924, jak mi same przekazały, osobiście 

rozmawiały z najbardziej rozpoznawalną bohaterką opowieści, jedna z nich była nawet przy jej 

śmierci. Ich opowieści są memoratami, czyli indywidualnymi opowiadaniami dotyczącymi 

własnych przeżyć.  

Opowieść ta obecna jest również w wilamowskiej postpamięci. Przedstawiciele 

zarówno starszego, jak i średniego pokolenia, urodzone w latach 30., 40. i 50. XX wieku 

przekazywały mi już sfabularyzowane, zobiektywizowane wersje tej historii. Wśród nich 

można wydzielić dwie wersje: taką, która podkreślała krzywdę kobiety i niezależnych od niej 

przyczynach nieoddania jej majątku („nie mogła sie starać, bo nie miała pieniędzy”, „a co ona 

była winna?”), lub te, które o nieprzeprowadzeniu przez nią rehabilitacji mówiły jako o jej 

świadomym wyborze lub podkreślające, jak dobry gospodarz mieszka obecnie w tym domu. 

Osoby te pamiętały jednak kobietę, która dożyła sędziwych lat. Być może to dla tego pokolenia 

                                                

210 APK B-B, ZMWi, sygn. 13/515/1, k. 6. Protokół posiedzenia MRN w Wilamowicach z 14 kwietnia 1947 

roku.  
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jej osoba była implantem pamięci – ponieważ inne kobiety, które nie odzyskały majątków, 

zmarły 40 lat przed nią. 

Wśród najmłodszego pokolenia osób spoza wilamowskocentrycznej wspólnoty pamięci 

opowieści o tej kobiecie w ogóle nie funkcjonują. Tymczasem wśród tych należących do niej, 

występuje ona tylko w formie uwypuklającej krzywdę ofiary, o czym świadczy fakt, że „Nüśa” 

‒ główna postać w przedstawieniu „Ymertihła”211 powstała właśnie na podstawie tej wersji. 

Dla osób z najmłodszego pokolenia, które nie mogły pamiętać jej bohaterki, to przedstawienie 

stało się implantem pamięci.  

Uważam, że w przypadku tej opowieści podział na dwie wspólnoty pamięci jest 

szczególnie wyraźny: pierwsza, wilamowskocentryczna, do której należą ostatnie osoby 

starsze, a także młodzi ludzie mniej lub bardziej zaangażowani w rewitalizację wilamowskości. 

Druga wspólnota to ta wyznająca wartości zbliżone do pamięci oficjalnej. W tej dominującej 

perspektywie pojawia się część strategii dyskursywnych, które mają służyć uporaniu się 

nadawcy z winą, podobnie jak w zanalizowanych przeze mnie pod tym kątem tekstach 

naukowych. Narracja o tym, że tylko jedna kobieta nie otrzymała majątku z powrotem, to 

zaprzeczanie faktom i minimalizacja. Podkreślanie faktu, że gospodarstwa trafiły w dobre ręce 

to „racjonalizacja – pochwała” – wysiedlenie zapobiegło większemu złu, czyli nieuniknionemu 

upadkowi gospodarstwa wskutek zarządzania przez coraz starszą, samotną kobietę. 

Wypowiedzi o tym, że sama zainteresowana była z tego rozwiązania zadowolona, odpowiadają 

strategii „utożsamienia się ze sprawcą”, gdyż osoby je wyrażające sytuują się poza tym sporem, 

choć wielokrotnie wysiedlenie dotknęło również ich samych (Nijakowski 2013: 40). 

Osoby należące do tych dwóch różnych wspólnot podawały te same fakty z życia 

kobiety, które jednak zupełnie inaczej interpretowały. Dla jednych odmowa zrobienia 

rehabilitacji była pretekstem do obwiniania ofiary (topos Wilamowian Niemców), drudzy 

opowiadali o tym jako o wierności swoim wartościom w konwencji historii bohaterskiej (topos 

wilamowskiego oporu). Czasem osoby, które zaliczałem do wilamowskocentrycznej wspólnoty 

pamięci, opowiadały mi wersję opowieści z elementami, które przypisuję relacjom osób spoza 

tej wspólnoty. Wynika to z właściwości procesu fabularyzacji i folkloryzacji, w którym 

opowieść cały czas jest dopracowywana przez grupę i posiada wiele wariantów, a jej forma 

zależy od aktualnych potrzeb jej członków (Hajduk-Nijakowska 2016: 65). 

                                                

211 Chodzi o przedstawienie, którego scenariusz został napisany przez wilamowską młodzież, a następnie 

zaprezentowane w Wilamowicach oraz w Teatrze Polskim w Warszawie w 2017 roku (por. Borges & Król 2019).  
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W tym miejscu chciałbym przedstawić jeszcze jedną historię, Wilamowiana, który po 

powrocie z Uralu ukrywał się w Katowicach i zmarł tam bez rehabilitacji.  

 

I był problem okropny teraz, jak go tu przewieźć, jak go tu pochować. (…) I jakiś był dobry 

burmistrz, (…) że on po prostu… on po prostu wierzył, że on taki dobry był człowiek… 

żeby go sprowadzić, musiał mieć dowód wyrobiony. Dowód. Oni dowodu nie mieli 

wszyscy. Bo to czasy były poniemieckie, rosyjskie itd. No i ten dowód on po cichu potrafił 

mu zrobić, ten dowód. Żeby go przewieźć, żeby pochować go można było212.  

 

 W ostatniej chwili pogrzeb, który miał odbyć się w Katowicach, za poleceniem innych 

ukrywających się tam Wilamowian odwołano: „odmówili to wszystko, ksiądz był zapłacony, 

grób był wykopany, ciężarówkę jakąś załatwili (…), dowód już był, że można go pochować. I 

przewieźli go, i tu był pogrzeb tak, że pochowany jest w naszym rodzinnym grobie”213. W 

relacji wnuka widoczne są toposy niewinnych Wilamowian i Wilamowian ofiar. Burmistrz 

reprezentuje natomiast bardzo rzadki topos dobrych „naszych Polaków”. 

 Przeprowadzałem wywiady z córkami owego mężczyzny, jednak one nie opowiedziały 

mi tej historii. Usłyszałem ją dopiero od jego wnuka, który w momencie śmierci swojego 

dziadka miał dziesięć lat. Historia ta funkcjonowała więc w pamięci rodzinnej, a zarazem 

utajonej. Dla córek śmierć ojca w obcym mieście, Katowicach, oraz liczne problemy i 

komplikacje związane z jego pogrzebem musiały być traumatyczne. Jego wnuk, jako osoba 

patrząca na to z perspektywy dziecka, uznał za stosowne podzielić się tą historią w nagrywanym 

przeze mnie wywiadzie.  

 

8.6.2. Powroty 

Mimo pozytywnego finału postępowań rehabilitacyjnych większość Wilamowian nie mogła 

powrócić do swoich domów: „Rehabilitacja przecież była, mogliśmy pierwszego roku wejść 

do domu, ale te hadziaje cię nie puściły. Chociaż miałeś dokument! To była taka władza, 

rozumiesz, ta nasza gmina”214. Podobnie opisywał to ksiądz Jeż: 

 

                                                

212 M/1940–1944/2018. 

213 M/1940–1944/2018. 

214 K/1920–1924/2014: „Dy rehabilitacja wiöe ju, wjyr kunda s’jyśty jür gejn yn ham, oder di hȧdźȧja łüsa dih 

ny nȧj. Gük dy hotst s’papjyr! Dos wiöe zyty regjyrung, ferśtejsty, yta, ynzer gymȧn”. 
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Wprawdzie przybyła z Warszawy Komisja ministerialna zamarkowała wobec Korpusu 

Bezpieczeństwa przybyłego do Wilamowic bezprawne postępowanie przesiedlenia i 

zabrania majątku ‒ przyobiecała przesłuchanym poszkodowanym powrót do ich domostw, 

ale stan trwa dalej – wsiedleni przez Korpus ani myślą opuścić Wilamowice. I tak 

mieszkańcy Wilamowic kompletnie zniszczeni zostali materialnie (LM: 79). 

 

 Ten opór Polaków wsiedlonych i „naszych Polaków” we wpuszczeniu Wilamowian, 

którzy dostali na to pozwolenie od władz, do ich własnych domów miał w oczach moich 

interlokutorów potwierdzać opozycję między złymi „naszymi Polakami” a dobrymi „Polakami 

z Polski” i wpisuje się we wzorzec interpretacyjny naszym Polakom nie można wierzyć – mimo 

dokumentu upoważniającego zwrot majątków Wilamowianie nie mogli powrócić do domów. 

 Według moich rozmówców, podobnie jak wysiedlenia, powroty do domów odbywały 

się etapami. Część z wysiedlonych powróciła do domu po kilku miesiącach, najczęściej dzięki 

znajomości u władz lub wspomnianego już ślubu z Polakiem. Takie wysiedlenia nie zostały 

odnotowane w żadnych dostępnych mi dokumentach, relacje na ich temat przekazali mi 

wyłącznie Wilamowianie, z którymi rozmawiałem.  

 Jak wspominali moi rozmówcy, to, kiedy można było wrócić do swojego domu, zależało 

w dużej mierze od zasiedlających. Zwłaszcza w przypadkach, gdzie zamieszkujący dom często 

się zmieniali, kolejni właściciele byli bardziej skłonni do pójścia na ugodę, szczególnie jeśli 

gospodarstwo było zrujnowane. W zebranym przeze mnie materiale pojawia się wiele historii 

o odzyskiwaniu majątku na własną rękę, co próbowano argumentować dużą liczbą dzieci czy 

innymi potrzebami. Czasami władze przychylały się do wniosków Wilamowian, co wpisuje się 

we wzorzec interpretacyjny wiary w funkcjonowanie państwa.  

 Jedna z moich rozmówczyń mówiła, że dom jej dziadków był użytkowany przez gminną 

spółdzielnię. Ponieważ jej ojciec zatrudnił się w gminie, a w ich domu nie było już lokatorów, 

tylko magazyn, udało się im go odzyskać w latach pięćdziesiątych: 

 

Ale to było chyba później. Bo to tata, później tata wywalczył, bo tata pracował w gminie i 

walczył, tylko pił strasznie w tej gminie, bo wszystko załatwiał, i za worek cementu, to 

jakieś coś, nie zapomnę. I w podzięce zawsze była flaszka. Nie flaszka, tylko do knajpy. 

Ale mama mnie zawsze posyłała po ojca, to ojciec „siadaj”, kupili mi tam coś te jego 

kumple, cukierki i siedziałam z tymi pijokami tam razem. No i, ale wtedy, będąc tym 

urzędnikiem, wywalczył do GS-u, bo GS miał ten dom, tam mieli jakiś magazyn. Magazyn 
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był w tym domu. No i tata to wywalczył, później urządzał, robił, remontował to 

wszystko215. 

 

 Bohater opowieści mojej rozmówczyni przyjął postawę aktywną – dzięki jego 

umiejętnościom oraz układom w pracy udało się odzyskać dom należący wcześniej do jego 

teściów. Wymagało to również poświęceń z jego strony – nie tylko dawania łapówek w różnej 

formie, ale również spędzenia wiele czasu w karczmie. Moja rozmówczyni opowiadała mi o 

tym w kontekście tego, jak trudne dzieciństwo miała i że kontakt z ojcem w tamtych latach 

pamiętała głównie przez pryzmat karczmy, gdyż po pracy w ten sposób załatwiał on odzyskanie 

majątku. Według tej narracji dziewczynka była ofiarą wysiedlenia. W tym wypadku 

mężczyźnie udało się dom odzyskać, choć następnie poświęcił wiele czasu na jego remont. Nie 

zawsze jednak przejęcie domu się udawało. Jak opowiadała jedna z moich rozmówczyń: 

 

To jo jak sie urodziła, [przed 1955], to mama tu przyszła spać. Jezus, jeszcze jej godali: 

„Jezus, ady nie boisz sie, ady mogła [Polka wsiedlona] cie udusić albo zabić ta hadra, bo 

ona podobno strasznie była zawzięto”. No i spała tu w nocy, ale potem przyjechała ta 

milicja i zabrali mame na traktor, ten siennik i dziecka, mame, no i czy na wóz, i zawieźli 

ją z powrotem tam do [przydomek Wilamowiana]. I ta nie chciała za Chiny tu opuścić216. 

 

Takie relacje świadczą o desperacji Wilamowian, którzy próbowali odzyskać swoje 

domy na własną rękę dekadę po wysiedleniu. Opowieść ta jest przykładem postpamięci – moja 

rozmówczyni urodziła się już po tym wydarzeniu, ale w jej opowieści obecny jest negatywny 

obraz wsiedlonych Polaków – kobieta ta była zdolna do zabicia matki mojej interlokutorki. 

Opowieść ta ma cechy historii bohaterskiej – matka mojej rozmówczyni siłą weszła do swojego 

domu, wbrew niebezpieczeństwom, jakie na nią czyhały zarówno ze strony wsiedlonej Polki, 

jak i miejscowej milicji. Widoczne są w niej toposy Polaków prześladowców, a nawet Polaków 

barbarzyńców – wsiedlona byłaby, zdaniem rozmówczyni, zdolna do zabicia kobiety 

próbującej odzyskać swój dom. 

 Ostatecznie decyzja o tym, że Wilamowianie mają odzyskać swoje majątki miała 

według jednej z moich interlokutorek zapaść na spotkaniu w Warszawie. Stało się to pod 

wpływem interwencji nieznanego z nazwiska urzędnika z Kęt, który moją rozmówczynię miał 

                                                

215 K/1945–1949/2016. 

216 K/1950–1954/2018. Ta i inne interwencje wspomniane zostały przez Macieja Fica (2018: 306). 
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spotkać na ulicy i powiedzieć jej: „Jedźcie do Warszawy, bo wisicie w sądzie Kętach, że 

będziecie mieli majątek upaństwowiony”217. Urzędnik ten wpisuje się w topos dobrego 

„Polaka z Polski”, który bezinteresownie poinformował Wilamowian o możliwości 

odzyskania majątku. Pojechała tam delegacja kilku osób z Wilamowic razem z innym 

urzędnikiem (być może był to również Józef Putek), ale składali się na nią wszyscy wysiedleni:  

 

Ja szłam do ciotki i mówię: „Ciotko, dejcież mi jakiś grosz, bo my musimy spłacić tego z 

Kóz, że nos zaprowadził do Warszawy”, musisz mu pociąg zapłacić i to mieszkanie, no 

nie, mieszkanie nie, ino z jedzenia cosik, nie? Bo jak [przydomek Wilamowiana] też był, 

powiedział, musimy go zaprosić choćby na kawę czy na jedzenie, bo cały dzień jest w 

drodze218. 

 

Zgodnie z narracją rozmówczyni wysiedleni Wilamowianie byli dobrze zorganizowani 

i umieli się zachować. Nie tylko pomyśleli o zapewnieniu urzędnikowi noclegu, ale również o 

zaproszeniu go na kawę i obiad. Widoczny jest tutaj topos uczciwych Wilamowian, a także 

wzorzec interpretacyjny Wilamowianie są lepsi od innych – nie każdy by tak dobrze zajął się 

gościem. 

Ponieważ był on „Polakiem z Polski”, osobą wykształconą, a nie mieszkańcem 

okolicznych wsi219, uważany był za sojusznika. Był on „bliższym obcym”, w przeciwieństwie 

do Polaka, męża Wilamowianki, który pojechał do Warszawy w delegacji razem z czterema 

Wilamowianami. Zdaniem mojej rozmówczyni, choć obecność Polaka, jako człowieka 

pozbawionego piętna Volkslisty, miała pomóc, mógł on jeszcze bardziej zaszkodzić: „Ten by 

nam… «Wilamowice były niemieckie». Ja go kopnęłam pod stołem. I tak mu. Bo jeszcze nom 

tam opinie byłby zniszczył tyn drań bielański”220. Wilamowianie próbowali więc przedstawić 

siebie jako Polaków, nie wspominając o domniemanych czy realnych związkach z Niemcami. 

Według jednej z moich rozmówczyń większość wysiedlonych odzyskała swoje domy siłą w 

listopadzie 1956 roku, co spotkało się z reakcją nie tylko samych lokatorów, ale i lokalnych 

władz: 

 

                                                

217 K/1920–1924/2017. 

218 K/1920–1924/2017. 

219 Miasto Kęty leży niedaleko Wilamowic, ale na tyle daleko, że jego mieszkańcy nie byli przez moich 

rozmówców postrzegani jako „nasi Polacy”.  

220 K/1920–1924/2014: „Yhy hakt yh’ȧ mytum füs underum tejś. No ȧn ȧzu maht yh jum”. 
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A potym Gomółka powiedzioł, że przyjdziemy do domu, no i zaś miałam najwięcej. 

Obleciałam wszystkich wysiedlonych ludzi, że o tej i o tej godzinie idziemy do domu. O 

siódmej wieczór idziemy do domu, wszyscy o jednej godzinie. Że bezpieka nie zdąży 

wszystkich naroz wyrzucić, nie zdążą. No ale co, oni zadzwonili do Oświęcimia, przywieźli 

innych ludzi. O jedenastej w nocy już byli u mnie, już nos chcieli aresztować. Znowu. No 

to mame, nie pozwoliłam. „Mama jest stara”. A yhy śtej uf, ȧ h’bej yr hofnung mytum [A ja 

wstaję, jestem już w ciąży z (imię syna)]. To był listopad [1956] a w marcu rodziłam. „Ja 

wstanę, proszę mnie wziąć”, u [nazwisko]. Tam w izbie. Bo [nazwisko] nom drzwi 

otworzyła. Zoha zy, do’h bej yr hofnung… [Widzieli, że jestem w ciąży…]. „Męża. Nie, 

mąż nie ma do tego gospodarstwa nic, on tu przybył. Proszę mnie wziąć. Mamusia jest po 

skręt kiszek. Mamusie też proszę nie wziąć. Ja przyjdę. Który raz mnie zaaresztujecie? – 

powiedziałam. – Już chyba piąty raz”. Ale dostałam boleści, oni to widzieli. Sie chyciłam 

za brzuch. „Nie, proszę się zgłosić rano”. Yhy kund śun ny gejn, h’hot śun dy śȧjserȧj, fun 

nerwyn. Dy siostra, s’Hȧla ging uf dy bezpjek, oder y dy gymȧn, do bröht’s fur gymȧn oü 

[Nie mogłam już iść, bo już miałam rozwolnienie, z nerwów. Siostra Hala poszła na 

bezpiekę, albo do gminy, to przyniosła z gminy też] odcinek, że mamy prawo wejść do 

domu221. 

 

 Moja rozmówczyni opowiadała o sobie jako o osobie, która podjęła aktywne działanie 

nie tylko dla siebie, ale dla dobra Wilamowian w ogóle, przez co naraziła się na 

niebezpieczeństwo. Aktywne działanie nie dotyczyło jedynie wizyty u wszystkich 

wysiedlonych i organizacji wejścia. Relacja ta to typowa opowieść bohaterska. Bohaterstwem 

jest tutaj nie tylko cierpienie fizyczne (kobieta jest w zaawansowanej ciąży i w związku ze 

stresem ma dodatkowe bóle), ale stanowczy sprzeciw wobec Polaków, którzy chcieli 

zaaresztować domowników. Jest to topos wilamowskiego oporu.  

Wilamowianka nie jest bohaterką, która nie ma wpływu na nic, co się wokół niej dzieje i 

biernie przygląda się cierpieniu swojemu i swoich bliskich. Nie stara się poprzez mniejsze lub 

większe oszustwa osiągnąć własny cel, jak bohaterowie opowieści w handlarskiej konwencji 

opowiadania. Staje ona twarzą w twarz z prześladowcami i kiedy oni rozkazują, kobieta nie 

tylko się do nich nie stosuje, ale sama dyktuje warunki. Jej postawa wynika z tego, że została 

zapewniona przez „Polaków z Polski”, że ma prawo odzyskania majątku. Jej zachowanie 

                                                

221 K/1920–1924/2014: „A yhy śtej uf, ȧ h’bej yr hofnung mytum [noma fum kynd]”. 
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wynika więc z wzorca interpretacyjnego wiary w funkcjonowanie państwa oraz przywiązania 

do ziemi.  

Mimo późniejszej słabości fizycznej, dzięki tej postawie, ostatecznie osiąga pożądany cel 

i może pozostać w odzyskanym po 11 latach domu. W relacji tej kobieta mówi, że jej mąż „nie 

ma nic do tego gospodarstwa”, co jest przejawem wilamowskiego matriarchatu, gdzie to 

kobiety zarządzały gospodarstwem, zwłaszcza jeśli było ono odziedziczone od rodziców żony 

(Strzygowsky 1939). Przywiązana do ziemi jest ona, a nie jej mąż. 

Jak zapewniała mnie Wilamowianka, po odzyskaniu domu rozwiązany musiał zostać 

brak miejsca dla wszystkich lokatorów. W domu mojej rozmówczyni mieszkały trzy rodziny: 

ta, która ją wysiedliła, rodzina lokatorów, oraz Wilamowianka, która została wysiedlona ze 

swojego domu. Rodzina lokatorów wpuściła rodzinę mojej rozmówczyni do budynku i 

pozwoliła jej na zatrzymanie się w jej pokoju. W tym fragmencie opowieści widoczny jest topos 

dobrych Polaków. Po kilku tygodniach rodzina ta opuściła budynek. Wysiedlona 

Wilamowianka, która tam mieszkała, odzyskała swój dom i przeniosła się do niego. Największy 

problem był jednak z rodziną, która zajmowała budynek od jesieni 1945 roku i – jak twierdziła 

moja rozmówczyni – opuściła ich dom dopiero po dwóch latach i to z komplikacjami: 

 

No to jak już byliśmy w domu, to właściwie nic nie miałaś. Bo… łóżko musiałam jej dać, 

szafę musiałam jej dać, moje rzeczy, mamy rzeczy, nie? Bo ona też musiała coś mieć. Bo 

ona nic nie miała. „No to weźcie se to wszystko”. No ale „węgla nie mam, drzewa nie 

mam”. No to jeszcze [imię męża] ładował na wóz, nasz węgiel, żeby miała czym palić u 

[przydomek ciotki] i drewno, i dwieście złotych dałam jej do ręki, żeby na coś miała. Nie 

wiem, czy miała już po mężu emeryturę, nie wiem. No ale też, miała trójkę dzieci, ty wiesz, 

kto to jest, ci chłopcy no. To wszystko głodne, nie? A gospodarstwo też już upadło, bo tu 

spółdzielnia miała pole. Ona już potem nic nie miała, ona potem już całkiem biedna była222. 

 

 Moja rozmówczyni musiała co prawda zaopatrzyć „hadziajkę” w pewne dobra 

materialne, ale jednak była to w dużej mierze jej dobra wola. W relacji tej można zobaczyć 

                                                

222 K/1920–1924/2014: „No do wi wer wün dyham, kymt’s cy ziöen, hotsty nist ny. Bo … dy … s’bet müst yh 

jer gan, dy omer müst yh jer gan, mȧj zaha, s’mama zaha, ny? Bo zy müst ju oü yhta hon. Bo zy hot ju nist ny. 

«No do weźcie se to wszystko». «No ale węgla nie mam, drzewa nie mam». No do łot nö der [kłopanoma] ufa 

wiöen, ynzer köła, do zy hö tyht cy brin cym Tiöma-Hȧla ȧn hułc, ȧn cwe hundyt złoty go’h’er y dyhand, do zy 

höt uf wos. Wȧ nist, cy hot śun’s nöm kłopa rente, yh wȧ nist ny. No oder oü hot zy kyndyn drȧj, dy wȧst, war zy 

zȧjn, dy büwa, no. Dos hungyt ołys ny? Ȧn dy wjytśoft ging śun nöht cygrund, bo dö dy spółdzielnia hot ju s’fȧld. 

Zy hot ju nöht mej nist ny. Zy wiöd nöhta s’kymt cy ziöen, ganc öem”. 
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wzorzec interpretacyjny trzeba być dobrym człowiekiem – moja rozmówczyni lituje się nad 

żoną swojego nieżyjącego już oprawcy. Jej zdaniem jego żona i dzieci nie były winne jej 

tragedii, dlatego należało im pomóc.  

W opowieści tej widoczne są toposy i wzorce interpretacyjne pozytywnie świadczące o 

Wilamowianach. Zgodnie z wzorcem interpretacyjnym trzeba być dobrym człowiekiem i 

toposem pobożnych Wilamowian Wilamowianka wybaczyła sprawcom i zaopiekowała się 

wdową po sprawcy wysiedlenia i ich dziećmi. W tym, że owa wdowa (którą w przeciwieństwie 

do jej męża prześladowcy moja rozmówczyni przedstawiała jako bardziej uczciwą) nie 

prześladowała Wilamowian, można doszukać się dowodu na prawdziwość toposu niewinnych 

Wilamowian. Fragment o tym, że Wilamowianie, nawet ograbieni z majątku i skrzywdzeni 

przez pobyt w obozach i 11 lat tułaczki, mieli na tyle dobrą sytuację materialną, że pomagali 

Polakom, którzy przez ten czas mieli na własność ich gospodarstwo, zawiera w sobie 

pozytywne toposy dotyczące Wilamowian: pracowitych, sprytnych, pomagających innym, oraz 

te świadczące o nieporadności Polaków: leniwych i niegospodarnych. Toposy te wpisują się we 

wzorzec interpretacyjny Wilamowian lepszych od innych – w tym wypadku okazali się bardziej 

gospodarni od Polaków, potrafili też wybaczyć krzywdę, którą zdaniem mojej rozmówczyni 

wyrządzili im ci ostatni. 

Wzorzec interpretacyjny Wilamowianie są lepsi od innych obecny jest również w 

historiach o zrujnowanych i rozrabowanych gospodarstwach, do których wracali. Polega on na 

przypisywaniu Wilamowianom cech wyższości: wyższej kultury rolnej i gospodarności, w 

przeciwieństwie do wysiedlających Polaków: „Bo to mądrzejsi ludzie byli, przyszli gdzieś z 

zachodu”223.  

Opowieści te potwierdzały w oczach Wilamowian również topos Polaka złodzieja. Moi 

interlokutorzy opowiadali o takich osobach, które dowiadując się, że będą musiały oddać domy 

pierwotnym właścicielom, zdecydowały się na zabranie ze sobą pozostałych tam jeszcze 

cennych przedmiotów, co interpretowano jako kradzież: 

 

Wyrabowane zostało wszystko. Dachówka była, wszystko, dreny, jeszcze resztę pola miał 

ojciec drenować, wszystko zostało sprzątnięte, dębów mieliśmy tyle na łące, wszystko. Ona 

                                                

223 K/1920–1924/2017. 
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wiedziała wszystko, co sprzątnąć. Deski, nie deski, wszystko ze stodoły zaczęła, miała już 

zamiar stodołę rozbierać224. 

 

Drzewa pojawiały się w relacjach Wilamowian częściej jako dobro utracone niedługo 

przed odzyskaniem domu: „Wszystkie narzędzia nam wyrabowali, tam w rogu dąb stoł, to go 

zwalili i zabrali”225. O tym, że takie działania były dostrzegane i zgłaszane ówczesnej władzy, 

świadczą również cytowane przez historyków dokumenty: „W 1951 r. zgłaszano np. 

zastrzeżenia do gospodarki rabunkowej, którą miała prowadzić użytkowniczka gospodarstwa 

poniemieckiego [nazwisko]. Niezadowolenie części mieszkańców budziła prowadzona np. 

przez nią wycinka drzew” (Fic 2018: 311)226. 

Ograbione były nie tylko budynki gospodarskie, ale i same domy: „Po wysiedleniu, jak 

wrócili do domu, to ani obrazka nie było na ścianie, totalnie. A nawet w stodole, co są 

sąsieknice, to deski były wyrwane z sąsieków. Golusieńko, nic”227; „Ino łóżko było i kuchnia, 

wszystko wyrabowane”228; „Wszystko, brali wszystko, z chlewa i z domu, co było, to wszystko 

brali”229. Jeden z Wilamowian opowiadał mi, jak wyglądał dom w pierwszym dniu po 

opuszczeniu go przez osiedleńców:  

 

No to jeszcze pamiętam, jak z babką tu przyszedłem pierwszy raz, no bo akurat nie byłem 

tutaj na tym, no i mówi: „No chodź, chodź pójdziemy oglądnąć ten dom”, no bo dom był 

już zamknięty, opuszczony, nie? Ci się wyprowadzili, wcześniej tam, no to poszliśmy, no 

cóż no, klucz od drzwi żeśmy otworzyli no i wszystko było tego… (…) Puste było 

wszystko, bo to i meble sobie wzięli gdzieś tego, to, co było pewnie wyrzucili wcześniej, 

bo to przecież lata już takie było230.  

 

Aby podkreślić, jak bardzo gospodarstwa były ogołocone, moi rozmówcy podawali 

niemal groteskowe przykłady: „U ciotki, to nawet wiaderko ze studni zabrali”231. Miały one 

świadczyć nie tylko o tym, że wsiedleni Polacy kradli. Z jednej strony były potwierdzeniem na 

                                                

224 K/1925–1929/2009RN. 

225 M/1930–1934/2017. 

226 APK B-B, ZMWI, sygn. 13/515/4, k. 39. Protokół posiedzenia MRN w Wilamowicach z 31 marca 1951 roku. 

227 M/1950–1954/2014. 

228 K/1945–1949/2017. 

229 K/1940–1944/2017. 

230 M/1930–1934/2017. 

231 K/1945–1949/2017. 
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ich zawziętość i ogołocenie majątków do zera – „pod koniec lat 50-tych pozwolono tym 

wysiedlonym wrócić do swoich domów, ale niejednokrotnie nie było do czego wracać” (Gara 

2007a: 24). Z drugiej strony obecny jest w nich topos głupich Polaków, gdyż takie wiaderko 

było przedmiotem bardzo niskiej wartości i jego zabranie było w oczach Wilamowian głupie.  

Doprowadzenie gospodarstw do ruiny miało wynikać właśnie z głupoty, 

niegospodarności wsiedlonych, które tłumaczono zgodnie z wzorcem interpretacyjnym 

Wilamowianie są lepsi od innych. O różnicach takich opowiadano też w innych regionach, 

gdzie przybywali np. Polacy ze wschodu. W tym wypadku różnica była pomiędzy „naszymi 

Polakami” a Wilamowianami:  

 

Ale było tak zniszczone. My tam dziecka goniły, bo tam ja z jedną chodziła do szkoły, to 

my z jedną nieraz tam poszły, a ta matka taka (przedrzeźnia) takich gumiorach zawsze 

chodziła. A teraz co u [przydomek], co jest taki ładny pokój, tam był kurnik. Tu mieszkali, 

tam był kurnik. Panie Boże, jak to tam wyglądało. No Ci co wysiedlili, zniszczyli wszystko, 

wszystko. To ja Ci mówię, na granicy palili tymi, kurde, ojca by się trzeba pytać, to będzie 

dokładnie no podbitkami, jednym słowem. Tam nie było co, bo już wszystko było 

zniszczone232. 

 

 W opowieściach Wilamowian o powrotach do domów najczęściej podkreślano to, że 

wzięto się za ich odbudowywanie. Jak wspominała jedna z kobiet, jej ojciec zapisał w 

testamencie (który powstał siedem lat przed powrotem do rodzinnego domu), że gospodarstwo 

może zostać podzielone na dzieci dopiero po pięciu latach od jego ponownego objęcia, „żeby 

sie gospodarka mogła podnieść, bo my mieli wszystko, a ten gospodorz wszystko zniszczył i 

nawet wideł ani grabi my nie mieli”233. Jak miał powiedzieć jej po latach syn gospodarza, który 

u nich mieszkał: „Tata wszystko ino rąboł”234. Napisanie tak dokładnego testamentu w 

momencie, kiedy wydawało się, że nie ma szans na odzyskanie gospodarstwa, wpisuje się we 

wzorzec interpretacyjny przywiązania do ziemi. 

W pamięci moich rozmówców, zwłaszcza tych, którzy byli wtedy dziećmi, zachowały 

się wspomnienia o pierwszych dniach po powrocie do domu. Czasem główni właściciele 

                                                

232 K/1945–1949/2017.  

233 K/1920–1924/2020. 

234 K/1920–1924/2020. 
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przebywali jeszcze w Kudowie czy Katowicach, ale do opuszczonych domów wchodzili 

członkowie rodziny i nocowali tam przez kilka dni, zanim oni nie przyjechali:  

 

Jo miała osiem lat, to mnie dali, jo z babką niewidomą, zapałkami miała oczy podparte, 

pamiętom, bo nie widziała. I samą nie chcieli ją zostawić, a to była matka wujka, co go 

wysiedlili. No i jo z nią spała, jak dostali dom. No to se nie zapomnę, to pamiętom. Tak 

zimno było, w jednym łóżku my spali, w tym drewnianym domu tam. Ja pierdykam. Bo jo 

sie nie boła, jo była odważno, „jo sie nie boje”, i my spały. Po wysiedleniu, jak dostali dom. 

A oni byli jeszcze w Kudowie i nie mogli przyjechać, a trzeba było już tam mieszkać235. 

 

Opowieść ta ma cechy historii bohaterskiej – dziewczyna nie bała się i spędziła noc z obcą 

starszą kobietą, aby ochronić dom.  

Zgodnie z wilamowskocentryczną narracją już w pierwszych dniach przystępowano do 

remontu, a właściwie odbudowy zrujnowanego domu, co było dodatkowo utrudnione przez 

oddawanie kontyngentu i trudnością z zakupem materiałów budowlanych: 

 

Potem, jak już wróciliśmy, to najpierw komin. Bo nie dało się palić, bo ogień nie 

wychodził. I tak sztukowaliśmy jakiś czas, żebyśmy się mogli czegoś dorobić. A oddawać 

musieliśmy kontyngent, zboże, ziemniaki, mięso, to była sztuka się czegoś dorobić. A nie 

można było kupić materiałów budowlanych236. 

 

Opowieści tego typu występują zarówno w konwencji gospodarskiej, jak i handlarskiej. W tych 

opowiedzianych zgodnie z tą pierwszą konwencją Wilamowianie podkreślali ciężką pracę, jaka 

wiązała się z odbudową domu. W tych drugich – różne, mniej lub bardziej legalne działania, 

które pomogły im przyspieszyć odbudowę. Niezależnie od konwencji, wiele z nich kończyło 

się puentą, że mimo tych wszystkich przeciwności Wilamowianom powodzi się dzisiaj lepiej 

niż ich prześladowcom. Potwierdzać to może w oczach moich rozmówców opozycję toposów 

nieporadnych czy leniwych Polaków oraz sprytnych i pracowitych Wilamowian. Według 

niektórych miał to być znak na to, że „Pan Bóg to wynagrodził”, a więc zgodnie z toposami 

pobożnych i niewinnych Wilamowian, które łączą się z toposem powracającej krzywdy. Widać 

                                                

235 K/1945–1949/2018. 

236 K/1925–1929/2011: „Nöhta, wi wer cyrykkoma, to cyderjyśt dy kümin. Bo zu łis zih ny brin, bo s’fojer ging 

ny oüs. Ȧn ȧzu śtykltwer etłikjy cȧjt do wer zih yhta kunda derata. Ȧn ogan müstwer kontygent, gytrȧd, arpułn, 

fłȧś dos wiöe ȧ kunst zih cy derata yhta. Ȧn kȧ boüśtof krigt‘ȧ ny cy kiöefa”. 
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w nich również wzorzec interpretacyjny przywiązania do ziemi – mimo możliwości 

wyprowadzki z Wilamowic i zamieszkania w mieście Wilamowianie decydowali się na 

spełnienie swojej powinności wobec uprawianej od wieków przez ich przodków roli. 

W tym kontekście ważna wydaje się wypowiedź Wilamowianki, która na pytanie, czy 

czuje się Wilamowianką, czy Polką, odpowiedziała: „Jestem Wilamowianką, ale 13 lat w ogóle 

nie byłam tu w domu. Jak byliśmy wysiedleni. Po 13 latach wróciłam do domu, wszystko było 

zrujnowane. Musiałam zostawić pracę, pracowałam w sklepie, musiałam wszystko zostawić i 

objąć to wszystko [gospodarstwo]”237. A więc decyzja o powrocie do domu, w pewnym sensie 

wyrzeczenie, aby rzucić ułożone na nowo życie i zająć się zrujnowanym gospodarstwem, 

świadczyła o wilamowskości kobiety. Na końcu kobieta podkreśliła, że teraz jest 

Wilamowianką. 

8.7. Wysiedlenia – podsumowanie 

Moi rozmówcy zapamiętali wysiedlenie jako wydarzenie nagłe i niespodziewane. 

Wysiedlający to przede wszystkim Polacy. Żołnierze radzieccy, którzy obecni byli przy 

pierwszych wysiedleniach, byli przez moich rozmówców przedstawiani raczej jako bierni 

obserwatorzy niż sprawcy, a czasem nawet to dzięki ich interwencji udało się uniknąć 

wysiedlenia. W tych relacjach opowiadający używali skamieliny językowej Polacy byli gorsi 

od Rusków. Ważna jest opozycja toposów złych Polaków i rzadziej pojawiającego się toposu 

dobrych Polaków. Złym Polakiem jest jednak głównie „nasz Polak” – Polacy z zewnątrz, 

urzędnicy, sędziowie w czasie rozpraw rehabilitacyjnych czy minister Józef Putek 

przedstawiani byli jako ci, którzy musieli bronić Wilamowian przed „Polakiem-sąsiadem”. 

Taki obraz sprawców jest sprzeczny z narracją obecną w niektórych tekstach naukowych lub 

publicystycznych. Tam, nawet jeśli wspomina się o udziale mieszkańców okolicznych wsi, 

stosowano strategię zaprzeczania faktom – głównymi inicjatorami wysiedleń miała być Armia 

Czerwona lub ekspulsji – nie Polacy, a bliżej niesprecyzowana „władza komunistyczna” lub 

nieposiadający narodowości „komuniści”.  

Z relacji Wilamowian na temat wysiedleń wyłania się bardzo istotny motyw – nadzieja 

na powrót. Sytuacja moich rozmówców i ich rodzin wydawała się beznadziejna – po przeżyciu 

                                                

237 K/1925–1929/2009RN: „Yhy bej Wymysiöejeryn, oder dreca jür wiöe’h giöe ny dyham dö ny. Wi wer 

oüsgyzidlt wün. Nö dreca jür kom yh yn ham wiöe ołys cygrundgyryht. Yh müst łön dy at, at yh ym gyweł müst 

yh ołys ferłön ȧna ejwernama dos ołys”. 
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traumy prześladowań, aresztowań i wysiedleń poddali się procesowi rehabilitacji, która miała 

zakończyć ich problemy. Jak się okazało, nie zmieniła ona niczego w kwestii odzyskania 

majątku. Przez blisko 12 lat Wilamowianie stosowali różne strategie adaptacyjne, by przetrwać 

do powrotu do domu. Ich wiara w ten powrót nie była oparta na zdrowym rozsądku, wszystko 

wskazywało przecież na to, że nie zostaną do swoich domów już nigdy wpuszczeni.  

Zgodnie z wzorcem interpretacyjnym przywiązania do ziemi Wilamowianie, 

bohaterowie opowieści moich rozmówców byli gotowi na niemal każde wyrzeczenie, żeby 

tylko odzyskać gospodarstwa – porzucenie własnego języka, przyjęcie polskiej (dla wielu 

obcej) narodowości, rezygnacja z wyjazdu do Niemiec, a nawet zmuszenie córki do małżeństwa 

z człowiekiem, który pozbawił rodzinę majątku. Oprócz tego oczywiście wiele listów, pism, 

petycji, wyjazdów czy innych działań, po których ślady pozostały nie tylko w zebranych przeze 

mnie relacjach ustnych, ale także archiwach publicznych i rodzinnych. Ta determinacja nie była 

sprawą indywidualną – zgodnie z wilamowskocentryczną narracją wysiedleni Wilamowianie 

działali wspólnie, składali się na wyjazdy, wybierali spośród siebie przedstawicieli, którzy 

jechali do urzędów upominać się o sprawiedliwość. W opowieściach tych występowały toposy 

sprytnych i pracowitych Wilamowian, a także wzorzec interpretacyjny wiary w funkcjonowanie 

państwa – Wilamowianie wierzyli w skuteczność apeli i petycji do wyższych władz. 

 W relacjach członków wilamowskocentrycznej wspólnoty pamięci istnieją opowieści o 

pojedynczych osobach, które z tego modelu wspólnego działania się wyłamały. Przez innych 

wysiedlonych nie były one postrzegane jako zdrajcy, lecz jako ofiary. Są to osoby biedne, 

samotne, straumatyzowane lub szczególnie prześladowane po wojnie.  

Opowieść o jednej z nich została sfabularyzowana i sfolkloryzowana w ten sposób, że 

stała się historią bohaterską. Dokładniejsze kwerendy świadczą o tym, że zawiera ona w sobie 

elementy również z życiorysów innych osób. Istotne jest jednak nie to, jak naprawdę było, ale 

w jaki sposób o tej kobiecie opowiadali członkowie wilamowskocentrycznej wspólnoty 

pamięci. Jej postawa polegająca na nieprzyjęciu polskiego obywatelstwa była przez niektórych 

krytykowana. Jednak w relacjach wielu członków tej wspólnoty była to historia bohaterska 

zawierająca topos wilamowskiego oporu – kobieta, choć skrzywdzona, była wierna swoim 

wartościom i nie przyjęła polskiego obywatelstwa, pozostając Wilamowianką. To, że taka 

postawa była z perspektywy moich rozmówców uznana za pozytywną i opowiadali o niej w 

konwencji historii bohaterskiej, choć sami zachowali się inaczej, świadczy o tym, że byli 

świadomi, że wilamowska tożsamość była zróżnicowana i złożona. 

  



9. Obrazy „swoich” i „obcych” oraz związane z nimi 

toposy i wzorce interpretacyjne w relacjach Wilamowian 

 

9.1. Wprowadzenie 

Pamięć społeczna wpływa na tożsamość w wielu aspektach, m.in. przyczynia się do 

odróżniania swoich od innych (Golka 2009: 53). W przypadku wilamowskocentrycznej 

wspólnoty pamięci istotne jest to, że podczas wojny i w czasie powojennych prześladowań 

sprawcami cierpień, o których opowiadali moi rozmówcy, byli ich zdaniem właśnie „obcy”. 

Autoobraz (por. Haß 2020: 44) Wilamowian jest natomiast wyidealizowany: „Z Wilamowic 

nikt mi nic nigdy nie zrobił, to wszystko obcy, co tak z nami grasowali, Polacy, Niymcy, Ruski, 

ale najwięcej to Polacy”1. Według Obrębskiego różnice etniczne stają się ważne właśnie w 

przypadku kontaktów z członkami innych grup. Grupy etnicznej nie można więc badać w 

oderwaniu od innych grup, gdyż jej „zjawiska uzewnętrzniają się tylko wówczas, gdy dochodzi 

do kontaktu dwu różnych grup etnicznych, to znaczy tylko w płaszczyźnie zróżnicowań 

etnicznych” (Obrębski 2005: 161). 

Celem rozdziału jest ukazanie obrazu Niemca, Polaka, „Ruska”2 i Wilamowiana, jaki 

się pojawia w relacjach o Volksliście i powojennych prześladowaniach. Do analizy będę 

stosował pojęcia obrazu (który nazywam również wizerunkiem i figurą) i toposu. Będę jednak 

zwracał uwagę również na wzorce interpretacyjne, które istotne są w procesie konstruowania 

obrazów swoich i obcych. Celem rozdziału jest pokazanie obrazu Niemca, „Ruska”, Polaka i 

autobrazu Wilamowiana obecnego w opowieściach o Volksliście, zakazie używania języka i 

stroju wilamowskiego, wywózkach i wysiedleniach oraz toposów, które na te obrazy się 

składają.  

W zebranych przeze mnie relacjach pojawiają się określenia przynależności do 

poszczególnych grup opisywanych przez moich rozmówców wydarzeń: Polaków, Niemców, 

„Ruskich”, jako obcych. W tym rozdziale analizuję, kim dla moich rozmówców były te osoby, 

jak dzielono Polaków, Niemców i „Ruskich”, jakie cechy im przypisywano, czy grupy te były 

                                                

1 K/1925–1929/2015. 

2 Określenie „Ruscy” noszą znamiona „pustej kategorii” opisanej przez Ardenera (1992: 33–34). 
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wyobrażone jako jednorodne. Analizuję tu kategorie emiczne, nie zamierzam jednak 

legitymizować ich użycia, gdyż każda z nich jest ideologicznie obciążona. Wiąże się z tym 

ryzyko podświadomego uznania kategorii „zdroworozsądkowych” za naukowe i obiektywne 

(Sökefeld 2007). 

 Kategorie, których używam w tym tekście, zaczerpnąłem z wywiadów i tekstów 

źródłowych (pamiętnikarskich). Zastosowanie kategorii używanych przez moich rozmówców 

pomaga lepiej pokazać związany z nimi bagaż emocjonalny. Jak pisała Szacka: „Pamięć 

zbiorowa przekształca postacie i wydarzenia przeszłości w symbole postaw i wartości i w ten 

sposób tworzy specyficzny, symboliczny język grupy, który staje się jednym z jej 

wyznaczników. Istnienie tego języka i umiejętność posługiwania się nim uświadamia, że ci, 

którzy go opanowali i używają, różnią się od tych, którzy go nie znają i nie rozumieją. Jest to 

pewien zestaw znaków identyfikacyjnych, które pomagają odróżniać swoich od obcych” 

(Szacka 2009: 231). Podczas moich badań zauważyłem, że niektórzy Wilamowianie, którzy 

rozmawiali ze mną pierwszy raz, często unikali słowa „Pöła” – „Polak” w kontekście 

prześladowań. Kiedy natomiast sam go w tym kontekście użyłem, opowiadali mi o Polakach 

jako prześladowcach. 

 Członkowie wilamowskocentrycznej wspólnoty pamięci podzielają wspólne obrazy i 

kategorie, a w ich opowieściach występują te same toposy i wzorce interpretacyjne. Użycie 

słowa „Polak” na określenie mieszkańców okolicznych wsi, a więc wyraźne zaznaczenie granic 

między Polakami a Wilamowianami jest dla wielu Wilamowian należących do innej wspólnoty 

pamięci trudne do przyjęcia. W każdym pokoleniu Wilamowian znajdziemy osoby należące 

zarówno do wilamowskocentrycznej, jak i do innych wspólnot pamięci, różnić mogą się tylko 

proporcje. Najwięcej osób należących do tej pierwszej zaobserwowałem w najstarszym i 

najmłodszym pokoleniu, najmniej – w dwóch średnich.  

Nie wszyscy Wilamowianie należą więc do tej samej wspólnoty pamięci. Jej członków 

łączy wspólne doświadczenie opowieści o Volksliście i powojennych prześladowaniach. Na 

drugi plan schodzi wiek, pochodzenie czy inne czynniki. Młodzież przygotowująca 

wspomniane już przeze mnie przedstawienie Ymertihła użyła w nim kategorii obecnych w 

opowieściach członków wilamowskocentrycznej wspólnoty pamięci. Młodzi Wilamowianie 

zaczerpnęli je z opowieści starszych osób, niekoniecznie członków rodziny, którzy opowiadali 

im o swoich przeżyciach. Często dzieci i wnuki tych starszych Wilamowian nie zdawały sobie 

sprawy z tego, że dla ich dziadków „Polak” to ktoś obcy.  
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Czasami różnice w postrzeganiu Polaków jako swoich lub obcych widoczne były wśród 

rodzeństwa. Jedna z urodzonych po wojnie kobiet opowiadała mi, że jej młodsza o osiem lat 

siostra nie rozumie tego dystansu do Polaków, który przekazały jej matka i babcia:  

 

O Jezus, na Poloków, mówię do siostry. Kurcze, to ja ze Ślązakami, to ja nie jestem Polką 

w ogóle. I mi mówią: „Tyś jest nasza, ty nie jesteś Gorolka”. I siostrze mówię: „Przecież 

mama cały czas z ojcem nam wpajali”. Mama po polsku: „Polok i świnia to jedna rodzina”, 

i wszystko i kradną, i wiesz, nadawała zawsze. Siostra to mniej przejęła, a mnie babcia 

jeszcze. (…) Ja też mówię, jak coś nie wychodzi, że „po polsku, oczywiście po polsku”. I 

tak pyszczę na Polaków. Ale to już mam w genach3. 

 

Ten cytat pokazuje, że w przypadku Wilamowian rodzeństwo może należeć do różnych 

wspólnot pamięci i mieć różną tożsamość. Z analizy zebranego materiału wynika, że osoby 

należące do wilamowskocentrycznej wspólnoty pamięci, niezależnie od wieku, widzą siebie 

inaczej w relacjach z Polakami niż osoby spoza niej. Dzielone przez wilamowskocentryczną 

wspólnotę pamięci wyobrażenia o Polakach i Niemcach oraz system kategoryzacji swoich i 

obcych są inne niż te w polskocentrycznej pamięci zbiorowej. Dla członków tej samej 

wspólnoty toposy „dobrych” i „złych” należą do „kolektywnych oczywistości”, dlatego starsi 

nie muszą wyjaśniać powodów tych skojarzeń, wychodząc z założenia, że młodsi członkowie 

rodziny, jak i prowadzący wywiad podzielają te same przekonania (Welzer, Moller & 

Tschuggnall 2009: 386–387).  

W przypadku Wilamowian dzielone są one przez najstarsze i najmłodsze pokolenie, 

gdyż najstarsze pokolenie przekazało opowieści pokoleniu najmłodszemu. Stało się to możliwe 

dzięki zaktywizowaniu ostatnich świadków po 1989 roku. Zgodnie z opisaną przez Kaję 

Kaźmierską dynamiką pamięci generacyjnej – kilkadziesiąt lat po wydarzeniach, kiedy ich 

świadkowie „przeorientują, z racji wieku, swoje życie z przyszłości na przeszłość, wzrasta 

pragnienie utrwalenia i przekazania jej innym” (Kaźmierska 2012: 46–47). Opowieści te trafiły 

do szerszego grona młodych dzięki działaniom związanym z rewitalizacją języka 

wilamowskiego. W tym wspólnym doświadczeniu narracji o czterech punktach węzłowych 

wilamowskocentrycznej narracji rzadziej uczestniczyli przedstawiciele średniego pokolenia, 

którzy w procesie enkulturacji przejęli polskocentryczną, hegemoniczną wizję przeszłości.  

                                                

3 K/1945–1949/2016. 
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Jak pisał Goffman (2005: 31): „Każde społeczeństwo ustanawia własne sposoby 

kategoryzowania ludzi, a przedstawicieli poszczególnych kategorii wyposaża w zestawy 

atrybutów uchodzących za ich cechy typowe i naturalne”. Na te kategorie, których używali moi 

rozmówcy, nałożyło się doświadczenie okupacji i powojennych prześladowań. Będę więc 

analizował te kategorie, obrazy, toposy i wzorce interpretacyjne, które wynikają z tego 

doświadczenia. 

Obcy w społeczeństwie naznaczony jest piętnem. Nawiązując do Gofmanna, jest to 

atrybut różniący go od innych członków przypisanej mu kategorii, który go dyskredytuje i czyni 

osobą mniej pożądaną społecznie, kimś naznaczonym i niepełnowartościowym (Goffman 

2005: 32). Piętno skrywa w sobie podwójną perspektywę, która jest zależna od tego, czy inność 

nosiciela jego zdaniem jest znana lub od razu rozpoznawalna dla innych, czy nie. Goffman 

nazwał pierwszy przypadek osobą zdyskredytowaną, a drugi – dyskredytowalną. Badacz 

wyróżnił też trzy rodzaje piętna: związane z brzydotą cielesną, wadami charakteru i ostatni, 

najbardziej nas interesujący: „grupowe piętna rasy, narodowości i wyznania, przekazywane z 

pokolenia na pokolenie i nakładające jednakową skazę na wszystkich członków rodziny” 

(Goffman 2005: 34). Ten ostatni rodzaj piętna, jak i podział na osoby zdyskredytowane i 

dyskredytowalne będą pomocne w analizie opowieści wspomnieniowych Wilamowian. 

Na początku omówię wynikające z opowieści wspomnieniowych moich rozmówców 

obrazy Niemca, „Ruska” i Polaka. Następnie przejdę do autoobrazu Wilamowian oraz pokażę, 

jak był on tworzony przez moich rozmówców w opozycji do polskości. Omówię też związane 

z tymi obrazami toposy i wzorce interpretacyjne. 

9.2. Niemcy  

W tym podrozdziale chciałbym skupić się na postrzeganiu Niemców przez Wilamowian w 

opowieściach odnoszących się do czasu wojny i okresu powojennego. Nie da się tego zrobić w 

oderwaniu od kontekstu historycznego. Według badaczy wysp językowych Wilamowianie byli 

Niemcami (Hanslik 1909; Horak 1960; Kuhn 1941, 1981). Także w spisach powszechnych w 

XIX wieku wielu Wilamowian deklarowało się jako Niemcy. Stosunek moich rozmówców do 

niemieckości jest więc złożony. Zarówno powiedzenie, że Wilamowianie to Niemcy, jak i to, 

że w Wilamowianie nigdy nie czuli związku z niemieckością byłoby nadużyciem, ponieważ 

wśród Wilamowian znajdziemy takich, którzy podkreślają związek z niemieckością, a także 

takich, którzy mu zaprzeczają. 

 Wilamowianie od przybycia na teren Wilamowic w XIII wieku mieli kontakt z 

Niemcami z okolicznych miejscowości. Mimo stopniowego zmniejszania się obszaru 
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germańskojęzycznego i polonizowania się tych terenów Wilamowianie zachowali kontakty z 

Hałcnowem, Bielskiem i Białą. Były to zwłaszcza kontakty handlowe – Wilamowianie jeździli 

na targi do Bielska i Białej, gdzie sprzedawali swoje towary. Poprzez podróże do Berlina, 

Hamburga i Lubeki, z których słynęli w XVIII i XIX wieku mieli kontakty również z 

„prawdziwymi Niemcami”, jak moi rozmówcy określali Niemców mieszkających w 

Niemczech. Należy wspomnieć także o kontaktach z Niemcami z Wiednia, gdzie istniała 

wilamowska kolonia. Kontakty Wilamowian z Niemcami nie były więc sporadyczne, jak było 

to pomiędzy Niemcami i Polakami (por. Wilczyńska 2019: 12)  

W zebranym przeze mnie materiale pojawiają się wzmianki o żartach o Wilamowianach 

opowiadanych przez Niemców i odwrotnie4, nie wykraczają one jednak poza międzysąsiedzkie 

niesnaski. Według jednego z moich rozmówców, Hałcnowianie utrudniali Wilamowianom 

przejazd przez Hałcnów na targ do Białej5. Jego zdaniem niechęć ta była spowodowana 

tarasowaniem drogi do Białej przez wilamowskich handlarzy. 

 Elwira Wilczyńska pisała o obecnych w folklorze polskim licznych opowiadaniach, 

rymowankach i anegdotach o Niemcach, w których występuje komizm językowy. Są to utwory 

parodiujące brzmienie języka niemieckiego oraz historie o zabawnych nieporozumieniach 

(Wilczyńska 2019: 100). W relacjach moich rozmówców taki komizm się nie pojawił, gdyż 

podobieństwo języka wilamowskiego i niemieckiego jest duże, nie ma więc bariery językowej, 

czyli najłatwiej dostrzeganego sygnału obcości Niemców w oczach polskich chłopów na 

przełomie XIX i XX wieku (Wilczyńska 2019: 131). Dlatego opisywane przez Stommę (1986) 

językowe kryterium obcości nie było w wilamowsko-niemieckich kontaktach zbyt ważne. 

Niektórzy moi rozmówcy mówili: „w Hałcnowie to mówili podobnie jak u nas, ino więcej 

[bardziej] po niemiecku”6. Szczególnie dla tych, którzy mieli z Hałcnowianami większy 

kontakt, hałcnowszczyzna była bliska wilamowszczyźnie: „Było to trochę inne, było to trochę 

inne, nie dużo, ale trochę inne. Hałcnowska mowa”7, powiedziała mi rozmówczyni, której mąż 

                                                

4 Wśród moich rozmówców powszechna była rymowanka „Y Ałca ej dy puter gyzałca” – w Hałcnowie masło jest 

solone, wyśmiewające Hałcnowian, którzy zdaniem Wilamowian solili masło by było go więcej. Żarty o 

Wilamowianach opowiadane w Hałcnowie zarejestrowali również badacze pracujący w projekcie „Dziedzictwo 

językowe Rzeczypospolitej” (UAM, kierownik Tomasz Wicherkiewicz). Por. http://inne-

jezyki.amu.edu.pl/Frontend/ [dostęp: 3.05.2021]. Wzmianki na temat żartowania z Wilamowian przez Niemców 

pojawiły się również w literaturze niemieckojęzycznej (Bathelt 1957: 44–54). 

5 M/1925–1929/2012. 

6 R/1925–1929/2004. 

7 K/1925–1929/2009/RN: „S’wiöe dos ȧbysła andyśt, wiöe dos ȧbysła andyśt, ny fejł, oder ȧbysła andyśt. Dy 

ełcner ryd”. 

http://inne-jezyki.amu.edu.pl/Frontend/
http://inne-jezyki.amu.edu.pl/Frontend/
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był Hałcnowianem8. Jedna z rozmówczyń Tomasza Wicherkiewicza sama przyznała, że 

podobna mowa była w Wilamowicach, Hałcnowie i Lipniku9.  

 Drugim powodem, dla którego komizm językowy wilamowsko-niemiecki się nie 

pojawiał w relacjach moich rozmówców, była specyfika badanych przeze mnie relacji – do 

kontaktów wilamowsko-niemieckich (i hałcnowskich) dochodziło głównie w obozach i 

aresztach. Według jednej z moich wilamowskich rozmówczyń, Hałcnowianki, z którymi była 

w obozie w Oświęcimiu, mówiły jej, żeby to ona rozmawiała ze strażnikami, bo umiała lepie j 

po polsku10. Do dokładniejszej analizy tych relacji przejdę później. 

 Jak wynika z zebranego przeze mnie materiału, w Wilamowicach przed wojną obraz 

Niemca nie był negatywny. Jednak kiedy w sierpniu 1939 roku wiadomo było, że do 

Wilamowic wkroczy armia niemiecka, większość Wilamowian (według niektórych źródeł było 

to 70%) zdecydowało się na ucieczkę na wschód (Perkowska 2001a: 193). Wspomnienia z tej 

ucieczki są ważnym elementem zebranych przeze mnie relacji: 

 

Narobili tak ferment, że uszy obcinają i oczy wydłubują Niemcy. I 60 jaj, to se nie 

zapomnę, w koszyku takim z jednym uchem. Żeby my mieli co jeść. I krowe z tyłu 

uwiązaną. I psa na wozie, Walduś. I aż do Andrychowa my dojechali i potem tak wojsko 

szło, co uciekało11.  

 

 Wiele moich rozmówczyń, podobnie jak cytowana kobieta, po latach uważało, że ta 

ucieczka była bez sensu i była wynikiem propagandy rozpowszechnianej przez Polaków. Inny 

mój rozmówca, identyfikujący się jako Polak, stwierdził, że pogłoski te rozprowadzali sami 

Niemcy, żeby wywołać chaos wśród miejscowej ludności12, ale jego zdanie było wyjątkiem. 

Osoby należące do wilamowskocentrycznej wspólnoty pamięci twierdziły, że wywołali te 

pogłoski Polacy. 

 Prawie wszyscy moi interlokutorzy urodzeni przed 1939 rokiem mówili o tej ucieczce. 

Ojciec jednej z moich rozmówczyń zdecydował, że pojedzie z Andrychowa rowerem zobaczyć, 

co dzieje się w Wilamowicach. Gdy wrócił stamtąd, rodzina postanowiła wrócić do domu: „I 

                                                

8 W wywiadach z członkami rodzin trzech wilamowsko-hałcnowskich małżeństw przekonywano mnie, że rodziny 

te rozmawiały między sobą nie po polsku, ale po wilamowsku i hałcnowsku. 

9 K/1915–1919/1989. 

10 K/1920–1924/2014: „[noma], du kuzt beser ponyś”. 

11 K/1925/1929/2010. 

12 M/1935–1939/2018. 
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wiesz, jak my jechali. Mój ty Boże, we fosie. Bo na tym… a ci [polscy uciekinierzy] tak: «Do 

Niemców jedziecie, wy Germany, wy to», ci uciekiniery, że niby odwrotnie”13. Już wtedy 

Wilamowianie spotkali się z wrogością i posądzaniem o kolaborację, gdyż jechali w odwrotną 

stronę niż Polacy. Scenę tę można więc uznać za symboliczną – Wilamowianie myślą o swoim 

rodzinnym domu jako celu podróży, podczas gdy otaczający ich Polacy widzą to jako podróż 

„do Niemców”. Widoczny jest tutaj wzorzec interpretacyjny przywiązania do ziemi – zarówno 

do Wilamowic jako terytorium, jak i do roli. 

A więc ostatecznie większość Wilamowian wolała zostać w domu, mniej bojąc się 

Niemców od niepewnego losu po ucieczce na wschód. Jak pisał Marian Gerlich, podobna 

sytuacja zaistniała na Śląsku, gdzie uciekała głównie polska administracja, a autochtoni 

pozostali na miejscu. Zdaniem autora wydarzenie to utwierdziło Ślązaków w podziale na „my”, 

którzy zostali, oraz „oni”, którzy nas opuścili (Gerlich 2010: 146).  

 Ta sama kobieta opowiadała o swoim pierwszym spotkaniu z Niemcami (które miało 

miejsce kilka dni później) w ten sposób: 

 

Tata poszedł na piwo, a moja mama poleciała po niego do karczmy. A my mieli służącą 

(…). Leżymy w tym łóżku: trap, trap, trap. Zwiad na koniach, dwóch Niemców. Jezus, jo 

sie trzymała tej Zośki, 11 lat żem miała. No jak taką propagandę narobili. Pod pierzyne, 

rany Boskie, a my nie były zamknięte, wiesz? Mówię: „Jak tu teroz przyjdą, teroz nos 

zamordują”. Na Zośke, głaskała mnie. Ale też sie boła. Naroz idą. Obydwaj, tacy wysocy. 

Ale ja bym ich nie poznała teroz. Mówią do nos, bo nie umieli po polsku, a jo słowo nie 

zrozumiałam, a po wilamowskuch umiała, ani słowoch nie zrozumiała. Inoch mówiła do 

nich po wilamowsku, chciałach im coś powiedzieć, oni mnie też nie [rozumieli]. Naroz 

widzieli, że ze mną tak idzie [trzęsie] pod tą pierzyną, i ciągle mnie głaskoł jedyn, ty 

wyciągli czekoladę i mi podoł i „essen, essen”, żebych jadła. A my ino czekali, że wyjdą. 

A jo mówię: „Zośka, nie jedz, to jest zatrute, może nos chcieli otruć, nie jedz, bo zatrute, 

oni nos chcą otruć”. I pech ci chcioł, oni wleźli do restauracji i zaczli mówić po niemiecku. 

A mama trochę umiała, ze szkoły, za Austrii, co chodziła. I na mame musieli trafić i pyto 

sie, przy smętorzu taki biały dom: „Co tu jest, o co tu chodzi? Taka dziewczynka leżała 

pod pierzyną i ta się tak bała i tak się trzęsła”. I moja mama powiedziała, że to jej córka. I 

mama przychodzi: „Coście tu narobili?”. Jo mówie, że nie jem, bo zatrute. „A idźże idź, 

                                                

13 K/1925–1929/2009. 
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głuptasie, ciebie przyjdą otruć Niemcy”. Ta Zośka już nie doczekała, urwała kęs i jadła. 

Jak se to człowiek wspomni14. 

 

Innym razem, kiedy moja rozmówczyni mówiła mi o tej samej historii, dodała jeszcze 

parę szczegółów.  

 

Bo jak w 1939 roku bali się, bo my uciekali, bo taki ferment zrobili, że Niemcy wyłupują 

oczy i to, i uciekali, my jako uciekiniery, ale później my wrócili, bo nasz sąsiad, co był 

przy polskim wojsku, mówi: „Ludzie, ale gdzie wy idziecie, przecież wy idziecie do 

frontu”. (…) I ten jeden widać było, że mieli dobre serce, bo ze mną tak rzucało pod 

pierzyną i on mnie chciał głaskać, i jaki człowiek był głupi i dał mi czekoladę, żebym się 

uspokoiła, ja tą czekoladę nie jadła (…) Mama przyleciała do domu i mówi: „Co ty 

wyprawiasz, dziecko?”. „No bo ja się bałam, że mnie zabiją i tu dali czekoladę, ja ją nie 

jem”. A mama tak: „Nie bądźże głupa, dziecko, ciebie przyjdą to? Ja spróbuję pierw”. No 

i jedli i tata, i mama, człowiek był tak, taką propagandę zrobili w Polsce, taką propagandę 

i ona już zrozumiała i wiedziała, o co chodzi, ale musieli być bardzo porządni ludzie, skoro 

o dziecku mówią, że w domu tu się tak boi ta dziewczynka. I później żem jadła tą 

czekoladę. No przeszlimy już dużo no15. 

 

 Kobieta opowiadała tę historię jako humorystyczną, jednak podkreślała, że jest ważne, 

by została zapisana i zapamiętana przez następne pokolenia. Według niej strach przed 

Niemcami, a szczególnie środki ostrożności przez nią zastosowane były bezsensowne. Na 

uwagę zasługuje opis zachowania rodziców. Ci sami ludzie, którzy jeszcze kilkanaście godzin 

wcześniej uciekali przed Niemcami na wschód, teraz siedzieli w karczmie, pijąc piwo i 

zostawili swoje dziecko w domu z polską służącą. Ich strach przed Niemcami z jakiegoś 

powodu znacznie się zmniejszył. Jak zasugerowała ta sama rozmówczyni w innym wywiadzie, 

stwierdzenie matki, że dziecka Niemcy na pewno nie planują otruć, może świadczyć o tym, że 

Wilamowianie podejrzewali, że prześladowania mogą objąć osoby zaangażowane w politykę, 

a nie zwykłych ludzi.  

 Z opowieści tej wynika również, że moja rozmówczyni uważała strach przed Niemcami 

nie tylko za głupi, ale też szkodliwy efekt polskiej propagandy. W jej wyniku wielu 

                                                

14 K/1925–1929/2010. 

15 K/1925–1929/2008RN. 



 

 

361 
 

Wilamowian udało się w niebezpieczną podróż na wschód, która skutkowała utratą majątku. 

Moja rozmówczyni mówiła, że podczas tej ucieczki zgubiła psa, a jej kuzynka – dziecko. Jej 

zdaniem nie powinni byli uciekać, gdyż ze strony Niemców nie groziło im żadne 

niebezpieczeństwo. Podkreśliła wielokrotnie, że niemiecki żołnierz „chciał ją głaskać” i „miał 

dobre serce” i „musieli być bardzo porządni ludzie”.  

 W opowieści tej widoczne są toposy dobrych Niemców oraz nieuczciwych Polaków. 

Zgodnie z wzorcem interpretacyjnym naszym Polakom nie można wierzyć moja rozmówczyni 

twierdziła, że Niemcy byli niesłusznie demonizowani przez Polaków. Równocześnie 

podkreślała dystans języka wilamowskiego do niemieckiego – żołnierze mówili do niej po 

niemiecku, a ona do nich po wilamowsku, ale nie udało się porozumieć. Jej matka zrozumiała, 

co mówią tylko dlatego, że chodziła do szkoły jeszcze za czasów Austrii. Takie podkreślanie 

dystansu do niemieckości wiąże się z wzorcem interpretacyjnym nieuczciwego potraktowania 

Wilamowian po wojnie – zdaniem mojej rozmówczyni niesłusznie byli oni po wojnie karani 

jako Niemcy. 

 

9.2.1. Niemcy a „prawdziwi Niemcy” 

Po wcieleniu Wilamowic do Rzeszy odbyły się opisane już przeze mnie akcje podpisywania 

Fingerabdrucku oraz Volkslisty. Moi rozmówcy, kiedy opowiadali o wojnie, mówili, że przez 

Volkslisty „byli Niemcami”, „zrobili ich Niemcami”, albo „zrobili z nich Niemców”. 

Chciałbym się skupić na kategorii „prowdziwi Niemcy” lub „echt Niemcy”. 

 Znaczenie tej kategorii zmieniało się w zależności od kontekstu, w jakim moi rozmówcy 

jej używali. Wydaje się, że w okresie międzywojennym określenie „prawdziwi Niemcy” 

oznaczało dla Wilamowian Niemców mówiących standardową niemczyzną, mieszkających w 

Rzeszy, Austrii lub w Bielsku ‒ mieście. Określenie to było stosowane również przez Polaków 

w opozycji do Wilamowian i Hałcnowian, którzy dla polskich mieszkańców okolicznych wsi 

byli Niemcami, ale jednak nie „prawdziwymi”. Według relacji Smólskiego jeden z jego 

wilamowskich rozmówców tak wypowiedział się o Hałcnowianach: „Lepiej od nas nie mówią 

po niemiecku, ale nadymają się jak żaby wszechniemieckie” (Smólski 1910: 21). Należy 

pamiętać o nacjonalistycznym dyskursie Smólskiego oraz o antyniemieckim charakterze jego 

broszury. Zdanie to może jednak potwierdzać tezę, że dla Wilamowian Hałcnowianie wcale nie 

byli jednoznacznie bardziej niemieccy od nich samych. Mogli oni stanowić dla Wilamowian 

grupę buforową między nimi samymi i „prawdziwymi Niemcami” (por. Obrębski 2005: 170). 
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 W relacjach o czasie wojny określenie „echt Niemcy” utrzymało to znaczenie i odnosiło 

się do niemieckich nauczycieli i pracowników administracji, którzy oddelegowani zostali do 

Wilamowic przez władze Rzeszy w celu przejęcia władzy. W opowieściach o tym okresie 

pojawił się jednak nowy kontekst: „prawdziwymi Niemcami” określali niektórzy moi 

rozmówcy Wilamowian o wyższej grupie Volkslisty lub tych, którzy mieli w jakiś sposób 

współpracować z okupacyjną administracją: „My też mieli Volksliste, ale oni byli bici Niemcy, 

co bedziemy wiele godać”16. W kontekście powojennych prześladowań natomiast 

prawdziwymi Niemcami stali się również Hałcnowianie – poprzez podkreślanie ich 

„prawdziwej niemieckości” moi rozmówcy racjonalizowali ich cięższy niż Wilamowian 

powojenny los. 

 Według Eriksena (2013: 104) w złożonym środowisku wieloetnicznym następuje 

różnicowanie stopnia oddalenia społecznego, które nie sprzyja wytyczaniu jednoznacznych, 

ostro zarysowanych granic. W takim systemie najbliżej moim rozmówcom byli 

„Wilamowianie-prawdziwi Niemcy”, nieco dalej „Hałcnowianie-prawdziwi Niemcy”, a 

najdalej „prawdziwi Niemcy”, którzy przybyli z Rzeszy bądź z miasta Bielska.  

 Niezależnie od tego, kogo moi rozmówcy nazywali „echt Niemcami”, ci „prawdziwi 

Niemcy” byli ludźmi zupełnie innej kategorii niż oni sami: posiadającymi przywileje, 

sprawującymi władzę, mówiącymi lepiej po niemiecku. Żaden z moich rozmówców należących 

do wilamowskocentrycznej wspólnoty pamięci, nawet z tych, którzy uważali się za Niemców, 

nie powiedział, że Wilamowianie byli „prawdziwymi Niemcami”. Takie głosy pojawiały się 

natomiast wśród mieszkańców okolicznych wsi. Zredukowanie tego trzystopniowego systemu 

klasyfikacji Niemców w Wilamowicach w relacjach Polaków świadczy o tym, że „taksonomie 

etniczne z reguły stają się mniej szczegółowe wraz ze wzrostem subiektywnie postrzeganego 

dystansu społecznego, jaki dzieli je od klasyfikującej jednostki” (Eriksen 2013: 96). Niemcy 

(niezależnie od kategorii), byli więc bliżsi Wilamowianom niż Polakom. Być może z punktu 

widzenia socjolingwistycznego nie jest to nic dziwnego, gdyż język wilamowski i związana z 

nim kultura ma wiele cech bliskich językowi i kulturze Hałcnowian, ale nie można z góry 

zakładać, że to „kultura obiektywna” kształtuje etniczność (Eriksen 2013: 112), ani że kategorie 

germańskości i słowiańskości języka dla lokalnych społeczności są wyznacznikiem etnicznego 

dystansu (Filip 2012). Kategoria „prawdziwych Niemców” funkcjonuje więc jak „pusta 

                                                

16 K/1935–1939/2018. 
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kategoria”, o której pisał Edwin Ardener (1992: 33): wszyscy potrafią pokazać prawdziwych 

Niemców, ale nikt nie identyfikował się sam z tą kategorią (por. Filip 2012: 89).  

 Moi rozmówcy twierdzili, że Wilamowianie nie czuli się „prawdziwymi Niemcami” też 

dlatego, że nie byli traktowani na równi z Niemcami w czasie drugiej wojny światowej. Można 

tu wspomnieć usunięcie w 1939 roku Wilamowian z urzędów i z grona nauczycielskiego, co 

wyczerpująco opisali już historycy (Krzyżanowski 2018), a także próby usunięcia katolickiego 

proboszcza. Posiadanie Volkslisty kategorii III, którą miała większość Wilamowian, nie 

przynosiło ich zdaniem dużych korzyści i słusznie sugerowało, że są obywatelami gorszej 

kategorii. 

 Z tą narracją łączy się topos Niemców rozczarowanych Wilamowianami – zdaniem 

większości członków wilamowskocentrycznej wspólnoty pamięci, Wilamowianie Niemcami 

nie byli, tylko to władze okupacyjne „zrobiły z nich Niemców”. Późniejsze rozczarowanie inną 

mentalnością czy słabą znajomością języka niemieckiego wynikało ich zdaniem z 

bezkrytycznego przyjęcia postawionej na wyrost tezy o niemieckości Wilamowic. O jej 

niesłuszności miały świadczyć różnice i dystans między Wilamowianami a „echt Niemcami”, 

podkreślane przez narratorów. 

 

9.2.2. Topos złego Niemca 

„Źli Niemcy” występują jako osoby indywidualne. Moi rozmówcy podawali nazwiska 

policjantów czy urzędników, których uważali za szczególnie okrutnych: „Petersow i Juretko, 

to były największe bandyty”17. Szczególnie wyraźnie zapisał się w pamięci Wilamowian Walter 

Richter, który był kierownikiem szkoły, ale sprawował władzę w mieście. W literaturze 

historycznej Richter wspominany jest jako „odznaczający się wyjątkowo wrogą postawą w 

stosunku do Polaków” (Perkowska 2001: 194), zalicza się go do „najgorliwszych 

germanizatorów” (Perkowska 2001: 202). Można też przeczytać, że „[z]a swój podstawowy 

obowiązek (…) uznał konieczność bezwzględnego i jak najszybszego usunięcia wszelkich 

pozostałości świadczących o związkach Wilamowic i jego mieszkańców z polskością” 

(Krzyżanowski 2018: 232). Miał on również czuwać nad „stałym przyrostem liczby członków 

NSDAP” (Krzyżanowski 2018: 232–233). Oprócz sprawowania władzy zajmował się również 

sporadycznie zbieraniem miejscowego folkloru muzycznego (Król 2019). Był on jednym z 

                                                

17 K/1930–1934/2008. 
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Niemców rozczarowanych Wilamowianami ‒ zdających sobie sprawę z dystansu Wilamowian 

do Niemców. 

 Większość moich rozmówców zapamiętała go jako złego człowieka: „Der Richter dos 

wiöe ȧ hund – Ten Richter to był pies”18, słyszałem wielokrotnie podczas wywiadów. Moi 

rozmówcy (również dzieci Volksdeutschów II kategorii) wspominali, że jako nauczyciel 

surowo karał dzieci w szkole, zwłaszcza za mówienie po polsku lub niedostateczną znajomość 

niemieckiego19. Inny mężczyzna mówił: „Richter, ta franca zło”20. W relacjach o Richterze 

obecny jest topos Wilamowian ofiar – jego postawa wobec Wilamowian miała w oczach moich 

rozmówców być dowodem na to, że byli oni prześladowani w trakcie drugiej wojny światowej. 

 Jednak kilku moich rozmówców wypowiadało się o nim neutralnie lub nawet 

pozytywnie: „Richter chcioł mnie posłać do szkół, żebym została nauczycielką, ale mama się 

nie zgodziła”21; „Richter do nos przychodził i opowiadoł z tatem o polityce, ale sie z nim nie 

zgodził, bo nasz tata był przeciwko Hitlerowi”22. Moje rozmówczynie nie skrytykowały 

Richtera, ale zaznaczyły dystans ich rodzin wobec tej postaci. Były zapewne świadome opinii 

na temat Richtera jako zagorzałego hitlerowca, jaka obecna była w Wilamowicach. 

Zebrałem również historie o tym, że Richter miał kilka zaprzyjaźnionych rodzin w 

Wilamowicach, którym mniej lub bardziej świadomie przekazywał pewne informacje, które 

przyczyniły się do ocalenia kogoś od aresztowania. Chociaż Richter był fanatycznie 

zaangażowany, to z zebranych relacji wyłania się bardziej złożony obraz tej postaci, na który 

składa się również kilka pozytywnych relacji na jego temat. Tym bardziej ciekawa jest historia 

o swoistym buncie Wilamowian przeciwko niemu, spowodowanym uderzeniem przez niego 

ucznia:  

 

Miałem nieprzyjemności też w szkole. Poszedłem zamiast do szkoły, pojechałem z babcią 

do Bielska. Bo ona tam do syna jeździła do Bielska. To był piątek, a w sobotę rano do 

szkoły. A w piątek mielimy gimnastyke po południu. I to normalnie po południu trzeba 

było przyjść do szkoły i na gimnastyke. Nie tak, że lekcje sie skończyły i zaraz, tylko trzeba 

było iść. Przyszedłem i na tych wejściowych schodach, tu od rynku, stoł taki. Nie 

pamiętom, jak on sie nazywoł, ale on gimnastyki uczył. I podchodzi, pyto mi sie, gdziech 

                                                

18 Nazwanie kogoś psem w języku wilamowskim to jedno z większych przekleństw. 

19 K/1925–1929/2004. 

20 M/1930–1934/2018. 

21 K/1925–1929/2019. 

22 K/1920–1924/2012. 
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był. No ja mówie: „Byłem, u wujka byłem”. Jak mnie cylnył w ryło, a deszcz loł. Jo sie 

już, jużem nie poszedł, bo mi sie krew loła, wróciłem sie i koło gminy żem zeszed i tam 

stoł taki stary dom żydowski na dole. (…) Tam był sklep, Żydzi mieli. I tam rynna była z 

tego, woda sie loła, umyłem sie. I kobiety mnie: „Co ci sie stało?”. No mówie, że mnie 

nauczyciel prasnył. „Czekoj, zrobimy mu”. Zaczekały na mame, a był taki lekarz tu był, 

Niemiec, Bender sie nazywał. Ale facet… „Co sie stało?” A on, on był na froncie już. On 

mioł lekko uszkodzone tu mięśnie i taką rękę mioł, tak pisoł. A to prawą chyba. Już nie 

pamiętom którą. „Co ci sie stało?” Zaprowadziła mnie mama do tego. Do lekarza. A mnie 

tak spuchł pysk, bo przecież chłop, jak uderzy takigo kurcze gówniorza, to… „No to sie 

nim zajmiemy” – tyn lekarz. Jo nie wiedzioł, o co chodzi, no bo skąd. Do burmistrza, zaroz 

z burmistrzym, co jeszcze, jeszcze tyn burmistrz tam przyszedł, czy coś, przypadkowo, czy 

coś. Panie, do miesiąca czasu poszedł na front. A, mama jeszcze narzekała: „No pocoście 

to, po coście takie coś zrobili, ady szkoda chłopa jest i tego”. I tymu Bendrowi kiedyś jakoś 

mama mówi, że… „Szkoda tego jest. Niech sie nauczy żyć między ludźmi, a nie bedzie 

kogoś katowoł!”. Mama poszła jak zmyta, nic sie nie odezwała23.  

 

Co prawda mój rozmówca nie potwierdził, że chodziło o Richtera, ale kilkanaście 

innych osób przekazało mi, że Richter w związku z karą za pobicie ucznia został wysłany na 

front, po czym niedługo zginął. Z ich relacji wynika, że większość Wilamowian uznawała go 

za złego człowieka i cieszyła się z „pozbycia się” go z miasta. Opowieść ta została 

sfabularyzowana i sfolkloryzowana. W powtarzanych przez innych fabulatach na pierwszy plan 

przebija się topos wilamowskiego oporu wobec fanatycznego hitlerowca, ale także toposu 

dobrego Niemca, którym tutaj był lekarz Bender. W memoracie rozmówcy ocena nie była 

jednak tak jednoznaczna. Ta różnica wynika zapewne z tego, że fabulaty dostosowane są do 

potrzeb grupy, natomiast memorat, choć nie powstaje w oderwaniu od pamięci społecznej, 

należy jednak do pamięci indywidualnej. 

Richter bardzo głęboko zapisał się w pamięci Wilamowian, o czym świadczy to, że 

jedna z moich rozmówczyń, gdy w latach osiemdziesiątych była na wycieczce w jednym z 

krajów Europy Zachodniej, odnalazła i odwiedziła jego grób24. Znalezienie tego grobu musiało 

kosztować ją wiele wysiłku. Sam fakt, że przechowała w pamięci informację o miejscu, gdzie 

                                                

23 M/1930–1934/2017. 

24 K/1925–1929/2017. 
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był pochowany (wcześniej nigdy tam nie była), świadczy o tym, że musiał być on dla 

niektórych ważną postacią.  

 

9.2.3. Topos dobrego Niemca 

„Dobry Niemiec” występował w zebranych przeze mnie relacjach na tyle powszechnie, że 

można uznać go za topos. Dobrzy Niemcy pojawiali się jako racjonalnie myślący przeciwnicy 

Hitlera. Na przykład kiedy moja rozmówczyni mówiła o swoim wujku więzionym przez 

Niemców za niepodpisanie Volkslisty w Dachau, zwróciła uwagę na dobrych Niemców:  

 

I to jest, co powiedział. Też Niemcy siedzieli. Prawdziwi Niemcy. I ci mógli dostać paczki. 

I siedzioł z jakimiś dwoma Niemcami, wiesz, że mu dawali też z tej paczki. I to go 

uratowało. (…) W Dachau siedział, w Dachau25.  

 

 W cytacie tym widać wyraźne rozróżnienie kategorii Wilamowian oraz „prawdziwych 

Niemców” z Niemiec, najpewniej więźniów politycznych. Rozmówczyni dlatego podkreśliła, 

że więźniowie byli „prawdziwymi Niemcami”, by zaznaczyć, że w obozach siedzieli nie tylko 

„niepewni Niemcy”, jak Wilamowianie, ale także Reichsdeutsche. 

Bardziej intensywne kontakty z Niemcami wynikały z tego, że niemieccy żołnierze 

zatrzymywali się na kwaterach w domach Wilamowian, choć było to zapewne dużo mniej 

powszechne niż w przypadku żołnierzy Armii Czerwonej. Takie pobyty prowokowały 

rozmowy o polityce, a sami żołnierze – w opowieściach Wilamowian – okazywali się 

przeciwnikami hitleryzmu, o czym tak wspominała moja rozmówczyni: 

 

To było dla nas wszystkich smutne, że Niemcy robią takie rzeczy [obozy zagłady]. Tata 

powiedział tak: „Taki, co mieczem wojuje, z mieczem ginie, długo nie wytrzymie”, 

powiedział tata. No i tak było. Jak długo był, pięć lat? I wszystkie kraje atakował, Niemiec. 

Co dalej? Jakby tych lagrów nie zrobił. Ale on też robił u siebie, dla Niemców też, dużo 

zamordował. Bo ci Niemcy, którzy u nas mieszkali, byli lekarzami, kapitanami, to mówili 

tak, dwóch majorów było w tej izbie, tu w nowej izbie, mówili tak. Z Monachium byli. 

Mówili tak: „Hitler nie… niedobry. Tylu ludzi wymordował, Niemców, wymordował, co 

nie chcieli być za Hitlerem, to tylu ludzi zginęło, Niemców”, powiedział. „Dobrze, żeście 

                                                

25 K/1925–1929/2010. 
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podpisali [Volkslistę], bo inaczej byście wszyscy zginęli – mówili. – Tylko broń Boże, 

żebyście nas nie wydali, bo pojedziemy do Rosji, a stamtąd nie wiadomo, czy wrócimy”26. 

 

W tej wypowiedzi moja rozmówczyni pokazała siebie jako zdecydowaną przeciwniczkę 

hitleryzmu i obozów śmierci. Pojawił się tutaj topos powracającej krzywdy – porażka Niemców 

miała być karą za zbrodnie hitlerowców. Podobnie jak swoje, przedstawiła opinie niemieckich 

żołnierzy. Podkreśliła jednak, że nie byli to zwykli żołnierze, a lekarze, majorzy, kapitanowie, 

a więc bardziej wykształceni i na wyższych stanowiskach. Wspomniane już bawarskie 

pochodzenie mogło w oczach mojej rozmówczyni również zbliżać ich do Wilamowian. W tej 

wypowiedzi zostało podkreślone też, że hitlerowcy mordowali swoich rodaków przeciwnych 

władzy. Stwierdzenie, że tworzenie obozów zagłady było „dla nas wszystkich smutne” mogło 

oznaczać nie tylko refleksję nad losem pomordowanych więźniów, ale również, że robili to 

„swoi”. Określenie „nas wszystkich” mogłoby odnosić się zarówno do członków rodziny mojej 

rozmówczyni słuchających o obozach śmierci, jak i opowiadających żołnierzach. 

 Także wspomniany już lekarz Bender występuje w opowieściach jako postać 

jednoznacznie pozytywna. Według moich rozmówców był on lekarzem wojskowym, który był 

ranny na pierwszej wojnie i miał uszkodzoną rękę. Opowieści z nim związane mają często 

charakter anegdotyczny i opowiadane są również przez wilamowskich Polaków, jak ta o 

zszywaniu nogi, którą opowiedziała mi pewna kobieta identyfikująca się jako wilamowska 

Polka: 

 

We fabryce mi takie coś spadło i przecięło mi nogę i zanieśli mnie do tego doktora Bendera, 

a tam była taka Wilamowianka pielęgniarka, a oni tam tak pili. I on mówi: „To 

dziewczynko, musimy to zeszyć”. Zawołał przez okno: „Chłopcy, chodźcie tu przytrzymać 

dziewuszce noge, bo bedziemy szyć”. I ci mnie trzymali, a on pokazał na tą pielęgniarkę, 

                                                

26 K/1920–1924/2014: „Wiöe dos zjyr troürik fjyr yns oły, do zyty zaha Doüća maha. Der tȧtȧ ziöet ȧzu: «Taki, 

co mieczem wojuje, z mieczem ginie, długo nie wytrzymie» – ziöet der tȧtȧ. No ȧzu wiöe’s. Wi łang wiöe’ȧ? Fynf 

jür? ȧn uf oły łendyn śprung’ȧ, der Doüćy. (…) Wos maht’ȧ weter? Wen’ȧ di lagyn ny het gymaht. Oder har maht 

by zen, byn doüća łoüt oü fü’ȧ, oü bröht’ȧ hefa oüs. Bo di Doüća, wo by yns wönta, wün döktyn, kapitan, to ziöeta 

zy ȧzu, cwej mȧjorn wün y dar śtuw dö yr noüa śtuw, ziöeta zy ȧzu, fu Mü, zy wün fu München. Ziöeta zy ȧzu: 

«Hitler nie… ny güt. Höt zöfuł łoüt ymgybröht, doüćy łoüt, ymgybröht, wo zih ny hon gywułd, hyndyn Hitlyn 

zȧjn, to zöfuł łoüt gingja cygrund, doüćy łoüt». Ziöet’ȧ: «S’ej güt, do der hot underśrejwa, bo zyst wjeter oły 

cygrundgejn – ziöeta zy. – Ok Göt byhit, do der yns ny roüsgat, bo wer gejn uf Rüsland, wer wysa nist ny, op wer 

cyryk wan kuma»”. 
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ona wyciągła wódke i szklanki i oni se wypili po szklance wódki, mi dali też niby na 

znieczulenie i polali nogę, żeby odkazić i taki pijany mi to szył27. 

 

Kobieta opowiadała tę historię jako humorystyczną, natomiast podkreślała, że choć była 

Polką, a lekarz Niemcem, to nie spotkała się z dyskryminacją. Zarówno lekarz, jak i jego 

pomocnica-tłumaczka, która była Wilamowianką urodzoną w Wiedniu, według relacji moich 

rozmówców jeździli po domach, leczyli dezerterów, Żydów i inne osoby ukrywające się w 

domach. Za wizyty i lekarstwa lekarz nie brał pieniędzy: „Dali mu flaszke wypić, to był 

zadowolony”28. Również w domu jego pomocnicy na Granicy Pisarskiej miała znajdować się 

podziemna kryjówka, w której ukrywało się kilkunastu mężczyzn29. Jego zbliżenie do 

Wilamowian mogło się wiązać z jednej strony niesieniem pomocy dezerterom i uciekinierom, 

a z drugiej strony – ciągotami do alkoholu, co było aprobowane przez lokalną społeczność.  

Topos Niemca pijoka jest również dość powszechny w relacjach moich rozmówców. Ich 

zdaniem gestapowcy oraz niemiecka policja zajmowała się głównie piciem alkoholu i 

nielegalnym pozyskiwaniem bimbru. Jednak o ile w przypadku lekarza Bendera jego 

alkoholizm jest przedstawiany w sposób humorystyczny i ma coś ze „swojskości”, 

alkoholizujące się Gestapo było przez moich rozmówców postrzegane jako nieobliczalne 

zagrożenie. Inni przedstawiali pijaństwo Gestapo z kolei jako spoufalenie, dzięki któremu kary 

lub nawet śmierci uniknęło wielu wilamowskich dezerterów czy osób trudniących się 

nielegalnym ubojem. W tym kontekście występował on z toposem sprytnych Wilamowian, 

którzy potrafili wykorzystać znajomości w celu poprawienia życia sobie lub innym.  

Jako dobry Niemiec zapamiętany został także nauczyciel Kurt Heyde, który objął 

kierownictwo szkoły po Richterze. Moi rozmówcy wspominali, że w przeciwieństwie do 

Richtera: „Nikogo nie prześladowoł i był bardzo dobry”30. Jedna kobieta opowiadała, że ze 

swoją koleżanką tak rozrabiała w ławce szkolnej, że wypadła z niej z hukiem. Wszystkie dzieci 

były przestraszone, jak zareaguje nauczyciel, a Heyde powiedział tylko z uśmiechem: „Anno, 

co ty narobiłaś?”, i prowadził lekcję dalej31. Jego dobroć (topos dobrych Niemców) była często 

przeciwstawiana negatywnej postaci Richtera (topos złych Niemców). 

                                                

27 K/1925–1929/2019. 

28 K/1935–1939/2017. 

29 W 2010 roku Justyna Majerska (Biöetuł) ze Stowarzyszenia „Wilamowianie” odkryła jej pozostałości. 

30 K/1930–1934/2018. 

31 K/1925–1929/2004: „Anna, was hast du gemacht?”. 
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Inna moja rozmówczyni opowiadała mi, że pierwszego dnia w szkole nie rozumiała 

niemieckiego i została za to uderzona przez nauczycielkę w twarz. Dyrektor szkoły Heyde 

stanął w jej obronie: 

 

Ja przyszłam do szkoły, a dyrektor szkoły był Niemiec, a mówił dobrze po polsku, ja z 

spuchniętą buzią, bo cała pobita jeszcze, oczy popodbijane, całe stegowane, no i mówi mi 

po polsku: „Co się stało?”, babcia mówi: „No co, uciekła”, byłam przecież w szkole tylko, 

że dostałam: „Proszę popatrzeć, co się tu stało”, no i on wziął popatrzył, potem mówi na 

kolana, żebym się nie bała, normalnie mnie posadził, mówi: „Nie bój się, dziecko, ja mówię 

po polsku”, i mówi babci: „Ja jestem Niemiec, ale umiem po polsku”, dobrze mówił po 

polsku, i mówi: „Kto ci to zrobił?”, ja mówię: „Taka pani”, a mówi: „Poznasz ją?”, ja 

mówię: „Ja się boję, bo ona mi jeszcze raz przywali”, a mówi: „O co chodziło?”, „Ja nie 

wiem – ja mówię – bo ja nie mówię po niemiecku”, byłam pierwszy dzień, no i babcia mu 

potem tłumaczyła, no i potem on zawezwał wszystkich do kancelarii i mówi tylko: 

„Pokaż”, ja mówię, że ta, a ta tak na mnie, musiała przeprosić mnie, babcię i mówi: „Teraz 

dopiero będziemy rozliczać się z panią, ale to my już mamy, a pani niech tu przeprosi tu to 

dziecko i tą babcię”, i po tym ja byłam zwolniona ze szkoły, ale musiałam pójść do 

przedszkola niemieckiego32. 

 

Kobieta podkreśliła kilkukrotnie, że dyrektor znał dobrze język polski i mówił do niej 

po polsku. Mimo że był obcy, w oczach mojej rozmówczyni, Polki, był dobrym człowiekiem. 

Również w tej historii obecna jest opozycja toposów dobrych Niemców i złych Niemców.  

Heyde w relacjach Wilamowian był przedstawiany jako postać tragiczna, ofiara. 

Według moich rozmówców po śmierci syna na froncie wschodnim załamał się. Jego żona i 

córka wyjechały do Niemiec, uciekając przed zbliżającą się Armią Czerwoną. Heyde został w 

Wilamowicach, a po wkroczeniu czerwonoarmistów sam na ochotnika miał zgłosić się na Ural, 

żeby zginąć tam, gdzie syn: 

 

Mie sie wydaje, że on dostoł na tym tle coś do głowy. Bo on tu chodził, pamiętom go jak 

dzisiej, bo on tu chodził i nagabywoł tych NKWD-zistów, odganiali go. Ale zamkli go, ale 

nie mieli za co. No i w końcu go wzieli na Ural. Bardzo porządny facet. A nie musiał 

zginąć, bo nikt by mu nic nie zrobił33. 

                                                

32 K/1935–1939/2017. 

33 M/1930–1934/2018. 
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 Ta sfabularyzowana i sfolkloryzowana opowieść o nauczycielu Heydem wpisuje się w 

topos dobrego Niemca. Topos ten związany jest z wzorcem interpretacyjnym trzeba być 

dobrym człowiekiem – zachowanie mężczyzny było przez Wilamowian interpretowane jako 

jednoznacznie pozytywne. 

 W opowieściach o osobach uznanych za dobrych Niemców trudno doszukać się toposu 

Niemców rozczarowanych Wilamowianami. Zarówno lekarz Bender, jak i nauczyciel Kurt 

Heyde akceptowali dystans Wilamowian do narodu niemieckiego, co więcej, ich działania 

Wilamowianie widzieli jako dowód na dystans tych dwóch Niemców do działań władzy 

okupacyjnej. 

 

9.2.4. Niemcy jako bliżsi obcy? 

Opowieści o Niemcach są bardzo zindywidualizowane, zwłaszcza w przypadku złych 

Niemców. Obraz Niemców jest więc wieloznaczny, dobrzy Niemcy ani źli Niemcy nie są 

wyjątkami. Jeśli chodzi o wspominanie indywidualnych osób, to większa jest reprezentacja 

toposu dobrych Niemców, ale okupacja i zmuszenie Wilamowian do podpisania Volkslisty 

przez kolektywnie wyobrażonych Niemców nie pozwala na stwierdzenie, że obraz Niemców 

jest pozytywny. Wpłynęła na to zapewne współczesna wiedza o zbrodniach hitlerowskich i 

dystans do narodowosocjalistycznej władzy. 

Można natomiast doszukać się większego zrozumienia losu Niemców w 

wilamowskocentrycznej narracji niż u osób spoza tej wspólnoty pamięci. Wilamowianie co 

prawda nie czuli się etnicznymi Niemcami, jednak poprzez Volkslisty – jak sami przyznawali 

– Niemcami „byli” albo „zrobiono ich za Niemców”. Wilamowianie służyli w Wehrmachcie, 

stąd większa empatia dla innych żołnierzy Wehrmachtu, uznanych z powodu wspólnych 

doświadczeń za swoich. Jedna z moich rozmówczyń wspominała, że jako dziewczyna musiała 

pomagać w pochowaniu młodych żołnierzy niemieckich za płotem cmentarza.  

 

I wszyscy Niemcy, co zginęli. Ady czy Rusek, czy Niemcy, czy Żydzi. Nago ich 

[Niemców] przywieźli i tu za cmentarzem na rogu. Na księżym polu. (…) I jo tam stałam 

i nie wiedziałam, tu naroz, no twarde kości, nagich. Dziewięć Niemców tam leży, co 

biedoki… i to takie widać było, młode. No tak samo i Ruski, co zginęli, nie? Ale Ruskich 
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na smyntorz dali, to było dobre. A co te biedoki, ci Niemcy byli winni? Ci czerwoni, ta 

ludowo Polska, to byli dranie. No Jezu, żaden przecież wojskowy nie jest winien34.  

 

 Wilamowianka zaznaczyła, że żołnierze ci do dzisiejszego dnia leżą poza obszarem 

cmentarza, a symboliczny nagrobek na cmentarzu nie znajduje się pod opieką urzędu35, w 

przeciwieństwie do monumentalnej kwatery żołnierzy radzieckich na cmentarzu. W opowieści 

tej widoczny jest topos niewinnych Niemców (sugestia, że byli zbyt młodzi, by wziąć 

odpowiedzialność) oraz topos złych Polaków („ta ludowo Polska, to byli dranie”). Należy 

zaznaczyć, że kobieta ta opowiadała o niewinnych Niemcach tylko w kontekście tych młodych 

chłopców, których ciała musiała zakopywać. Nie negowała zbrodni nazistów. 

 Jedna z moich rozmówczyń, mówiąc o „dobrych Niemcach”, podała przykład żołnierzy, 

którzy u niej mieszkali, wielokrotnie podkreślając, że byli z Bawarii. Nieco później powiedziała 

również o czterech księżach-kapelanach Wehrmachtu, którzy również mieszkali u niej w domu 

przez kilka tygodni i odprawiali brewiarz.  

 W obu przypadkach żołnierze ci byli bardziej „swoi”: katoliccy duchowni byli bliżsi z 

powodu swojej funkcji i wyznawanej wiary. Pasowali więc oni do toposu pobożnych 

Wilamowian. Bawarczycy również byli kojarzeni z katolicyzmem, ale z drugiej strony – nie 

mówili w standardowym niemieckim, lecz bawarskim dialekcie, który zdaniem mojej 

rozmówczyni dla Wilamowian brzmiał „swojsko”. Według Bernarda Linka „koncentrowanie 

się na sprawach etnicznych przesłania inne tożsamości i identyfikacje, np. religijne bądź 

regionalne, obecne i stanowiące punkt odniesienia w przemianach społecznych” (Linek 2009: 

267). W tym wypadku to uznanie przybyszów za religijnych katolików sprawiło, że stali się oni 

bliscy, mimo różnic etnicznych. Z poczuciem obcości religijnej wiążą się nieraz większe 

napięcia i polaryzacje niż z innymi aspektami obcości (Mętrak 2020: 86). Niemcy widziani byli 

więc jako swoi – pobożni katolicy, podczas gdy Armia Czerwona czy Polacy z okolicznych 

wsi, sprawcy prześladowań – jako bezbożnicy (toposy Polaków bezbożników i Rusków 

barbarzyńców). 

Na korzyść obrazu Niemców wpłynęły zapewne wydarzenia powojenne i związane z 

nimi poczucie krzywdy i niezrozumienia ich historii przez Polaków, silne również w 

dzisiejszych czasach. Lata 1939–1944 są w pamięci Wilamowian wyidealizowane z powodu 

                                                

34 K/1925–1929/2010. 

35 Informacja otrzymana w Urzędzie Gminy w Wilamowicach w 2015 roku. 
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kontrastu do tego, co stało się po 1945 roku. Świadczą o tym takie wypowiedzi jak poniższa: 

„Jak się Niemcy wycofywali, to jeden powiedział tatowi: «[nazwisko], nie zostawajcie w 

Wilamowicach, bo besseres kommt nicht nach, nic lepszego już nie przyjdzie». I tak było. Mieli 

rację. Aż wstyd mówić”36. To jedna z nielicznych wypowiedzi moich rozmówców, które można 

by uznać za przejaw „fascynacji”, jak nazwali ten typ przekazu Welzer, Moller i Tschuggnall. 

Zdaniem niemieckich autorów to w nim:  

 

najwyraźniej widać długotrwałe oddziaływanie propagandy narodowosocjalistycznej. (…). 

Łącząca się z dyskursem fascynacji afirmacja narodowosocjalistycznego społeczeństwa 

prowadzi do porównywania ze sobą czasów, na które przypadła młodość starszych i 

młodszych uczestników rozmowy. Teraźniejszość, która nie może pochwalić się 

porównywalnymi „osiągnięciami” w budowaniu poczucia wspólnoty młodych ludzi czy w 

likwidacji bezrobocia, jest stopniowo spychana na pozycje defensywne, a za nią podążają 

ci, którzy – z perspektywy starszych – zmuszeni są przeżywać swoją młodość w mniej 

pięknej epoce (Welzer, Moller & Tschuggnall 2009: 354). 

 

Należy jednak pamiętać, że Wilamowianie po okresie względnego dobrobytu 

doświadczyli wkroczenia Armii Czerwonej, a następnie zakazu używania swojego języka, 

dzikich wysiedleń, wywózek do obozów i innych przejawów brutalnego prześladowania, a 

następnie pięć dekad PRL-u. Wypowiedź rozmówczyni może się odnosić bardziej do tych 

czasów niż do teraźniejszości. 

 Oprócz toposu dobrych Niemców można też wyróżnić rzadziej występujący topos 

mądrych Niemców, który pojawiał się w kontekście znajomości techniki czy medycyny: 

 

Jak ja byłam w lagrze, w obozie (…) to tam byli też i aptykorze i lekarze, bo nos było 20 

albo 25, niby w jednej izbie spaliśmy trzy łóżka do góry, to opowiadali, po takich wrzodach, 

co ropa leci, to mydło, zwyczajne mydło. (…) Bo w lagrze byli różni ludzie niemieccy, to 

inaczej leczą37. 

 Ta i inne moje rozmówczynie wspominały Niemców, dzięki którym nauczyły się 

„wekować”, robić przetwory czy na drutach w działającej wtedy w Wilamowicach szkole 

                                                

36 K/1920–1924/2014. 

37 K/1920–1924/2018. 
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zawodowej – „Berufschule”. Niektórzy mówili też o elektryczności, która w Wilamowicach 

pojawiła się w czasie okupacji. Miało to świadczyć o tym, że to dzięki Niemcom do Wilamowic 

zawitała „wyższa cywilizacja”. Taka narracja wpisywała się we wzorzec interpretacyjny 

Wilamowianie są lepsi od innych – dzięki kontaktom z innymi grupami nabrali oni wiedzy, 

której zdaniem moich rozmówców nie posiadali ich sąsiedzi. 

 

9.2.5. „Nasi Niemcy?” 

Inaczej niż Niemców – żołnierzy Wehrmachtu czy urzędników i nauczycieli – moi rozmówcy 

przedstawiali Hałcnowian czy innych „bliskich” Niemców z Bielska i okolic. Większość moich 

rozmówców nie miała z nimi styczności, najczęściej w ich wypowiedziach pojawiają się 

jedynie wzmianki typu: „W Hałcnowie to wszystkich wysiedlili, bo to byli echt Niemcy”38; „W 

Hałcnowie, to już nikogo nima, wszystkich wywieźli na Ural”39. Pojawia się tu topos 

Hałcnowian cierpiących po wojnie bardziej niż Wilamowianie. Związany jest on zapewnie 

również z tym, że w Hałcnowie większość budynków została w wyniku działań wojennych 

zniszczona lub uszkodzona, spłonął tam również kościół (Giertler 2021: 17–18). Zdaniem 

Dolatowskiego około 1/5 Hałcnowian mimo wysiedlenia została w Hałcnowie i okolicy 

(Dolatowski 2017). Niektórzy z nich współczuli Hałcnowianom, których spotkał jeszcze gorszy 

los niż Wilamowian.  

 Inaczej wyglądały opowieści Wilamowian, którzy z Hałcnowianami utrzymywali 

bliższe kontakty z racji pokrewieństwa bądź wspólnego pobytu w obozie. Jeden z moich 

młodszych rozmówców, którego matka pochodziła z Hałcnowa, a ojciec z Wilamowic, tak 

zareagował na wypowiedź o niemieckości Hałcnowian: „Co ci Wilamowianie tak pierdolą, że 

Hałcnowianie to Niemcy. Hałcnowianie to tacy sami Niemcy byli jak Wilamowianie”40. Jego 

zdaniem Wilamowianie ukrywają w ten sposób swoją niemieckość, a całą „winę”, jaką miała 

być niemiecka narodowość, zrzucają na niemogących się bronić, nieobecnych już w okolicy 

Hałcnowian.  

 Wiele przykładów na wzajemną pomoc i przyjaźń Wilamowian i Hałcnowian (a 

zwłaszcza Wilamowianek i Hałcnowianek) przebywających razem w obozach opisałem już w 

rozdziale o wywózkach i aresztowaniach. Jedna z moich rozmówczyń była szczególnie 

                                                

38 M/1930–1934/2014. 

39 K/1925–1929/2005. 

40 M/1950–1954/2018. 
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związana z Hałcnowiankami. Jedną, która się nią opiekowała, nazywała „dy Ełcner-müm”, 

czyli „ciotka hałcnowska”: „No pewnie, dy Ełcner-müm, codziennie się za nią modlę, Giöerol-

Hanka”41. Moja rozmówczyni pokazywała mi nawet dom w Hałcnowie, w którym mieszkała i 

mówiła, że po wojnie przez długie lata łączyły je serdeczne stosunki, pomagały sobie na 

gospodarstwie, a moja rozmówczyni pojechała pożegnać się z tą kobietą, gdy ta umierała42.  

 Kobieta podawała mi wiele przykładów osób i historii, które pamiętała z obozu, często 

zawierających topos mądrych Niemców: „Tam w lagrze były różne doktory i profesory, to po 

niemiecku mówili, co na jaką chorobę zrobić. Takie domowe leczenie. To ja wszystko 

wiedziałam tylko tych nazw ziół nie wszystko po niemiecku wiedziałam”43. Jej zdaniem jedna 

z Hałcnowianek odprawiała modlitwy po niemiecku:  

 

To była stara panna, samotna była. Była taka… pół święta, przyjdzie powiedzieć. Ona była, 

jak to się mówi po polsku, w takim zakonie… cywilnym. Co niedzielę modliła się, 

mieliśmy mszę. (…) przychodziła do celi, zebraliśmy się, no cela była pełna, przyjdzie 

powiedzieć, to miała mszę, modliła się, tak, jak msza jest, ona była księdzem, ale tak się 

modliła, jakby, jakbyśmy mszę odprawiali, bo ona była w zakonie w cywilu. Niemiecką 

mszę, bo niemiecką książeczkę miała, modliliśmy się po niemiecku, ale dzisiaj już nie 

umiem44. 

 

 Również i tutaj pojawia się topos Niemca katolika, który wskazuje na zbliżenie 

Wilamowian do Niemców. Rozmówczyni opowiedziała mi również o wyjeździe tej kobiety i 

innych do Niemiec, a niektórych Hałcnowian również do Australii. Część historii opowiedziała 

jej „dy Ełcner-müm”, ale jedną, poruszającą, opowiedział jej pewien żebrak, który okazał się 

ojcem znanej jej rodziny: 

 

                                                

41 K/1920–1924/2014.  

42 K/1920–1924/2014. Najprawdopodobniej była to Anna Lindert (1904–1988). 

43 K/1920–1924/2014. 

44 K/1920–1924/2014: „Diöt wiöe ȧ ołdy miöed, ȧłȧn wiöe zy. Zy wiöe … hołp-hȧlik, kymt’s cy ziöen. Ona była, 

wi’s zih dos ziöet pönyś, w takim zakonie … cywilnym. Oły zuntag bat …, hotwer dy mas. Bo ym zuntag, wi wer 

ny ata, bo miöehysmöł atwer ny, do zej köm y dy cel nȧj, nomwer zih, no, dy cel wiöe fuł, kymt’s cy ziöen, do hot 

zy dy mas, bat zy, ȧzu wi idy mas, zej wiöe fiöer, oder ȧzu bat zy wen zy … wen wer heta dy mas ferent, bo zej 

wiöe w zakonie w cywilu, ȧn doüćy mas, bo ȧ doüć bihła hot zy, batwer doüć, batwer doüć, hoüt kon yh ny bata 

mej ny”. 
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Ten ojciec, tych synów [trzech lekarzy w Wiedniu i Grazu], przyszedł do nas tu, my 

byliśmy już w domu [powrócili z wysiedlenia], żył jeszcze, przyszedł po ziemniaki, jak 

żebrak, przyjdzie powiedzieć, bo nic nie mam, a tam pochodził stamtąd (…), on był panem, 

miał piekarnię i sklep już tam był za polskich czasów i za Niemca, to powiedział tak: „To 

wiesz, moja Kasiu”, mojej mamie opowiadał, a ja się przysłuchiwałam, „Wiesz, moja 

Kasiu, powiedział, ja jestem tylko szczęśliwy, że moja synowa ze swoim synem 

przepłynęła Dunaj”, miała chłopczyka na plecach, miała duże warkocze, włosy, warkocze 

zaplecione, a ten chłopiec trzymał się tych warkoczy. A ona płynie przez Dunaj, gdzie 

Dunaj jest najwęższy, wiedziała już, gdzie to jest, (…) a on tam czekał na nią, a ona płynie 

przez Dunaj i strzelają do niej, patrol. Ale widzą dziecko, powiedział: „Są też dobrzy 

ludzie”, powiedział. Że jej nie zastrzelili. A on ją wyciągnął z tej wody, mąż wyciągnął ją 

z wody z tym dzieckiem. (…) A jak płynęła przez ten Dunaj, to modliła się Pod Twoją 

obronę, dostał potem list, po polsku napisany, bo ona nie umiała pisać po niemiecku. 

Modliłam się Pod Twoją obronę, żebym przepłynęła. „Tak muszą się nasi ludzie męczyć 

przez tego przeklętego Hitlera – powiedział. – A co my jesteśmy winni, biedni ludzie?” 

Tak to jest45. 

 

 W relacji tej zbliżenie Wilamowian do Hałcnowian umożliwiają toposy niewinnych 

Hałcnowian, Niemca katolika, a także Niemca antyhitlerowca, które zbliżone są do toposów 

wpisujących się we wzorzec interpretacyjny nieuczciwego potraktowania Wilamowian po 

wojnie. Zachowanie strażników granicznych, którzy nie zastrzelili kobiety z dzieckiem wpisuje 

się natomiast we wzorzec interpretacyjny trzeba być dobrym człowiekiem. Hałcnowianie zostali 

przedstawieni w tej opowieści jako ofiary, natomiast część o kobiecie, która przepływała Dunaj, 

można zaliczyć do historii bohaterskich. 

                                                

45 K/1920–1924/2014: „Der foter y dan, dan zyn, kom’ȧ c’ync dö, wjyr wün śun dyham, wün śun dyham, ławt’ȧ 

nö, kom’ȧ nö apułn, wi ȧ batłer kymt’s cy ziöen, bo yh ho nist ny, ȧn diöt wun s’gyweł ej, wȧsty, yta, wun s’gyweł 

ej, bym, bym … przy lesie, y Ałca, diöt ej der Giöerol-Ha … Giöerol, do Gorola nazywają, fu diöt śtomt’ȧ, wiöe 

har hjer, hot diöt bekjerȧj ȧn gyweł wiöe śun derzȧnk, by Pöłscȧjt ȧn by Doüćłand, to ziöet’ȧ ȧzu: do wȧsty, mȧj 

Kȧśü, yr mama fercyłt’ȧ, ȧn yhy hüht dos cü, «Wȧsty mȧj Kȧśü, ziöet’ȧ, yhy bej jok fruł, do mȧj śnjyh mytum zun 

diöh dy Donau», hot zy ȧ büwa gynuma ufa ryk, zy hot grusy cep, łöda, cwej cep gykoü … gyfłoht, ȧn der büw 

hot zih gyhüłda di cwej cep. Ȧn zy śwy … śwymt ym Donau diöh, wun der Donau ym śmyłsta ej, hot zy śun 

gywöst, wun zy ej, (…) ȧn diöt hiöert har uf zy, ȧn zej śwymt diöh dy Donau diöh ȧn zy śisa, pȧtrol. Oder zy zan 

ȧ kynd, ziöet’ȧ, «S’gyt oü güty łoüt», ziöet’ȧ. Do zy zy ny hota derśosa. An’ȧ nymt uf, der kłop nymt uf dy bow 

mytum kynd. (…) wi dy Donau ej diöhgyśwuma, hot zy gybat Pod Twoją obronem, hot’ȧ nöhta gykrigt ȧn briw 

pönyś ufgyśrejwa, bo zy kund ny doüć śrȧjwa, «Yh ho gybat Pod Twoją obronę do’h ȧdiöh kon śwyma. Ȧzu müsa 

ynzer łoüt zih mjedyn diöh dan ferwynćta Hitler – ziöet’ȧ. – A wos zȧjwjyr śyłik, öema łoüt?» Azu ej dos”.  
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Inna kobieta opowiadała mi o przyjaźni z pewną hałcnowską rodziną, którą w 1945 

przygarnęła po wysiedleniu. Co prawda po kilku miesiącach Wilamowianka także została 

wysiedlona, ale do końca życia utrzymywała kontakt z córką tej rodziny, która wyjechała do 

Niemiec: „Mam taką Anię, bardzo fajna, taka spokojna była dziewuszka. Płakała, jak ich 

wysiedlili i wszystko, jak ich wyrzucili Polacy z domu. Wszystko stracili”46. Również w tej 

relacji obecny jest topos Polaków prześladowców oraz Hałcnowian ofiar. Jej córka urodzona 

już po wojnie również wspominała tę rodzinę:  

 

A Ania to była z Hałcnowa. To była ta wysiedlona, co rodzice znowu jej wysiedleni z 

Hałcnowa, przyszli tu. Ale to był krótki okres, to jakbym nie zakodowała sobie. Tylko że 

byli wysiedleni, tak jak oni i ta przyjaźń taka, ta Ania, ja nie wiem, ona była trochę starsza 

od mamy. I ta przyjaźń jakoś tak została. I wyjechali, oczywiście, jak gro Hałcnowianów 

do Niemiec. No, a nasi tu zostali, nie?47 

 

Moja rozmówczyni stosowała rozróżnienie na Hałcnowian, którzy wyjechali do Niemiec i na 

„naszych” – Wilamowian, którzy zostali.  

Także inny mój rozmówca wspominał historię hałcnowskiej rodziny – ojciec zginął w 

polskim obozie w Oświęcimiu, natomiast żona i dzieci tułały się po Wilamowicach, aż w końcu 

zostały przyjęte u Wilamowian na służbę, a potem znalazły sobie partnerów życiowych wśród 

Wilamowian: 

 

A [nazwisko], to był taki chłopok, on służył, tak sie poniewieroł. Nasza Rózia, co umarła, 

to handlowali zaraz po wojnie, z mlekiem, tam jeździli, stała baba nie wiem czy przy 

kościele, czy gdzieś stała z dziewuszką, żeby ją wzięli na służbę, bo ich wyrzucili. No i 

Rózia ją wzięła do siebie, później była w Bielanach, i też nie mieli dobrze, bo też, jedzenia 

tam, ziemniaki tam, chleb może. No i później tu przyszedł też [imię] i też służył u 

[przydomek Wilamowiana]48. 

 

Te opowieści świadczą o tym, że Hałcnowianie traktowani byli jako bliżsi obcy, bliżsi 

niż „nasi Polacy”. Prawdopodobne wydaje się, że przez długi czas aż do XIX wieku 

                                                

46 K/1925–1929/2009RN. 

47 K/1945–1949/2016. 

48 M/1935–1939/2018. 
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Wilamowianie i Hałcnowianie byli sobie bliżej, ale w wyniku postępującego spolszczania 

Wilamowic i „zniemczania” Hałcnowa49 oddalili się od siebie. Jednak poprzez częściowo 

wspólne doświadczenia powojenne doszło do ponownego zbliżenia, przynajmniej wśród osób 

więzionych w obozach. Jak zauważyła moja rozmówczyni, wspólne doświadczenie 

wysiedlenia sprawiło, że nawiązała się przyjaźń. Zdaniem Barbary Engelking wśród więźniów 

obozów pozbawionych rodzin „wszelkie elementy pozornej choćby więzi nabierały 

specjalnego znaczenia. Takim elementem mogło być pochodzenie z tego samego kraju, miasta 

(…). Stawało się to pretekstem do jakiejś wspólnoty, zastępczą więzią, niwelującą 

anonimowość i poczucie osamotnienia” (Engelking 2001: 62–63).  

Hałcnowianie, którzy zostali na miejscu, odwiedzali Wilamowian długo po 

wysiedleniach, o czym opowiadała mi moja rozmówczyni: 

 

„Kasiu, wiesz, Hałcnów zostanie Hałcnowem”, jak już przyszliśmy do domu. „Hałcnów 

zostanie Hałcnowem”. Ja powiedziałam tak: „Feter [wujek] – bo tak wszyscy sobie 

mówiliśmy, feter. – Feter, ale ilu was jest Hałcnowian? Nie ma już was dużo”. „Ale 

Hałcnów zostanie Hałcnowem na zawsze”. „No pewnie, Wilamowice też będą 

Wilamowicami”, no tak to jest, wszyscy już zaginęli50. 

 

Topos Hałcnowian cierpiących po wojnie bardziej niż Wilamowianie był wśród 

starszych Hałcnowian znacznie bardziej rozpowszechniony niż wśród Wilamowian. 

Rozbudowane opowieści o Hałcnowianach opowiadały mi dwie Wilamowianki, pozostałe 

wypowiedzi to jedynie pojedyncze zdania. Być może gdyby badania na temat pamięci 

Wilamowian przeprowadzić kilka lat wcześniej, kiedy żyło więcej osób, które przebywały w 

obozach wiele miesięcy, można byłoby zarejestrować więcej takich relacji. W postpamięci 

wątek hałcnowski obecny jest rzadko, a jeśli już, to jedynie w przypadku rodzin, które miały 

jakieś związki z Hałcnowem. 

 

                                                

49 Chodzi o propagowanie nauczania standardowego niemieckiego i idei niemieckiego nacjonalizmu i 

państwowości. 

50 K/1920–1924/2017: Yt zȧjn śun kȧ Wymysiöejyn ny, et ej śun ołys ȧzu gymengt, s’kymt cy ziöen. (…) «Kȧśü, 

wȧsty, Ałca wyt błȧjn Ałca», wi wer śun nöht yn ham köma. «Ałca błȧjt Ałca». Yhy ziöet ȧzu, feter, bo zu oły 

kuztwer inda ny hjer, ok feter. «Feter, oder wifuł zȧjter Ełcnyn? Der zȧjt śun ny fejł. «Oder s’wyt ind błȧjn Ałca». 

«No pewnie Wilamowice też będą Wilamowianie», no zu ej dos, oły łoüt zȧjn cygrundganga. 
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9.3. „Ruscy” – Żołnierze Armii Czerwonej  

Wilamowianie przed wkroczeniem Armii Czerwonej nie mieli kontaktów z Rosjanami. 

Kontakty takie mogły istnieć jedynie podczas ich dalekich podróży handlowych, brakuje jednak 

dokładniejszych przesłanek, aby to potwierdzić. Niektórzy moi rozmówcy utożsamiali 

czerwonoarmistów z Rosjanami51, ale na określenie przybyłych do Wilamowic żołnierzy 

używali wielu kategorii zamiennie, wspominając również o mongolskich rysach i 

wielonarodowości Armii Czerwonej. W języku wilamowskim nazywano ich „Rüsa”, „Rüskja” 

albo rzadziej „Rosjȧnn”. W języku polskim byli to „Ruscy”, „Rusy” albo „Ruski”.  

Wkroczenie Armii Czerwonej do Wilamowic było ważnym wydarzeniem dla moich 

rozmówców i opowieści o nim zajmują wiele godzin zarchiwizowanych przeze mnie 

wywiadów. Opisali to również wilamowscy pamiętnikarze. Stanisław Danek [Poükner] pisał w 

swoich wspomnieniach: 

 

20 stycznia 1945 roku wkroczyły pierwsze patrole wojsk Armii Czerwonej do naszej 

miejscowości Wilamowice. Byli to żołnierze frontowi, którzy w tę mroźną noc przybyli do 

naszych domów[,] ażeby się trochę ogrzać i napić. To pierwsze spotkanie było 

przyjacielskie. Po kilku godzinach wkroczyły wojska NKWD[,] którzy byli brutalni w 

szczególności do kobiet i dziewcząt. Mężczyzn zabierano do różnych robót oraz wielu 

aresztowano (Danek b.d.: 2). 

 

 Już w tej relacji widoczna jest dychotomia zawarta w określeniach „przyjacielskie 

spotkanie” i „brutalność”. Moi rozmówcy wspominali o strachu podczas oczekiwania na 

wkroczenie Armii Czerwonej. Tymczasem Marian Gerlich pisał, że niepewność i strach przed 

nowym nieznanym wśród Ślązaków towarzyszyła „[n]aturalnemu optymizmowi, związanemu 

z potencjalnym zakończeniem wojny” (Gerlich 2010: 154). Określenie „naturalny optymizm” 

wydaje się jednak użyte na wyrost, zwłaszcza wśród osób, których mężowie, ojcowie i synowie 

byli żołnierzami Wehrmachtu, a one same miały Volkslisty.  

Celem tego podrozdziału nie jest jednak zrelacjonowanie, jaka pamięć o wkroczeniu 

Armii Czerwonej się zachowała, lecz analiza obrazu „Ruska” w relacjach moich rozmówców i 

toposów na niego się składających. Tych dwóch tematów nie da się jednak definitywnie od 

siebie oddzielić, gdyż pamięć zbiorowa dotyczy również pamiętania o osobach (por. Szacka 

                                                

51 Zrobił to też Józef Gara w swojej Kronice (2007a). 
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2009: 228). Chciałbym zasygnalizować tu, że analiza opowieści Wilamowian o wkroczeniu 

Armii Czerwonej wciąż czeka na opracowanie. Warto przy okazji powiedzieć, że wiele 

nagranych przeze mnie relacji pokrywa się z opracowanymi już narracjami Ślązaków (Hajduk-

Nijakowska 2016: 129–147), choć – co trzeba przyznać – wśród moich rozmówców nie 

zachowała się pamięć o masowej ucieczce przed Sowietami.  

Większość Wilamowian w Wilamowicach została, mimo że znaleźli się tacy, którzy 

wcześniej opuścili miasto: „Kto coś mioł naszkrobane, to zaroz uciekł, zanim Ruscy weszli, a 

my potem musieli za nich cierpieć”52. W wypowiedziach tych widoczny jest topos niewinnych 

Wilamowian, którzy – według wilamowskocentrycznej narracji – nie uciekali, bo byli niewinni, 

oraz tych wyjątków, złych Wilamowian, którzy uciekli, bo dręczyło ich poczucie winy. Warto 

również zaznaczyć, że żaden z moich rozmówców nie użył w odniesieniu do stycznia 1945 

roku określenia „wyzwolenie”, którego w cudzysłowie lub bez używa się powszechnie, pisząc 

na temat wkroczenia Armii Czerwonej (por. Hajduk-Nijakowska 2016; Wylegała 2014). 

 Chciałbym zwrócić uwagę, że przedstawienia „Ruskich” są bardzo zróżnicowane, choć 

z analizy zebranych relacji wynika, że przeważa w nich obraz negatywny. Jest to związane, jak 

sądzę, z różnych przeżyć związanych z Sowietami, a co za tym idzie – ich odmiennego 

zapamiętania przez kobiety i mężczyzn. Wiele moich rozmówczyń w roku 1945 było młodymi 

kobietami lub nastolatkami, przez co szczególnie narażone były na agresję seksualną. Topos 

Ruska barbarzyńcy, a szczególnie gwałciciela, determinował wspominanie czerwonoarmistów 

przez Wilamowianki. Dziewczęta chowały się przed nimi w stodołach, chlewach: „Leżałyśmy 

schowane w chlywie, koło świń”53. Starsze kobiety próbowały na różne sposoby uchronić 

młodsze przed gwałtem: „Jak Ruscy weszli, to babcia mi i mamie oblała fusami z kawy 

przyrodzenie, że momy okres, to nom dali spokój”54. Jedna z moich rozmówczyń emocjonalnie 

wspominała: „I ten Rus leżoł na mojej siostrze, mama go biła chochlą, myśmy go ciągły za 

rękę, a ciotka go głaskała i dawała flaszkę wina i szpyrkę, to w końcu ją zostawił, ale byłby ją 

zgwołcił. Ale wypił, to zasnął i potem dał spokój”55. Żadna z kobiet nie przyznała się przede 

mną, badaczem-mężczyzną, że sama została zgwałcona. Słyszałem natomiast opowieści o tym, 

kto w Wilamowicach jest dzieckiem żołnierza Armii Czerwonej. Wiele z tych historii nie mogło 

być prawdą, choćby z powodu dat urodzenia tych osób, jak późne lata czterdzieste albo nawet 

                                                

52 K/1925–1929/2011. 

53 K/1920–1924/2009. 

54 K/1925–1929/2011. 

55 K/1920–1924/2012. 
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lata trzydzieste. Jedna z kobiet przyznała: „Jak nie mógłach spać, to liczyłach ostatnio, ile we 

Wilamowicach jest ruskigo nasienia”56. Dzieci te nie były przez moich rozmówców, 

przynajmniej deklaratywnie, stygmatyzowane, choć o stygmatyzacji świadczyć może sam fakt, 

że moi rozmówcy te osoby wymienili. 

Mężczyźni rzadko mówili o gwałtach na kobietach lub mówili zdawkowo: „Chycili ją 

w polu i potem miała tego syna”57. Było więc inaczej niż w przypadku badań, o których 

wspominała Wylegała, gdzie „[t]a sama płeć uczestniczek interakcji sprawiała, że 

rozmówczynie pozwalały sobie w ogóle na mówienie o tych kwestiach; w wywiadach 

przeprowadzanych przez badaczy-mężczyzn temat gwałtów nie pojawiał się w ogóle lub był 

podejmowany dużo bardziej niechętnie, i zazwyczaj przez mężczyzn” (Wylegała 2014: 93). W 

przypadku moich badań wiele kobiet opowiadało mi o gwałtach. Być może wiązało się to z 

tym, że większość z nich znała mnie już bardzo długo i uchodziłem dla nich za „swojego”. W 

większości przypadków były to relacje o osobach trzecich, choć bardzo prawdopodobne, że 

gdybym był kobietą, ich wypowiedzi w rozmowie ze mną wyglądałyby zupełnie inaczej. Na tle 

mężczyzn, którzy mało mówili o agresji seksualnej, wyróżniał się jeden z moich rozmówców, 

który znał te historie zapewne z opowiadań, gdyż w chwili wkroczenia Armii Czerwonej miał 

niecałe pięć lat:  

 

Dziewczyny młode pouciekały stąd, no bo ci Rosjanie… Był wśród nich oficer jakiś, co 

ich temperował czasami. Ale ci młodzi to dzicz, dziczyzna. Zapici, to tylko za dziewczyny, 

gwałt, tu, tam łapali, gdzie się dało. No, to jak taka grupa przyszła, to te dziewczyny się 

chowały, pod stodołami, do Starej Wsi gdzieś. (…) A część uciekła, jak od mamy siostra, 

to do Zakopanego pojechała. (…) A te dziewczyny, takie 15, 16, 18 lat, to strach. To było, 

to było… to tak uciekały przed nimi, bo to były gwałty. To było ciężkie życie, ja im 

współczuję. Że one w tej sytuacji były i kobietami były58. 

 

Mężczyzna zwrócił uwagę na to, że agresja seksualna dotykała wyłącznie kobiet, co 

sprawiało, że ten czas był dla nich bardziej traumatyczny niż dla mężczyzn. W jego opowieści 

widoczny jest topos niewinnych Wilamowian, Wilamowian ofiar (w tym wypadku dziewcząt) 

oraz Rusków barbarzyńców.  

                                                

56 K/1920–1924/2008. 

57 M/1925–1929/2019. 

58 M/1940–1944/2018. 
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A jednak, zarówno w wypowiedziach kobiet, jak i mężczyzn, występuje też 

minimalizacja winy żołnierzy: „No chłopy, jak chłopy, potrzebowali. Też się im nie ma co 

dziwić”59. W niektórych wypowiedziach to ofiary są obwiniane: „No bo niektóre chciały, to z 

nimi trzymały”60; „Niektóre kobiety to potrzebowały chłopa, to się oddawały tym Rusom, bo 

niektórzy to ładni byli”61. Strategię obwiniania ofiary stosowały zwłaszcza te osoby, których ta 

przemoc nie dotyczyła. 

Osoby, które w czasie wkroczenia Armii Czerwonej były dziećmi, mówiły też o swojej 

ciekawości związanej z tym wydarzeniem:  

 

Ja pamiętam jak dzisiaj, ja miałem cztery latka, jak już Niemcy odchodzili, Rosjanie 

przychodzili. To wszyscy my, mieszkający tam u babci, to wszyscy my wylatywali na 

zewnątrz budynku, samoloty. Jeden za drugim, huk potężny. Bo to był atak już i 

powietrzny, Rosjanie. Ten huk taki, do dziś ja to pamiętam. To było ciekawe62. 

 

Topos Ruska barbarzyńcy obecny jest również w licznych opowieściach o dzieciach, 

które nie umiały mówić w innym języku niż wilamowski, przez co groziło im zastrzelenie przez 

czerwonoarmistów.  

W niektórych wypowiedziach czerwonoarmiści byli odczłowieczani. Janina Hajduk-

Nijakowska, przy okazji badań prowadzonych na Śląsku, cytowała wypowiedzi o „dzikich, 

paskudnych Mongołach” (Hajduk-Nijakowska 2016: 134). Również Wilamowianki 

opowiadały mi, że: „Najgorsi to byli ci, co takie azjatyckie rysy mieli, to oni jak wpadli, to 

kradli, co ino tylko”63. Nazywano ich również „dziczą” lub „dziczyzną”, szczególnie w 

porównaniu do żołnierzy Wehrmachtu, których obraz był z kolei pozytywny: „Wojsko 

niemieckie przeszło z kulturą. A Rosjanie to była dzicz”64. Welzer, Moller i Tschuggnall pisali 

o stereotypie złego Ruska, który ‒ zdaniem autorów – jest również efektem oddziaływania 

narodowosocjalistycznej propagandy na temat „bolszewickich podludzi” (2009: 360), a 

Wylegała (2014) o toposie Rusków barbarzyńców, który widoczny jest również w 

wilamowskocentrycznej narracji. 

                                                

59 K/1925–1929/2019. 

60 K/1925–1929/2019. 

61 K/1925–1929/2017. 

62 M/1940–1944/2018. 

63 K/1920–1924/2008. 

64 K/1925–1929/2009. 
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Ten obraz żołnierza Armii Czerwonej konstruowany był w opozycji do toposu Niemca 

‒ żołnierza Wehrmachtu. 

 

Jak w nocy nie mogę spać, ile razy mi się przypomina. Tak to podsumowuję. Jak Ruscy 

wkroczyli, i jak Niemcy wkroczyli. Maryjo święta, tyle samolotów leciało, tak nisko (…). 

I nikomu nic nie robili. Tata powiedział tak, uuu [dźwięk samolotów], „Musimy iść na 

pole, bo kto wie, czy nam nie przejadą po ziemniakach”, rozumiesz, zniszczą nam 

ziemniaki, muszę iść na pole. Poszliśmy na pole z tatą, stoimy na ulicy, na ulicy nie, na 

miedzy, a na ulicy pełno koni, i nie czołgi tylko takie maszyngwery, takie coś, a potym 

czołgi. Cukierki rzucali. Cukierki rzucali! Żaden nie wyskoczył i nie chcioł cie zgwałcić. 

Tu Rusy wleźli, najprzód doczki szukali, my nie wiedzieli, gdzie się mamy schować. „No 

tam oczy wydłubali, tam języku ucinali” [cytat z przedwojennej plotki]. Ja tego nie mogę 

powiedzieć. Komu to robili Niemcy? Jak weszli? Jo nie wiem, tu… nad morzem, że takie 

były zemsty. Ale przyjdzie powiedzieć, może opór stawiali? Jakby opór nie stawiali, z 

pewnością by im nic nie było. A ci szatany przyszli, to czy było, czy nie było, to cie 

gwałcili65. 

 

W tej wypowiedzi pojawia się kilka istotnych elementów zawartych w toposach i 

wzorcach interpretacyjnych, o których pisałem wcześniej. Topos dobrego Niemca: niemieccy 

żołnierze pokazani są jako ci porządni (dużo nowoczesnego sprzętu, rzucanie cukierkami). Ich 

wizerunek budowany jest w opozycji do toposu Rusków barbarzyńców, którzy w relacjach 

moich rozmówców byli brutalni, kradli, pili i gwałcili. Moja rozmówczyni wspominała 

również, że Niemcy wołali „Grüßgott!”, a więc „szczęść Boże”, co miało być dowodem na ich 

religijność – topos Niemców katolików przeciwstawiony toposowi bezbożnych Rusków.  

Kolejny ważny element to wspomnienie o – jej zdaniem – kłamliwej antyniemieckiej 

propagandzie z 1939 roku (obcinanie języków i wydłubywanie oczu). Kobieta nie tylko uznała 

                                                

65 K/1920–1924/2018: „Yhy kon s’nahts ny śłöfa, wifuł möł kymt’s mer ȧzu. Ȧzu nam yh dos cyzoma. Wi dy 

Rüsa köma rȧjn, wi dy Doüća köma rȧjn. Mȧryja śwjynty, zöfuł eroplon fün, tak nisko (…) Ȧn zy mahta nimanda 

nist ny. Der tȧta ziöet ȧzu, uuuu, «Wer müsa gejn ufs fȧld, bo wer‘ȧs op zy ny wan fiöen ufa apuł», ferśtejsty, zej 

wan cynistmaha dy apuł, h’mü gejn ufs fȧld. Wer gingja ufs fȧld mytum tȧta. Wer śtejn ufer śtrös, ufer śtrös ny, 

ufum rȧja, ȧ ufer śtrös gejn fuł fad, ȧna nie czołgi, ino takie maśyngwery, takie coś, a potym czołgi. Cökela wüfa 

zy. Cökela wüfa zy. Kȧner śprung ny roüs ȧn nie chcioł cie zgwałcić. Tu Rusy wleźli, najprzód doczki szukali, my 

nie wiedzieli, gdzie się mamy schować. «No tam oczy wydłubali, tam języku ucinali». Yh kon dos ny ziöen. Komu 

to robili Niemcy? Jak weszli? Jo nie wiem, tu … nad morzem, że takie były zemsty. Ale przyjdzie powiedzieć, 

może opór stawiali? Jakby opór nie stawiali, z pewnością by im nic nie było. A ci szatany przyszli, to czy było 

czy nie było to cie gwałcili”. 
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tę plotkę za nieprawdziwą (wzorzec interpretacyjny naszym Polakom nie można wierzyć), ale 

także wyraziła wątpliwości co do niektórych zbrodni dokonanych przez żołnierzy niemieckich 

w innych miejscach. Tutaj pojawia się wzorzec interpretacyjny wiary w funkcjonowanie 

państwa nawet okupacyjnego oraz topos konieczności przestrzegania prawa: jej zdaniem 

stosowanie się do jego zasad zapewniało bezpieczeństwo, a stawianie oporu groziło 

prześladowaniem. 

Obraz radzieckiego żołnierza można zaliczyć do toposu Ruska-barbarzyńcy, z którego 

korzystała Wylegała, opisując sytuację w Wielkopolsce. Autorka pisała, że „[r]ozmówcy 

opowiadają o tego typu incydentach ze śmiechem, czasem z pobłażaniem, czasem bardziej z 

pogardą wobec ludzi traktowanych jako przedstawiciele innej, niższej cywilizacji; pojawia się 

również zgorszenie «porządnych» Wielkopolan wandalizmem i niepotrzebnymi zniszczeniami 

dokonywanymi przez Sowietów” (Wylegała 2014: 90).  

Podobne strategie narracyjne znalazłem też u moich rozmówców. Można tu zaliczyć 

opowieść o budziku, który czerwonoarmista ukradł, a kiedy ten zaczął dzwonić w jego kieszeni, 

wyrzucił go za siebie krzycząc, że to bomba66, czy tę o kukle na kominie, której przestraszyli 

się Ruscy: „Pierwszego maja, dziady, mi postawili dziada, takiego, no mówię ci, do komina, 

ten miał ordery, niemieckie i polskie, i rosyjskie ordery miał, a Ruscy przechodzili, i ci Ruscy 

mówią tak: «Oj strylać, strylać, to German»”67. Młodzi chłopcy nie zdawali sobie sprawy, że 

kukła ubrana tradycyjnie w stare, niepotrzebne już ubrania – w tym wypadku mundury 

pozostawione przez żołnierzy – może być odbierana przez żołnierzy radzieckich jako 

zagrożenie. Kobieta opowiadała tę historię jako coś śmiesznego, jednak przyznała, że z powodu 

nieprzewidywalności żołnierzy wydarzenie to mogło mieć tragiczny finał. Zbliżone historie 

opowiadali też Ślązacy (Hajduk-Nijakowska 2016: 141).  

 

9.3.1. Topos dobrego Ruska 

Podobnie jak w relacjach z innych regionów, również w tych wilamowskich pojawia się topos 

dobrych Rusków. W przypadku moich rozmówców opowieści te wiązały się najczęściej z 

przygotowywaniem jedzenia: „U nas na podwórku mieli ognisko, czy co, i tam parzyli, robili, 

                                                

66 K/1920–1924/2008. 

67 K/1920–1924/2010: „Ym jyśta mȧja, dy batłyn, y mjyr śtełta zy ȧ batłer, ȧn zyta, ziöe’h der, y dy kümin, dar 

hot ordern, doüćy ȧn pönyśy ȧ rosyjskie ordern hot‘ȧ, ȧn dy Rüsa gingja, ȧn dy Rüsa: «Oj, strylać, strylać, to 

German»”.  
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cudowali, gotowali”68; „Dobre jedzenie i było w porządku tu. Gotowali tam w ognisku, kocioł 

i dobrze było. Tyle wiem co z opowiadania, co mama mówiła”69. Po okresie głodu, jaki mógł 

panować pod koniec wojny, wspomnienie żołnierzy dzielących się dobrym jedzeniem, było 

pozytywne. 

 Wylegała pisała o toposie dobrego Ruska:  

 

Choć jest on zdecydowanie mniej wyrazisty i występuje rzadziej niż motywy negatywne, 

da się go dość precyzyjnie scharakteryzować. Po pierwsze, „dobry Rusek” zawsze jest 

postacią zindywidualizowaną: to konkretna osoba, nie zawsze pamiętana z imienia czy 

nazwiska, jednak zawsze jako konkretny człowiek. Po drugie, jest to „Rusek oswojony” 

poprzez przyjazne kontakty – najczęściej na gruncie ekonomicznym (Wylegała 2014: 95). 

 

Rzeczywiście, w opowieściach Wilamowian o „dobrych Ruskach” często pojawiały się 

konkretne osoby. Mój rozmówca tak zapamiętał jednego z nich:  

 

Pamiętom jednego Ruska, który był kowalem. Po ojca przyszli Ruscy, NKWD, zabrali go 

na tyn… gdzieś tam kwatere mieli (…). Wzieni ojca, ale puścili go z powrotem. I tyn 

Kowol, on dużo po polsku umioł, potym sie okazało, że on jest Litwinym. Mówi: „Niech 

ojciec – bo jo tak, jak dzieci, łaziłem – Niech ojciec nie zostanie w domu. Bo jutro przyjdą 

po niego”. A, jo tam nie bardzo żem to, ale poszedłem, powiedziołem, i ojcu i mamie. „A, 

puścili mnie, to mnie wezną?” Za dwa dni przyszli i wrócił za osiem miesięcy. Na Ural 

wywieźli. Ale ten Kowal jeszcze przyszedł i prosił ojca, żeby nie zostawał, byle gdzie żeby 

sie schowoł, oni nie będą szukać. Jak go nie bedzie, no to nima, no i dobre70. 

  

W wypadku toposu dobrego Ruska, podobnie jak dobrego Niemca, pojawia się czynnik 

zbliżający geograficznie, językowo lub religijnie. W wypadku wspomnianego dobrego Ruska 

było to jego litewskie pochodzenie oraz znajomość języka polskiego – był więc kimś bliższym 

niż Rosjanie z głębi Rosji. Inna moja rozmówczyni wspominała czerwonoarmistę, który 

„pochodził z Kowna i miał Matkę Boskę Ostrobramską na obrazku i ślicznie mówił po 

polsku”71. Tutaj dodatkowo oprócz kwestii językowych pojawił się kolejny czynnik zbliżający 

                                                

68 K/1940–1944/2017. 

69 K/1940–1944/2017. 

70 M/1930–1934/2018. 

71 K/1920–1924/2014. 
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– katolicyzm, podczas gdy Armia Czerwona oraz Polacy prześladujący Wilamowian 

postrzegani byli przez moich rozmówców jako „bezbożnicy”. Jest to interesujące, gdyż jest to 

wbrew utartym w polskocentrycznej narracji kategoryzacjom, np. toposu Polaków katolików. 

W opowieściach Wilamowian pojawia się opozycja toposów Polaków bezbożników i 

pobożnych Wilamowian. Ten dobry Rusek był więc w oczach narratorki pobożnym Ruskiem, 

podobnie jak Wilamowianie. 

Podczas wywiadu, mój rozmówca kilka razy powiedział „Tego Kowala [Litwina] dzisiaj 

z przyjemnością wspominam”72. Wiele osób opowiadało mi o tym, że u nich mieszkali na 

kwaterze „ci najwyżsiejszi”73. Oczywiście nie jest to możliwe, by najważniejsi przełożeni 

mieszkali w niemal każdym domu, świadczy to jednak o odróżnianiu lepszych i gorszych 

pośród czerwonoarmistów, a także o relacji, która nawiązywała się ze stacjonującymi w 

domach żołnierzami. Według Wilamowian żołnierze radzieccy, którzy wracali do domu ze 

zdobytego Berlina, a wcześniej stacjonowali w Wilamowicach, zatrzymywali się jeszcze w 

Wilamowicach na kilka dni się pożegnać.  

Wylegała pisze, że w relacjach z Wielkopolski „dobry Rusek” był odstępstwem od 

normy. Mam wrażenie, że w Wilamowicach topos złego Ruska jest silniejszy, ale „dobrzy 

Ruscy” występują na tyle często, że nie można tych opowieści nazwać odstępstwem od normy. 

Ci „dobrzy Ruscy” pojawiają się bowiem jako przeciwwaga do „złych Polaków”, przed 

którymi, jak mówili mi moi rozmówcy, niejednokrotnie ratowali oni Wilamowian. W tego typu 

historiach pojawiała się skamielina językowa Polacy byli gorsi od Rusków. 

Wiele opowieści o tym, że to Polacy chcieli Wilamowian wysiedlić, wywieźć czy 

skrzywdzić w inny sposób, a uratował ich żołnierz radziecki, przytoczyłem już, pisząc o narracji 

na temat poszczególnych rodzajów prześladowań. Przypomnę tę najbardziej wyrazistą, kiedy 

moja rozmówczyni opowiadała mi, że wraz z innymi dziewczętami została przez Polaków 

wskazana, aresztowana i przewieziona do Wadowic. Jej zdaniem została tam przed sowieckim 

generałem oskarżona przez Polaka o podpalenie trzech wiosek. Generał rozpoznał ją jednak ze 

swojego pobytu w Wilamowicach i wypuścił, zaś Polaka skarcił. Kobieta podsumowała swoją 

opowieść: „Mnie Ruski generał z więzienia wypuścił, a wysiedlił mnie starowiejski Polok. 

Gdzie tu szukać wrogów u obcych”74.  

                                                

72 M/1930–1934/2018. 

73 K/1925–1929/2019. 

74 K/1920–1924/2012. 
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Inna kobieta opowiadała, że siedząc w areszcie w Białej, Wilamowianki wolały 

pracować przy czerwonoarmistach niż przy Polakach, „[b]o Ruscy byli sto razy lepsi jak nasze 

Poloki”75. Jak zapewniała, została wypuszczona z tego więzienia także dzięki jednemu 

żołnierzowi, u którego obierała ziemniaki i sprzątała pokój z innymi koleżankami. Podobnie 

miało być w przypadku wysiedleń.  

Przypomnę tu historię, według której ojciec jednego z moich rozmówców uratował w 

czasie wojny „trzech Rusków”, którzy zostawili mu kartkę zapisaną w języku rosyjskim, by 

pokazał ją po wkroczeniu Armii Czerwonej. Pokazał ją, kiedy chcieli go wysiedlić Polacy, ci 

jednak ją zignorowali. W końcu jeden z wilamowskich Polaków – sąsiad – powiedział 

Sowietom, że ojciec mojego rozmówcy ratował czerwonoarmistów i jego przed Niemcami. 

Wtedy, zgodnie z narracją mężczyzny, radziecki żołnierz zaczął przeklinać i strzelać w 

kierunku Polaków, którzy wyrzucali ojca mojego rozmówcy z domu, dzięki czemu rodzina 

uniknęła wysiedlenia.  

 Opowieści, w których przeciwstawiani byli sobie dobry Rusek i zły Polak były w 

relacjach moich rozmówców powszechne. Niektórzy twierdzili, że po opuszczeniu Wilamowic 

przez Armię Czerwoną i przejęciu władzy przez Polaków z okolicznych wsi było dużo gorzej.  

Przypomnę tutaj historię, według której pewien Wilamowianin jako żołnierz Wehrmachtu miał 

zdezerterować do Armii Czerwonej i dostać dokumenty to poświadczające. Zdaniem mojej 

rozmówczyni, po powrocie do Wilamowic i mimo posiadania dokumentów, został 

zaaresztowany przez miejscowych Polaków, którzy dokumenty spalili, a mężczyznę zamknęli 

w obozie, w Oświęcimiu.  

 Również tutaj widoczny jest topos złego Polaka przeciwstawiony toposowi dobrego 

Ruska, a także wzorzec interpretacyjny wiary w działanie państwa – Wilamowianin zachował 

się lojalnie wobec funkcjonariuszy organizmu państwowego, w którym się znalazł. 

Pochwalenie tego przez moją rozmówczynię, Wilamowiankę, świadczy o tym, że ważniejszy 

był dla niej właśnie ten wzorzec interpretacyjny niż negatywny obraz Rusków. 

9.4. Polacy 

W odniesieniu do Polaków Wilamowianie spełniali niemal wszystkie kryteria obcości 

etnicznej, o których pisał Stomma (1986), poza religijnym (choć przez blisko 200 lat aż do 

XVIII wieku duża część Wilamowian była silnie związana z kalwinizmem). Nie tylko byli 

                                                

75 K/1925–1929/2009. 
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odmienni językowo i wierzyli, że mieli inny rodowód, ale byli bogatsi. Było to istotne, gdyż 

punkt widzenia chłopa przejawiał się poczuciem dystansu wobec przedstawicieli grup 

uprzywilejowanych, w tym również i „bogatych gospodarzy, przedstawianych jako chciwi i 

uciskający ubogich” – bogactwo było w rozumieniu dziewiętnastowiecznego chłopa efektem 

niemoralnego postępowania, prowadzącego do grzechu i potępienia (Mętrak 2020: 84).  

W przypadku relacji wilamowsko-polskich negatywne postrzeganie bogatszych 

Wilamowian przez polskich chłopów było potęgowane przez uprawiany przez Wilamowian 

handel. Ten sposób zarobkowania zdaniem Stommy (1986: 69) był dla polskich chłopów 

wyrazem obcości, najczęściej kojarzony z Żydami jako obcymi. Jednak również wśród 

wilamowskich dużych gospodarzy istniał dystans do handlarzy, o czym świadczą odmienne 

konwencje opowiadania tych dwóch grup. Nie był on jednak tak duży jak w przypadku Polaków 

z okolicznych wsi. 

 Handel kojarzony był z wyzyskiem, co pasowało również do opisanego przez 

Wilczyńską (2019) stereotypu Niemca na polskiej wsi. Z analizy materiałów archiwalnych z 

przełomu XIX i XX wieku przeprowadzonej przez badaczkę wynika, że zdaniem chłopów 

polskich w XIX wieku główną motywacją pojawienia się Niemców w okolicy była chęć 

pomnożenia majątku miejscowej ludności, a polski chłop, gdyby nie wyzyskiwanie przez 

Niemców, mógłby żyć na znacznie lepszym poziomie (Wilczyńska 2019: 109). Badaczka 

pisała: „Ludowe anegdoty o Niemcach (…) pokazują sąsiadów w roli skąpych i chciwych 

bogaczy. Różnice w pozycji majątkowej polskich i niemieckich gospodarzy musiały być dość 

znaczne i dotkliwe dla tych pierwszych, jako że ilustruje je całkiem spora grupa tekstów” 

(Wilczyńska 2019: 105). Stereotyp Wilamowiana opisany przez Liberę i Robotyckiego (2001) 

odpowiada przedstawionemu przez Wilczyńską (2019) stereotypowi Niemca wśród polskich 

chłopów na przełomie XIX i XX wieku.  

 Z powodu licznych kontaktów Wilamowian z Polakami już przed drugą wojną światową 

funkcjonowało w Wilamowicach wiele toposów dotyczących Polaków. Z moich badań wynika, 

że mogły to być toposy Polaka złodzieja i nieuczciwego Polaka, o czym świadczą przysłowia i 

rymowanki o Polakach, którzy coś ukradli (por. Mojmir 1930–1936). W stosunku do 

mieszkańców Dankowic i Starej Wsi funkcjonował też topos Polaka bezbożnika, gdyż to z tymi 

wsiami Wilamowianie kojarzyli przedwojennych działaczy komunistycznych. Funkcjonował 

również topos niegospodarnego Polaka – zdaniem Wilamowian ich własne gospodarstwa były 

bardziej zadbane.  

 W relacjach o Volksliście i prześladowaniach powojennych, podobnie jak w przypadku 

Niemców, Polacy dzielili się na bliższych i dalszych. Ci mieszkający w okolicznych wsiach i 
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w Wilamowicach nazywani byli „naszymi Polakami”. Dzielili się na „Polaków wsiedlonych”, 

jak określał ich ksiądz Jeż, oraz „wilamowskich Polaków” (Wymysiöejer Pöła). „Polakami z 

Polski” określali moi rozmówcy osoby z dalej położonych miast – Krakowa, Warszawy.  

Określenie „nasi Polacy” bywa w różny sposób przez naukowców. Sam byłem 

świadkiem, gdy badacz, podczas wywiadu z Wilamowianką stwierdził, że identyfikowała się z 

Polakami, gdyż mówiła „to byli nasi, Polacy”. Zdaniem Eriksena, „kiedy antropologowie 

badają sporne kwestie w swoich własnych społeczeństwach, istnieje poważne ryzyko, że 

naukowy aparat konceptualny zostanie skażony przez nieprecyzyjne, a być może również 

obciążone ideologicznie potoczne znaczenia słów” (Eriksen 2013: 37).  

Z moich badań wynika, że bliskość geograficzna „naszych Polaków” nie przekładała się 

na poczucie etnicznej wspólnoty. Na uwagę zasługuje rozróżnianie wśród mieszkańców 

Wilamowic na „Wilamowian” i „wilamowskich Polaków”: „My po wilamowsku mało mówili, 

bo my mieli już przed wojną dużo sąsiadów Polaków”76; „On przyszedł, z Wilamowic, ale nie 

Wilamowian, Polak”77; „Oni we Wilamowicach mieszkali i z Wilamowic pochodzili, ale byli 

Polakami”78. Przynależność do kategorii „Wilamowianie” niosła więc coś więcej niż tylko 

identyfikację z miejscem zamieszkania lub urodzenia. 

Wilamowianie często mówili o niechęci Polaków do Wilamowian, zwłaszcza z powodu 

podpisania Volkslisty. Niezależnie od deklarowanej niewinności, status społeczny 

Wilamowian był w czasie wojny na pewno wyższy od statusu Polaków, a „mobilność społeczna 

‒ w górę lub w dół – każdej grupy etnicznej będzie prowadzić do napięć w stosunkach z innymi 

grupami” (Eriksen 2013: 42).  

W relacjach moich rozmówców na temat powojennych prześladowań Polacy jawili się 

jako główni bohaterowie negatywni – sprawcy prześladowań. Dotyczy to zarówno 

wilamowskich Polaków, jak i mieszkańców okolicznych wsi. Moi rozmówcy często powtarzali, 

że to nie czerwonoarmiści, a Polacy byli inicjatorami podejmowanych przeciwko 

Wilamowianom działań, co widoczne jest w skamielinie językowej Polacy byli gorsi od 

Rusków. Topos Polaków prześladowców Wilamowian pojawiał się często w opozycji do 

„Rusków”: „To nie byli Rosjanie, to byli Polacy. Polacy to byli”79.  

                                                

76 K/1925–1929/2004. 

77 K/1925–1929/2008. 

78 K/1925–1929/2007. 

79 K/1930–1934/2017: „Das waren nicht die Russen, sondern die Polen. Die Pöła waren’s”.  
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 Wypowiedzi umacniające ten topos przewijają się w opowieściach o zakazie używania 

języka, wywózkach do obozów, aresztowaniach i wysiedleniach: „No ale kto skierowoł 

Rusków? Polacy. Bo u nas tak było. Sami nas wysypali Polacy, dlatego czujemy taki żal. I 

poszedł brat na brata. I to wszystko pisze w Królowej Saby”80. W tej wypowiedzi można jednak 

dostrzec, że rozmówczyni przyznała, że Polacy byli im bliżsi niż Ruscy i dlatego żal z powodu 

ich zaangażowania w prześladowanie jest większy.  

Topos Polaków prześladowców funkcjonował również w mediach po 1989 roku. 

Artykuł o Wilamowicach w „Tygodniku Powszechnym” pt. Zaklaszczcie na naszym pogrzebie 

zaczyna się słowami: 

 

„Polacy zniszczyli tę kulturę” – mówi cicho starsza kobieta w kolorowej chustce. Gra 

kapela, smażą się kiełbaski. W Wilamowicach święto. Na estradzie wilamowskie tańce. 

Kobiety w ludowych strojach mówią do kamer po wilamowsku. Ale to pozory. „To folklor. 

Nie ma już Wilamowic” – szepce Wilamowianka, nim zniknie w tłumie (Pałyga 2002).  

 

Warto zwrócić uwagę na fakt, że kobiety nie podpisano, choć inne wypowiedzi w tym tekście 

zostały podpisane imieniem i nazwiskiem. Przedstawienie Polaków w negatywnym świetle 

mogło być wtedy uznane za niepożądane w lokalnej społeczności, zdominowanej przez inne 

narracje niż ta wilamowskocentryczna. 

Wielu moich rozmówców wspominało, że nawet podczas aresztowań z udziałem NKWD, 

to Polacy zachowywali się w stosunku do Wilamowian bardziej brutalnie: „Rosjanie nie bili, to 

Polacy bili”81 – mówiła moja rozmówczyni o obozie w Mikuszowicach. Inna kobieta 

stwierdziła: „Sto razy gorsi od Rusków byli nasi Polacy”82. Zdanie Polacy byli gorsi od Rusków 

funkcjonowało w relacjach moich rozmówców jako skamielina językowa w kilku wariantach. 

Narracja wilamowskocentrycznej wspólnoty pamięci stoi tu w sprzeczności ze wspomnieniami 

Stanisława Danka, który pisał o brutalności NKWD, a rzadko o polskich prześladowcach. Być 

może wynika to z jego późniejszych doświadczeń z NKWD z kolejnych aresztowań i pobytów 

w obozach, których większości Wilamowian oszczędzono. 

Brutalność Polaków podkreślana była w wielu historiach o pobiciach za używanie języka 

wilamowskiego, a także w przytoczonej już w rozdziale o wywózkach historii o skatowaniu 

                                                

80 K/1925–1929/2014. 

81 K/1930–1934/2014. 

82 K/1925–1929/2010. 
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ojca mojej rozmówczyni, który wrócił z Uralu. Historii prześladowań czy przesłuchań o 

niezwykle brutalnym przebiegu, zawierających toposy Polaków prześladowców i Polaków 

barbarzyńców zebrałem wiele: „Dziadek drzwi otworzył, to wszystkie zęby mu wybili i tak go 

bili, on uciekł pod łóżko i tam go jeszcze karabinem szturchali i kopali”83. Inna kobieta 

wspominała swojego brata: „[Imię], co ci z nim wyprawiali. Ten musiał… okropne rzeczy 

robić, bili go, i musiał Polakowi lizać odbyt, to jest nie do uwierzenia”84. Jeden z moich 

rozmówców opowiadał mi, jak przesłuchiwany był jego ojciec: „Ten [nazwisko 

wilamowskiego Polaka] miał karabin i kazał ojcu przybić gwoździe do stołu, od dołu, tymi 

szpicami do góry i potem kazał mu na to siadać i tak go męczył, ale ojciec nie wyzdradził, ka 

sie wujek ukrywo”85. Jedna z takich drastycznych opowieści trafiła również do tekstu o 

Wilamowicach w niderlandzkiej gazecie (Freyer-Macola 2002: 59):  

 

Mężczyźni z czerwono-białymi opaskami bili nas, kopali i popychali. Często byli to nasi 

sąsiedzi. Mojej siostrzenicy zgnietli palce u rąk obcęgami. Nie wolno jej było o tym nikomu 

opowiadać. Tylko mi to wyzdradziła. Chcieli zniszczyć naszą kulturę i nasz język.  

 

 Moi rozmówcy często używali przekleństw czy negatywnych epitetów na określenie 

swoich prześladowców: „Fornale z Pisarzowic, to była największo gangrena”86; „To były takie 

świnie, co w życiu do niczego nie doszły”87; „We więzieniu, spaliśmy na betonie, jak śledzie. 

Te skurwisyny, takim dzieciom, przepraszam, że się tak wyrażę, ale mnie szlag chce trafić”88. 

Moi rozmówcy często mówili o konkretnych osobach, najgorszych prześladowcach, 

odczłowieczając ich: „Ten [nazwisko wilamowskiego Polaka] to był pies”89, podobnie jak 

wspomnianych już z nazwiska hitlerowców. W tym kontekście cytowana jest wypowiedź 

Władysława Bartoszewskiego: „Jak się ktoś urodził człowiekiem, to łatwiej mu jest być 

człowiekiem, niż stać się świnią”: „Bo trzeba być człowiekiem, a nie świnią, jak ten profesor 

powiedział. A oni nam taką krzywdę robili. To nie była Polska Ludowa, ino Polska 

                                                

83 K/1940–1944/2017. 

84 K/1930–1934/2018. 

85 M/1940–1944/2018. 

86 K/1925–1929/2009. 

87 K/1925–1929/2010: „Oder dos wün zyty śwen, wo zy ym ława cy nist ny koma”. 

88 K/1925–1929/2009RN. 

89 K/1925–1929/2015: „Der [noma] dos wiöe ȧ hund”. 
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złodziejska”90. Wypowiedź ta wpisuje się we wzorzec interpretacyjny trzeba być dobrym 

człowiekiem.  

Inna kobieta powiedziała o mężczyźnie, który jej zdaniem torturował jej ojca: „Ja nie 

wiem, czym on był, ale na pewno nie człowiekiem. Bo człowiekiem go nazwać nie można”91. 

Ta wypowiedź to przykład demonizacji, „nieokreślanie obcego jako zwierzęcia i przypisywanie 

mu głównie emocji pierwotnych, ale jako postaci demonicznej, gotowej do zbrodni i 

okrucieństw, których samo wyobrażenie paraliżuje zwykłych ludzi” (Nijakowski 2013: 40). 

Czasem moi rozmówcy twierdzili, że po śmierci ich oprawcy trafili do piekła:  

 

Dziadkowi zęby wybili i go w tym łóżku bili. W łóżku, Tymek, w łóżku. Ale to już chodziły 

bandy, te nasze Pöły, te kurwy tu szły, [wymienia nazwiska wilamowskich Polaków], ale 

ich było a było. Niech już śpią w pokoju. Co oni krzywdy ludziom zrobili. Ady oni są w 

piekle, się muszą smażyć, za to, co zrobili92. 

 

 Jeden z młodszych mężczyzn, syn dotkniętego aresztowaniami Wilamowiana, mówił o 

sprawcach wysiedleń, którzy pojawiali się w jego w snach jako demony93. Wielu moich 

rozmówców zastanawiało się, jaki los spotkał ich oprawców po śmierci, deklarując 

jednocześnie przebaczenie, zgodne z toposem pobożnych Wilamowian: „Maryjo, jak Pan Bóg 

ich będzie sądził? Jo zawsze mówie, niech im ziemia lekką będzie”94. Jedna z kobiet mówiła o 

swoich oprawcach, że „[t]eraz się tak ukrywają, ale noszą to dalej w sumieniu”95. 

Sądy te najczęściej odnosiły się do konkretnych osób bądź do grupy ludzi znajdujących 

się przy władzy. Określano ich „Pöła”, czyli Polakami, lub „ynzer wymysiöejer Pöła”, czyli 

„naszymi wilamowskimi Polakami”. Niektórzy moi rozmówcy przypisywali negatywne cechy, 

które według nich posiadali ich oprawcy, Polacy w ogóle. Jedna z moich rozmówczyń, po 

opowiedzeniu mi o swoich aresztowaniach i wysiedleniu swoich rodziców, dodała: „Jak tu 

serce mieć do takich ludzi? Do Polski, do Polaków? Jak tu mieć, jak tu czuć się dobrze?”96. 

Inna moja rozmówczyni nazwała Polaków wilamowskim słowem „gyciwer”, co oznacza mniej 

                                                

90 K/1925–1929/2009. 

91 K/1930–1934/2018. 

92 K/1940–1944/2017. 

93 M/1955–1959/2017. Z powodu trudności z anonimizacją zdecydowałem się nie wykorzystać tego niezwykle 

ciekawego materiału. 

94 K/1925–1929/2019. 

95 K/1915–1920/2010: „Yta dekja zy zih ȧzu cü ȧn zy triöen dos ym sumjyńe”. 

96 K/1925–1929/2009RN. 
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więcej „bydło”: „Polacy to bydło! Takiego bydła jeszcze na świecie nie było! Wszystkich nos 

wygonili, nos wysiedlili. Ale to pieruny są te Poloki”97. Później mówiła ona, że „Polacy to 

nieprzyjemny naród. (…) Tam Na Końcu [nazwa dzielnicy Wilamowic, gdzie mieszka 

najwięcej autochtonów], to są mądrzejsi ludzie, a tutaj to już są Polacy”98. W tej wypowiedzi 

obecny jest topos głupiego Polaka, wpisujący się we wzorzec interpretacyjny Wilamowianie są 

lepsi od innych.  

Jedna z moich rozmówczyń opowiadała o swojej teściowej: „Moja teściowa, to zawsze 

mówiła po wilamowsku i jak tu przyszła do nas, to mówiła tak [o swoim zięciu]: «Ten przeklęty 

Polak, ten przeklęty Polak!». A ja jej powiedziałam: «Mamo, tak nie możesz mówić». A ona: 

«Tak, mogę! To jest przeklęty Polak!»”99. Osoby, które dobrze mnie znały i uznały mnie za 

swojego, często stosowały pewne skróty myślowe – „kolektywne oczywistości” (por. Welzer, 

Moller & Tschuggnall 2009: 386–387), mówiąc np. o przebywaniu swojego męża w niewoli 

we Francji: „Ci Francuzi robili tam takie obławy jak Polacy. Mój mąż zawsze mówił, że 

Francuzi nic nie byli lepsi od naszych Poloków”100. Moja rozmówczyni nie uważała za 

potrzebne wyjaśnić mi, dlaczego „nasi Polacy” byli źli.  

Jedna z kobiet, z którą nagrywałem po kolei słówka ze słownika języka wilamowskiego, 

wielokrotnie na słowa pozornie niezwiązane z powojennymi prześladowaniami, podawała 

przykłady zdań o złych Polakach: „Śtała to kraść. Polacy kradną. Nam wszystko ukradli, 

pierońscy Polacy!”101. Gdy kobieta poważnie zachorowała na demencję, jej córka skarżyła mi 

się, że: „Mama już nic nie kontaktuje, tylko woła Pöła i Pöła i klnie na Polaków, jak całe 

życie”102. 

W opowieściach moich rozmówców często występował wzorzec interpretacyjny 

naszym Polakom nie można wierzyć oraz związane z nim toposy nieuczciwych Polaków oraz 

Polaków prześladowców. Niektóre moje rozmówczynie uważały, że nadal istnieje 

niebezpieczeństwo ze strony Polaków: „Prześladowali nos dość. Ady słuchoj Tymuś. To jest 

do dzisiejszego dnia. Ino to jest tak, w takim ukryciu trochę. (…) Ale do dzisiejszego dnia. Oni 

                                                

97 K/1920–1924/2011. 

98 K/1915–1919/2010: „Dos ej ȧ mjerskik fulk, di Pöła. (…) Diöt ym End zȧjn gyśȧjterer łoüt. Dö zȧjn śun Pöła 

ȧjgymengt”. 

99 K/1925–1929/2017: „Maj teściowo, zej kuzt byśtenik wymysiöeryś ȧn wi zy dö kom cy yns, ziöet zy ȧzu: «Dar 

ferfłühty Pöła, dar ferfłühty Pöła». Ȧ yhy ziöet ȧzu: «Müter, ȧzu konsty ju ny kuza». «Ju! Dos ej ȧ ferfłühter 

Pöła»”.  

100 K/1920–1924/2020. 

101 K/1925–1929/2008. 

102 K/1945–1949/2015. 
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tam mają w zanadrzu, żeby cię ugryźć”103. Kiedy robiłem dokumentację języka 

wilamowskiego, nagrywając słownik, dwie z moich rozmówczyń podczas każdej wizyty kilka 

razy mnie ostrzegały, że za takie działania mogę pójść do więzienia. Kiedy protestowałem, 

jedna z nich stwierdziła: „Tak Ci się wydaje, ale ja to przeżyłam i wiem, do czego Polacy są 

zdolni”104.  

9.4.1. Topos dobrego Polaka 

W opowieściach moich rozmówców występował również topos dobrego Polaka. Czasami są 

to osoby, które mają jakieś określone, wyjątkowe cechy. I tak pozytywny obraz reprezentują 

tzw. chłopcy z lasu, którzy razem z Wilamowiankami zostali zabrani do gaszenia Młyna 

Neumanna. Według mojej rozmówczyni, póki oni byli w pobliżu, nie trzeba było bać się 

gwałtów ze strony polskich strażników105. Innym przykładem była sąsiadka mojej 

rozmówczyni, której „[m]ąż był kumunistą przed wojną i go Niemcy zgładzili, my jej pomagali 

za Niemca, to ona nam potem pomagała po wojnie”106. Moja rozmówczyni przyjaźniła się z jej 

córką, która ocaliła ją kilkakrotnie przed aresztowaniami. Takich historii było wiele, jednak 

zawsze osoby te były wymienione z imienia i nazwiska i ich czyny, choć chwalone przez 

Wilamowian, pomijane były przez nich w generalizujących opiniach o Polakach. 

 Najczęściej ci „dobrzy Polacy”, to „Polacy z Polski”: urzędnicy, sędziowie, znajomi 

pochodzący z dalej położonych miast. Należeli oni do innej kategorii osób. Przedstawiani byli 

jako ci sprawiedliwi, którzy bronili Wilamowian przed „naszymi Polakami” – z okolicznych 

wsi, którzy niesprawiedliwie oskarżali. Topos ten podobny jest więc do toposu dobrego Ruska. 

Wpisują się też we wzorzec interpretacyjny wiary w funkcjonowanie państwa oraz topos 

konieczności przestrzegania prawa – to przedstawiciele państwa byli najczęściej tymi dobrymi 

Polakami. W poprzednim rozdziale przytoczyłem wiele przykładów pomocy udzielanej 

Wilamowianom przez Polaków z zewnątrz, np. przy rehabilitacji czy odzyskiwaniu majątków 

po wysiedleniu. 

O ile „naszym Polakom” moi rozmówcy nie wierzyli, to opinia Polaków z zewnątrz 

była dla nich ważna, jak dla mojej rozmówczyni: „I nikt nie był winien nic, bo do nas 

przyjechali z Czarnego Dunajca, z Kęt i powiedzieli: «Wilamowianie są bardzo dobrzy ludzie, 

                                                

103 K/1925–1929/2017. 

104 K/1925–1929/2008. 

105 K/1925–1929/2010. 

106 K/1925–1929/2009. 
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bardzo pracowici i bogaci»”107. Także Polacy w Łodzi, Warszawie i Kudowie, gdzie 

Wilamowianie wyjeżdżali, byli postrzegani przez moich rozmówców jako ludzie uczciwi i 

sprawiedliwi, którzy Wilamowian doceniali. 

 Czasami „dobrymi Polakami” byli również „nasi Polacy”. Były to raczej pojedyncze 

osoby, o których moi rozmówcy mówili: „Polak, ale dobry człowiek” – wypowiedź ta 

dodatkowo pokazuje, że samo określenie „Polak” mogło w kontekście funkcjonujących 

toposów dotyczących Polaków sugerować coś zupełnie odwrotnego. Jedna z kobiet opowiadała 

mi, że mężczyzna, który ją wysiedlił, po jakimś czasie zmienił zdanie i chciał jej oddać dom, 

ale bał się innych Polaków: „Jo bych wos puścił, ale te pierony by mnie zabiły”108.  

Stanisław Danek pisał o sytuacji, która wydarzyła się, gdy przebywał w areszcie w 

Wilamowicach: „Poprosiłem pana Kozła[,] że chcę wyjść za własną potrzebą, na co wyraził 

zgodę. Zastrzegł jednak[,] ażeby nigdzie się nie oddalać, a broń Boże[,] byśmy nie próbowali 

ucieczki, ponieważ miałby duże kłopoty z kapitanem NKWD, gdyż jest surowy i złośliwy” 

(Danek b.d.: 4). Opowieści o „naszych Polakach”, którzy nie chcieli krzywdy Wilamowian, ale 

sami bali się, czy to NKWD, czy innych „naszych Polaków”, pojawiają się rzadko, a ich 

bohaterowie prawie zawsze są wymienieni z imienia i nazwiska. Nie musi to jednak oznaczać, 

że takie sytuacje były wyjątkowe, a raczej świadczy o tym, że dla członków 

wilamowskocentrycznej wspólnoty pamięci, którzy konstruowali analizowaną przeze mnie 

narrację, były mniej istotne. 

W przytoczonych wypowiedziach widoczny jest topos uczciwych Wilamowian – 

zachowali się uczciwie, żeby znajomy Polak nie miał później problemów, a także topos 

konieczności przestrzegania prawa – nie uciekli, bo dostosowali się do obowiązującego prawa. 

Niektórzy z moich rozmówców przedstawiali to jako historie bohaterskie. Dla innych miał to 

być przykład na naiwność i głupotę, za którą przyszło ich bohaterom później zapłacić.  

 W wielu przypadkach moi rozmówcy mówili o tym, że poproszenie o pomoc jakiegoś 

Polaka dało wymierne efekty. Pisałem już o tym, że niejednokrotnie zaprzyjaźnieni Polacy 

„udawali”, że wysiedlają jakąś wilamowską rodzinę po to, żeby tej nie wysiedlił nikt obcy, a w 

efekcie rodzina pozostawała w swoim domu. Były też historie o tym, że znajomości z którymś 

z „naszych Polaków” pomagały w odzyskaniu strojów czy wcześniejszym wyjściu z obozu.  

                                                

107 K/1920–1924/2009. 

108 K/1920–1924/2019. 
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 Jedna z moich rozmówczyń mówiła, że jej ojciec zapisał mieszkańców okolicznych wsi 

do fikcyjnej pracy w czasie okupacji, a więc jej zdaniem „uratował dwadzieścia Polaków”, a 

na jego rozprawie rehabilitacyjnej tylko jeden stawił się, żeby to potwierdzić. Z tym jednym 

człowiekiem kobieta ta długo się przyjaźniła i często podkreślała pomoc, jaką od niego 

uzyskała. Jednocześnie mówiła o pozostałych, którzy się nie pojawili lub składali fałszywe 

oskarżenia. W tej opowieści widoczne są przeciwstawne sobie toposy niewdzięcznych Polaków 

i Wilamowian pomagających Polakom. Człowiek, który bronił ojca mojej rozmówczyni jest 

wyjątkiem reprezentującym topos dobrego Polaka. 

Wydaje się więc, że podobnie jak w przypadku dobrego Ruska w opowieściach 

mieszkańców Wielkopolski zebranych przez Annę Wylegałę, wśród Wilamowian, z którymi 

rozmawiałem, „dobry Polak” jest „co do zasady wyjątkiem potwierdzającym regułę, 

zjawiskiem niecodziennym, wyróżniającym się na korzyść wśród ogółu barbarzyńców” 

(Wylegała 2014: 95). Wiąże się to zapewne z przedwojenną specyfiką tożsamości Wilamowian, 

dla których Polacy byli obcymi. Należy też pamiętać, że ten zrekonstruowany obraz Polaka, a 

więc wyobrażenie Wilamowian na temat różnic między nimi a Polakami, wyłania się z narracji 

o powojennych prześladowaniach.  

Jak pisał Eriksen (2013: 55), etniczność i tożsamości społeczne są zależne od 

okoliczności. Obraz Polaka jest złożony i uwarunkowany kontekstowo, odnosi się do 

konkretnego okresu w historii grupy, grupowej traumy. Te obrazy mogłyby być inne, gdyby 

nie dotyczyły tego dla wilamowskocentrycznej wspólnoty pamięci podstawowego, ale i 

traumatycznego okresu. Należy również pamiętać, że „negatywne stereotypy na temat grupy 

rządzącej mogą łagodzić poczucie bezsilności i rezygnacji – być postrzegane jako symboliczna 

zemsta uciskanych” (Eriksen 2013: 47). Obraz Polaka wynikający z różnic klasowych i 

kulturowych był negatywny już przed wojną, a traumatyczne doświadczenia powojenne 

pozwoliły dodać do niego nowe elementy – toposy, wzorce interpretacyjne mocno związane z 

tym trudnym czasem. 

Dla moich rozmówców osoby, które ten obraz Polaka podzielały, były „swoje”, a ci, dla 

których taki obraz wydawał się krzywdzący – obce, co wynika z tego, że to właśnie wśród 

członków własnej grupy etnicznej nie trzeba obawiać się obcości (Obrębski 2005: 162). W tym 

wypadku moi rozmówcy zdawali sobie sprawę, że bezpiecznie mogą opowiadać o swoich 

przeżyciach wśród osób należących do tej samej wspólnoty pamięci, a niekoniecznie wśród 

swoich dzieci bądź wnuków. 

 Prześladowania powojenne były dla Wilamowian taką traumą, że niezależnie od 

pojawiającego się w ich opowieściach wspomnieniowych toposu dobrego Polaka, utrwalił się 
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topos Polaków prześladowców. Zbudowany jest on na toposach Polaka bezbożnika, 

niegospodarnego i niewdzięcznego wobec Wilamowian, którzy pomagali Polakom w czasie 

wojny. Taki uogólniony negatywny obraz Polaków obecny w relacjach moich rozmówców był 

odporny na pojawienie się wyjątków – osób pomagających Wilamowianom. 

9.5. Ślązacy 

W opowieściach Wilamowian o Volksliście i okresie powojennym pojawiali się również 

Ślązacy. Niektórzy Wilamowianie utożsamiali się z nimi. Jedna z moich rozmówczyń 

opowiadała mi o swoim mężu, który pisał listy do mieszkającej w Niemczech dziewczyny, 

którą poznał w czasie wojny. Kiedy prosił żonę, żeby mu pomogła sprawdzać ze słownikiem, 

czy nie ma błędów, ona powiedziała mu „No ale przecież ona wie, że jesteś Górnoślązakiem, 

to nie mówisz po niemiecku tak jak oni”109. W relacjach o wysiedleniach i Wilamowianach, 

którzy wyjechali do śląskich miast w celu ukrycia się i przetrwania najtrudniejszego okresu, 

Ślązacy przedstawiani byli jako dobrzy ludzie, pomocni, rozumiejący Wilamowian i 

nieprześladujący ich.  

Jedyny przykład niechęci do Ślązaków zarejestrowałem, kiedy jedna z moich 

rozmówczyń mówiła mi, że kiedy mieszkała ze swoją matką w Pszczynie, nie rozmawiały ze 

sobą po niemiecku, tylko po wilamowsku, „[b]o Ślązacy rozumieli po niemiecku, a my 

miałyśmy takie szklane drzwi i wszystko było słychać”110.  

Interesująca w kontekście wspólnych losów Wilamowian i Ślązaków jest relacja mojej 

rozmówczyni dotycząca wesela, które odbyło się w październiku 1946 roku w jednej z wiosek 

między Opolem a Gliwicami. Żenił się tam jej wujek – Wilamowianin. Na weselu tym byli 

Ślązacy, ale w pewnym momencie moja rozmówczyni zobaczyła, że kilka dziewcząt przysiadło 

się do Wilamowian, gdy weszli tam jacyś obcy mężczyźni. Według mojej rozmówczyni: „One 

się bały, że ich pozamykają, ale jak usłyszeli, że my mówimy po polsku, to powiedzieli: «Ja, 

oni tu z Warszawy, to nie mogymy nic tu zrobić». I te dziewczyny nam mówiły: «Państwo nas 

uratowali, bo by nos tu też wszystkich pozamykali». Widzisz, tam też tak wojażyli ze 

Ślązokami”111. W opowieści o prześladowaniach Ślązaków pojawiły się więc te same toposy, 

co w opowieściach o Wilamowianach, a także wzorzec interpretacyjny nieuczciwego 

                                                

109 K/1920–1922/2012: „No oder ejs wȧs, do dy byst ȧ Oberślezjer, do dy ny kuzt ȧzu Doüć wi zej”. 

110 K/1925–1929/2010. 

111 K/1925–1929/2006. 
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potraktowania po wojnie. Według mojej rozmówczyni prześladowcy nie działali legalnie, skoro 

wystraszyliby się gości z Warszawy: „bo to takie same bandyty musiały być jak ci nasi”112. 

Wilamowianie zbliżyli się więc do Ślązaków przez wspólne doświadczenia wojenne i 

powojenne oraz poczucie odrębności etnicznej od Polaków.  

9.6. Wilamowianie – autoobraz 

Podczas moich badań słyszałem wiele na temat tego, kim są Wilamowianie.  Obraz 

Wilamowiana budowany był przez moich rozmówców w opozycji do innych. Głównym 

punktem odniesienia dla większości moich rozmówców byli Polacy. Obraz Wilamowiana 

wśród członków wilamowskocentrycznej wspólnoty pamięci, zwłaszcza tych starszych, był 

wyidealizowany, co można wiązać z tym, że wizerunek własnej grupy jest „negatywem tych 

wszystkich obrazów, w których ujmuje ona rzeczywistość obcych grup etnicznych” (Obrębski 

2005: 163).  

Dwa często pojawiające się toposy, z których zbudowany był obraz Wilamowiana, to 

uczciwi i sprytni Wilamowianie. Wiążą się one z dwoma konwencjami opowiadania: 

gospodarskiej – o uczciwej i ciężkiej pracy na roli, oraz handlarskiej – o sprycie i nie zawsze 

uczciwych sposobach zarobku. Takie pozytywne obrazy Wilamowiana obecne były w 

opowieściach członków wilamowskocentrycznej wspólnoty pamięci.  

Zdaniem Eriksena „[t]ożsamości mogą się zmieniać, w miarę jak zmienia się 

społeczeństwo, i z całą pewnością nie są tak «wewnętrzne», prywatne i niezmienne, jak można 

by zdroworozsądkowo przyjąć” (Eriksen 2013: 97). Tak też jest z tożsamością wilamowską i 

obrazami samych siebie tworzonymi przez Wilamowian. 

Punktem wyjścia dla mojej analizy jest stwierdzenie, że w oczach moich wilamowskich 

rozmówców Polacy należeli do obcej grupy. Wilamowianie konstruowali swoją tożsamość 

etniczną właśnie w relacji do Polaków. W zależności od narracji Wilamowianie od początku 

byli postrzegani jako obcy albo się tacy stali z powodu wykluczenia przez Polaków. Jedna z 

moich rozmówczyń stwierdziła, że krzywda, jaka spotkała ją ze strony Polaków, nie pozwala 

jej na czucie się Polką: „Jak mogłabym się do tych Polaków… że też jestem Polką. Serce mnie 

boli. Nie”113. Inna kobieta mówiła, że „sąsiedzi nas nie lubieli, bo nam mówili, że my nie są 

                                                

112 K/1925–1929/2006. 

113 K/1925–1929/2010: „Wi kon yh mih cy dan Pöła cü… do’h oü ȧ Pöłyn bej. Tüt mih s’hȧc wej. Nȧ”.  
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Polakami”114. Jeszcze inna rozmówczyni wspominała: „ja przed wojną byłam Polką, byłam 

przy Orlętach, a potem byłam Niemką, bo mnie chcieli wysiedlić i ograbić z majątku”115.  

Chociaż te trzy wypowiedzi różnią się od siebie, to we wszystkich widoczny jest dystans 

do Polaków. Pierwsza Wilamowianka uważała, że nie może poczuć się Polką. Druga, że to 

Polacy jej nie chcą. W trzeciej wypowiedzi ważne jest wspomnienie o udziale kobiety w 

polskiej organizacji patriotycznej: przez udział w niej stała się „prawdziwą Polką”, bliższą 

„Polakom z zewnątrz”. Jak już wspomniałem, figura „Polaka z Polski” stała w opozycji do 

„naszych Polaków”, dla których, zgodnie z toposami bezbożników, złodziei i prześladowców, 

nie liczył się patriotyzm, a nienawiść do Wilamowian i chęć zysku. Taka narracja wpisuje się 

we wzorzec interpretacyjny naszym Polakom nie można wierzyć, a także Wilamowianie są lepsi 

od innych. 

Dystans do Polaków obecny był jednak i wcześniej, co pokazują moje badania, a także 

niektóre dokumenty i opracowania (Król & Maryniak 2019; Neels 2012; Szymeczko 2003). 

Moje rozmówczynie – wilamowskie Polki – mówiły mi: „W szkole to za mną dziecka wołały 

«Pöła, Pöła»”,116 „Jak tu się wydałam, to babka moigo to nie była ze mnie rada, że jestem Polka, 

bo ona by wolała Wilamowianke, to mówiła ciągle o mnie «Pöła»”.117 Jedna z Wilamowianek 

opowiadała mi: „Mój mąż miał do ciotki i mojej mamy pretensje, że jak przechodził, to o nim 

powiedziały «Pöła». No ale o co się miał obrazić, jak mu prowde powiedzieli”118. 

W wypowiedziach Wilamowian zarejestrowanych przez naukowców pojawiały się 

zapewnienia o przywiązaniu do polskiej tożsamości narodowej. Nie staram się tu opisać 

tożsamości Wilamowian, lecz narracyjną konstrukcję ich własnego obrazu. Istotne jest więc, 

że czasem od tych samych osób, które przed dziennikarzami czy naukowcami z zewnątrz 

podawały argumenty za swoją polskością, słyszałem też, że: „My zawsze byli inni ludzie”119. 

Innym razem padały opinie o ich bliższych związkach z Niemcami: 

 

Niemcy byli zawsze mądrzejsi od Polaków. Dlatego my, Wilamowianie, byliśmy mądrzejsi 

od tych wszystkich sąsiadów, wszystkie wsie dookoła. I przez to my byli prześladowani. 

Bo było wysoko ludzie wykształceni, inaczej gospodarkę prowadzili. [nazwisko Polaka ze 

                                                

114 K/1925–1929/2019. 

115 K/1920–1924/2018. 

116 K/1930–1934/2018. 

117 K/1925–1929/2020. 

118 K/1940–1944/2018. 

119 K/1920–1924/2020. 
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Starej Wsi] się nie mógł nadziwić, jak my gotujemy, jak my tu sie odbywomy, on sie nie 

mógł tego napatrzeć. Inaczej my… to było gdzieś od korzeni wzięte. Inaczej my już byli 

nauczeni. Przecież my ludzie tu przyszli, nie głupcy ludzie. Oni [pierwsi osadnicy] musieli 

być mądrymi ludźmi, że to przybyli, no nie? Głupi człowiek by nie wyjechał120. 

 

Moja rozmówczyni wyraźnie dystansowała się od Polaków, w swojej wypowiedzi 

okazała dumę ze swoich przodków, których mądrość i zaradność miała być podwaliną 

późniejszego dobrobytu Wilamowic. Podała również przykłady na obiektywne według siebie 

różnice między kulturą i codziennym życiem Polaków i Wilamowian. W wypowiedzi tej 

widoczny jest wzorzec interpretacyjny Wilamowianie są lepsi od innych, zgodnie z którym 

Wilamowianom można przypisać głównie pozytywne cechy. Wiążą się z nim toposy mądrych, 

a także niewinnych Wilamowian (prześladowani przez zazdrość, a nie czyny). 

Jak to możliwe, że ta sama kobieta wcześniej mówiła, że jest Polką? Z jednej strony 

wynika to z tego, że tożsamość jest kontekstowa i w różnych sytuacjach może być inaczej 

odczuwana. Legenda o pochodzeniu od Wilhelma, od Flamandów, od Fryzów, z Anglo-Sasji 

czy innych egzotycznych miejsc jest silnym spoiwem wilamowskiej tożsamości również w 

najmłodszym pokoleniu. Choć sugeruje ona opozycyjną tożsamość do mieszkańców 

okolicznych wsi, nie wyklucza łączności z polską państwowością, gdyż tożsamość 

Wilamowian jest wielowymiarowa. 

W kontekście identyfikacji Wilamowian z polską państwowością ważny jest wzorzec 

interpretacyjny wiary w funkcjonowanie państwa oraz topos konieczności przestrzegania 

prawa. Niezależnie od tego, z jakim państwem mieli do czynienia, Wilamowianie byli wobec 

niego lojalni, co mogło przyczynić się do tego, że zachowali swoją odrębność mimo 

zmieniających się granic. Nawet w ich opowieściach o okresie powojennym, to „nasi Polacy” 

– mieszkańcy okolicznych wsi i Polacy z Wilamowic – byli przedstawiani jako odpowiedzialni 

za większość zła, które się przydarzyło Wilamowianom. Natomiast „Polacy z Polski”, często 

funkcjonariusze systemu komunistycznego, zostali przedstawieni jako ci „dobrzy Polacy”. 

Lojalność Wilamowian wobec zmieniających się organizmów państwowych wpisuje się we 

                                                

120 K/1920–1924/2017: „Dy Doüća wün inda gyśȧjterer owi dy Pöła. Diöh dos wün wjyr Wymysiöejyn, wün 

gyśȧjter wi di ganca nökwyn, wszystkie wsie dookoła. I przez to my byli prześladowani. Bo było wysoko ludzie 

wykształceni, inaczej gospodarke prowadzili. [nazwisko Polaka ze Starej Wsi] się nie mógł nadziwić, jak my 

gotujemy, jak my tu sie odbywomy, on sie nie mógł tego napatrzeć. Inaczej my… to było gdzieś od korzeni wzięte. 

Inaczej my już byli nauczeni. Przecież my ludzie tu przyszli, nie głupcy ludzie. Zy müsta zȧjn gyśȧjty łoüt gywast, 

do zy zȧjn dö rȧjnköma, no ny? Ȧ dułer menć wyt ny roüsfiöen”. 
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wzorzec interpretacyjny wiary w funkcjonowanie państwa oraz topos konieczności 

przestrzegania prawa. Wydaje się jednak, że w opowieściach lojalność wobec państwa 

przedstawiana jest nie tyle jako cecha charakteryzująca Wilamowian, co jako sposób na 

osiągnięcie przez nich rzeczywistego celu, jakim było pozostanie w Wilamowicach (zgodnie z 

wzorcem interpretacyjnym przywiązania do ziemi). Moi rozmówcy mieli więc poczucie, że 

państwa i granice mogą się zmieniać, mogą znikać z mapy i się pojawiać, ale związek z ziemią 

i ojczyzną, jaką są Wilamowice, zostaje. Dlatego też odczuwali potrzebę życia z innymi 

grupami w ramach tych organizmów państwowych, jako pełnoprawni obywatele, jednocześnie 

zachowując dystans do „naszych Polaków”. To w opozycji do tych ostatnich konstruowali 

swoją tożsamość moi rozmówcy.  

Co więcej, moi interlokutorzy nie uważali „naszych Polaków” za bardziej polskich od 

nich samych. Wielokrotnie słyszałem, że „[m]y, Wilamowianie, sie musieli uczyć po polsku w 

szkole, to my pięknie mówili po polsku, a na tych wioskach mieli różne akcenty, to jak ja 

pojechałam do Warszawy, to mi mówili, jak panienka pięknie mówi”121. Zdaniem mojej 

rozmówczyni Wilamowianie mówili więc „lepiej” po polsku niż „nasi Polacy”. Również w tej 

historii widoczny jest wzorzec interpretacyjny Wilamowianie są lepsi od innych. 

W zebranych przeze mnie relacjach znalazło się wiele wprost wyrażonych wypowiedzi 

o niepolskiej tożsamości Wilamowian. Moi rozmówcy – Wilamowianie wiedeńscy, którzy w 

czasie wojny lub po wojnie wyjechali do Wiednia, powiedzieli mi nawet, że uważają za 

niezwykle dziwne, że w Wilamowicach ktoś się uważa za Polaka122. Ale również w 

wypowiedziach moich rozmówców zamieszkałych w Wilamowicach pojawiały się sugestie, że 

podawanie się przez Wilamowian za Polaków to maska, którą należy przybrać dla 

bezpieczeństwa własnego lub grupy: „Nie jesteśmy Polakami. A musimy mówić, że jesteśmy. 

Bo by nas jeszcze wysiedlili. «Polok a świnia to jedna rodzina». Tak mówią sami Polacy”123. 

Trudno powiedzieć, dlaczego moja rozmówczyni uważała, że „tak mówią sami Polacy”, istotne 

jest jednak, że ta opinia została powtórzona też przez inne Wilamowianki. Jedna kobieta o 

swoim mężu powiedziała mi (ściszając głos i upewniając się, czy nikt nie słyszy): „On nie był 

Polakiem, mój mąż. On chciał wyjechać do Niemiec”124. 

                                                

121 K/1920–1924/201 

122 K/1930–1934/2018. 

123 K/1925–1929/2011: „Wjyr zȧjn ju kȧ Pöła ny. Ȧ wer müsa jok ziöen, do wer zȧjn. Do wjyn zy yns nö oüszidln: 

«Polok a świnia to jedna rodzina». Dos kuza dy Pöła śun”. 

124 K/1920–1924/2020: „Har wiöe kȧ Pöła ny, mȧj kłop. Har wułd uf Doüćłand fiöen”. 
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Moi rozmówcy nienależący do wilamowskocentrycznej wspólnoty pamięci mieli 

jednak negatywny obraz Wilamowian. Uważali, że Wilamowianie są „wredni, robią tylko to, 

co się im opłaca, plotkują”125. Kiedy w prywatnej rozmowie ktoś opowiadał, że spotkała go 

przykrość od jakiegoś Wilamowiana, słyszałem często: „Tak, typowo wilamowskie 

zachowanie”126. Wiele negatywnych wypowiedzi na temat Wilamowian zarejestrowanych 

wśród mieszkańców okolicznych wsi opublikowali Libera i Robotycki (2001). 

 Takie wypowiedzi słyszałem również często od członków młodego pokolenia 

Wilamowian. Dla nich był to powód, dla którego nie identyfikowali się z Wilamowicami: „Jak 

ktoś pyta, to mówię, że jestem z Bielska”127. Nieprzyznawanie się przy innych do pochodzenia 

z Wilamowic nie musi jednak oznaczać rezygnacji z wilamowskiej tożsamości. Jeden z 

mężczyzn mówił mi: „Jak gdzieś jestem i mnie pytają, to mówię, że z Oświęcimia, nie z 

Wilamowic, bo we Wilamowicach mi ludzie krzywdę zrobili”128. Mężczyzna ten deklarował 

jednak przywiązanie do języka wilamowskiego i historii Wilamowian. Jego zdaniem krzywda 

spotkała go od jego rówieśników, którzy w jego oczach nie byli częścią wyidealizowanego 

obrazu przedwojennych Wilamowic. Autoobraz może być więc negatywny również wśród osób 

identyfikujących się z daną grupą. Na przykładzie Europy takie sytuacje opisano już np. w 

Finlandii czy na Bałkanach (Roth 1998: 28–29). Może być on wynikiem narracji grupy 

dominującej, w tym wypadku Polaków z okolicznych wsi, w których wypowiedziach jest wiele 

negatywnych toposów i wzorców interpretacyjnych dotyczących Wilamowian. 

Z opowieści, toposów i wzorców interpretacyjnych typowych dla 

wilamowskocentrycznej wspólnoty pamięci wyłania się obraz Wilamowian jako grupy o 

zróżnicowanej, złożonej tożsamości. Konstruowana jest ona w opozycji do Polaków z 

okolicznych wsi i Polaków z Wilamowic, ale także w stosunku do Niemców. Jak to często bywa 

w przypadku autoobrazu, Wilamowianie są w nim wyidealizowani. 

9.7. Toposy w opowieściach o kontaktach wilamowsko-polskich  

Kontakty Wilamowian z Polakami w kontekście drugiej wojny światowej i okresu 

powojennego były trudne. Moi rozmówcy w swoich relacjach przekazali mi toposy Polaków 

prześladowców i Wilamowian ofiar. Fakt, że najczęściej używali oni słowa „Polak”, zamiast 

                                                

125 K/1950–1954/2021. 

126 M/1940–1944/2011. 

127 K/1985–1989/2014. 

128 M/1955–1959/2020. 
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nazw własnych mieszkańców konkretnych wsi, jak starowsianie czy pisarzowianie, świadczy 

o tym, że Polacy z okolicznych wsi byli dla Wilamowian jedną grupą obcą. Wizerunek własny 

Wilamowian jest więc negatywem cech grupy obcej (por. Obrębski 2005: 163): mieszkańców 

okolicznych wsi kolektywnie nazwanych przez Wilamowian Polakami, czasem z 

doprecyzowaniem „nasi Polacy”. 

9.7.1. Toposy uczciwych Wilamowian i Wilamowian pomagającym innym i niewdzięcznych 

Polaków na przykładzie rejestrowania Polaków do pracy 

Toposy te występują w niemal wszystkich wilamowskocentrycznych relacjach i odnoszą się do 

różnych wydarzeń129. Jednak to w relacjach o rejestrowaniu Polaków do pracy w czasie 

okupacji pojawiają się one łącznie. Jak pisał Gara: „Z braku rąk do pracy władze niemieckie 

pozwoliły Wilamowianom zatrudniać Polaków do pracy w gospodarstwach. Dzięki temu dużo 

Polaków ocalało i uniknęło wywiezienia do prac przymusowych w III Rzeszy. Do pracy w 

wilamowskich gospodarstwach zgłaszali się nie tylko Polacy z Wilamowic, ale także z 

sąsiednich wiosek” (Gara 2007a: 23). Dalej autor pisał o nielojalności Polaków wobec 

Wilamowian, która przejawiała się w aktywnym prześladowaniu po wojnie, co jest przykładem 

toposu niewdzięcznego Polaka. 

 Rejestrowanie Polaków do pracy w Wilamowicach zostało odnotowane w wielu 

publikacjach naukowych traktujących o historii Wilamowic. Urszula Perkowska, powołując się 

na Bilczewskiego, pisała: 

 

Ochroną przed wywozem na roboty przymusowe było czasem uzyskanie zatrudnienia u 

miejscowych Volksdeutschów. Według relacji Eugeniusza Bilczewskiego wielu 

mieszkańców okolicznych wsi znalazło schronienie przed wywózką dzięki możliwości 

formalnego zgłoszenia się do pracy u wilamowskich właścicieli gospodarstw rolnych. 

Meldowali się oni u poszczególnych gospodarzy jako pracownicy rolni. Mieszkali przy 

tym w swoich domach rodzinnych, a dla zachowania pozorów pokazywali się od czasu do 

czasu u swoich wilamowskich pracodawców. Nie wszyscy jednak tylko pozorowali pracę. 

U Stanisława Foxa przez okres okupacji faktycznie pracował jako zarządca gospodarstwa 

                                                

129 Opowieści o zapisywaniu Polaków do pracy obecne są również w relacjach represjonowanych po wojnie 

Niemców z okolicznych wsi (por. Giertler 2021: 49). 
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Franciszek Nikiel, skądinąd posiadający stopień inżyniera rolnika uzyskany na 

Uniwersytecie Jagiellońskim (Perkowska 2001a: 199)130.  

 

 Jej tekst cytowany był również przez innych autorów (Chromik 2019: 137; 

Staniszewska-Kogut 2015: 117). O tej i innych formach pomocy udzielanej Polakom przez 

Wilamowian pisał również Lech Krzyżanowski, zaznaczając jednocześnie korzyści, jakie 

czerpali ci drudzy z powodu bliskości miasta uznanego za niemieckie (Krzyżanowski 2018: 

242). Autor zwrócił uwagę na brak sympatii Polaków do Wilamowian. Podobnie widzieli to 

moi rozmówcy: „Te wsie wokół miały się dużo lepiej niż tam dalej w Polsce. Za rzeką, za Sołą, 

tam już była Gubernia, tam już było. Tam już było tak, że mieli mało chleba na kartki, mało 

mięsa, a te wioski tu naokoło miały dużo, lepsze kartki”131. Sfabularyzowane i sfolkloryzowane 

historie, zawierające w sobie toposy typowe dla wilamowskocentrycznej wspólnoty pamięci, 

zostały rozpowszechnione również dzięki prasie: 

 

Volkslista dawała liczne przywileje: możliwość kupowania lepszych produktów, 

znalezienia pracy i uchronienia się przed wywózką na roboty przymusowe do Niemiec. Ale 

z wilamowickich folksdojczów czasem korzyści mieli i Polacy. Nieżyjący ojciec Heleny 

Biby był Ortsbauerführerem, czyli odpowiedzialnym za gospodarstwa rolne. Udało mu się 

załatwić w Arbeitsamcie pracę dla trzydziestu pięciu Polaków, którzy będąc u 

„wilamowickiego bauera”, uniknęli wywózki w głąb Niemiec. Tak przeżył wojnę 

Franciszek Nycz, zwany Pęciną – ojciec biskupa Nycza (Łoś 1998). 

 

Podobnie referowała to niderlandzka gazeta: „Wielu mieszkańców z etykietą Niemca 

próbowało na różne sposoby pomóc Polakom. Podpisywali oświadczenia, że ten lub tamten był 

u nich zatrudniony. Tak uratowali Polaków przed deportacjami do obozów pracy” (Freyer-

Macola 2002: 59). W ten sposób również w mediach reprodukowane były toposy niewinnych 

                                                

130 Należy zwrócić uwagę na słowa autorki o tym, że nie wszyscy „pozorowali pracę”. O ile teza taka jest jak 

najbardziej słuszna, podany przez badaczkę przykład wymaga wyjaśnienia. Według mojej kwerendy Franciszek 

Nikiel był Wilamowianem, który odmówił podpisania Volkslisty. Podpisał ją za to brat jego matki – Stanisław 

Fox, który zatrudnił go jako zarządcę gospodarstwa, w którym obydwaj mieszkali. Podany przykład świadczy 

więc raczej o wzajemnej pomocy rodzinnej w czasie okupacji niż faktycznym zatrudnianiu. 

131 K/1925–1929/2009RN: „Di djyfyn ymsrod hota zih oü fejł beser wi diöt weter y Pöłn. Hynder, hynderum fłus, 

hynder Soła, diöt wiöe śun gubernia, diöt wün śun, diöt wün zyty … wing brut hota zy diöt uf dy cydułn, wing 

fłȧś, ȧ dö di djyfyn ymsrod di hota hefa, beser cydułn”. 
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Wilamowian oraz Wilamowian pomagających innym, co wzmacniało je również w samych 

Wilamowicach. 

Według moich rozmówców nie każda wilamowska rodzina mogła zarejestrować 

Polaków. Oprócz Volkslisty należało wykazać, że posiada się duże gospodarstwo, na którym 

nie ma kto pracować, np. z powodu poboru do wojska: 

 

Bo my mieliśmy trzech Polaków zarejestrowanych: ze Starej Wsi, z Hecznarowic i z 

Bielan, bo rodzice mieli Volksliste, a brat był na wojnie, mój najstarszy brat. To mogliśmy 

sobie zapisać jakiegoś chłopca, nie musiał jechać do Niemiec. Nie wzięli ich do Niemiec, 

no to mieliśmy trzech, trzech ze wsi, to mówiliśmy z nimi po polsku, bo nie umieli po 

wilamowsku132. 

 

 Oprócz toposów Wilamowian pomagających innym czy uczciwych Wilamowian, relacje 

te mają czasem cechy historii bohaterskich. Ich aktorzy musieli, zdaniem moich rozmówców, 

coś poświęcić lub zaryzykować dla dobra Polaków. Jedna z moich rozmówczyń mówiła o 

swoim ojcu, który z racji swojej pozycji Ortsbauernführera rejestrował wielu Polaków do pracy: 

 

[nazwisko Polaka z Hecznarowic] zarejestrował u [przydomek Wilamowianki]. Potem 

jeszcze jedna starowsianka przyszła prosić. Tata tak powiedział ciotce [przydomek]: „Hala, 

jedź sama do Arbeitsamtu. Ja już nie mogę jechać, bo mnie ciągle atakują, czemu on tyle 

Polaków zarejestrował. Ja ci przyjdę, pokażę, gdzie, ale ja nie wejdę do środka. Musisz 

sama prosić, żeby ci tych Polaków zarejestrowali”133. 

 

 Rozmówczyni podkreślała ryzyko wielokrotnego rejestrowania Polaków przez jej 

ojca134. Według niej Polacy okazali niewdzięczność, kiedy nie chcieli pomóc jej ojcu, kiedy był 

więziony w obozie w Jaworznie, a także na rozprawie rehabilitacyjnej. Rozmówczyni tak 

zapamiętała rozmowę z jednym z nich:  

                                                

132 K/1925–1929/2009RN: „Bo wjyr hota drȧj Pöła fu Wymysdiöf, fu Hylćȧdiöf ȧn fu Błan hotwer ȧjgytriöen, 

bo dy ełdyn, dy hota dy Volksliste, ȧn der brüder wiöe ym krig, mȧj brüder ełder, der ełdsty, do kundwer yns nama 

jynt büwa ȧjśrȧjwa, diöft’ȧ ny fiöen uf Doüćłand. Zy nöma zy ny uf Doüćłand, no to hotwer drȧj, drȧj fun djyfyn, 

no to kuztwer pönyś myt jyn, bo zy kunda ny wymysiöeryś”. 

133 K/1920–1924/2017: „[noma] rejestrjyt’ȧ dö cym [śpicnoma]. Nöhta nö ȧ Wymysdiöferyn kom oü bata. Der 

tȧta ziöet ȧzu yr [śpicnoma]-müm: «Hȧla, fiöe ȧłȧn ys Arbeitsamt. Yh kon śun ny fiöen, mejh ȧtakjyn zy śun, 

fyrym’ȧ zöfuł Pöła ȧjrejestrjyt. Yhy wa der kuma, yhy wa der wȧjza, wun, oder yhy wa ny nȧjgejn. Dü müst ȧłȧn 

byta, do zy dan Pöła zu ȧjgyrejestrjyt hota»”.  

134 Historię tę opowiedziała również prasie (Łoś 1998). 
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Potem wzięli tatę, a potem [nazwisko] nawet nie przyszedł. Ja nie mogłam tego powiedzieć, 

[imię], powiedziałam, razem my robili w polu: „Dlaczegoś taki był, żeś nie przyszedł 

powiedzieć tatowi, żeś u nas pracował i że tata kogo dał do lagru albo coś takiego. Nie 

przyszedeś”; [nazwisko Polaka ze Starej Wsi] powiedział: „Nie bójcie się, bo ja przyjdę 

sam”135. 

 

 Moja rozmówczyni narzekała, że z jednym z nich w czasie okupacji pracowała na polu 

sąsiadów, u których był zarejestrowany, a po wojnie nie mówił jej nawet „dzień dobry”. Na 

rehabilitacji jej ojca przeprowadzonej w sądzie stawiło się tylko pięciu Polaków, których jej 

ojciec zarejestrował. Czterech z nich oskarżało go o kolaborację i ukrywanie broni, według 

mojej rozmówczyni niesłusznie, a tylko jeden go bronił. Ostatecznie mężczyzna został 

zrehabilitowany, jednak w wyniku utraty zdrowia spowodowanej pobytami w obozach, nie 

dożył powrotu do domu rodzinnego, który jego żona i dzieci odzyskały dopiero w 1957 roku. 

W relacji tej obecny jest topos niewdzięcznych Polaków, natomiast jedyny Polak, który wstawił 

się za jej ojcem, był uznany przez nią za wyjątek, gdyż był dobrym katolikiem, a więc 

przeciwstawiony został Polakom bezbożnikom. 

W zarejestrowanej przez Tomasza Wicherkiewicza relacji moja późniejsza rozmówczyni 

(K1) i jej siostra opowiadają, jak odniósł się do tej niewdzięczności Polaków z tej historii ich 

ojciec na łożu śmierci: 

 

K1: Mój tata, jak mioł umierać, powiedzioł tak: „Dzieci, zostawię Wom to w testamencie. 

Jak się topi, wciś go na dół, niech się utopi, a nie broń go”.  

K2: Tata tak powiedzioł. Tyle Polaków uratował. 

K1: „Bo jo tyle ubroniłem, a mnie ni mo kto”. A umarł, mioł wszystkie zęby, bo był 

zdrowy, a jak umarł, mioł serce jak ta taca. 

K2: Powiedzioł, „Pod ostatnim ziobrem, ze zmartwienia”, ze żalu mu pękło136. 

 

 Kobiety obarczały winą za śmierć swojego ojca powojennych prześladowców, ale także 

tych Polaków, którzy nie odwdzięczyli mu się za pomoc otrzymaną od niego w czasie wojny. 

                                                

135 K/1925–1929: „Nöht nöma zy nö ȧ tȧta, ȧ nöht der [wi’ȧ zih śrȧjwt] kom ȧni ny. Yhy kund dos ny ziöen, 

[noma], ziöet yhy”. 

136 K1/1915–1919/1989 & K2/1920–1924/1989. 
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Starsza siostra podkreśliła, że w chwili śmierci ich ojciec był zdrowy, o czym miały świadczyć 

jego zdrowe zęby. Zmarł natomiast na serce. Młodsza doprecyzowała, że serce pękło mu z żalu. 

Warto zwrócić uwagę na to, że kobiety zapamiętały ostatnią radę ojca: aby nikomu w życiu nie 

pomagały, bo z jego doświadczenia wynika, że to się źle kończy.  

Niestawienie się przez Polaków na rozprawie rehabilitacyjnej Wilamowian więzionych 

w obozach można za Elżbietą Janicką (2018a) określić jako bycie obserwatorami 

uczestniczącymi. Zdaniem badaczki w przypadku Zagłady „sama obecność tzw. biernych 

obserwatorów była najbardziej podstawową formą sprawczości (agency) czy wręcz sprawstwa. 

Ten czynnik miał bowiem decydujący wpływ na los wielu ofiar, które za jego sprawą zostały 

pozbawione możliwości ucieczki czy ukrycia się, czy pozostania w ukryciu” (Janicka 2018a: 

137). Postawę Polaków, którzy nie stawili się na rehabilitację, można określić więc jako 

„działanie przez zaniechanie” (Janicka 2018a: 138). Zarówno ci, którzy się nie stawili, jak i ci, 

którzy przyszli obarczyć ojca moich rozmówczyń dodatkowymi oskarżeniami, potwierdzali w 

oczach cytowanych kobiet topos niewdzięcznych Polaków. W opowieści silne są również 

toposy niewinnych Wilamowian i Wilamowian ofiar. Wszystkie te toposy wpisują się we 

wzorzec interpretacyjny nieuczciwego potraktowania Wilamowian po wojnie. 

 Jak wynika z relacji moich rozmówców, niektórzy z zarejestrowanych do pracy 

Polaków nie przychodzili do niej i jako pracownicy istnieli tylko na papierze. Byli też tacy, 

którzy rzeczywiście wykonywali prace w gospodarstwach Wilamowian. Jedna z moich 

rozmówczyń, pochodząca z Pisarzowic przyznała, że pracowała w jednym wilamowskim 

gospodarstwie, ale dostawała zapłatę, z której była zadowolona: 

 

Ja tam za Niemca kopałam ziemniaki, bo tam jedna taka powiedziała, że „Chodź, zarobisz 

sobie, bo ona ci da ziemnioki”, no bo rozdali kartki, no i nie było co jeść, no i kopałam tam 

ziemniaki, ona mi dała tych ziemnioków torbę, jeszcze mnie odprowadziła na Pisarską 

Granicę, bo to tam jeszcze policja szukała, bo paskarki podobno chodziły handlowały no i 

jak cię uwidzą, że masz ziemniaki to powiedzą, że handlujesz, nie dali, mnie odprowadziła 

na Granicę Pisarską tam, no i zapłaciła i ziemniaków dała, i jeść dała, jakie było jedzenie, 

takie było, ale było137. 

 

                                                

137 K/1925–1929/2018. 
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Jedna z moich rozmówczyń wspominała, że niektórzy wykręcali się od pracy: „Polacy, 

co byli. Zarejestrowani. Nie zawsze przychodzili do pracy, też robili na złość. No i tata miał 

ich iść oskarżyć? «No może jutro przyjdzie, może nie przyjdzie, no nie? »”138. Według kobiety 

jej ojciec na nikogo nie doniósł, co nie było z jego strony zaniechaniem, ale celowym 

działaniem. Z drugiej strony wiązało się to z narażeniem się na niebezpieczeństwo. Jak 

wspominała inna rozmówczyni: „Bo oni chodzili kontrolować, u mojej babki był taki kuzyn 

zarejestrowany, co kosy nie umiał trzymać, a postawili go z kosą, żeby było, że tu raz, a kiedy 

przychodzi i coś robi”139. W ten sposób przeciwstawiali topos niegospodarnego czy leniwego 

Polaka (obecny m.in. w relacjach o gospodarowaniu po wojnie na wysiedlonych majątkach) 

toposom gospodarnych i sprytnych Wilamowian. 

Moi rozmówcy opowiadali wiele historii o Polakach, którzy według nich mieli się dobrze 

w Wilamowicach, a później narzekali na warunki, w jakich pracowali: 

 

[Nazwisko wilamowskiego Polaka] tak mówił, co on się tam urobił, bo on był zapisany u 

tego [nazwisko Wilamowiana], że jak on się tam urobił, a on pił niesamowicie, taki pijany 

chodził. Tam potem po Ruskach została kupa takiego złomu, to stało tam obok na placu, to 

[nazwisko Wilamowiana] nie miał już nic do gadania, bo to było po wojnie. To ten 

[nazwisko wilamowskiego Polaka] z jeszcze jednym to wszystko przerobili, przepili, 

wódkę w beczkach pędzili, a taki biedny urobiony podobno był140. 

 

W tej opowieści widoczne są toposy niewdzięcznych Polaków oraz nieuczciwych Polaków, 

wpisujące się we wzorzec interpretacyjny naszym Polakom nie można wierzyć – zdaniem 

narratorki wspomniany Polak wyolbrzymiał swoją krzywdę. 

Moi rozmówcy często przytaczali zasłyszane przez siebie wypowiedzi Polaków o ciężkiej 

pracy w wilamowskich gospodarstwach, które konfrontowali z tymi, w których przejawiała się 

wdzięczność za uniknięcie gorszego losu: 

 

Ta [imię Polki wsiedlonej] się ugadała, jak ona się urobiła, a potem tak Wilamowianów 

prześladowała, a jakby nie Wilamowianie, to by ją do roboty wzięli do Niemiec i nie 

wiadomo, czy by wróciła. Taki jeden tu mieszkał obok nas, co był zapisany do 

                                                

138 K/1920–1924/2017: „Dy Pöła wo wün. Ȧjgyrejestrjyt. Ny inda köma zy cyr at, oü ata zy cykrig. Ȧn do ynzer 

tȧta zuł zy gejn ocȧjgja? «No może jutro przyjdzie, może nie przyjdzie, no nie? »”. 

139 K/1935–1939/2016. 

140 K/1945–1949/2015. 
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[przydomek], to mówił: „Swoje u [przydomek] żem zrobił, ale u nich żem zrobił, a u siebie 

też żem jeszcze zdążył i miałem wszystko porobione w domu. A jakby mnie tak wzięli na 

roboty, to czy wiem, czy bym stamtąd wrócił i czy bym miał do czego wracać?”141. 

 

A więc według Wilamowian nie tylko przyjęcie do fikcyjnej pracy, ale także umożliwienie 

Polakom pracy na ich gospodarstwach jako alternatywy dla wyjazdu na przymusowe roboty do 

Niemiec było przejawem pomocy.  

Moi rozmówcy, oprócz opowieści potwierdzających topos niewdzięcznych Polaków, 

odnoszący się do zbiorowej niewdzięczności, mówili również o niewdzięczności konkretnych 

osób. Jedna z moich rozmówczyń opowiadała o polskiej rodzinie, której zanosiła po kryjomu 

jedzenie w czasie okupacji hitlerowskiej: 

 

Jego rodzice tam mieszkali na [nazwa własna budynku], moja mama biedna, jeszcze żeśmy 

u [przydomek] mieszkali, czy udoiła krowy, czy coś zanieś [nazwisko wilamowskiej 

Polki], ja miałam Bezugschein i dostawałam pończochy, to dzieliłam się z [imię 

dziewczynki], ona już nie żyje, a po wojnie nas nie znali [udawali, że nie znają w czasie 

rehabilitacji], wiesz, jakie to jest przykre? Za co? Za co? Ja pod fartuchem butelkę z 

mlekiem im niosłam, dziecko!142 

 

W relacji tej pojawiają się dwie skamieliny językowe, występujące często w odniesieniu do 

Polaków: po wojnie nas nie znali oraz za co?, które zawierają się w toposach niewinnych 

Wilamowian oraz niewdzięcznych Polaków. Nie chodziło tutaj tylko o unikanie kontaktu, ale 

również o odmowę zaświadczania niewinności przy rehabilitacji. 

Zarejestrowałem również wiele historii, które mówiły o tym, że Polacy, którym udzielono 

pomocy w czasie wojny, nie tylko nie odwdzięczyli się swoim dobrodziejom, ale ich 

prześladowali.  

 

[Imię wilamowskiego Polaka] nam zrobił krzywdę. Miał już [w czasie wojny] jedno 

dziecko i jak jego żona urodziła drugie, to moja mama im wszystko sprzedawała i dawała, 

ponieważ my jako Wilamowianie mogliśmy kupować te produkty na kartki. Wszystko im 

sprzedawała tak za pół ceny albo dawała za darmo: masło, chleb, mleko, wszystko. I potem, 

                                                

141 K/1945–1949/2015. 

142 K/1925–1929/2017. 
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jak oni nas wysiedlali, to spojrzał na mamę i powiedział do żony: „Widziałaś? Do tej dobrej 

kobiety, co nam tyle pomogła, my przyśli na majątek”143. 

 

 Podobne wypowiedzi Wilamowian zostały opublikowane w cytowanym już wcześniej 

niderlandzkim czasopiśmie: „Ci sami ludzie, którym my pomogliśmy – szepcze jedna z kobiet 

Przyszli z biało-czerwonymi opaskami na ramionach i bronią na plecach. Dostaliśmy kwadrans 

na opuszczenie naszych domów. Wszystkich pobili” (Freyer-Macula 2002). Ten kwadrans czy 

piętnaście minut na opuszczenie domu stały się często powtarzanymi w opowieściach o 

wysiedleniach skamielinami językowymi. Wszystkie te historie wpisują się we wzorzec 

interpretacyjny nieuczciwego potraktowania Wilamowian po wojnie.  

Inna moja rozmówczyni wspomina, że jako młoda dziewczyna została po wysiedleniu 

zmuszona do służby u pewnego wsiedlonego Polaka. Po kilku miesiącach darmowej pracy, jak 

zapewniała, została przez swojego gospodarza (który był w owym czasie na wysokim 

stanowisku w gminie) wysłana do obozu w Oświęcimiu: 

 

W lagrze mogłam nie być, bo za taką pracę, co pracowałam u [nazwisko], od maja aż do 

listopada, a potem cie daje do lagru? Ani grosza nie dostałam, za żaden miesiąc nie 

dostałam, tylko jedzenie. A potem wypłacił cię lagrem? To wiesz, jesteś młodą 

dziewczynką, serce by ci pękło, serce by ci pękło z żalu, a nie możesz się odezwać144. 

 

W tej historii istotne jest również to, że dziewczyna z wielkiego gospodarstwa musiała 

być służącą u Polaka wsiedlonego. Przez moją rozmówczynię było to odbierane jako ogromne 

poniżenie. Widoczny jest tu topos nieuczciwych Polaków, niewdzięcznych Polaków oraz 

wzorzec interpretacyjny nieuczciwego potraktowania Wilamowian po wojnie. 

Historie przywoływane przez Wilamowian bywały tragiczne. Jedna z moich rozmówczyń 

opowiedziała mi historię swojego ojca, gospodarza, który według jej narracji przygarnął ubogą 

                                                

143 K/1930–1934/2018: „Der [Name eines Wilmesauer Polen], das hat uns so weh getan. Er hatte schon ein Kind 

und als seine Frau das zweite Kind geboren hat, da hat meine Mama ihnen alles verkauft und gegeben, weil wir 

als Wilmesauer auf Bezugschein diese Mittel zu kaufen bekamen. Sie hat es aber so halbpreis verkauft und gegeben 

umsonst: Butter, Brot, Milch, alles. Und dann, als sie uns aussiedelten, sah er der Mama zu, und sagte zu der Frau: 

«Widziałaś? Do tej dobrej kobiety, co nam tyle pomogła my przyśli na majątek»”. 

144 K/1920–1924/2014: „Yh ym lager diöft yh ny zȧjn, bo fjyr ȧ zyty at, wen yhy at bym [noma], fum mȧja, bocuf 

listopad, ȧn nöht gyt’ȧ dih, ony groś, bycołt kȧn mönda krigt yh nist ny, grod asa. Ȧ nöht cołt’ȧ dih mytum lager 

oüs? Do wȧsty, byst ȧ jung mȧkja, serce by ci pękło, s’hac wje płoca fu weja, ȧn dy konst nist ny ziöen“. 

 



 

 

410 
 

polską rodzinę i odstąpił jej pół domu. Jak twierdziła, po wojnie został przez swych 

podopiecznych oskarżony o kolaborację z Niemcami, w następstwie czego wysłano go na Ural, 

zaś jego sześcioletnią córkę wysiedlono. 

 

Przyszła tutaj z Hecznarowic baba, ja nie wiem, jaka nazywali się [nazwisko], ona mówi: 

„Ja mam siedmioro czy ośmioro dzieci, nie mam im, co dać, wy takie duże gospodarstwo, 

on się przyda, ku koniom czy coś”, ale to był nieduży chłopak i mówi „i jeść u was znajdzie 

się”. Tacie to nie bardzo, bo mówi: „Ady mam syna, to ze synem trochę”, a później to tak 

się nazywało, że się sprzągają, no sprzągają się, ten ma jednego konia, ten ma drugiego, no 

ale w dwójkę jakoś to, to… Czasem dwa konie były potrzebne, no i wtedy mówi: „No to 

ten też ma chłopaka”, ale mama litościwa: „Weźże go, weź go, bo przecież jak nie mają co 

jeść, u nas zawsze się znajdzie. Ser, jest, jest mleko, jest masło, zrobimy kury są, świnie”, 

no to głodu nie było. No i mama tak powiedziała: „No weź go, weź go”, no to wzion go i 

później ten całe życie się tu miał bardzo dobrze, był zadowolony, wszystko, potem nie wie 

tata sam, co się stało, czy żona, jak przyszła, no bo jeszcze później się ożenił i mówił: „No 

ja nie mam gdzie z ta babą mieszkać. No wiesz co, to ty se pójdziesz tam do tych izb, ja se 

będę tu”, mamy już nie było [bo zmarła], to tatuś był już cały taki zrezygnowany. No i 

później przyszło, ta komuna i się tak rozwinęła u nas, no i taki dom duży był, i jemu się te 

dzieci tez jakoś dość dużo rodziło, nie wiem, ile ich było (…). No dzieckiem byłam w ten 

czas, no i wzięli, osądzili na tym i tam jest podpisane, czterech czy pięciu jest podpisanych, 

kto tatusia osądził, no i ja pojechałam z nim (…). A Wilamowianie, nasi Polacy, bo to tak 

trzeba powiedzieć, polscy Wilamowianie, wzięli… Nawet nikt nigdzie nie szedł, żeby 

przyjechali, oni się dowiedzieli i przyjechali tam do sądu, tatę bronić, no i ci… Tyle że 

jakąś broń przechowywał, że to, że to, no i co pan na to powie? „Nie. On za to mnie teraz 

wsadzi do więzienia, bo dom jest”. Na te czasy był ładny dom, nie? „Dom jest taki ładny, 

okazały, jemu dzieci się rodzą, no i ja tylko mam dziecko jedno mówi, no to on mnie 

weźmie, zamknie, jestem chory, przyszedłem z Uralu, no to nie będzie śladu po nikim i on 

sobie zawłaszczy ten dom”, no i dopiero później, ten [nazwisko], a co wiem, później od 

[nazwisko] tata, co ja pamiętam, co mówili, że byli: „Jaki to jest dobry człowiek, świnie 

zabije, to się podzieli na święta z nami, do młyna idzie, namieli mąki, po worku nam da tej 

mąki”. I było ich prawdopodobnie koło jedenastu, no i sędzia potem podeszedł do taty i 

mówi tak, tak go przytulił i mówi tak, tu marynarkę miał i tak go za marynarkę, o tak 
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specjalnie chciał, żeby się dowiedział, kto mu to zrobił. Też się naraził ten sędzia, ale w 

Cieszynie czy Czechowicach, gdzieś…145  

 

W opowieści tej widoczne są liczne negatywne toposy dotyczące Polaków: 

niewdzięcznych (człowiek, który mieszkał u Wilamowian, a potem ich wysiedlił), 

prześladowców, nieuczciwych (wysłali na Ural, by nielegalnie pozbyć się jej ojca). Wyraźnie 

pojawił się jednak również topos dobrych Polaków, odnoszący się nie tylko do sędzi, „Polaka 

z Polski”. Kobieta pozytywnie wypowiedziała się również o wilamowskich Polakach, którzy 

na rozprawie wstawili się za jej ojcem, podając przykłady pomocy uzyskanej od niego w czasie 

wojny. Jednak pod aktem oskarżenia, który Wilamowianka przechowywała w domu jak 

relikwię, znalazły się podpisy innych Polaków, w tym mężczyzny, który zajmował ich dom i 

był według mojej rozmówczyni odpowiedzialny za wysłanie ojca na Ural. Ta narracja wpisuje 

się we wzorzec interpretacyjny nieuczciwego potraktowania Wilamowian po wojnie. 

 

No i po tym [sędzia] mówi tak: „Ale po co, dziadku, po coś, dziadek, przyprowadził 

wnuczkę”, a 52 lata miał, jak umierał, to było 51 lat, ale taki po Uralu, sponiewierany, 

zniszczony. Dwa i pół lata był na Uralu. No i mówi: „To nie jest moja wnuczka, to jest 

moja córka, a ja ją przyprowadził po to, ze teraz mnie Pan sędzia zamknie, to ja się musze 

z nią pożegnać, już na zawsze, bo ja już z tego więzienia nie wyjdę”. „Wracaj do domu, 

poszukaj se dobrego opiekuna do tego dziecka. Bo ty go nie wychowasz”, mu powiedział. 

No i sędzia taki był mądry146.  

 

 Choć w wypowiedzi pojawiły się wzmianki o Polakach, którzy zaświadczyli, że jej 

ojciec był niewinny, Wilamowianka podkreśliła, że to sędzia, „Polak z Polski”, okazał się 

człowiekiem dobrym i sprawiedliwym w przeciwieństwie do wilamowskich Polaków, którzy 

byli oskarżycielami. Negatywny obraz „naszego Polaka” został więc uogólniony, zapewne w 

wyniku traumy prześladowań.  

Po wygranej rozprawie uniewinniony mężczyzna starał się o odzyskanie połowy domu, 

podpierając się faktem, że jego żona zmarła przed podpisaniem Volkslisty, a więc według 

ówczesnego prawa była Polką. 

 

                                                

145 K/1935–1939/2016. 

146 K/1935–1939/2016. 
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A po tym sądzie tata prędko zaczął załatwiać to, żeby pół domu było mojego, bo mama nie 

podpisała Volkslisty, to przecie była Polką, to takie mam prawo jak chociażby ten 

[nazwisko Polaka], a tym bardziej że przecież to było mamy i taty, no i potem go wzięli, 

pojechał na ta bezpiekę, pojechał sam, nie pojechał nikt z nim, no, bo „tylko taki wywiad 

jak tam przeżył Ural. Tylko w takich łagodnych sprawach – niby tam pisało – taki mały 

wywiad, jak tam przeżył pan Ural, czy dużo umarło”, żeby jakieś takie sprawozdanie, no 

to tata pojechał nastawiony dobrze, nie, no i tam, co się robiło… Jezus, ja pamiętam, jak 

dzisiaj jak tatuś przyszedł. Mówię wam, niepodobny do człowieka, to się nie da nawet 

opisać, jaki tatuś był. [płacz] Głowę miał chyba raz większą, był tak zmaltretowany, zęby 

wybite tu wszystkie, z dołu i z góry, do trumny my mu do kieszonki włożyli później, no i 

buty… Nie miał butów, tylko bose nogi, nogi były całe takim żelazem spalone i kubłami 

wody lali i wyrzucili go przed tą bezpiekę przed te biura, wyrzucili go i nikt się nie starał, 

ten się tak biedny gdzieś doczołgał147. 

 

 Według narracji rozmówczyni jej ojciec po trzech miesiącach zmarł, a ona, przygarnięta 

przez ciotkę, otrzymała majątek dopiero osiem lat później, po ukończeniu osiemnastego roku 

życia. Takich historii, w których ojcowie zostali zakatowani przez Polaków, czy to na UB, czy 

częściej w samych Wilamowicach, usłyszałem podczas badań więcej. Moi rozmówcy 

zapamiętali te wydarzenia jako wielką traumę z dzieciństwa.  

 W tej historii ważna jest opozycja toposów złych „naszych Polaków” i dobrych 

„Polaków z Polski”. W opisach postawy „naszych Polaków” pojawiają się toposy 

niewdzięcznych, nieuczciwych Polaków oraz Polaków prześladowców. To mieszkańcy 

okolicznych wsi oraz wilamowscy Polacy byli sprawcami cierpienia mojej rozmówczyni i jej 

ojca, a sędzia, „Polak z Polski”, okazał się wybawcą. Obecność dobrych „naszych Polaków” 

nie zmieniła tego negatywnego obrazu, a za to miała potwierdzać toposy niewinnych 

Wilamowian i Wilamowian pomagających innym – ludzie ci zaświadczali, że jej ojciec był 

niewinny i że otrzymali od niego pomoc w czasie wojny. 

 Mężczyzna został przedstawiony w tej opowieści jednocześnie jako niewinna ofiara 

prześladowców i jako bohater – ostatkiem sił usiłował zapewnić lepszy los swojej córce. W 

historii tej obecne są wzorce interpretacyjne nieuczciwego potraktowania Wilamowian po 

wojnie – ojciec mojej rozmówczyni był jej zdaniem niewinny, wiary w funkcjonowanie państwa 

                                                

147 K/1935–1939/2016. 
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– w tym przypadku w działanie sądów, oraz naszym Polakom nie można wierzyć – mężczyzna 

w dobrej wierze pojechał na przesłuchanie, gdzie został skatowany.  

 Wróćmy do toposu Wilamowian pomagającym innym. Historie o pomocy Polakom 

dotyczą również „Polaków z Polski”. Jedną z nich była wspomniana już pomoc dla więzionego 

w Oświęcimiu Józefa Putka, polityka PSL. Moi rozmówcy opowiadali również o pomocy 

paskarkom:  

 

My musieli oddać mleko, do mleczarni, to my dostali masło zamiast pieniędzy. No i potem 

tu ze Szczakowej przyjeżdżały pociągiem do Dankowic, paskarki, one nie miały tam za co 

żyć, i one z domu z kredensu wybrały, jeszcze mam do dzisiaj, takie filiżanki z niebieskim 

kwiatuszkiem, to przynieśli tu: „No mocie”, to mama to przyjęła i napakowała do torby 

tego masła i słoniny, i tu przez te pola starowiejskie tam, bo policja ich ścigała niemiecka 

i do pociągu za tym życiem, byle co z domu przynieśli i tu ludzie im dali. Ale drugi by im 

nie doł148. 

  

Według mojej rozmówczyni to, że jej matka za filiżanki dała paskarkom dużo słoniny i 

masła, świadczyło o jej chęci pomocy Polakom i poświęceniu. Podkreślenie „drugi by im nie 

doł” w tym kontekście mogło świadczyć o opozycji toposów Wilamowian pomagających innym 

i Polaków bezbożników, z tym że ten ostatni odnosił się w tym przypadku do „naszych 

Polaków”. Ta narracja wpisuje się we wzorzec interpretacyjny Wilamowianie są lepsi od innych 

– kobieta zasugerowała, że Wilamowianie byli bardziej skłonni do pomocy innym niż 

mieszkańcy okolicznych wsi. 

W relacjach o powojennych prześladowaniach bardzo często pojawiał się topos 

niewdzięcznych Polaków. Wielu moich rozmówców, mówiąc o niewinności swojej, bądź 

swoich rodziców, płynnie przechodziła do opowieści o niewdzięczności polskich sąsiadów 

wobec nich. Przejawem niewdzięczności było zdaniem moich interlokutorów to, że mimo że 

Wilamowianie, narażając swoje życie, chronili swoich polskich sąsiadów, ci nie udzielili im 

pomocy po wojnie, co więcej – sami stali się sprawcami ich cierpień. Libera i Robotycki pisali, 

że Wilamowianie, z którymi rozmawiali, nie chcieli mówić na temat Volkslisty, „wspominali 

natomiast pomoc udzielaną Polakom w czasie wojny i niewdzięczność, jaka ich za to spotkała, 

oraz krzywdy doznane w okresie stalinizmu” (Libera & Robotycki 2001: 392).  

                                                

148 K/1930–1934/2009. 
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W wypowiedziach moich rozmówców na temat czasu wojny wszechobecny jest wzorzec 

interpretacyjny wiary w funkcjonowanie państwa oraz związany z nim topos konieczności 

przestrzegania prawa. Ta lojalność, której przejawem było podpisanie Volkslisty, a zarazem 

otrzymanie wyższego statusu, umożliwiła Wilamowianom niesienie pomocy Polakom w 

ramach zasad podyktowanych przez III Rzeszę. Niewdzięczni Polacy, opisywani przez moich 

rozmówców, widzieli w tej strategii kolaborację i nie doceniali poświęcenia Wilamowian, 

jakim były w ich oczach nielegalne działania, np. przez rejestrację większej liczby Polaków, 

niż było to uzasadnione. Wilamowianie z kolei uważali taką rejestrację za ochronę: „Polacy, 

którzy obronieni zostali przez Wilamowian przed wywiezieniem ich na przymusowe roboty do 

III Rzeszy, okazali się w większości wobec nich nielojalni. Nasyłali oni także Rosjan na 

mieszkańców Wilamowic, jak i sami ich aresztowali i wywozili do obozów” (Gara 2007a: 23–

24). O nielojalne zachowanie wobec Wilamowian Gara oskarżył większość Polaków, a nie 

pojedyncze osoby149.  

 

9.7.2. Toposy niewinnych Wilamowian i Polaków prześladowców a wzorzec 

interpretacyjny wiary w funkcjonowanie państwa 

Moi rozmówcy, zgodnie z toposem niewinnych Wilamowian, wielokrotnie podkreślali, że 

Wilamowianie mogli Polakom również zaszkodzić, lecz tego nie robili. Tak było w przypadku 

wielokrotnie powtarzanych relacji o możliwości wysiedlenia Polaków z okolicznych wsi i 

zajęcia ich majątków w czasie okupacji:  

 

Ale tego se nie zapomnę do końca życia. Tata przyszedł do domu i mówi: „Wiesz co, co ci 

powiem?”, do mamy, po wilamowsku. „Wȧst, wo’h der wa ziöen, Nüśa. Ȧ ȧfiś hengt [afisz 

wisi], do zy y Denkjadiöf wan oüszidln, do zy”… że wysiedlają w Dankowicach, wysiedlą 

i żeby sie ludzie zgłosili, kto chce iść. A moja mama tak, po wilamowsku: „No wiesz co, 

Lojzek, chyba żodno świnia się nie znajdzie, żeby ktoś na czyje rzeczy”. I nikt nie poszedł. 

Nikt, nie było żodnej świni. Ino obcych tam, obcych skądsik, wsiedlili tam kilku obcych 

[Niemców rumuńskich]. A potym [po wojnie] tak, [Polacy] zaraz przylecieli i myśleli, że… 

to najgorsze te fornale150. 

 

                                                

149 Wilamowskocentryczna narracja o niesieniu pomocy Polakom w czasie okupacji obecna jest również w innych 

tekstach naukowych (Małanicz-Przybylska 2019: 15; Perkowska 2001a: 197; Staniszewska-Kogut 2015: 117). 

150 K/1925–1929/2010. 
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 Moja rozmówczyni podkreśliła, że z Wilamowic nikt nie zdecydował się na wysiedlenie 

Polaków i „nie było żodnej świni”. Zgodnie z toposem niewdzięcznych Polaków kobieta 

przeciwstawiła tej szlachetnej postawie Wilamowian mieszkańców okolicznych wsi, którzy jej 

zdaniem, jak pojawiła się okazja wysiedlenia Wilamowian, „zaraz przylecieli”. Takich historii 

zarejestrowałem więcej:  

 

To były ciężkie czasy. Ja się nie chcę chwalić, bo my nie mieliśmy źle, bo mieliśmy u 

siebie trzech Polaków, to nie mieliśmy krzywdy. Ale my nie zrobiliśmy tym trzem… trzem 

wioskom, za Niemca nie robiliśmy krzywdy. Przyszło do gminy, takie wezwanie, że 

Wilamowianie mają iść na wioski wysiedlać. Nikt nie poszedł. Nikt nie poszedł. Ani jeden 

Wilamowianin nie poszedł wysiedlać na wioski. To mogę przysiąc przed Panem Bogiem. 

A jak wojna przyszła [1945], to… traktowali nas jak najgorszych ludzi. Ci z okolicznych 

wiosek to nie są dobrzy ludzie151. 

 

Wiesz co, to była niesprawiedliwość, bo tu, od [przydomek wilamowskiego Polaka], 

wiesz? [imię sąsiadki], ona była, jej matka była Niemką, miała dwójkę, a ojciec był 

Polakiem. A on jak grasował, jak on grasował z ludźmi. Chociażby z moim ojcem, tak 

dobrze żyli, ale tak dobrze, najlepsi sąsiedzi. Ale chodziło o majątki, o to gospodarstwo i 

tamto152. 

 

Wilamowianie w opowieściach tych występowali nie tylko zbiorowo, jak w 

przywołanych wyżej wypowiedziach, ale indywidualnie: „No i przyśli do mojego ojca, z 

gminny, że mo dwójke, że mo pole przy Bielanach i żeby wysiedlił tam jakiegoś Poloka i se 

pole wzion. Ale mój ojciec mówi, kurwa, «jo nie pójde na czyjeś, bo mom swoje», i nie poszedł, 

kurwa, a potem tu go somsiod chcioł wysiedlić, po wojnie”153. 

                                                

151 K/1925–1929/2009RN: „Dos wün zjyr śwjery cȧjta. Yhy wył mih ny łöwa, bo wjyr hota’s ny śłȧht, bo wjyr 

hota di drȧj Pöła cy yns, no to wjyr hota kȧ kjyc ny. Oder wjyr mahta y dan drȧj … y dan drȧj djyfyn, by Doüćłand 

mahtwer kȧ kjyc. S’kom y dy gymȧn, ȧ zyta fercȧjkingung do zy zuła dy Wymysiöejyn gejn oüszidln, uf dy djyfyn. 

Nimyd ging ny, nimyd ging ny. Ȧni ȧ Wymysiöejer ging ny uf dy djyfyn. Dos kon yh fjym Göta-Hjen śwjen. Ȧ 

wi der krig kom, to ȧzu … trahta zy yns wi dy śłȧhsta łoüt. S’zȧjn kȧ güta łoüt ufa djyfyn ny”. 

152 K/1920–1924/2009: „Wȧsty wos, dos wiöe kȧ gyrehtikkȧjt, wȧjł, dö, wu ej fum [śpicnoma fu ȧm Wymysiöejer 

Pöła], wȧst? [der noma fur nökweryn]. Ejs wiöe dy, zȧj müter wiöe ȧ Doüćy, zej hot ȧn cwȧjer, ȧ der foter ȧ Pöła. 

Ȧ wu dar, grasjyt, wu dar grasjyt myta łoüta. Gükja myt mȧjnum foter, zu güt ławta zy, oder ȧzu güt, dy besta 

nökwer. Oder es ging ym fermygja, di wjytśoft dö ȧn wjytśoft diöt”. 

153 M/1940–1944/2020. 
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We wszystkich tych opowieściach mamy przeciwstawienie toposu niewinnych 

Wilamowian toposowi niewdzięcznych Polaków. Zgodnie z przekonaniem, że prawa trzeba 

przestrzegać (topos konieczności przestrzegania prawa), moi rozmówcy uznali niewysiedlenie 

Polaków za złamanie przepisów, a więc czynne działanie, które sprawiło, że sąsiadów nie 

skrzywdzono. Wysiedlanie Wilamowian po wojnie przez Polaków uznali więc za 

niewdzięczność. 

We wszystkich tych historiach główną funkcją toposu niewdzięcznych Polaków wydaje 

się zaznaczenie tego, że Polacy nie mieli podstaw do prześladowania Wilamowian. 

Wilamowianie byli, zdaniem moich rozmówców, niewinni, a powojenne ataki to efekt 

niewdzięczności. Ponadto obecne są w tych opowieściach toposy złych Polaków („to nie są 

dobrzy ludzie”) i Polaków złodziei – kradzieżą określano wysiedlenie. Topos ten 

współwystępował też z toposami niewinnych Wilamowian i Wilamowian ofiar – według 

wilamowskocentrycznej narracji byli oni karani niesłusznie. Chciała to udowodnić moja 

rozmówczyni, podając przykład Polaka, który prześladował Wilamowian za podpisanie 

Volkslisty, choć jego żona miała dwójkę. 

 Również w prasie i literaturze naukowej154 pisano, że Wilamowianie nie wysiedlali 

Polaków. Teksty te stały się pasem transmisyjnym dla sfabularyzowanych i sfolkloryzowanych 

opowieści wzmacniających toposy i wzorce interpretacyjne w wilamowskiej społeczności.  

W tekście Anny Pasierbek, mieszkanki Pisarzowic, wydrukowanym w lokalnej gazecie, 

pojawiło się zdanie: „Jak wspominają mieszkańcy Pisarzowic, nie zdarzył się żaden przypadek, 

aby ktokolwiek z Wilamowic, chociaż podpisał Volkslistę, donosił do władz niemieckich, 

przekazywał informacje mogące zaszkodzić komukolwiek z okolicznych miejscowości. Nie 

wykazywali także zainteresowania obiecywaną im przez Niemców ziemią, gdyby doszło do 

                                                

154 Krzyżanowski na podstawie dokumentów z czasów okupacji stwierdził, że „wilamowscy rolnicy nie przyjęli 

oferowanych im ziem, zabranych wcześniej polskim mieszkańcom pobliskich wsi. Był to jeden z powodów, dla 

których nie udał się plan gruntownego zreformowania gospodarki rolnej na tym terenie” w czasie okupacji 

hitlerowskiej (Krzyżanowski 2018: 242). Miał on na celu „przekształcenie miasta we wzorcowy ośrodek 

nowoczesnego niemieckiego rolnictwa” (Krzyżanowski 2018: 247). Mimo dokładnych obliczeń i nacisku władz 

niemieckich na wprowadzenie planu w życie nie został on zrealizowany. Według historyka „przyczyniła się do 

tego m.in. postawa mieszkańców miasta, którzy nie chcieli występować w roli beneficjenta antypolskich 

rekwizycji i nie wyrażali zainteresowania gruntami rolnymi dla nich przeznaczonymi” (Krzyżanowski 2018: 248). 

O oporze Wilamowian wobec władz hitlerowskich w kontekście wysiedlania Polaków wspominali również inni 

autorzy, zapewne korzystając również z relacji Bilczewskiego (Chromik 2019: 137; Perkowska 2001a: 199). 

Również wśród negatywnych wypowiedzi o zachowaniu Wilamowian w czasie okupacji, zebranych w 

okolicznych miejscowościach przez Liberę i Robotyckiego (2001), nie ma żadnej wzmianki o wysiedlaniu 

Polaków.  
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wysiedleń” (Pasierbek 1996: 3). Wypowiedzi Wilamowian dotyczące ich niewinności 

publikowane były również w prasie ogólnopolskiej (por. Pałyga 2002), np. „Mimo zachęt 

hitlerowców nikt z wilamowian nie poszedł zarządzać cudzym majątkiem we wsi obok, za to 

mieszkańcy chętnie rejestrowali polskich sąsiadów jako pomoc do pracy w majątkach. 

Ratowało to ludzi przed wywózkami na roboty do Niemiec” (Rostkowski 1998). 

 Moi rozmówcy często powtarzali, że Polacy wysiedlali, a Wilamowianie – nie. W tej 

narracji widoczne były nie tylko toposy niewinnych Wilamowian i niewdzięcznych Polaków, 

ale również Wilamowian ratujących Polaków oraz Polaków prześladowców. Taka opozycja 

wynika z tego, że „wyobrażenia danej grupy o obcych są przeciwstawieniem, swoistym 

negatywem wyobrażeń tej grupy o sobie” (Stomma 1986: 25). Moi rozmówcy podkreślali w 

ten sposób antagonizm cech typowych dla swoich i obcych: swoi, czyli Wilamowianie, nie 

wysiedlają, a obcy, czyli Polacy, wysiedlają. W uogólnionym użyciu pojęcia ofiary, 

„[p]rzeciwieństwem przegranych są zwycięzcy, natomiast przeciwieństwem ofiary – sprawcy” 

(A. Assmann 2009: 166). W relacjach moich rozmówców – członków wilamowskocentrycznej 

wspólnoty pamięci Wilamowianie byli więc uczciwi i sprawiedliwi w przeciwieństwie do 

Polaków. Opowieści te wpisują się więc również we wzorzec interpretacyjny nieuczciwego 

potraktowania Wilamowian po wojnie. 

 

9.7.3. Topos konieczności przestrzegania prawa, a toposy Polaków oszustów i Polaków 

kolaborantów 

Toposy niewinnych Wilamowian, uczciwych Wilamowian, Wilamowian pomagających 

Polakom oraz niewdzięcznych Polaków związane są z toposem konieczności przestrzegania 

prawa, który wpisuje się we wzorzec interpretacyjny wiary w funkcjonowanie państwa. 

Widoczny jest on w słowach Filip, która pisała: „Sami wilamowianie stoją jakby z boku i zdają 

się przyjmować wszystko, co niesie im los. Przez szereg wcześniejszych wieków identyfikacja 

wilamowian ze swoją miejscowością i lojalność wobec obowiązującej państwowości była w 

zupełności wystarczająca” (Filip 2005b: 195–196). Ta lojalność wobec zmieniających się 

państwowości, występująca jednocześnie ze świadomością własnej odrębności, mogła być 

jednym z czynników wpływających na tak długie trwanie Wilamowian jako grupy etnicznej.  

Wiara w funkcjonowanie państwa oraz konieczność przestrzegania prawa nabierają 

szczególnego znaczenia w czasie wojny. W 1939 roku część Wilamowian zmobilizowana 

została do wojska polskiego. W relacjach moich rozmówców polscy żołnierze byli przez 

Wilamowian dobrze przyjęci, nabożeństwu w kościele z okazji zagrożenia wojną towarzyszyć 
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miał szloch i płacz155. W opowieściach o roku 1939 powszechny jest strach przed Niemcami. 

Później Wilamowianie wykazali się posłuszeństwem wobec władz okupacyjnych, co ich 

zdaniem umożliwiło im ochronienie siebie samych oraz niesienie pomocy Polakom. 

Naginanie pewnych zasad, żeby pomóc innym w uniknięciu wywózki czy ukryciu się – 

Polakom, dezerterom, Żydom – było przez moich rozmówców aprobowane, zgodnie z innym 

wzorcem interpretacyjnym trzeba być dobrym człowiekiem. Jednak oszukiwanie w celu 

osiągnięcia korzyści finansowych było dla moich rozmówców nie do zaakceptowania, nawet 

w czasie okupacji. Osoby pochodzące z rodzin gospodarskich oskarżały niektórych 

Wilamowian – handlarzy, że prowadzili nielegalne interesy (np. handel bimbrem) z 

hitlerowcami. Te historie wpisywały się w topos złych Wilamowian, który w tych opowieściach 

był raczej wyjątkiem od reguły. W relacjach handlarskich tego typu historie prawie w ogóle się 

nie zdarzały, co mogło wynikać z tego, że moi rozmówcy nie chcieli o tym mówić, bądź ich 

rodzice ochronili ich przed wiedzą na temat swoich działań. 

W kontekście opowieści o drugiej wojnie światowej toposowi niewinnych Wilamowian 

przeciwstawiany był topos nieuczciwych Polaków. Pojawiał się zwłaszcza w sfabularyzowanej 

i sfolkloryzowanej opowieści o grupie wilamowskich Polaków, a także Polaków z jednej wsi 

graniczącej z Wilamowicami, którzy mieli zajmować się nielegalną produkcją kartek. Historię 

tę opowiedziało mi aż kilkunastu rozmówców: 

 

Jak Polak, bo my ich [mieszkańców okolicznych wsi] nazywamy Polakami, jak dużo 

przeszedł w czasie wojny, to siedział cicho. I potem siedział dalej cicho. A ci, co się dobrze 

mieli, ci tak nas potem prześladowali. W [nazwa wsi] tu, ja ci to opowiem, ale może już to 

wiesz. Robili kartki. Ale nie na kilo. Na tony. Robili kartki. Oni tego nikomu nie dawali, 

tylko sprzedawali i mieli jedzenia tyle. (…) A potem przyszli i bili tych Wilamowian, 

którzy nic nie byli winni. Co nic nie byli winni156. 

 

                                                

155 K/1920–1924/2007. 

156 K/1925–1929/2009RN: „Ju, yh ziöet’er śun, wjyr hota drȧj Pöła, ȧn yns mahta zy nist, nist. Ȧmöł köma zy, 

köma zy, oder zy mahta yns nist. Zyty dos wün kȧ … dos wün ny łoüt, bo dar, wen ȧ Pöła, bo wjyr hȧsa ȧzu Pöła, 

wo hot hefa mytgymaht ym krig, dar zos śtył. Dar wiöe weter śtył. Ȧ di, wo zih güt hota, di grasjyta ȧzu nöhta myt 

yns. Y Wymysdiöf dö, yh wa der dos fercyła, fylȧjht wȧsty dos śun. Zy mahta dy cydułkart. Oder ny uf kilo. Na 

tony. Mahta zy cydułn. Zy gön dos y nimanda ny, zy ferkoüfta dos, ȧn zy hota cy asa zöfuł. (…) Ȧ nöht köma zy 

ȧna zy jata dy Wymysiöejyn, wo nist śyłik ny wün. Wo nist ny wün śyłik”. 



 

 

419 
 

 Kobieta tłumaczyła, że powojenne prześladowania nie były odwetem Polaków na 

Wilamowianach za zbrodnie popełnione przez Niemców. Jej zdaniem tych konkretnych 

prześladowców nie spotkało nic złego, a ci, którzy rzeczywiście byli w czasie wojny 

prześladowani, po wojnie nie robili krzywdy innym. Jako przykład tego, jak dobrze było 

Polakom w okolicy w czasie wojny, podała historię z podrabianiem olbrzymiej ilości kartek i 

wiążącym się z tym ogromnym zarobkiem. Moja rozmówczyni podkreśliła, że ich celem nie 

była pomoc biednym, co byłoby dla niej akceptowalne, ale zarobek („Oni nikomu tego nie 

dawali, tylko sprzedawali”). W relacji tej widoczne są toposy Polaka złodzieja i Polaka 

bezbożnika, które wpisywały się we wzorzec interpretacyjny naszym Polakom nie można 

wierzyć. W ten sposób konstruowany był obraz swoich – w przeciwieństwie do Polaków, 

którym zgodnie z wzorcem interpretacyjnym nie można wierzyć, Wilamowianie mieli 

przestrzegać prawa oraz być dobrymi ludźmi, zgodnie z odpowiednim toposem i wzorcem 

interpretacyjnym.  

Wielu moich rozmówców, zwłaszcza pochodzących z rodzin gospodarzy, podkreślało, że 

mimo posiadanej Volkslisty, musieli oddawać większość produktów rolnych państwu i nie 

mieli zbyt dużego zarobku. Za to podrabiający kartki Polacy, a także ich kurierzy, sprzedający 

kartki daleko od Wilamowic, żyli w dostatku: „Oni mieli znowu takich kurierów, ci jechali do 

Austrii, do Niemiec, wiesz, w Wilamowicach tak nie, bo się im wydawało, że zobaczą, że 

więcej było sprzedaży niż kartek. Oni gdzieś tam jeździli i znowu to sprzedawali, w Wiedniu i 

w różnych miejscach”157. W tej narracji widoczny jest topos Wilamowian ofiar – to im, zgodnie 

z tą narracją w czasie wojny wiodło się źle, a Polakom podrabiającym kartki dobrze. 

Wilamowianie zostali więc, zgodnie z wzorcem interpretacyjnym, nieuczciwie potraktowani po 

wojnie. 

Jedna z moich rozmówczyń mówiła, że poprzez fałszerstwo, a także w związku z 

wystawnym trybem życia podrabiacze zwrócili na siebie uwagę. Według niej kolaborowali oni 

z Gestapo, choć może miała na myśli po prostu niemiecką policję, która przymykała oko na ich 

poczynania: 

 

A co sie bede bać? Niemców się nie będę bać. Ja nie szabruje. Ten [nazwisko] byłby żył, 

ale kartki niemieckie podrabiał. Trzeba było cicho być, zająć się tylko ino robotą i fertig. 

                                                

157M/1925–1929/2011 „Di hota wejder zyty kurjer, di fün uf Estrȧjh, uf Doüćłand, wȧst, do y Wymysoü ny, bo 

jyn kom dos für, do zy zöha do zy mejer hon gykoüft wi cydułn zȧjn. Di fün diöt jynt, ȧn zy hota dos wejder 

ferkoüft, y Win ȧn ferśidnik”.  
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Potem go dali do lagru, i jeszcze dwóch chłopców, bo on jechoł, umioł to robić, mioł 

maszynę, co kartki na mięso podrobi, taki fajny chłopok. Mnie zrobił buty, bo on był 

szewcem. I kartki podrobioł i trzymoł z Gestapo, podrobioł niemieckie kartki. I później tu 

bale urządzał, tu ruch był, ci się potem boli i wydali go Gestapowi z Krakowa, przyszło 

Gestapo z Krakowa, wzieni go do Oświęcimia i jeszcze tych dwóch od [nazwisko] zabrali 

i tego [imię]. Bo on dlo Gestapa robił buty i wszystko i ci się bali. Trzeba było cicho 

siedzieć i czekać, aż się wojna skończy158. 

 

Moja rozmówczyni twierdziła, że osoby te same ściągnęły na siebie nieszczęście. 

Natomiast ci, którzy byli uczciwi, nie mieli czego się bać, gdyż zgodnie z wzorcem 

interpretacyjnym wiary w funkcjonowanie państwa i związanym z nim toposem konieczności 

przestrzegania prawa Wilamowianka wierzyła, że karę można ponieść wyłącznie z powodu 

przewinienia. Inni moi rozmówcy, którzy tę karę traktowali jako efekt nielegalnych interesów, 

mówili, że ludzie ci nie potrzebowali tego do przeżycia, ale do osiągnięcia bogactwa: „I czy im 

się to opłaciło? Przecież to nie byli biedni ludzie, mieli pole, wszystko. Wysrani [pazerni na 

pieniądze]”159. W wypowiedziach tych widoczne jest przeciwstawienie toposu uczciwych 

Wilamowian toposom Polaków kolaborantów, złodziei i oszustów. 

Współpracę Polaków podrabiających kartki z lokalną niemiecką policją wspominało 

również wiele innych osób. Według nich nie chodziło tutaj o współpracę z Landwache, ale też 

z policjantami przysłanymi z Rzeszy.  

 

A policja poszła, taka policja była, wiesz, oni tak nie nalatywali na ludzi, żeby… oni dużo 

rzeczy wiedzieli, ale tego nie meldowali dalej. Ale dostali już taki rozkaz, że tak jest. No 

to poszli tam, bo wiedzieli, gdzie to jest, żeby już przestali z tym, bo jak nie, to się Gestapo 

tym zacznie interesować, wiesz? No i jakiś czas minął, a ci nie przestali, wiesz, z tym. A 

potem przyszli Gestapowcy i zrobili tam rewizję i ich zamknęli160. 

 

                                                

158 K/1920–1924/2009RN. 

159 M/1925–1929/2011: „Höt zih dos oüsgycołt? S’wün kȧ öemy łoüt ny, zy hota fȧld, ołys. Oüsgyśysa”. 

160M/1925–1929/2011: „Ȧ dy policȧj wiöe diöt ganga, ȧ zyty policȧj wiöe, wȧsty, zy łüfa ny uf dy łoüt, do zy 

wjyn, zej wösta ferśidnikjy zaha, dy mȧlta dos ny weter. Ok zy hota gykrigt śun ȧ zyta byfel, do dos ȧzu ej. No do 

wün zy diöt ganga, bo zy wösta śun wu dos ej, do zy zuła ufhjyn myt dam, bo wi ny, to wyt zih Gestapo myt dam 

interesjyn, wȧsty? Ȧna wiöe yhta cȧjt ferganga ȧn di hon ny ufgyhüt, wȧsty, myt dam. Ȧ nöhta wün zy kuma 

s’Gestapo, hota zy diöt rewizjon gymaht, ȧn di hota zy ȧjgyśpjert”. 
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 Mój rozmówca, opowiadając tę historię, zwrócił uwagę, że Wilamowianie nie byli w 

ogóle zaangażowani w jej przebieg. Również niemiecka policja wpisuje się w topos dobrych 

Niemców, którzy nie donosili, mimo że taki był ich obowiązek. Podczas dość długiej narracji, 

pojawił się natomiast wątek donoszenia przez Polaków-konfidentów: 

 

Potem widzieli w gminie, że jest więcej kartek, niż wydali. No to wio, zameldowali to 

burmistrzowi, burmistrz policji, a policja znowu takim konfidentom, bo byli też tacy 

konfidenci, też Polacy. Wilamowianie nie byli konfidentami, Polacy, co mieszkali w 

Wilamowicach byli konfidentami161. 

 

Historia ta z pozoru nie ma wiele wspólnego z powojennymi prześladowaniami 

Wilamowian. Kilkunastu moich rozmówców włączyło ją w swoją narrację, aby pokazać, 

opozycję między Wilamowianami, którzy zgodnie z toposem konieczności przestrzegania 

prawa podpisywali Volkslisty i służyli w Wehrmachcie z przymusu, ze strachu lub żeby później 

pomóc Polakom, a Polakami, którzy byli prawdziwymi kolaborantami, a później nie ponieśli 

za to żadnych konsekwencji. Co więcej, moje dwie rozmówczynie stwierdziły, że osoby 

podrabiające kartki, którym udało się przeżyć pobyt w nazistowskim obozie, dostały po wojnie 

zapomogi: „A moja siostra była w lagrze w Jaworznie i zapomogi żodnej nie dostała”162. 

Widoczny jest tu wzorzec interpretacyjny nieuczciwego potraktowania Wilamowian po wojnie 

oraz opozycja pozytywnych toposów dotyczących Wilamowian i negatywnych dotyczących 

Polaków. 

Co ciekawe, Tomasz Nawrocki i Krzysztof Bierwiaczonek opisali podobną historię 

zawierającą te same toposy i wzorce interpretacyjne, które występowały w relacjach moich 

rozmówców: 

 

Ważnym elementem w pamięci zbiorowej bojszowian o tamtych czasach była śmierć J., 

mieszkańca Bojszów, w oświęcimskim obozie. Zajmował się nielegalnym ubojem i 

handlował mięsem. Wysłanie do obozu i szybka śmierć była poważnym przeżyciem dla 

społeczności. Zginął w obozie jeden z jej członków. Mimo to, przedstawiając historię J., 

podkreślano, że prowadził nielegalne działania, więc można było spodziewać się kary. 

                                                

161 M/1925–1929/2011: „Nöhta hon zy gyzan yr gymȧn, do (…) mejer cydułn wi zy hon roüsgan. No to wio, dos 

hot gymȧlt ym bjygjamȧster, der bjygjamȧster yr policȧj, dy policȧj wejder yn zyta konfidenta, bo s’wün oü zyty 

konfidenta, Pöła wün oü. Dy Wymysiöejyn wün kȧ konfidenta, dy Pöła, wo wönta y Wymysoü wün konfidenta”. 

162 K/1925–1929/2014. 
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Pojawiły się też informacje, że J. ostrzegano, iż jego działalność jest znana władzom 

niemieckim (Nawrocki & Bierwiaczonek 2020: 52) 

 

 Historia ta zawiera podobne elementy: śmierć w obozie, nielegalny interes, poruszenie 

wśród mieszkańców, ale również podkreślenie, że działania ukaranego człowieka były 

nielegalne i że był ostrzegany i gdyby nie chęć zarobku, mógłby ustrzec się tragicznego losu. 

Zarówno w historii z Wilamowic, jak i z Bojszów występuje charakterystyczny dla narracji 

Wilamowian i Ślązaków wzorzec interpretacyjny wiary w funkcjonowanie państwa oraz 

związany z nim topos konieczności przestrzegania prawa: państwo niemieckie było brutalne, 

ale uważano je za działające państwo, które miało prawo do karania przestępców.  

 Topos Polaka kolaboranta obecny był w wielu innych relacjach: „Tam Pod Lasem, to 

myśmy się za Niemca bali, bo tam ten [imię], on był z Bielon, Polok, a tak skarżył wszystko i 

donosił”163. Według moich rozmówców to często Polacy donosili na Wilamowian 

ukrywających się przed służbą w Wehrmachcie: „Mój teść to się ukrywał, koło domu były 

cegły, niby na budowę domu i on tam w środku se zrobił kryjówkę. To go wyobraź sobie, 

oskarżyła jego bratowa z Pisarzowic, doniosła i wzięli go”164. Moi rozmówcy twierdzili, że 

niektórzy z ich powojennych prześladowców mieli w czasie okupacji Volkslistę IV lub nawet 

wyższą, jednak wskutek znajomości dostali się do powojennej władzy: „To był taki, za Niemca 

był w SA, a potem po wojnie największy Polak i komunista, też nas gnębił”165. W tym 

kontekście pojawiają się również relacje o wilamowskich Polakach, których żony podpisały 

Volkslistę, przez co byli w czasie wojny chronieni, a po wojnie dołączyli do innych 

prześladujących i wysiedlali Wilamowian. W narracji tej widoczne są toposy niewinnych 

Wilamowian, Wilamowian ofiar i Wilamowian pomagających innym przeciwstawione toposom 

Polaków kolaborantów, nieuczciwych Polaków i Polaków prześladowców wpisujące się we 

wzorce interpretacyjne naszym Polakom nie można wierzyć i nieuczciwego potraktowania 

Wilamowian po wojnie. 

 

                                                

163 K/1935–1939/2017. 

164 K/1935–1939/2018. 

165 K/1925–1929/2017. 
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9.7.4. Wilamowianie, którzy stali się Polakami 

W opowieściach moich rozmówców pojawiły się historie o Wilamowianach, którzy przyjęli 

polską tożsamość. Taka asymilacja mogła być reakcją na przemoc symboliczną stosowaną 

przez państwo polskie (por. Eriksen 2013: 184–185). Wilamowianom, którzy w większości 

dobrze mówili po polsku, po rezygnacji z noszenia stroju wilamowskiego łatwo było się 

zasymilować, gdyż inne wyznaczniki ich odrębności nie były widoczne gołym okiem. Niektóre 

z tych osób, w relacjach Wilamowian należących do wilamowskocentrycznej wspólnoty 

pamięci wpisywały się w topos złych Wilamowian. Świadoma rezygnacja z wilamowskości na 

rzecz polskości przez niektóre moje rozmówczynie była traktowana jako rodzaj zdrady, która 

powinna zostać ukarana:  

 

Ta moja sąsiadka, to była taka „echt wymysiöeryś”, i jechała do Białej z nabiałem 

sprzedawać. I tam se siadła z inną babą i opowiadały w autobusie po wilamowsku. A inna 

Wilamowianka siedziała z jakąś Polką na siedzeniu i ta ją pyta: „Po jakiemu one mówią?”. 

A ona mówi: „Nie wiem”. A ta sąsiadka jej powiedziała: „Ty, a tyś nie przyszła na świat z 

wilamowskiej dupy?”166.  

 

Jedna z moich rozmówczyń, zaangażowana w rewitalizację języka wilamowskiego, 

obserwując inne starsze Wilamowianki zaproszone do nagrań języka wilamowskiego, 

powiedziała: „No po wojnie, jak do nich mówiłam po wilamowsku, to one mi mówią [imię]: 

«Jo tylko po polsku [ironicznym tonem], jo wszystko zapomniała», takie Polki były, a teroz sie 

cisną, bo są widziane [szanowane]”167.  

Podział na Wilamowian, którzy stawili opór polonizacji, i tych, którzy w różnym 

stopniu, ale poddali się asymilacji przechodził również przez rodziny. Jedna z kobiet skarżyła 

mi się na swój konflikt z siostrą na tym tle. Moja rozmówczyni wyszła za mąż za Wilamowiana, 

a jej siostra za Polaka. W związku z tym ojciec zapisał dom rodzinny i gospodarstwo tej 

pierwszej: „Jak tata robił testament, to ja przy tym nie byłam ani mój mąż. Ja przecież nie 

mówiłam tacie, co chcę, a tata napisał tak (…) «[imię] zostanie w domu, bo ma Wilamowiana. 

Bo [imię] ma Polaka, to niech się buduje», powiedział tata”168. Dziewczyna otrzymała pole i 

                                                

166 K/1920–1924/2008: „Dü, ȧ dü byst ny fu wymysiöejer öeś?”. 

167 K/1920–1924/2014. 

168 K/1920–1924/2020: „«Bo [noma] höt ȧn Pöła, s’wyt zih mojyn», ziöet der tȧta”. 
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działkę budowlaną, ale nie miała prawa do domu. Szwagier mojej rozmówczyni nie tylko był 

Polakiem, ale i posiadał cechy przypisywane negatywnej figurze Polaka:  

 

To był taki filozof, prawdziwy Polak. Mojego męża, to wiedział, że był przy wojsku 

[niemieckim], to oskarżył go w zakładzie pracy, że był w Wehrmachcie. [Imię męża] nie 

dostał ani razu, choć najlepij umioł pracować w [nazwa zakładu], znać sie na tym 

wszystkim (…) to mu inżynier powiedział, ty najlepiej umiesz liczyć, to go chciał wysłać 

do Krakowa na studia, „marnujesz się tutaj” (…), ten był zazdrosny, to powiedział, że on 

był przy wojsku, to ani razu nie dostał premii. I on to wszystko zrobił. [imię] zawsze miał 

żal do niego, [nazwisko] sie pisał jeden Polak, on mu powiedział, wiesz co, [imię], twój 

szwagier ci grób kopie. I nie dostał ani razu premie169. 

 

  W historii tej widoczne są wzorce interpretacyjne naszym Polakom nie można wierzyć 

oraz nieuczciwego potraktowania Wilamowian po wojnie. Kubica (2011: 158) również zwróciła 

uwagę na „praktykę odwoływania się do wojennej przeszłości Ślązaków w celu usunięcia ich 

z konkurencji” o dobra materialne, jakimi mogła być wspomniana premia, czy dom rodzinny, 

o którym wspominałem wcześniej. Co ciekawe, siostra mojej rozmówczyni przejęła jej 

zdaniem sposób mówienia o Wilamowianach typowy dla Polaków, oskarżając ją o 

niemieckość: 

 

Ja nie mogłam wstać i uciekać, dlatego mnie ciągle aresztowali [po wojnie], a potem mi 

siostra powiedziała tak: „Tyś była Niemką”. „A czymś ty była? A od kogoś ty jest?” 

Powiedziałam jej tak. Siostra ci to powie, to wiesz, jak to boli? Ale ja nie mogłam uciec, 

byłam w lagrze, to byłam Niemką, a ona była Polką, bo uciekła. Powiedziałam jej: „[imię], 

tyle że masz [męża] Polaka? Toś ty nie była Wilamowianką?”. To potem co sie mosz 

dziwić o Polaków, jak ci to siostra umiała powiedzieć, wiesz jak to boli? To cie tak nie 

zaboli, jak ci to Polka powie, ale to boli najbardziej, że ci to powie siostra170. 

                                                

169 K/1920–1924/2020: „Dos wiöe ȧ zyter filozof, ȧ zyter ehty Pöła. Men [noma fum kłopa], do wöst’ȧ, do’ȧ wiöe 

byn drowa gywast, to kłiöet’ȧ, [...], kłiöet’ȧ, do der [noma fum kłopa] wiöe y Doüćłand byn drowa. Der [noma 

fum kłopa] krigt ȧni ȧmöł ny, choć najlepij umioł pracować [...], znać sie na tym wszystkim (…) to mu inżynier 

powiedział, «ty najlepiej umiesz liczyć», to go chciał wysłać do Krakowa na studia, «Marnujesz się tutaj» (…) dar 

wiöe bejz, ziöet’ȧ do’ȧ wiöe byn drowa gywast, do ȧni ȧmöł krigt’ȧ kȧ premie”.  

170 K/1920–1924/2020: „Yhy kund ju ny ufśtejn, do’h ȧdkłoüf, diöh dos hota zy mih nöhta byśtenik ȧreśtjyt, ȧ 

nöhta ziöet mer mȧj śwaster ȧzu: «Tyś była Niemką». «A czymś ty była? A od kogoś ty jest?» Ziöet yh jum ȧzu. 

Dy śwaster ziöet der ȧzu, do wȧsty, wi dos wejtüt? Oder yhy kund ny ȧdkłoüfa, wiöe’h ym lager, to wiöe’h Doüć, 

ȧ ejs wiöe ȧ Pöła, bo ejs ȧdkłüf. Ziöet yh jum: «[…], tyle że masz Polaka? Toś ty nie była Wilamowianką?». To 
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Zarówno w odniesieniu do szwagra, jak i do siostry, którzy zmarli jakieś 20 lat później, 

kobieta skomentowała: „A potem się nią opiekowałam”; „To jest tak przykre i potem patrzysz 

na tego człowieka. I potem ja musiałam do niego jeździć do szpitala i co powiesz potem. I to 

nie musisz daleko szukać, to masz u siebie”171. Retoryka, że „najgorsi są swoi ludzie”, nie 

dotyczyła więc wyłącznie wilamowskich Polaków, lecz była używana (choć dużo rzadziej 

występuje to w relacjach) również w odniesieniu do innych Wilamowian, a nawet członków 

najbliższej rodziny. Dobitnie pokazuje to zdanie: „To cie tak nie zaboli, jak ci to Polka powie, 

ale to boli najbardziej, że ci to powie siostra”.  

Zachowanie siostry można interpretować na różne sposoby. Moja rozmówczyni zarzucała 

jej hipokryzję, oraz to, że była złym człowiekiem. Widoczny jest tutaj topos złego Wilamowiana 

oraz wzorzec złego potraktowania Wilamowian po wojnie. Choć jej siostra była z urodzenia 

Wilamowianką, dokonała konwersji, stała się Polką. Wyrzeczenie się wilamowskości do tego 

stopnia, że za pochodzenie prześladowała własną siostrę, może świadczyć o tym, jak bolesne 

było dla niej piętno bycia Wilamowianką (por. Goffman 2005: 40). Świadczy to również o tym, 

że moja rozmówczyni zdawała sobie sprawę, że jej siostra stała się dla niej „obca”. Tymczasem 

ze współczesnej perspektywy pozytywnie wartościowane było przez kobietę pozostanie wierną 

tradycji, co wpisuje się w topos wilamowskiego oporu. 

 

9.7.5. Topos niewinnego Wilamowiana a historie bohaterskie i pozycja ofiary 

Wilamowianie często w kontekście prześladowań mówili o swojej niewinności, a także o dobru 

i pomocy, jakiej udzielili Polakom w czasie okupacji. Dużą reprezentację tego wątku w 

opowieściach Wilamowian odzwierciedla również literatura naukowa i popularnonaukowa o 

Wilamowicach, w której stosunkowo dużo miejsca poświęcono potwierdzającym to 

przykładom. Ten topos może mieć związek z typami przekazu określonymi przez Welzera, 

Moller i Tschuggnall (2009). Wśród tych wzorców wspólnego mówienia pojawiło się m.in. 

„usprawiedliwianie”, w ramach którego „dialogi toczą się (…) na tle zarzutów stawianych 

przedstawicielom pokolenia świadków historii” (Welzer, Moller & Tschuggnall 2009: 353). 

                                                

potem co sie mosz dziwić o Polaków, jak ci to siostra umiała powiedzieć, wiesz jak to boli? Dos tüt ȧzu ny wej, 

do der dos ȧ Pöła ziöet, oder dos tüt wej, do dos dy śwaster ziöet”. 

171 K/1920–1924/2020. 
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Zarzutem takim w przypadku Wilamowian jest podpisanie Volkslisty i ogólnie definiowana 

współpraca z Niemcami bądź proniemieckość. 

W tym miejscu chciałbym zanalizować wypowiedzi nieodnoszące się bezpośrednio do 

Volkslisty, w których obecny jest topos niewinnego Wilamowiana. W relacjach o obozach, 

wysiedleniach czy innych formach prześladowań moi rozmówcy często używali skamielin 

językowych Fjyr wos?, czyli „Za co?”: „I za nic, nikomu nic nawet słowa nie powiedziałam”172, 

odwołując się również do cytatów biblijnych: „Góry, pagórki, przykryjcie nas! Za co? Za co 

byliśmy tak prześladowani”173. W opowieściach tych wyróżniam kilka poziomów narracji. Moi 

rozmówcy mówili o niewinności Wilamowian w ogóle, swoich rodziców jako szczególnego 

przypadku, a na końcu swojej własnej. 

 Wypowiedzi odnoszące się do toposu niewinnych Wilamowian są przykładem z jednej 

strony na idealizację przeszłości, z drugiej strony zaś – swojej grupy etnicznej/narodowej174. 

Niezależnie od tego, jak naprawdę Wilamowianie zachowywali się w czasie okupacji, to 

perspektywa ofiar hitleryzmu jest przez dzisiejszą świadomość historyczną autoryzowana. 

Przejęcie perspektywy ofiary i związanych z nią gotowych elementów narracji jest 

wygodniejsze (A. Assmann 2009: 145).  

 Moi rozmówcy mówili o niewinności Wilamowian w kontekście okupacji hitlerowskiej: 

„My, jak wojna wybuchła, to nie zrobiliśmy nikomu z tych wiosek nic, żadnej krzywdy, nic, a 

oni przyszli potem, tak niszczyli wilamowskie stroje, w błocie deptali i sprzedawali też. Tak 

nas chcieli zniszczyć. Tak nas chcieli zniszczyć”175. Moja rozmówczyni w dniu wybuchu wojny 

13 lat, więc nie mogła wpłynąć na postawę dorosłych. W swojej wypowiedzi jednak 

identyfikowała się ze wszystkimi Wilamowianami, używając pierwszej osoby liczby mnogiej.  

 Oprócz toposu niewinnych Wilamowian w relacjach wspomnieniowych pojawiał się 

najczęściej wątek powojennych prześladowań ze strony Polaków. Moi rozmówcy uważali, że 

mogliby zrozumieć odwet Polaków na Wilamowianach, gdyby rzeczywiście Wilamowianie ich 

                                                

172 K/1915–1919/2010: „Ȧn fjyr wos, fjyr nist, nimanda nist ny gyziöet, nimanda ani ny ogyrüt, no genclik nist. 

Do Doüć wüter, dos djyft’ȧ fernihtyn”. 

173 K/1915–1919/1989. 

174 Na obecność tego zjawiska wśród Wilamowian zwrócili uwagę w swoim tekście krakowscy etnolodzy (Libera 

& Robotycki 2001), temat ten jednak nie został przez nich, moim zdaniem, potraktowany w sposób wyczerpujący.  

175 K/1925–1929/2009RN: „Wjyr, wi der krig oüsbroh, do wjyr mahta ju y dan djyfyn ymsrod nist ny, kȧ kjyc, 

nist, ȧ zej köma nöhta, ȧzu fernihtyta zy dy wymysiöejer traht ym kut tenglta zy ȧn zy ferkoüfta, ferkoüfta oü. Ȧzu 

wułda zy yns fernihtyn. Zu wułda zy yns fernihtyn”. 
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prześladowali w czasie okupacji. Członkowie wilamowskocentrycznej wspólnoty pamięci byli 

jednak przekonani, że Wilamowianie byli niewinnymi ofiarami powojennych prześladowań: 

 

Bych to nie miała za złe, jakby się ktoś zrewanżowoł, po prostu to samo zrobił. Jakeś mnie 

skrzywdził, ja teroz ciebie. Ale bez zdania racji? Skoro w życiu człowiek z nikim nic nie 

miał i za to, że Wilamowianie, że po wilamowsku mówisz, takie rzeczy. No co to jest… Jo 

se to nie mogę wyobrazić i ni mogę to… zapomnieć. I ni mogę to zapomnieć176. 

 

 Według mojej rozmówczyni skoro żaden Wilamowianin nie wysłał nikogo do obozu 

ani nikogo nie wysiedlił, nie powinno się Wilamowian prześladować. 

 

Strój niszczyli i… takich starszych, takich ludzi starszych, dziadków. Bili i kopali, i ilu 

zabili. A my im nie zrobiliśmy nic, nic im nie zrobiliśmy, żaden Wilamowianin nic nie 

zrobił. Żeby kogoś ukarał albo coś. A potem szli, mieli to… po wojnie, brali dwóch 

świadków, brali i szli do sądu. (…) Szli tam i mówili, że „ten i ten zrobił mi to a to” i rentę 

za to dostawali. Za to, że ludzi zabijali. Źli ludzie177. 

 

 Wilamowianka poruszyła motyw fałszywych oskarżeń, który pojawiał się już 

wielokrotnie w cytowanych w tej pracy wypowiedziach – miały one charakter ogólnych 

oskarżeń o kolaborację i zdradę narodową. Oskarżenia te miały być czasem tak absurdalne, że 

moi rozmówcy po latach sami się z nich śmiali, jak oskarżenie młodej dziewczyny o spalenie 

trzech wiosek, o którym już pisałem. Oskarżenia o podpalenia pojawiają się w zebranych przeze 

mnie relacjach w formie ironicznej: „Jo sie dziwie, że ty babo jeszcze żyjesz, żeś ten lagier 

przeżyła. A ile żeś tam chałp spoliła, że cie do lagru wzieni?”178. Opowieści te, konkretne 

przykłady, a także topos niewinnych Wilamowian jako zbiorowości składają się na wzorzec 

interpretacyjny nieuczciwego potraktowania Wilamowian po wojnie. 

 Jak ważnym elementem wilamowskocentrycznej narracji jest ten wzorzec, świadczy 

ożywiona dyskusją, którą wywołało opublikowanie oskarżeń Wilamowian o różne formy 

                                                

176 K/1925–1929/2004. 

177 K/1925–1929/2009RN: „Dy traht mahta zy cynist ȧna … zyty ołdy, zyty menća ołdy, dźjada. Jata zy, ȧn zy 

hakta, wifuł wün, derśłön zy zy. Ȧ wjyr mahta jyn nist, wjyr mahta nist, kȧ Wymysiöejer maht nist ny. Do’ȧ imanda 

het gyśtröft oba wos. Ȧ nöhta gingja zy, hota zy jes nö … nöm krig, nöma zy cwej cȧjgjyn, nöma zy, ȧn zy gingja 

yn … do sądu. (…) Gingja zy ȧn zy ziöeta: «Dar ȧn dar maht mer dos ȧn dos», ȧn rente krigta zy fjyr dos. Wo zy 

dy łoüt derśłön. Śłȧhty łoüt”. 

178 K/1925–1929/2014. 
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kolaboracji z nazistami w najnowszej monografii historycznej Wilamowic179, do których autor 

zresztą się w tekście zdystansował (Fic 2018: 304). Podczas moich badań zaobserwowałem, że 

jednych te oskarżenia uraziły, dla innych stanowiły potwierdzenie ich własnych zarzutów 

wobec Wilamowian. Należy zaznaczyć, że większość z aktywnych w dyskusji osób nigdy nie 

przeczytała całego tekstu, posiłkowała się jedynie wyrwanymi z kontekstu zdaniami, o których 

wybiórczo informowali ich ci mieszkańcy, którzy książkę przeczytali.  

 

9.7.5.1. Topos niewinnych Wilamowian na przykładzie rodziców i innych członków 

rodziny 

Na kolejnym poziomie znajdują się wypowiedzi mówiące o niewinności Wilamowian, w 

kontekście historii własnych rodziców. Występują one zarówno w memoratach, gdyż moi 

rozmówcy sami pamiętali określone wydarzenia, w których jako młodzież brali udział, jak i w 

fabulatach, także w postpamięci.  

 Udowadnianie swojej niewinności jest ważnym elementem narracji Niemców na 

tematów drugiej wojny światowej: „O wszystkich tych działaniach, niezależnie od tego, czy 

traktują one o historycznej rzeczywistości, czy nie, opowiadano w ramach naszych wywiadów 

i rozmów z intencją przedstawienia siebie, względnie rodziców i dziadków, jako osoby, które 

w praktycznych działaniach życia codziennego postępowały z odwagą i z uporem, i czuły się 

związane innymi wartościami niż te, które faworyzował reżim narodowosocjalistyczny” 

(Welzer, Moller & Tschuggnall 2009: 375). Jak pisała Hajduk-Nijakowska (2016: 13), 

„narracyjne obrazy dostarczane przez starsze pokolenia są na tyle mocne i trwałe, że 

wyznaczają współcześnie emocje i sposób rozumienia oraz przeżywania minionych zdarzeń, 

co niewątpliwie determinuje tożsamość rodzinnej i lokalnej wspólnoty”.  

Według Wiktorii Kudeli-Świątek dotyczy to nie tylko osób, których podczas 

omawianych wydarzeń nie było na świecie, gdyż „[w]iele wydarzeń, o których myślimy, że je 

pamiętamy z własnego doświadczenia, zostało nam opowiedzianych i dopiero z czasem weszły 

                                                

179 Konkretne oskarżenia Wilamowian o działanie przeciwko Polakom wcześniej niemal w ogóle nie pojawiały 

się w tekstach historyków. Wyjątkiem są wspomnienia oficera generała Sił Zbrojnych PRL, Władysława Honkisza, 

który napisał: „W trzecim dniu wojny Niemcy zajęli Kozy. Pomogli im w tym niemało volksdeutsche z sąsiednich 

Wilamowic i Hałcnowa” (Honkisz 1972: 414). O ile jeśli chodzi o Hałcnowian, to trudno to zweryfikować, to 

informacja dotycząca Wilamowian wydaje się w kontekście dotychczasowych badań mało prawdopodobna. 

Wiarygodność źródła można kwestionować ze względu na okres, w jakim tekst ten powstał oraz polityczne 

zaangażowanie autora, który zakończył go słowami: „Połowę swego życia noszę legitymację partii, której 

wszystko zawdzięczam” (Honkisz 1972: 424).  
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one do repertuaru wspomnień poszczególnych osób” (Kudela-Świątek 2013: 177). Zdaniem 

autorki „[w]ynika to z faktu, że w dzieciństwie pamięć rozwija się dosyć późno, ponadto stale 

jesteśmy powiązani ze starszymi członkami rodziny i ze światem, który uprzednio istniał” 

(Kudela-Świątek 2013: 177). Należy więc pamiętać, że opowiadając o rodzicach w tym 

kontekście, moi rozmówcy często przekazują to, co z opowiadań rodziców pozostało w ich 

pamięci. Badaczka zajmująca się traumatycznymi losami kazachstańskich Polaków zauważyła, 

że większość jej rozmówców, która doświadczyła represji, jako dzieci „dzieliła się 

doświadczeniem własnym, rodziców i starszego rodzeństwa, które poznawała przeważnie już 

z opowieści rodzinnych” (Kudela-Świątek 2013: 178).  

Jedna z Wilamowianek tak opowiadała o niewinności swoich rodziców: 

 

Żebym miała ojca, żeby był jakimś, jakimś tam ważnym i krzywdę robił komuś, nie? Brał 

Polaków albo… mój ojciec taki spokojny człowiek, ten by nikomu krzywdy nie był zrobił. 

Tak samo matka moja, matka więcej była wygadana, ale ona nikogo nie posłała do lagru 

ani nie poszła skarżyć przed Niemcami, jeszcze skarżyć ich, żeby zamkli ich. Nikogo! Moi 

rodzice byli przecież tacy dobrzy ludzie, tata i mama też. A taką krzywdę nam zrobić, 

wysiedlili nas z domu i co my już wszystko przeżyli, to coś okropnego, ani nie chcę myśleć, 

bo już cało mokro zaroz z tego wszyskigo. Ach, Boże, z młodych lat we więzieniu 

siedziałam, za młodych lat. Ile lat miałam, 15 lat? Czy ani nie miałam, jo ani nie wiem już, 

nie pamiętam nic. Za to, że Wilamowianką byłam. Za to tylko. Rodzice moi w żadnym tym 

nie byli, żeby byli w jakimś verein, no należeli gdzieś do czegoś, żeby nalatywali na 

Polaków, nie? Żeby krzywdę komuś zrobili. Nic! Nic, moi rodzice, możecie pytać się, tatę 

Józef Nikiel sie pisał, jaki on był uczciwy człowiek, mama też, Katarzyna Nikiel, nikomu, 

siedzieli w tej chałupie tam na Rynku i tego. No i to było wszystko. Ale potem, jak się to 

obróciło wszystko, jak brali Wilamowianów, to nas też brali. Dziewuchy, przecież 

piętnaście dziewuch! My ani nie wiedzieli. Jo bych się była schowała, bo niektóre, co się 

schowały, to się obstały, a jo nie wiedziała. A za co jo się będę chować, jak jo nikomu nic 

winna ani słowo? Nikomu nie ubliżyłam przecież. Za nic!180 

 

 Możemy założyć, że kobieta, udzielając wywiadu naukowcowi, celowo opowiadała tę 

historię, żeby przekazać informację o krzywdzie swoich rodziców. Podała również ich 

nazwiska i powiedziała, że można pytać w Wilamowicach o to, czy zrobili komuś coś złego i 

                                                

180 K/1925–1929/2009RN. 
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że na pewno nie otrzymano by pozytywnej odpowiedzi. Podobne narracje zaobserwowała u 

swoich rozmówców wspomniana już badaczka: „narratorzy opowiadali niejako w imieniu 

swoich rodziców, chcąc zadośćuczynić ich milczeniu, przekazać chociażby to, co ocalało w 

pamięci potomnych” (Kudela-Świątek 2013: 179). W relacji tej przebija się wzorzec 

interpretacyjny nieuczciwego potraktowania Wilamowian po wojnie, który wzmacniają 

skamieliny językowe za co?, za nic i za to, że Wilamowianką byłam. 

W opowieściach o rodzicach moi rozmówcy często tłumaczyli również swoich bliskich z 

oskarżeń, które funkcjonują w wilamowskocentrycznej wspólnocie pamięci. Oskarżenia te, 

choć nieliczne, można podzielić na odnoszące się do donosów, a także bliżej nieokreślonej 

współpracy z „niemiecką policją”. 

 Oskarżenia o donosy było moim rozmówcom najtrudniej usprawiedliwić. W tym 

przypadku, w oczach osób, które mi o nich opowiadały, było to słowo przeciwko słowu. 

Dlatego moi rozmówcy przytaczali historie, w których istnieją jacyś świadkowie, bądź też, w 

których ich bliskich uniewinnił komunistyczny sąd. Jedna z moich rozmówczyń opowiadała mi 

o wilamowskim Polaku ukrywającym się przed Niemcami, który napadał jej matkę w czasie 

wojny, żądając od niej jedzenia, świni i ubrań. Ponieważ Wilamowianka się sprzeciwiała, on 

zdecydował odegrać się na niej po wojnie:  

 

On oskarżył moją mamę i ona później siedziała trzy miesiące w więzieniu, bo powiedzioł, 

że tam w Jedlinie jacyś ludzie byli i że ona na nich naskarżyła i ich Gestapo zabrało. A ona 

nic nie wiedziała. Potem był sąd, on to wszystko powiedzioł, ale przyszedł [nazwisko], ten 

pijok, co służył u [przydomek], i on powiedzioł, kto to naskarżył, kto to tam przy tym lesie 

był i kto to doniósł [przydomek]. To wtedy mamę wypuścili181. 

 

Opowieść ta łączy w sobie wiele istotnych elementów obecnych w innych relacjach. 

Polak kradnie świnię, co potwierdza topos Polaka złodzieja i bezbożnika, zwłaszcza że jak 

rozmówczyni podkreśliła, świnia ta nie była mu potrzebna do przeżycia, bo ukrywał się u 

innych Wilamowian, którzy dawali mu jeść. Matka kobiety, choć została zaatakowana, nie 

oskarżyła Polaka. Taki brak oskarżenia był złamaniem prawa – a więc rezygnacja z tego aktu 

była, jak moja rozmówczyni twierdziła w dalszej części wywiadu, działaniem – mamy tu topos 

Wilamowian pomagających innym.  

                                                

181 K/1950–1954/2015. 
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Mimo to Polak po wojnie ją oskarżał, co było jej zdaniem niesłuszne i wynikało z chęci 

rewanżu. Widoczne są tu toposy niewdzięcznego Polaka, Polaka prześladowcy i nieuczciwego 

Polaka. To wszystko składa się na wzorzec interpretacyjny nieuczciwego potraktowania 

Wilamowian po wojnie.  

W historii tej istotny jest również drugi ważny wzorzec interpretacyjny – wiary w 

funkcjonowanie państwa. To w wyniku wyroku sądu komunistycznego kobieta została 

uniewinniona, natomiast oskarżający ją mężczyzna za inne swoje przewinienia został 

zamknięty w więzieniu przy ulicy Montelupich w Krakowie. Podobne elementy narracji 

zawierają również cytowane już wypowiedzi na temat rozpraw rehabilitacyjnych, w których 

podnoszone przez Polaków obecnych na sali sądowej oskarżenia uznane były przez moich 

rozmówców za bezpodstawne.  

Jedna z moich rozmówczyń opowiadała o swoim szwagrze, który według niektórych 

Wilamowian miał brać udział w czasie okupacji w aresztowaniu innego Wilamowiana. 

Tłumaczyła, że człowiek ten splunął niemieckiemu burmistrzowi pod nogi, po czym wszedł do 

swojego domu: „No i burmistrz zapytał szwagra, kto tam mieszka i szwagier powiedział, 

przecież był Wilamowion, nie mógł się wyprzeć, że nie wie. A potem powiedzieli, że to on 

oskarżył”182. Według niej oskarżenie to, mimo że bezpodstawne i nie miało później żadnych 

konsekwencji prawnych, wywołało traumę u jego rodziny: „Ciotka oczy wypłakała, nic nie 

widziała na oczy z tego żalu. A jo jak o tym słysze, to cało się trzęsę. Tak niewinnie 

oskarżyć”183. Jej zdaniem człowiek ten sam wywołał swoje aresztowanie poprzez splunięcie 

pod nogi hitlerowskiemu burmistrzowi. Z dokumentów, relacji pisanych i ustnych innych osób 

wynika natomiast, że mężczyzna ten został wywieziony w ramach akcji mordowania 

inteligencji przez hitlerowców. Żaden inny rozmówca nie potwierdził oskarżenia, o którym 

mówiła kobieta.  

 Moi rozmówcy, którzy opowiadali o swoich rodzicach bądź znajomych pełniących 

jakieś funkcje w czasie drugiej wojny, wskazywali na zaangażowanie tych osób w pomoc 

innym. Dobitnym tego przykładem był Johann Danek [Tyśłer] (1892–1947), który w czasie 

wojny był referentem do spraw mniejszości w Generalnej Guberni. Bilczewski wspominał, że 

pomagał on Polakom. Na tym opisie bazowali również inni historycy (Krzyżanowski 2018: 

222; Perkowska 2001a: 197).  

                                                

182 K/1920–1924/2017. 

183 K/1920–1924/2017. 
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Pamięć o Danku obecna była również w Wilamowicach. Świadczy o tym tekst Alojzego 

Roznera z lokalnej gazety, w którym autor wspomina, że od zaprzyjaźnionych ludzi z Krakowa 

usłyszał takie informacje (podając jednak błędne nazwisko)184: 

 

Państwo Giżyccy opowiadali mi o jakimś Kuczmierczyku z Wilamowic, który jedyny miał 

obywatelstwo austryjackie i był konsulem Austrii w Niemczech w Gliwicach. Po zajęciu 

Polski pracował podobno w kancelarii Franka w Krakowie, wychwalali Go bardzo, jaki to 

był dobry człowiek, bardzo wielu Polakom pomagał. Podobno on obronił wieś 

Hecznarowice przed wysiedleniem. Zmylił Niemców, że pozostaną tam do końca wojny 

synowie z Wilamowic. Nie znam tej sprawy bliżej czy ktoś został z Hecznarowic 

wysiedlony podczas okupacji. Po wojnie ukrywał się gdzieś na Śląsku i słyszałem, że umarł 

w suterynie czy w piwnicy (Rozner 1992b). 

 

Podczas moich badań przeprowadziłem wywiad z krewnym Danka, który tak opowiadał 

mi o swoim wujku:  

 

Wujek, brat mamy, był znowu w Wiedniu, był wysoko kształcony. Pracował w konsulacie. 

Potem był na Śląsku i był w komisjach plebiscytowych. A za okupacji był w Krakowie i 

był rejentem do spraw mniejszości w Generalnej Guberni, uratował tam siedmiu Polaków 

przed pójściem do obozu. No ale w 1945 roku to nikt nie patrzył, jaki kto był185. 

 

 W historii Johanna Danka widoczne są trzy wzorce interpretacyjne: wiary w 

funkcjonowanie państwa – Danek był urzędnikiem, bycia dobrym człowiekiem – pomagał 

dyskryminowanym, ratował Polaków, oraz nieuczciwego potraktowania Wilamowian po 

wojnie – mimo udzielonej pomocy po wojnie umarł w nędzy. Ta historia zawiera silnie 

związane z nimi toposy niewinnych Wilamowian (nawet tych sprawujących jakieś funkcje w 

czasie okupacji) i topos Wilamowian ratujących innych. Choć mówi ona o jednym konkretnym 

człowieku, wnioski z niej wyciągnięte odnoszą się do wszystkich Wilamowian. Moi rozmówcy 

przekonani byli o tym, że takich osób było znacznie więcej. Poprzez jej sfabularyzowanie i 

sfolkloryzowanie, stała się ona dostępna dla szerszego grona Wilamowian. Jest to przykład na 

                                                

184 Błąd mógł wynikać z tego, że siostra wspomnianego Danka wyszła za mąż za Kuczmierczyka. 

185 M/1945–1949/2018. 
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wspomniane przez Kudelę-Świątek (2013: 179) eksponowanie wspomnień innych osób w 

momencie, kiedy własne wspomnienia wydawały się przeciętne.  

 Podobnie opowiadali moi rozmówcy o swoich ojcach, którzy służyli w Landwache. Był 

to rodzaj policji, której funkcjonariuszy werbowano spośród lokalnych mieszkańców, a swoją 

służbę wykonywali dodatkowo, oprócz swojej pracy (Schumann & Drechsler 1976: 413). 

Służba ta rzadko pojawiała się w relacjach moich rozmówców. Z jednej strony brało w niej 

udział tylko kilku Wilamowian, z drugiej – mógł to być dla moich rozmówców temat 

wstydliwy. Prawdopodobnie odnosi się do niej określenie „wilamowska policja”, które 

usłyszałem podczas kilku wywiadów. Według moich rozmówców uczestnictwo w Landwache 

nie musiało oznaczać bycia zagorzałym hitlerowcem. Jedna z moich rozmówczyń tak 

opisywała motywację swojego ojca: 

 

Mój kuzyn, on był też… nazywali go przestępcą, bo nie chciał iść do wojska, to wywieźli 

go do Salzgitter [obóz pracy]. I stamtąd uciekł. I nie miał go kto ukryć, to przyszedł prosić 

do taty, żeby go ukrył. Bo ani jego matka ani ojciec, ani nikt go nie chciał nigdzie przyjąć, 

bo ludzie się bali. A tata go przyjął. On był bardzo dobry, a mama też. Dobre serce mieli, 

dobre serce. (…) Spał we fjyrhytła186, tam mieliśmy taki mały pokoik i piec, i łóżko miał 

dobre i tam zrobił taką kryjówkę. Że jakby ktoś przyszedł, to żeby się schować. No to 

mieliśmy znowu na dole w kuchni taki dzwonek. (…) Dzwonek, że jak ktoś przyszedł, a 

na tym dzwonku coś wisiało, żeby tego nikt nie widział. A jak ktoś przyszedł, to go 

popchnęliśmy, żeby się schował187. 

  

Zgodnie z narracją Wilamowianki jej kuzyn, więziony za niepodpisanie Volkslisty, uciekł 

z obozu i został ukryty przez jej ojca. Moja rozmówczyni podkreśliła, że jej rodzice byli bardzo 

dobrymi ludźmi. Jako dowód przedstawiła fakt, że rodzice jej kuzyna nie chcieli go przyjąć, 

chociaż był ich synem, natomiast jej ojciec, który był dalszym krewnym, pomógł mu. Według 

niej to, że jej kuzynowi udało się przetrwać wojnę w kryjówce, było zasługą nie tylko jej ojca, 

                                                

186 Pomieszczenie w facjatce na domach bogatszych gospodarzy wilamowskich. 

187 K/1925–1929/2008: „Mȧj kuzyn, dar wiöe oü … fjyr ȧn ferbeher hisa zy, wȧł’ȧ wułd ny gejn cyn drowa, füta 

zy uf Salzgitter’ȧ roüs. Ȧ fu diöt ȧdkłüf’ȧ. Ȧn s’hot’ȧ ny war hejncyłen, ȧn’ȧ kom byta cym tȧta, do’ȧn zo hejnłen, 

bo dy müter ȧni der foter, wułda zy’ȧ njynt, njynt ny ufnama, bo zy füta zih, dy łoüt. Ȧn der tȧta nom’ȧ uf. Har 

wiöe okriöepnje güt ȧn dy mama oü. Ȧ güt, ȧ hac hota zy ȧ gütys. (…) Ym fjyrhytła śłüf’ȧ, diöt hotwer ȧ zyty 

kliny śtuw ȧn ȧn uwa, ȧn ȧ bet hot’ȧ güt, ȧn diöt hot’ȧ zytys gymaht, hejncyłen. Wen imyd wje kuma zu hejncyłen. 

No to hotwer wejder dunda yr kyh ȧ zyta kłengjela. (…) Ȧ kłengjela, no do wen imyd kom, ȧn uf dam kłengjela 

wiöe … hüng yhta, do dos ny, do nimyd dos ny zit. Ȧn wen imyd kom, to śtuswer’ȧ cü, do łet’ȧ zih hejn”.  
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ale także przysłanych do Wilamowic przez hitlerowskie władze urzędników. Mieszkali oni u 

niej w domu na kwaterze i wiedzieli, że ktoś ukrywa się na strychu, lecz nie zdradzili tego 

gestapowcom: 

 

My mieliśmy jednego urzędnika, jak on się nazywał (…). Tak, musieliśmy go przyjąć. Ale 

on nie był długo, bo [nazwisko] przyszedł znowu (…). On się ożenił z [nazwisko]. I oni 

wiedzieli wszystko, [nazwisko] wiedziała wszystko, bo jak mieszkasz, to musisz wiedzieć, 

bo ktoś przychodzi z talerzem ze strychu, a ona akurat idzie (…). Ale ona nic nie 

powiedziała, ani [nazwisko mężczyzny], ani ona. Oni o tym wiedzieli, ale nic nie 

powiedzieli188. 

  

 Jest to więc kolejny przykład toposu dobrych Niemców. Kobieta kontynuowała swoją 

narrację, przechodząc do Landwache i powodów, z jakich jej ojciec do niej wstąpił: 

 

Ale ile tata się nacierpiał. On był znowu przy tym… poszedł do Landwache, wiesz? Wiesz, 

co to była Landwache? To była… za Niemca mieli taką Landwache, to byli… oni pomagali 

tym policjantom, wiesz? Pomagali im. (…) A on był… po to tam poszedł, żeby już coś 

wiedzieć, co się będzie działo. No to sam poszedł do tej Landwache. No bo jak już coś się 

dowiedział, to powiedział. A ten był ciągle u nas, ten komendant, co tam był. To był 

Niemiec, ale bardzo dobry człowiek. Niektórzy Niemcy też byli dobrzy ludzie189. 

 

Moja rozmówczyni opowiedziała następnie o tym, że jej ojciec był prześladowany po 

wojnie bardziej niż inni Wilamowianie, gdyż posądzano go o kolaborację w związku ze służbą 

w Landwache. Według niej powinno się wziąć pod uwagę, że uratował on dzięki temu 

wspomnianego chłopaka, który odmówił podpisania Volkslisty, a także inne osoby. Widoczny 

jest więc topos Wilamowian pomagających innym, a także topos dobrych Niemców. Opowieść 

ta wpisuje się w trzy wzorce interpretacyjne: wiary w funkcjonowanie państwa, a w 

                                                

188 K/1925–1929/2008: „Oder wjyr hota ȧn, wi his har … yr gymȧn at’ȧ (…). Ju, wjyr müsta’ȧ ufnama. Oder dar 

wiöe ny łang, bo der [noma] kom wejder. Der [noma] dos wiöe, dü kantst‘ȧ. (…) Ȧn har hot [noma]. Ȧn zej wösta 

ołys, [noma] wöst ołys, bo wen dy dyham byst, to müsty wysa, bo dy kymst myt dam tełer fur śtuw. Ȧn s’kymt 

grod. (…) Oder zej ziöet nist. Ȧni der [noma], ȧni ejs. Zej wösta fu dam, oder zy ziöeta nist ny”.  

189 „Oder wo der tȧta oüsśtind. Har wiöe wejder cy dam, ȧ ging y dy landwah, wȧsty? Wȧst, wo dos wiöe 

landwaht? Dos wiöe … by Doüćłand hota zy ȧ zyty landwah, dos wün, zej … hiłfa y dan policjanta, wȧsty? Hüłfa 

zy myt. (…) Ȧ har wiöe … cy dam ging’ȧ, do’ȧ śun yhta zo wysa, wos zih jynt wyt hon. No to zoüwer ging‘ȧ ju 

cy dar landwah. No bo wen‘ȧ yht höt gywöst, ziöet’ȧ śun. Ȧ dar wiöe śtȧjd cy yns, dar komendant, wo diöt wiöe, 

dos wiöe ȧ Doüćer, oder zjyr ȧ güter menć, Doüćy łoüt wün oü güty łoüt”. 
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szczególności topos konieczności przestrzegania prawa – przynależność ojca do Landwache 

(zgodnie z oczekiwaniami Niemców, by Wilamowianie angażowali się w poparcie władzy), 

bycia dobrym człowiekiem – udzielenie pomocy osobie, której nawet jej rodzice nie chcieli 

udzielić, a także nieuczciwego potraktowania Wilamowian po wojnie.  

Na tę historię należy patrzeć przede wszystkim przez pryzmat opowieści o rodzicach, 

jak już wspomniałem, często idealizowanych. Wypowiedzi na temat „wilamowskiej policji”, 

podkreślające ich brak zaangażowania w tropienie ludzi, przymykanie oka na wykroczenia czy 

nawet aktywne ukrywanie pewnych przestępstw Wilamowian i Polaków przez funkcjonariuszy 

pojawiały się również w wielu innych wywiadach. Według moich rozmówców funkcjonariusze 

wspomnianej policji werbowani byli ze starszych, około pięćdziesięcioletnich mężczyzn w 

Wilamowicach. W wywiadach zarejestrowałem nazwiska trzech takich mężczyzn. Rozmówcy 

szczególnie często wspominali o najstarszym z nich. Słyszałem wiele historii o tym, że w jego 

domu w czasie wojny ukrywało się kilkunastu dezerterów i Polaków, potrafili również 

wymienić ich nazwiska: „Na dole siedziała policja niemiecko i pili, a na strychu się chłopy 

ukrywały. Najciemniej pod latarnią”190.  

O przypadkach współpracy Landwache z partyzantami w innych miejscach 

wspominano w literaturze (Maurer 2016: 119). Niezależnie od tego, czy opisywane historie 

wydarzyły się naprawdę, czy nie, istotne jest, że w relacjach o powojennych prześladowaniach 

Wilamowian pełnią one określoną funkcję – poprzez toposy niewinnego Wilamowiana i 

Wilamowiana ratującego Polaków i zgodnie z wzorcami interpretacyjnymi wiary w 

funkcjonowanie państwa oraz trzeba być dobrym człowiekiem miały one udowadniać 

kolektywną niewinność Wilamowian, mimo służby kilku z nich w Landwache. 

 

9.7.5.2. Wilamowianie w Wehrmachcie 

Usprawiedliwianie swoich bliskich w kontekście oskarżeń o kolaborację dotyczą również 

większości moich rozmówców, których rodzice czy członkowie najbliższej rodziny byli w 

Wehrmachcie. Temat ten został poruszony przy analizie opowieści o Volkslistach. Tutaj 

chciałbym jednak zacytować jeszcze kilka wypowiedzi odnoszących się bezpośrednio do 

służby w Wehrmachcie: 

  

                                                

190 K/1935–1939/2017. 
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Mój tata miał takie zdjęcie, jak był w wojsku niemieckim. To jak starą chałpę mieli walić 

i to zdjęcie gdzieś mieli, to [mąż] powiedział synowej: „Widziałaś, jakim dziadek był 

esesmanem?”. No a ona nie jest stąd, to nie wiedziała o co chodzi. I przyszła się mnie pytać: 

„Mamo, to dziadek był esesmanem?”. A ja jej mówię, że skąd i jej zaraz to wszystko 

wytłumaczyłam. Tata poszedł do wojska niemieckiego, bo mu kazali, ale całą wojnę mioł 

w mundurze zaszyty polski dowód, bo się czuł Polakiem. Potem jak wrócił tu w mundurze 

od Andersa, to ta banda [nazwisko teścia] i [nazwisko Polaka wsiedlonego] przyszli, to mu 

tą czapkę z głowy zrzucili i deptali po tym orzełku. I to byli Polacy191. 

 

 Mąż mojej rozmówczyni, który był wilamowskim Polakiem, wypominał teściowi to, że 

służył w Wehrmachcie. Sam fakt służby w niemieckim wojsku był dla jej męża wystarczający, 

by nazwać jej ojca w obecności synowej „esesmanem”. Natomiast moja rozmówczyni 

opowiedziała tę historię z innej perspektywy. Według niej to jej ojciec był dobrym Polakiem, 

o czym świadczy to, przez całą wojnę miał zaszyty polski dowód w mundurze, a później uciekł 

z Wehrmachtu i znalazł się w Armii Andersa. Tymczasem ojciec jej męża polskiego orzełka 

zrzucił mu z głowy i go podeptał. Na końcu wypowiedzi moja rozmówczyni podsumowała, że 

tacy (według niej źli) ludzie nazywali się po wojnie Polakami. Później wymieniała jeszcze ich 

inne działania, które uważała za godne potępienia (wysiedlenia, pobicia, morderstwa, 

denuncjacje).  

Tutaj znów pojawia się topos niewinnych Wilamowian – nawet jeśli ojciec rozmówczyni 

był żołnierzem Wehrmachtu, to później był w Armii Andersa. Ucieczka z Wehrmachtu do armii 

Andersa jest więc ze współczesnego punktu widzenia historią bohaterską. Widoczny jest tu 

wzorzec interpretacyjny Wilamowianie są lepsi od innych – ojciec mojej rozmówczyni 

poświęcił się dla Polski w przeciwieństwie do miejscowych Polaków. Nie rozumiał tego jej 

mąż, wilamowski Polak, dla którego służba w Wehrmachcie była jedynie przejawem 

kolaboracji. 

W relacji mojej rozmówczyni widoczny jest topos konieczności przestrzegania prawa – 

jej ojciec podpisał Volkslistę, bo takie były zasady. Jednak ważniejszy od lojalności był 

wzorzec interpretacyjny trzeba być dobrym człowiekiem – zgodnie z nim jej ojciec zdecydował 

o ucieczce z negatywnie postrzeganego ze współczesnej perspektywy Wehrmachtu. 

                                                

191 K/1950–1954/2015. 
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Tak różne strategie narracyjne obierane przez moich rozmówców wiążą się z odmiennymi 

wzorcami interpretacyjnymi i toposami funkcjonującymi w wilamowskocentrycznej 

wspólnocie pamięci i poza nią.  

O tym, że mężczyźni z Wilamowic byli zmuszeni do służby w Wehrmachcie, a później 

niesłusznie prześladowani przez miejscowych Polaków, pisał Alojzy Rozner. Według niego 

skoro byli oni przyjmowani z Wehrmachtu do Armii Andersa bez konsekwencji, powojenne 

próby wymierzenia im kary po powrocie do Wilamowic mogły być uzasadnione jedynie chęcią 

zysku: 

  

Na frontach zachodnich w wojsku polskim, którym dowodził ś. p. gen. Anders, gdy się 

Niemcy dostali do niewoli, pytano się[,] czy jest ktoś ze Śląska, ażeby wystąpił. Generał 

Anders wiedział, że cały Śląsk został wcielony do wojska przymusowo. W stosunku do 

tych Żołnierzy nie wyciągano żadnych konsekwencji, nie maltretowano ich jak w 

Wilamowicach. Zostali przemundurowani w mundury polskie i znowu walczyli przeciw 

Niemcom. Takich było wielu z Wilamowic i do dnia dzisiejszego przebywają w Anglii, 

natomiast wysiedlenie w Wilamowicach działo się z chęci zysków, ościenne wsie patrzyły 

na Wilamowice jak wilki na owce lub lisy na kury (Rozner 1992b). 

 

 W tym tekście napisanym przez Wilamowiana widoczne są toposy i wzorce 

interpretacyjne obecne w relacjach moich rozmówców. Oprócz toposu niewinnych Wilamowian 

pojawia się opozycja toposów złych „naszych Polaków” i dobrych „Polaków z Polski”: obcy 

Polacy rozumieli złożoność sytuacji, miejscowi – nie. Zarówno te toposy, jak i toposy Polaków 

złodziei, bezbożników i oszustów, chcących się jedynie wzbogacić kosztem Wilamowian, 

wpisują się we wzorzec interpretacyjny nieuczciwego potraktowania Wilamowian po wojnie. 

W opowieści tej można dostrzec również wzorzec interpretacyjny Wilamowianie są lepsi od 

innych – zdaniem Roznera Wilamowianie walczyli przeciwko Niemcom w przeciwieństwie do 

tych mieszkańców okolicznych wsi, którzy po wojnie stali się ich prześladowcami.  

 Takie otwarte zaprezentowanie wilamowskocentrycznej perspektywy wywołało 

polemikę mieszkańca jednej z okolicznych wsi (Walek 1992). Należał do innej wspólnoty 

pamięci i nie mógł zgodzić się z argumentami Roznera. Moi rozmówcy, jeśli w ogóle kojarzyli 

tę dyskusję, pamiętali jedynie teksty Wilamowiana. 

 Dyskusje na temat oceny mężczyzn służących w Wehrmachcie są żywe również w 

innych regionach obecnej Polski (Kubica 2011: 159). Jak pisała Janina Hajduk-Nijakowska 

(2016: 122): „Najwięcej kontrowersji w odbiorze społecznym wywołuje fakt służby wojskowej 
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Ślązaków w Wehrmachcie, tym bardziej że za sprawą polityków nabrał on ostatnio wymiaru 

narodowego, etycznego i emocjonalnego. Zwłaszcza gdy Prawo i Sprawiedliwość wpisało tzw. 

dziadka z Wehrmachtu w kampanię wyborczą Donalda Tuska”. Również moi rozmówcy 

odnosili się do wspomnianego wydarzenia: „Kiedyś Kaczyński wykrzyczał Tuskowi, że jego 

dziadek, czy pradziadek był w Wehrmachcie, a ja jestem ciekawa, czy jego dziadkowie nie byli 

w carskim wojsku, bo oni byli pod Rosją i ich brali do carskiego wojska”192. 

Zdaniem Grażyny Kubicy (2008: 102) przypadek „dziadka z Wehrmachtu” świadczy o 

używaniu politycznego nacisku na osoby żyjące współcześnie, wykorzystując wojenną 

przeszłość osób wcielonych do Wehrmachtu. Jakub Grudniewski pisał natomiast, że 

„[l]iteratura polskojęzyczna poruszająca problem służby Górnoślązaków w Wehrmachcie i 

dezercji z jego szeregów jest niezwykle uboga. Wynika to z traktowania do niedawna epizodu 

służby w wojsku niemieckim jako wstydliwego, a dla ludzi pochodzących z regionów 

niedotkniętych tym problemem jako wręcz haniebnego” (Grudniewski 2010: 117). Jeden z 

moich rozmówców był natomiast oburzony tym, że niektórzy Wilamowianie przyjęli podobną 

retorykę: „[przydomek Wilamowiana] mi powiedział, że Tusk powinien odejść z polityki, bo 

miał dziadka w Wehrmachcie. A ja mu mówię: «A tyś nie mioł ojca w Wehrmachcie?». A on 

mi mówi, że to co innego, «bo jego zmusili»”193.  

Należy jednak podkreślić, że służba w Wehrmachcie znacznie rzadziej pojawiała się w 

relacjach moich rozmówców niż Volkslista. Może to mieć związek z tym, że większość moich 

rozmówców to kobiety oraz mężczyźni, którzy byli zbyt młodzi, by służyć w Wehrmachcie. 

9.7.5.3. Prześladowania za pochodzenie 

Moi rozmówcy w czasie okupacji byli najczęściej nastolatkami bądź dziećmi. Dlatego też 

często mówili o tym, że nie mogli być niczemu winni, choćby z powodu młodego wieku. Jedna 

z moich rozmówczyń, opowiadając o pobytach w obozie oraz o wysiedleniu, podkreślała swój 

młody wiek oraz sposób, w jaki była traktowana: „Ile miałam wtedy, 15 lat? Tam leżeliśmy! 

Trzydzieści dziewcząt, nas gnali wilamowskich, jak bandytów, jakbyśmy nie byli ludźmi (…). 

Te skurwisyny, takim dzieciom, przepraszam, że się tak wyrażę, ale mnie szlag chce trafić”194. 

Kobieta wielokrotnie podkreślała swój wiek, a także mówiła: „Taką miałam młodość”. Inna 

                                                

192 K/1935–1939/2009. 

193 M/1960–1964/2017. 

194 K/1925–1929/2009. 
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rozmówczyni, kiedy poprosiłem ją o opowiedzenie o swoim życiu, swoją opowieść zaczęła 

słowami: „Dziecko, ile ja przeżyłam dramatów i nie wiem za co, miałam 17 lat, 17 lat i przyszli 

po mnie w nocy…”195. Inna moja rozmówczyni wspominała swojego męża i jego kolegę, którzy 

jako nastolatkowie zostali wywiezieni na Syberię: „Mój Franuś, mój mąż, 15 lat miał, tyle miał 

lat co ty, to go zabrała milicja i NKWD, wzięli go i Staszka od [przydomek]. To ich zabrali na 

Sybir, Góry Ałtaje, Mongolia, tam byli ci dwaj chłopcy trzy lata”196.  

Przyczyn prześladowania starano więc doszukiwać się w czynnikach, na które moi 

rozmówcy nie mieli wpływu, np. w pochodzeniu. Moi rozmówcy bardzo często powtarzali, że 

prześladowania dotknęły ich z powodu pochodzenia z wilamowskich rodzin. Łączy się to z 

wzorcem interpretacyjnym odmienność kulturowa powodem prześladowań Wilamowian, który 

opisałem w rozdziale dotyczącym zakazu używania stroju i języka wilamowskiego. 

Wilamowskie pochodzenie i znajomość języka wilamowskiego były, oprócz opisanej już 

przeze mnie Volkslisty, najczęstszą „winą”, za jaką moi rozmówcy mieli być karani. W 

opowieściach tych pojawiają się trzy skamieliny językowe: za co?, za nic i za to, że 

Wilamowianką byłam, jak w tej wypowiedzi podsumowującej opowieść o więzieniu w Białej i 

wysiedleniu mojej nastoletniej wtedy rozmówczyni: „Za co? Za to, że Wilamowianką 

byłam”197. Gdy jedna z moich rozmówczyń opowiadała o pobycie w młynie w Komorowicach, 

druga przerwała jej i powiedziała: „Takie młode dziewczyny, za co? Że umiałyśmy po 

wilamowsku i chodziłyśmy inaczej ubrane”198. Skamieliny te wpisują się więc we wzorzec 

interpretacyjny nieuczciwego potraktowania Wilamowian po wojnie, a także toposy niewinnych 

Wilamowian oraz nieuczciwych Polaków i Polaków prześladowców. 

O zakazie używania języka wilamowskiego już pisałem. Tutaj chciałbym tylko zwrócić 

uwagę na relacje moich rozmówców, że byli prześladowani za niemieckość, co było pomyłką, 

gdyż sami nie czuli się Niemcami. Oprócz złej woli (topos Polaków prześladowców) 

podkreślali również niewiedzę swoich prześladowców (topos głupich Polaków): „Ady to była 

hołota, tak pieprzyli, że to germańskie, a gdzie germańskie, jak to flamandzkie, ale to czytać, 

pisać nie umiało, to skąd to mieli wiedzieć”199. Moi rozmówcy pomijali w swych relacjach 

                                                

195 K/1925–1929/2017. 

196 K/1930–1934/2010: „Mȧj Franüś, maj kłop, 15 jür hot‘ȧ, zu ołd wiöe‘ȧ wi dü, to hota zy dy milic ȧn NKWD, 

hota zy gynuma ȧn ȧ Staha fum [śpicnoma]. To hon zy gynuma ȧna na Sybir. Góry Ałtaje, Mongolia, diöt wün zy 

di cwej büwa, drȧj jür”. 

197 K/1925–1929/2009. 

198 K/1925–1929/2010: „Zyty jungy mȧkja, fjyr wos? Do wjyr kunda wymysiöeryś ȧn andyśt ogycün”. 

199 M/1930–1934/2012. 
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ważny dla historyków fakt podpisania Volkslisty (Fic 2018) lub przypominali o opisanych już 

przeze mnie okolicznościach łagodzących „winę”, jaką miało być jej podpisanie. W ich oczach 

nawet jeśli ktoś prześladował ich za niemieckość, był w błędzie, gdyż ich język i strój nie były 

niemieckie: 

 

Po wilamowsku. A po przewrocie nie było wolno. Mama szła do kościoła po wilamowsku 

to tu od [nazwisko sąsiada] ci chłopcy prali kamieniami na nie, to ino tak się odziewaczką200 

zasłaniała. Nie było… nie chcieli. No tacy byli, „że germańskie”. A to wcale nie 

germańskie, bo to jes, jakby byli mądrzy, to wiedzą, że to wilamowskie, że tu przyszli 

tysiąc…. dwieście… coś roku. 1250 ksiądz przyszoł i kościół201. 

 

Podkreślanie po wojnie flamandzkości wilamowskiego języka i stroju miało zapewne 

na celu uniknięcie kar za niemieckość, co zauważyli niektórzy badacze (Libera & Robotycki 

2001). Według Lipok-Bierwiaczonek „mit flamandzki nabrał wyrazistości po drugiej wojnie 

światowej, przywoływany chętnie w obronie wilamowian przed negatywną opinią o nich jako 

Niemcach, którzy podpisali w czasie okupacji volkslistę” (Lipok-Bierwiaczonek 2002: 179). 

Należy jednak pamiętać, że ten „mit”, jak określiła go badaczka, był obecny w wilamowskiej 

kulturze co najmniej sto lat wcześniej (Łepkowski 1853; Łepkowski 1863: 94). Tymczasem 

niektórzy badacze, szczególnie ci związani z badaniem wysp językowych, próbowali go 

zdyskredytować, twierdząc, że powstał dopiero po wojnie. Jedna z moich rozmówczyń 

powtarzała kilkanaście razy w przeprowadzonym z nią wywiadzie, że „[p]o wilamowsku 

mówiłam, a po niemiecku nic nie rozumiałam, a oni [Niemcy] mnie też. Ino z mamą się 

dogodali, bo ona za Austrii miała niemieckie w szkole”202. W ten sposób podkreśliła dystans 

do języka niemieckiego, który miał być znany jedynie z nauki jako język obcy w szkole. 

W tych historiach widoczny jest wzorzec interpretacyjny nieuczciwego potraktowania 

Wilamowian po wojnie. Mówią one jednak wiele również o autoobrazie Wilamowian – moi 

rozmówcy twierdzili, że niektórzy prześladowali ich za niemieckość, bo nie wiedzieli, że 

Wilamowianie to nie Niemcy. Ich zdaniem Wilamowianie byli mądrzejsi, bo znali te historie, 

mieli kontakty ze światem nauki, tymczasem ich prześladowcy określani byli jako „hołota”, w 

dodatku niepiśmienna: „U nos to mówili, że «po wojnie to burmistrzami byli, a czytać i pisać 

                                                

200 Duża chusta naramienna do stroju wilamowskiego. 

201 M/1930–1934/2008. 

202 K/1925–1929/2004. 
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nie umieli»”. Zgodne jest to z wzorcem interpretacyjnym Wilamowianie są lepsi od innych, a 

także opozycją toposów mądrych Wilamowian i głupich Polaków. 

 

9.7.5.4. Topos niewinnych Wilamowian a rezygnacja z profitów wynikających z 

niemieckiego pochodzenia  

W relacjach Wilamowian bardzo często pojawia się wątek pozostania w Wilamowicach i 

rezygnacji z wyjazdu do Niemiec, gdy wkraczała Armia Czerwona. Ta opowieść była też 

powtarzana w literaturze naukowej: „Mimo zbliżania się Armii Czerwonej, niewielu 

Wilamowian podjęło decyzję o ewakuowaniu się wraz z uciekającymi Niemcami. 

Zdecydowana większość pozostała na miejscu w przekonaniu, że nie zrobili nic takiego, za co 

mogłaby ich czekać kara” (Krzyżanowski 2018: 243). Topos niewinnych Wilamowian w 

przypadku tych historii funkcjonuje w odmianie nie wyjechali, bo byli niewinni. Jako winę moi 

rozmówcy rozumieli rzeczywistą kolaborację z hitlerowskim systemem. W opowieściach dla 

obcych natomiast usiłowali wytłumaczyć, że Wilamowianie mimo podpisania Volkslisty nie 

czuli się Niemcami. 

Jedna z rozmówczyń opowiadała o tym, jak opuszczające Wilamowice hitlerowskie 

władze chciały zmusić Wilamowian do ewakuacji, w co został wciągnięty jej ojciec: „Tatę 

jeszcze chcieli Niemcy aresztować, że czemu nikt z Wilamowic nie wyjeżdża. Że to on jest 

Ortsbauernführer i to on pewnie namawiał, że mają zostać. My szły za tatą, bo go prowadzili w 

śniegu na granicę bielańską, ale tam ktoś poświadczył, że on był się pytać i że nic nie namawiał, 

to go puścili”203. W innym wywiadzie dokładniej opowiedziała mi tę historię: 

 

To jest tak, że potem przyszliśmy do Wilamowic z powrotem i tata miał już rehabilitację. 

Ja należałam pod tatę, bo nie miałam jeszcze 18 lat, kiedy brali Fingerabdruck (…). 

Mieliśmy list, że mamy jechać do Niemiec. Tata dostał ten list, nazywał się Fischer. Tu, 

burmistrz, z Bestwiny, nie pamiętam już, jak się nazywał. To przywiózł ten list, jeszcze za 

Niemiec, gdzie mamy jechać, rozumiesz? Tata poszedł do wszystkich ludzi, co mają 

wyjechać, co byli przy niemieckim wojsku, chłopcy. Nikt nie chciał jechać. Nikt nie chciał 

                                                

203 K/1920–1924/2016. 
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wyjechać. Bo powiedzieli, że „z małymi dziećmi pojadę, a mąż jest przy wojsku, ja pojadę 

koniem tak daleko? Nigdzie nie jadę”204. 

 

Wilamowianie nie byli przekonani do wyjazdu, podobnie jak ojciec mojej 

rozmówczyni. W zachowaniu tym widoczny jest topos wilamowskiego oporu. Za to 

nieposłuszeństwo miała, jej zdaniem, spotkać go kara: 

 

To potem jak ostatni raz przyszli, to esesmani, przyszli po tatę, to tata musiał iść z tymi 

esesmanami do każdego, kto był zapisany na tej liście do wyjazdu. Bo mówili: „Pan 

[nazwisko Wilamowiana] był przecież u nas, ale my nie wyjeżdżamy”. No to chcieli 

naszego tatę zamknąć, wtedy byli esesmani. Ja szłam z siostrą aż do domu Blaszanych [w 

dzielnicy Podlas] za tatą. No to potem widzieli, że to jest prawda, to wsiedli do auta i 

odjechali. A my byłyśmy, bo tam był płot, żywopłot, z grabiu. To biegłyśmy do taty: „Tata! 

Czekamy na ciebie” (…). Wtedy była wielka zima, było do 30 stopni mrozu, tu we 

Wilamowicach. Strasznie zimno było wtedy, to przyszliśmy do domu205. 

 

Z zawierającej wiele szczegółów relacji mojej rozmówczyni wyłania się obraz 

esesmanów: surowych i gwałtownych, ale działających w obrębie prawa. W tej opowieści 

widoczny jest również topos konieczności przestrzegania prawa. Jej ojcu groziło 

niebezpieczeństwo, ale ponieważ Wilamowianie zaświadczyli, że to nie on namawiał ich 

do pozostania w Wilamowicach, nic mu się nie stało. Z jednej strony widoczny jest tu 

topos złych Niemców, a z drugiej strony – wzorzec interpretacyjny wiary w 

funkcjonowanie państwa, która kolejny raz popłaciła – ponieważ jej ojciec mówił prawdę, 

                                                

204 K/1920–1924/2017: „Dos ej ȧzu, do wjyr nöhta köma uf Wymysoü ȧn der tȧta hot śun rehȧbilitacjon. Yhy 

gyhüt nö cym tȧta, bo’h hot kȧ ahca jür ny, wi zy nöma fyngjerabdruk. (…) Wjyr hota ju ȧn briw, wun wer zułda 

rȧjnkuma uf Doüćłand. Der tȧta krigt dan briw, his zih Fischer. Dö, der bjygjamȧster, fu Bestwin, gydenk śun ny, 

wi‘ȧ zih śrȧw. No do bröht‘ȧ dan briw, by Doüćłand, wun wer zuła fiöen, ferśtejsty? Der tȧta ging cyn ganca łoüt, 

wo zuła wȧgfiöen, wo wün byn drowa, dy büwa. Nimyd wułd ny fiöen. Nimyd wułd ny fiöen wȧg. Bo ziöeta zy: 

«Do yhy myta klina kyndyn zuł fiöen, ȧn der kłop ej byn drowa, yhy wa fiöen mytum fad ȧzu wȧjt? Yh fiöe njynt 

ny»”.  

205 K/1920–1924/2017: „To nöhta wi zy s‘łecty möł, wi zy köma, to S-mann, köma nöm tȧta, do zy, tȧta müst 

gejn myt dam SS-mann cy idum, war hot wiöe ufer lista ufgyśrejwa, do wer zuła wȧgfiöen, bo ziöeta zy: «Der 

Herr [wi’ȧ zih śrȧjwt] wiöe ju by yns, oder wer fiöen ny wȧg». No do zy wułda ynzyn tȧta ȧjśpjera, derzȧnk dy 

SS-many wün. Yhy ging myter śwaster bocum Blaśany hynderum tȧta. No do nöht zöha zy, do dos ej wür, no do 

śtȧgja zy ys oüta ȧn zy fün wȧg. Ȧn wjyr wün, bo diöt wiöe ȧ coün, żywopłot, z gropków. To fługwer cym tȧta: 

«Tȧta! Wer hiöera uf dejh». (…) Derzȧnk wiöe ȧ gruser wynter, derzȧnk wiöe bocy 30 stopni mrozu, tu we 

Wilamowicach, zjyr kołd wiöe’s derzȧnk, no to kumwer yn ham”. 
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nie został nigdzie wywieziony. Obraz Wilamowian jest jednorodny – wszyscy powiedzieli 

prawdę, nikt nie oskarżył go niesłusznie. Obraz ten jest przeciwieństwem obrazów swoich i 

obcych opartych na toposach uczciwych Wilamowian oraz niewdzięcznych i nieuczciwych 

Polaków.  

Rodzina mojej rozmówczyni po wojnie trafiła do obozów, po zwolnieniu z których nie 

chciała już wyjeżdżać z Wilamowic:  

 

A potem, jak już mieliśmy rehabilitację, to nie chcieliśmy już wyjeżdżać, bo mamy prawo 

wejścia do domu. Ale ci PPR-owcy nas nie wpuścili do domu. Nasi, nasi ludzie nas nie 

wpuścili do domu206. 

 

Historia ta świadczy o tym, że oprócz przestrzegania prawa nadrzędną wartością dla 

Wilamowian jest przywiązanie do ziemi – zarówno do terytorium Wilamowic jak i 

uprawianego pola. Wzorzec interpretacyjny przywiązania do ziemi widoczny jest w tym, że 

Wilamowianie pozostali na niej, a nie wyjechali do Niemiec, a także w tym, jak bardzo walczyli 

o jej odzyskanie po wysiedleniu. Rodzina mojej rozmówczyni – mimo prześladowań i 

kilkunastoletniego okresu starań o odzyskanie gospodarstwa – cały czas mieszkała w 

Wilamowicach. Nie mogła jednak wprowadzić się do swojego domu z powodu oporu „naszych 

Polaków”. 

Jako argument, dlaczego nie wyjechali, Wilamowianie podawali również strach przed 

nieznanym: „Gdzie pójdziemy? Szukać jeszcze większej biedy?”207. Ojciec innej mojej 

rozmówczyni miał powiedzieć: „Nic żeśmy tam nie dali, to nic nam tam nie dadzą. Po co tam 

pojedziemy?”208. Inna moja interlokutorka twierdziła, że gdy została wysiedlona, wyjechała z 

mężem – byłym żołnierzem Wehrmachtu do Niemiec. Jednak krótko po tym zdecydowała się 

na powrót do Wilamowic: 

 

Mój chciał zostać w Niemczech, ale ja się zastanawiałam, przecież tu my się urodzili, tu 

mamy gdzie mieszkać, swój dom, tu przecież mieliśmy rodziców, tam mamy wszystkich 

obcych i „do kogo tam pójdziemy?”. Tłumaczyłam mu, no usłuchnył mnie i zostaliśmy tu. 

                                                

206 K/1920–1924/2017: „Ȧ nöhta wi wer śun hota di rehȧbilitȧcjon, to wułdwer śun ny wȧgfiöen, bo wer hon 

prawo wejście do domu, oder dy pprowca łisa yns yn ham ny. Ynzer, ynzer łoüt łisa yns yn ham ny”. 

207 K/1915–1919/2011: „Wun wysty gejn? Wyst nö gryser bjyda jynt zihja?”. 

208 K/1920–1924/2017: „Nist hower diöt ny gan, to nist wan zy yns diöt ny gan. Cy wos wawer diöt fiöen?”. 



 

 

444 
 

A Niemcy nam byli obiecywali od razu mieszkanie, wszystko. Mąż mój był przy 

niemieckim wojsku. No to dlatego, to wszystko byłby dostał zaraz. No ale my się 

Niemcami nie poczuwali, my tu byli urodzeni, tu my urośli, i tu my Polakami zawsze byli 

i w Polsce mieszkamy, to gdzie teroz pójdziemy, nie zostali my tam. A z Hałcnowa dużo 

ludzi zostało. Tak samo jak my tutaj domy mieli, gospodarstwa mieli, wszystko tu 

pozostawili, zostali tam. Niemcy im dali od razu mieszkanie, od razu wszystko, co im było 

potrzeba i mieli ich za swoich. No oni se mogli myśleć, co chcieli, w sercu mieli swoje, 

ale, ale już nie wracali więcej tu. Do dzisiejszego dnia są w Niemczech, zadowoleni. Mam 

taką Anię, bardzo fajna, taka spokojna była dziewuszka. Płakała, jak ich wysiedlili i 

wszystko, jak ich wyrzucili Polacy z domu. Wszystko stracili. No i nie chciało się jej tam 

jechać, bo tu była nauczono, tu urosła i wszystko. No ale co miała zrobić, rodzice poszli 

tam, to ona też. Teraz są zadowoleni, mają swoje domy i dobrze się im powodzi. Niemcy 

ich przyjęli jak swoich ludzi. Nie, żeby im tam zarzucał ktoś albo coś. Nie istnieje. Nic mi 

nie mówili o tym, nic209. 

 

 Z wypowiedzi tej wyłania się wyidealizowany obraz Niemiec oraz topos dobrych i 

uczciwych Niemców. Według rozmówczyni ona i jej mąż w Niemczech zostali serdecznie 

przywitani i byli dobrze traktowani. Także jej znajomi z Hałcnowa byli zadowoleni z wyjazdu 

– dorobili się majątku i znaleźli pracę. Widać w tej opowieści również wielowymiarowość 

tożsamości Wilamowian – przy jednoczesnym określeniu się jako Polka moja rozmówczyni 

przedstawiła Polaków jako prześladowców, którzy wyrzucali niewinnych ludzi z domu. Ta 

deklaracja narodowości mogła więc odnosić się do państwowości, a nie etniczności – zgodnie 

z wzorcem interpretacyjnym wiary w funkcjonowanie państwa, lub w tym wypadku 

przywiązania do ziemi. Córka mojej rozmówczyni tak zapamiętała tę historię: 

 

To już po wojnie, jak tata zaczął jeździć. Bo [przydomek] mówił: „[imię], ty nie jedziesz 

do sanatorium? Przecież ci przysługuje”, no to zaczęli szukać te papiery, mama to paliła, 

bo się bała, ale coś tam poznajdywali i pisali. I pisali, i tata się załapał na to, i nawet mama 

dostaje przecież pieniądze, euro. Jako wdowa. I miała, miała możliwość, w tych 

początkowych, bo bardzo cenili te wdowy i w ogóle ojca też, nie? Bo był w niemieckim 

wojsku (…). A wtedy to on był bardzo ważny, oni tam im dogadzali i zapraszali (…). Tylko 

to pochodzenie, obywatelstwa nigdy, coś ty. Tylko im w pierwszych tych latach, zwłaszcza 

ojcu, bo mamie to tam nie sądzę, mama to sobie tak uzurpowała, wiesz no. Tak jej się 

                                                

209 K/1925–1929/2009. 
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trochę marzyło, bo tych Niemców tak wspaniale, w tych Niemczech tak witali i geszenki i 

wszystko, i bardzo ładnie. Co rok oczywiście to gorzej było. Bo później ograniczyli, co 

dwa lata, że mogły jechać te wdowy. (…) No więc jej to przysługiwało (…), bo ojcu wręcz 

proponowali, mama nie chciała, mama płakała, bo ojciec chciał, ojciec był, taki wiesz, ale 

mama: „Ojej z domu, nie”, z Wilamowic ona się nie ruszy. I mama była przeciwna, a 

później bardzo żałowała. Jak tak strasznie ciężko się dorabiali, wiesz, to… to mama ile 

razy mówiła do ojca: „Aśmy głupotę zrobili, trzeba było, tam byśmy już to mieli, dom 

mieli, wszystko mieli. Jak ci inni, którzy się zdeklarowali”. No ale to trzeba było 

obywatelstwo, wiesz wziąć niemieckie i wiadomo, nie? Stać się Niemcem. Tata, tata też 

tak się wahał. Nawet mnie pytali, był moment, że mnie pytali też. Co mają robić, co ja na 

to. Ale to w tych sanatoriach, wiesz, jak bywali210. 

 

Ojciec rozmówczyni jako były żołnierz Wehrmachtu, do tego ranny, mógł w ramach 

odszkodowania jeździć raz w roku z żoną do sanatorium, do Niemiec. Tam były bardzo dobre 

warunki, a małżeństwo było namawiane do pozostania w Niemczech. Po okresie wahania 

zdecydowali, że nie zostaną w Niemczech. W tym wypadku nie był to lęk przed „nową biedą”, 

a przywiązanie do ziemi – Wilamowic, które jest jednym z silnych czynników spajających 

grupy etniczne. Z wypowiedzi mojej rozmówczyni – córki tej pary – wynika, że ich decyzja nie 

była jednorazowa i ostateczna, a jej podjęcie było procesem. Wątpliwości wciąż powracały. 

Można je interpretować jako konflikt między lojalnością wobec dwóch państw – Niemiec i 

Polski, a także wybór poziomu życia i możliwości ekonomicznego awansu. 

Mimo tak pozytywnego obrazu Niemiec kobieta nie zdecydowała się na pozostanie w 

tamtym kraju. Kiedy byłem u niej innym razem, była ona tuż po obejrzeniu filmu na temat 

hitlerowskich obozów zagłady. Jak sama stwierdziła: „Byli dla nas tacy mili i grzeczni, kto by 

pomyślał, że oni takie straszne rzeczy mogli robić. Straszne”211. 

Różnicę między wyidealizowanym obrazem państwa niemieckiego a rzeczywistością, z 

którą Hałcnowianie zderzyli się po przyjeździe, tak wyraził Karl Olma: „Przyjechaliśmy do 

Niemiec, ale Niemiec nie znaleźliśmy. Wygląda na to, że kraj, o którym jest tyle pieśni, już nie 

istnieje. My jesteśmy z Polski” (Zöllner 1963: 176). A więc również wśród etnicznych 

Niemców, którzy mieszkali w Hałcnowie, związek z ziemią (jako terytorium) był ważny.  

                                                

210 K/1945–1949/2016. 

211 K/1925–1929/2009. 
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 Zaniechanie wyjazdów Wilamowian do Niemiec jako dowód na nieniemieckość, bądź 

nawet polskość Wilamowian, podawane było w różnych tekstach popularnonaukowych i 

publicystycznych. „Niemieccy mieszkańcy pobliskich Kóz, Bielska, Hałcnowa jeszcze przed 

wejściem Armii Czerwonej w 1945 roku uciekali na Zachód. A Wilamowianie nie, bo uważali, 

że nic ich z Niemcami nie łączyło. Nie wyjechali również, gdy sąsiedzi wyrzucili ich z domów. 

Mieszkali kątem, gnietli się u tych, których nie wysiedlono, u tych z gorszych gospodarstw” 

(Pałyga 2002). Bardzo zbliżony tekst powtórzyła w swojej książce Jolanta Danek (2009b: 53–

54).  

Jeden z reportaży z Wilamowic z końca lat dziewięćdziesiątych kończy się słowami 

Wilamowianki, lokalnej działaczki: „Niemcy mówili, że my z ich krwi, chcieli nas przekabacić. 

Po wojnie można było za nimi jechać, sąsiednia wioska, Hałcnów przesiedliła się (…). Ale my 

tu swoi, wilamowianie, Polacy. Chwalimy się, że stąd do Niemiec ani jedna rodzina nie poszła!” 

(Rostkowski 1998). W wypowiedzi tej przemilczany został fakt, że Hałcnowian wysiedlano 

przymusowo. Ponadto podkreśla się odrębność Niemców: „Chwalimy się, że stąd do Niemiec 

ani jedna rodzina nie poszła”. Ten typ narracji świadczy o chęci prezentacji Wilamowian jako 

Polaków „my tu swoi, wilamowianie, Polacy”. Prawdopodobnie jest to narracja, jaką w latach 

dziewięćdziesiątych prezentowano obcym – unikano podkreślania odrębności etnicznej 

Wilamowian. 

Wyniki moich badań są rozbieżne zarówno z wypowiedzią działaczki (o Wilamowianach 

– etnicznych Polakach), jak i z tezami, że z Wilamowic nikt po wojnie nie wyjechał. 

Wilamowice opuściło po 1945 roku wielu krewnych i znajomych moich rozmówców, co 

tłumaczono skutkami powojennych prześladowań.  

 

Ale nikt z was, mimo że papiery moglibyście mieć, bo Niemcy dawali dokumenty, a nie 

wyjechaliście, ani ty nie wyjechałeś, ani brat twój. Bo bardzo dużo osób z Wilamowic na 

tej zasadzie wyjechało do Niemiec. I do tej pory tam są, czy wracają teraz na emeryturze. 

(…) Oni wyjeżdżali później, w latach siedemdziesiątych, osiemdziesiątych212.  

 

Największą grupą Wilamowian, mieszkających poza Polską, byli mężczyźni, którzy po 

zakończonej służbie w Wehrmachcie bali się powrócić do Wilamowic. Wielu z nich mieszkało 

do końca życia na terenie Niemiec, Wielkiej Brytanii lub Francji. Istnieją w Wilamowicach 

                                                

212 K/1950–1954/2018. 
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legendy o ich ogromnych majątkach, a nawet kontaktach z rodziną królewską: „Wujek to samej 

Królowej robił w ogrodzie i znoł ją osobiście”213; „Wujek to wszystkie zamki w Windsorze 

robił, bo był ślusarzym”214. Niektórzy wracali, ale po rozeznaniu sytuacji od razu wyjeżdżali. 

Pewna rozmówczyni opowiadała mi o swoich sąsiadach, dwóch braciach: 

 

Jeden zginął na Uralu, przyszedł z wojska, a ten [imię wilamowskiego Polaka] go wysłał. 

A [imię drugiego brata] wrócił do domu. I matka mu powiedziała, że [imię jego 

narzeczonej] się już wydała za tego… [nazwisko Polaka wsiedlonego]. To wziął się, bo nie 

miał gdzie się podziać. A ten [imię wilamowskiego Polaka] go nie wpuścił. Nie wpuścił 

go, nawet na jedną noc. U [przydomek sąsiada] przenocował. A o piątej rano pojechał do 

Wiednia215. 

 

 Moja rozmówczyni twierdziła, że mężczyzna znalazł się w sytuacji bez wyjścia. Jego 

dom rodzinny został zajęty przez wilamowskiego Polaka, który pozwolił jego matce w nim 

mieszkać, jednak nie wpuścił jej synów. Konsekwencją wysiedlenia było więc rozdzielenie z 

rodziną. Był to również strach przed represjami ze strony zajmujących domy, którzy mogli się 

obawiać interwencji wysiedlonych Wilamowian w celu odzyskania ich majątków. W 

wypowiedzi tej pojawiła się również inna konsekwencja wysiedleń: wilamowskie dziewczęta, 

aby ratować majątki, wychodziły za mąż za Polaków. W związku z tym mój rozmówca został 

pozbawiony zarówno domu, gwarancji bezpieczeństwa (jego brat krótko wcześniej 

wywieziony został na Ural), jak i narzeczonej. Jako Wilamowianin, niezrehabilitowany 

Volksdeutsch i były żołnierz Wehrmachtu, pozbawiony gospodarstwa, nie miał już takiego 

statusu u wilamowskich panien jak przed 1945. Dlatego zdecydował się na ucieczkę do 

Wiednia.  

 Do Wiednia wyjechała także co najmniej jedna rodzina z Wilamowic. Ich ojciec, 

podobnie jak wspomniany mężczyzna, uciekł z Wilamowic, i jak to wspominali moi rozmówcy: 

„Na nogach. Może trochę pociągiem, ale po kryjomu na nogach poszedł do Wiednia”216. Jego 

                                                

213 M/1945–1949/2017. 

214 M/1925–1929/2012. 

215 K/1920–1924/2017: „Ȧner ging ym Üral cygrund, kom fum drowa, ȧna der [noma fum wymysiöejer Pöła] 

łis’ȧ gejn. Ȧn der [noma] kom oü yn ham. Ȧna dy müter ziöet’um, do s’[noma fum mȧkja] höt zih śun oüsgan myt 

dam … burmistrz. (…) Do nom’ȧ zih, dy höst ny wun, cy zȧjn. Der [noma] łüs’ȧ ny nȧj. Ȧ łüs’ȧ ny nȧj, ȧni uf dy 

naht ny. Cym [nökwer] śłüf’ȧ. Ȧn ym fynf s’mügjys fü’ȧ uf Win”. 

216 M/1935–1939/2017. 
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żona i dwie córki zostały w 1945 wysiedlone. Ojciec znalazł pracę i się ustatkował, a w 1949 

roku sprowadził je do siebie. Podczas wywiadu starsza córka powiedziała:  

 

Mój ojciec zawsze chciał wrócić do Wilamowic, ale się nie odważył. Ciągle się bał, chociaż 

już później nic mu nie groziło. [Imię wilamowskiego Polaka] i [imię Polaka wsiedlonego] 

nie mogli mu już nic zrobić. Ale on się nie odważył, a potem nagle zmarł. Wielka szkoda, 

bo tak chciał przyjechać do Wilamowic217. 

 

W kontekście postrzegania podpisania Volkslisty jako winy rezygnacja z wyjazdu do 

Niemiec czy Austrii miała świadczyć o niewinności Wilamowian. Dodatkową strategią w 

odżegnywaniu się od niemieckości jest podkreślanie polskości, co widoczne jest szczególnie w 

wypowiedziach dla mediów czy w tekstach pisanych przez lokalnych działaczy. Natomiast w 

przypadku indywidualnych historii często pojawiała się refleksja, że Wilamowianie popełnili 

w ten sposób błąd. Jedna z moich rozmówczyń tak powiedziała do męża, który jako nastoletni 

chłopak miał możliwość pozostania u swojej ciotki w Wiedniu: „No i co żeś ty za głupotę 

zrobił. Byłbyś teraz w Wiedniu, a tak to co masz”218. Kobieta zdawała sobie sprawę z tego, że 

gdyby wyjechał, najprawdopodobniej nie poznałby jej i nie pobraliby się.  

Przypomnę tutaj wypowiedź jednej z moich rozmówczyń, która uważała, że należało 

wyjechać do Niemiec już w 1944 roku, kiedy jej rodzinie, jako Volksdeutschom drugiej 

kategorii dano taką możliwość: „Jak się Niemcy wycofywali, to jeden powiedział tatowi: 

«[nazwisko], nie zostawajcie w Wilamowicach, bo besseres kommt nicht nach, nic lepszego już 

nie przyjdzie». I tak było. Mieli rację. Aż wstyd mówić”219. To żałowanie pozostania w 

Wilamowicach można wiązać z wzorcem interpretacyjnym nieuczciwego potraktowania 

Wilamowian po wojnie, ale również wiary w funkcjonowanie państwa – w tym wypadku 

państwa niemieckiego, w którym zamieszkaliby po wyjeździe. 

Niektórzy z Wilamowian, mimo dystansowania się do niemieckości, starali się o 

różnego rodzaju odszkodowania, zapomogi czy renty: 

 

                                                

217 K/1930-1934/2018: „Mein Vater wollte immer nach Wilmesau zurückkommen aber er traute sich nicht. Er 

hatte immer noch Angst, obwohl ihm schon später doch nichts passieren konnte. Der [Name eines Wilmesauer 

Polen] und der [Name eines eingesiedelten Polen] konnten ihm nichts mehr machen. Aber er traute sich nicht, 

dann ist er plötzlich gestorben, sehr Schade, weil er so nach Wilmesau kommen wollte”. 

218 K/1925–1929/2018. 

219 K/1920–1924/2014. 
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Potem dostawali odszkodowania od Niemców jakiesik tam. Minimalne, ale zawsze to coś. 

W tych czasach komuny to my tam się ubiegali też. A czemu nie, jak wiadome, że do 

Niemców to my w ogóle, wie pan, no. To znaczy ja nie jestem rasistką, jo do nich nic ni 

mom (…). Zresztą babcia jak opowiadała, to jeszcze gorsi byli Ruski jak Niemcy220. 

 

Moja rozmówczyni zaznaczyła, że nie jest Niemką, a pieniądze z Niemiec uznała za 

formę odszkodowania za cierpienia jej przodków. Kobieta nie należała do 

wilamowskocentrycznej wspólnoty pamięci, mówiła mi, że jej rodzinę po 1945 roku wysiedlili 

Niemcy.  

Te wszystkie złe doświadczenia, choć z perspektywy miejscowych Polaków mogły 

wyglądać inaczej, spowodowały traumy i pozostawiły wiele żalu wśród Wilamowian. 

Świadczą o tym negatywnie nacechowane toposy dotyczące Polaków, ale także wzorce 

interpretacyjne, takie jak nieuczciwego potraktowania Wilamowian po wojnie, naszym Polakom 

nie można wierzyć oraz Wilamowianie są lepsi od innych, czy skamieliny językowe, jak Polacy 

byli gorsi od Rusków. 

Oprócz toposów dotyczących najczęściej zbiorowo „naszych Polaków” w 

wypowiedziach moich rozmówców pojawiło się wiele żalu i pretensji do konkretnych osób. 

Najczęściej byli to Polacy, rzadziej Wilamowianie. Czasem ten zbiorowy żal skutkował 

gorszymi stosunkami z sąsiadami czy rodziną.  

Topos niewinnych Wilamowian funkcjonuje w przypadku historii o wyjazdach do 

Niemiec i profitach, z których zrezygnowali Wilamowianie w odmianie nie wyjechali, bo byli 

niewinni, czasem w formie skamieliny językowej nie wyjechali, bo nikomu nic złego nie zrobili. 

W niektórych opowieściach kładziono nacisk na brak winy, jaką miała być współpraca z 

hitlerowskim okupantem. Sama niemiecka tożsamość czy podpisanie Volkslisty nie były 

rozumiane w kategorii winy. Tymczasem w opowieściach dla obcych Wilamowianie zakładali, 

że osoby nienależące do ich wspólnoty pamięci będą kojarzyły Volkslistę ze zdradą, a 

niemiecką tożsamość z winą. Dlatego tak często podkreślali dystans do Niemców – w tym 

przypadku topos nie wyjechali, bo byli niewinni realizowany był w formie skamieliny 

językowej nie wyjechali, bo nie byli Niemcami. 

 

                                                

220 K/1965–1969/2017. 
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9.8. Endogamia a wzorzec interpretacyjny Wilamowianie są lepsi od innych 

Ważnym elementem wzajemnych stosunków wilamowsko-polskich było odejście od 

endogamii, która podawana była przez naukowców, dziennikarzy jak i samych Wilamowian 

jako jedna z cech wyróżniających Wilamowian, a także powód tak długotrwałego utrzymania 

odrębności. Naukowcy najczęściej wspominali o endogamii przy opisywaniu genezy powstania 

wilamowskich przydomków i pisaniu o Wilamowicach jako o zamkniętej społeczności (Danek 

2007: 19, 2009b: 42; Filip 2005b: 165–166; Król 2013: 84; Majewicz 1991: 5–6; Rodak 2014: 

353, 356; Ryckeboer 1977: 36; Smólski 1910: 20–21; Wicherkiewicz 2003: 16; Wicherkiewicz 

& Zieniukowa 2001: 498). Teksty, w których wspomniana jest endogamia Wilamowian, często 

cechowała stygmatyzacja – pozytywna bądź negatywna ze strony autorów tekstów221 (Kuhn 

1970; Rosner 1977: 208; Sauer 1993: 148).  

Opinia o negatywnych skutkach endogamii w Wilamowicach, np. o widocznych 

upośledzeniach czy chorobach dziedzicznych, była obecna w relacjach mieszkańców 

okolicznych wsi. Libera i Robotycki zacytowali wypowiedź mieszkańca jednej z okolicznych 

wsi: „dużo tam kalek, trochę umysłowo [chorych], bo jak się parowali między sobą, są do siebie 

podobni” (Libera & Robotycki 2001: 385). Gdy w czasie szkoły terenowej zorganizowanej 

przez Wydział „Artes Liberales” Uniwersytetu Warszawskiego, School of Oriental and African 

Studies Uniwersytetu Londyńskiego oraz Uniwersytetu w Lejdzie w ramach projektu 

ENGHUM we wrześniu 2016 roku jej uczestnicy robili wywiady z mieszkańcami 

sąsiadujących z Wilamowicami miejscowości, tak opisał im Wilamowian około 

siedemdziesięcioletni historyk-amator ze Starej Wsi: „Oni się wyrodzili. Byli zdegenerowani 

pod względem gatunkowym” (cyt. za: Chromik 2019: 304). Także pewna osoba niepochodząca 

z Wilamowic, a pełniąca w Wilamowicach bardzo ważną funkcję, powiedziała mi: „W 

Wilamowicach żenili się między sobą, nie dopuszczali innych, dlatego jest tutaj największy 

odsetek ludzi upośledzonych”222. Tego typu narracje przywodzą na myśl opowieści o inności 

fizycznej obcych, obecne na polskiej wsi i opisane przez Stommę (1986: 29). O endogamii 

wśród Wilamowian pisali również Libera i Robotycki (2001). 

Wątek endogamii i rzekomego wysokiego odsetka ludzi obciążonych chorobami 

dziedzicznymi pojawiał się również w prasie. Jednak informacje takie często dementowano: 

                                                

221 Według Chromika przypisywana Wilamowianom endogamia może być odbierana „jako bliska kazirodztwu, 

innej ze «zbrodni fundamentalnych»” (Chromik 2019: 245). 

222 M/1940–1944/2014. 
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Zresztą wilamowianie swą inność pielęgnowali przez 700 lat, nie wpuszczając do 

miasteczka obcych i żeniąc się przez wieki między sobą. Inną przyczyną takich małżeństw 

była chęć zatrzymania i pomnożenia majątku. Plotka podawana z ust do ust w sąsiednich 

wioskach głosiła, że w tej zamkniętej enklawie rodziły się dzieci obciążone dziedzicznie. 

Jednak zdaniem profesora Zbigniewa Srebro, genetyka z Collegium Medicum UJ, mało 

prawdopodobne jest, by Wilamowice, które nie są geograficzną enklawą, stanowiły tak 

zwany przypadek społeczności „wsobnej”. Społeczność taka, bardzo zamknięta, może 

ponosić tego konsekwencje, m.in. genetyczne (Łoś 1998). 

 

Autorka artykułu zaprezentowała opinię naukowca, który nie podzielał opinii mieszkańców 

okolicznych wsi na temat Wilamowic. Był to ważny głos w dyskusji, powtarzany przez 

Wilamowian podczas rozmów na temat endogamii i jej skutków. Również Filip dostrzegła, że 

temat endogamii Wilamowian należy dokładniej zbadać, gdyż w księgach metrykalnych wiele 

jest małżeństw mieszanych, przynajmniej w niektórych okresach (Filip 2005b: 165). 

Według moich rozmówców po wkroczeniu Armii Czerwonej nastąpił ogromny wzrost 

liczby ślubów. Ich zdaniem wzrost ten nie wynikał z chęci zalegalizowania związków 

zawiązanych w czasie wojny. Chodziło najczęściej o uchronienie się przed wysiedleniem czy 

innymi formami prześladowania. Jeden z moich rozmówców twierdził, że z tego powodu miał 

po wojnie problem z ożenkiem: „Te wilamowskie dziewczyny, to chciały tylko mieć polskich 

kawalerów”223. O tym zjawisku opowiadali Wilamowianie również mediom: „Ratunkiem dla 

Wilamowian bywały małżeństwa mieszane. – Niektórzy podsuwali córki milicjantom, 

chłopakom z sąsiednich wsi. Żenili ich i ratowali majątki” (Pałyga 2002). Osoby patrzące na to 

z zewnątrz, jak wilamowska Polka, której słowa przytaczam, często traktowali te opowieści 

jako coś zabawnego: „Jedna rzecz, o której… że bardzo dużo po wojnie, co byli powysiedlani, 

to sie żenili, ci co wzieni majątek, to wzieni dziewuche, no jak była. Nasz ojciec zawsze mówił, 

że matka mówi córce: «Podkulnijże sie». I za chwile była baba w ciąży i wesele było”224. 

Zgodnie z wilamowskocentryczną narracją dziewczyna nie musiała jednak być w ciąży, by 

doszło do ślubu. 

 Większość Wilamowian należących do wilamowskocentrycznej wspólnoty pamięci 

wartościowało endogamię pozytywnie. Ich zdaniem dzięki temu utrzymywała się ich 

                                                

223 M/1915–1919/2010. 

224 K/1935–1939/2018. 
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odrębność: „Dawniej to sami Wilamowianie byli, a teroz w każdym domu są obcy ludzie, to co 

będziemy mówić”225. Łączyło się to zapewne z wzorcami interpretacyjnymi Wilamowianie są 

lepsi od innych oraz naszym Polakom nie można wierzyć moi rozmówcy woleli, by ich dzieci i 

wnuki zawierały związki małżeńskie z Wilamowianami. 

 Wilamowscy Polacy oraz mieszkańcy okolicznych wsi, jak już wcześniej 

wspomniałem, oceniali taką postawę negatywnie. Przeświadczenie o chowie wsobnym i 

upośledzeniu wilamowskich dzieci wpływało negatywnie na ich późniejsze życie zawodowe. 

Pewien człowiek, który w Wilamowicach przez długi czas był nauczycielem, powiedział mi: 

„No bo w Wilamowicach się pobierali między sobą, to potem głupi ludzie byli. To jak uczyłem 

w szkole i widziałem, że ktoś z takiego starego rodu był, Fox, Schneider czy Rosner, czy jak 

tam, to od razu wpisywałem gorszą ocenę, bo już wiedziałem, że ma jakiś defekt”226. 

Ten typ narracji przejmowali nieraz i sami Wilamowianie. Zwłaszcza ci ze średniego 

(urodzonego po wojnie) pokolenia mówili mi: „Dobrze, że te wysiedlenia były, bo byśmy teraz 

nie wiadomo jacy byli, jakby żenili się między sobą”227; „Jak się tak żenili, kuzyn z kuzynem, 

to w Wilamowicach w końcu doszłoby do tragedii”228. Opinie takie mieszkańcy Wilamowic 

przedstawiali również dziennikarzom: „Chodziło też o geny. Jak długo można żenić się między 

sobą?” (Pałyga 2002). Taki typ narracji, stworzony przez Polaków, a przejęty przez 

Wilamowian wpisuje się w strategie mające spowodować ukrycie winy i uporanie się z traumą 

ofiar przez prześladowców (Nijakowski 2009: 170). Jest to racjonalizacja połączona z 

pochwałą. Dokonane zło, jakim były wysiedlenia i prześladowania Wilamowian, było w tej 

narracji konieczne, aby zapobiec jeszcze większemu złu – „wyradzaniu się” Wilamowian 

poprzez chów wsobny (por. Nijakowski 2009: 179). Konstatacja Nijakowskiego jest bardzo 

użyteczna do interpretacji zebranych przeze mnie relacji o zmuszeniu dziewcząt do wyjścia za 

mąż za nieznajomych, w relacjach moich rozmówców przedstawianych często jako złych i 

agresywnych mężczyzn. 

Te strategie dyskursywne okazały się nie do przyjęcia przez wielu Wilamowian 

należących do wilamowskocentrycznej wspólnoty pamięci. Moi rozmówcy rzadko je 

przejmowali, najczęściej uznawali takie opinie za krzywdzące, podając przykłady wielu 

wykształconych ludzi pochodzących z Wilamowic. Jedna z rozmówczyń mówiła: „Kiedyś przy 

                                                

225 K/1920–1924/2007. 

226 M/1940–1944/2018. 

227 M/1955–1959/2017. 

228 K/1950–1954/2018. 
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mnie ksiądz powiedział, że w Wilamowicach się żenili między sobą, to potem tylu głupich ludzi 

było. A jo go chwyciła tu za kołnierz i mu mówię: «Tacy głupi ludzie we Wilamowicach byli, 

a tylu kształconych i księży stąd pochodziło, ksiądz ani tego nie wie»”229. Właśnie poprzez 

mówienie o wielu wykształconych osobach z Wilamowic moi rozmówcy usiłowali udowodnić 

nie tylko brak negatywnych skutków endogamii – w relacji tej widoczny jest topos mądrych 

Wilamowian i wzorzec interpretacyjny Wilamowianie są lepsi od innych. Tymi innymi byli w 

tym wypadku mieszkańcy okolicznych wsi.  

Ten sam wzorzec interpretacyjny pojawił się w wypowiedzi mojego rozmówcy – 

przedstawiciela średniego pokolenia. Kiedy jego matka stwierdziła, że dobrze się stało, że krew 

się wymieszała: „Pomieszani ludzie są już, to dobrze. Bo pomieszani ludzie, nie przymierzając, 

jak bydło będziesz stale jedno i to samo, to się wyrodzi tak, że urodzą się same dziady”230, on 

włączył się w dyskusję:  

 

A ja ci powiem, babka, że to nie jest do końca tak. Bo z tego potrafią wychodzić 

supergeniusze. A potrafią superdziady. (…) To sie… krzyżowanie wsobne, tak sie to 

nazywo. To na takich krzyżówkach właśnie się osiągo lepsze od przeciętnych i gorsze od 

przeciętnych231. 

 

W tych dwóch dyskusjach widać wzorzec interpretacyjny Wilamowianie są lepsi od 

innych oraz niepasujący do niego topos głupich, wyrodzonych Wilamowian obecny w 

opowieściach osób spoza wilamowskocentrycznej wspólnoty pamięci. Topos ten przejęty 

został przez niektórych Wilamowian, jak to się działo w przypadku strategii narracyjnych 

stosowanych przez oprawców i przejmowanych przez ofiary, opisanych przez Nijakowskiego 

(2009).  

Z tego wzorca interpretacyjnego w kontekście endogamii wyśmiewali się mieszkańcy 

okolicznych wsi. Podczas obserwacji usłyszałem, jak pewien mężczyzna pochodzący spoza 

Wilamowic skomentował fakt, że jego żona miała przetaczaną krew: „No bo moja żona ma 

błękitną wilamowską krew, to nie mogli takiej znaleźć, żeby się jej przyjęła”232. 

                                                

229 K/1920–1924/2007. 

230 K/1925–1929/2014. 

231 M/1960–1964/2014. 

232 M/1950–1954/2016. 



 

 

454 
 

Podczas gdy w literaturze naukowej oraz prasie podkreślano zerwanie z endogamią, wiele 

moich rozmówczyń mówiło mi, że one same przeciwstawiły się temu odejściu od tradycji. 

Jednym z powodów była wola rodziców: 

  

Wilamowskich chłopców nie było, a moje koleżanki leciały na Poloków, żeby im lepiej 

było. Ale ja powiedziałam, „nie, ja se Wilamowiana wezmę”. Bo tatuś mi powiedział, jak 

w lagrze umierał, że Polacy mu to zrobili, i że jak se mam wziąc Polaka, to żebym se lepiej 

została starą panną. Bo moja siostra miała też Polaka i strasznie ją bił. I wzięłam 

Wilamowiana. Był, jaki był, ale był Wilamowion i ręki na mnie nie podniósł233. 

 

 Kobieta, mimo piętna wilamowskości, którego w przeciwieństwie do swojej siostry się 

nie wyzbyła, była dumna z tego, że nie zdradziła wyznawanych przez jej ojca wartości. W 

narracji tej widoczny jest topos wilamowskiego oporu. Ponadto zasugerowała, że to polscy 

mężowie częściej bili żony od Wilamowian. W narracji tej widać więc opozycję toposów 

niewinnych Wilamowian i Polaków prześladowców, również w wymiarze małżeńskim. Wpisuje 

się ona w popularne przed wojną wilamowskie przysłowie: „Wilamowianki nie pozwalają się 

bić swoim mężom” (Mojmir 1936: 378). 

Wróćmy do piętna wilamowskości. Jak pisał Goffman (2005: 37):  

 

Zdarza się też, że jednostka nie spełnia pokładanych w niej społecznych oczekiwań, a 

jednocześnie nie odczuwa z tego powodu specjalnych skrupułów. Odizolowana przez 

własne wyobcowanie, chroniona przeświadczeniami o własnej tożsamości, taka osoba 

może się czuć istotą skończenie normalną i uważać, że to właśnie my nie jesteśmy w pełni 

ludzcy. Wprawdzie jest ona nosicielką piętna, ale nie wydaje się tym faktem ani nadmiernie 

przejęta, ani skruszona. 

 

Moja rozmówczyni tłumaczyła mi, że nie miała nic do stracenia, gdyż poprzez 

wysiedlenie straciła cały majątek, a więziona była kilka lat w różnych obozach, więc ożenek z 

Polakiem nic by jej nie dał. Również inna moja rozmówczyni wielokrotnie powtarzała mi, 

mówiąc o mężu: „Mój mąż był biedny, ale Wilamowian. Wilamowian, nie chciałam innego”234. 

Za którymś razem stwierdziła nawet: „Przychodzili tacy różni Polacy, ale ja powiedziałam, 

                                                

233 K/1920–1924/2011. 

234 K/1925–1929/2008: „Mȧj kłop wiöe öem, oder ȧ Wymysiöejer. Wymysiöejer, yhy wułd kȧn andyn ny”. 
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«nie»”235. Jedna z kobiet podczas wywiadu prowadzonego przez Neelsa na pytanie, czy bardziej 

czuje się Polką, czy Wilamowianką, odpowiedziała z uśmiechem: „A jak? Jo jest 

Wilamowianka, jo Polaków nie wiem, jo miała [męża] Wilamowiana, jo jest 

Wilamowianka”236.  

Moja rozmówczyni, urodzona tuż po wojnie, opowiadała mi o tym, jak przymus 

wywierany przez rodziców do zawierania związków małżeńskich z Wilamowianami 

negatywnie wpłynął na życie członków jej rodziny: 

 

On został z mamusią [ironicznie], nie ożenił się. „To polsko była, kaś z Polski, jakieś”, a 

on bardzo był przystojny, cholernie, jak był młody, super facet. A tak spieprzył życie przez 

matkę właśnie. Jak [imię Wilamowianki]. [imię] to samo. Śliczna dziewczyna, miała tylu 

adoratorów, ale matka: „Ten nie, ten nie”. No bo też po prostu chciała swojego. Tak jak tu, 

rodzice też. Po mnie się to skończyło, moja siostra, to już nie była jakby. Inne czasy nastały, 

że tak fremdy [obcy], nie? No jeszcze, jeszcze, ale nie tak drastycznie, jak to za ich czasów. 

I jeszcze bogaty. No musiał być swój i bogaty. Tak było. Spędzić z kimś życie: „No nie 

jest zła, nie jest zła. Ale Wilamowianka”237. 

 

Obie matki – mojej rozmówczyni i mojego rozmówcy – nalegały, by ich dzieci zawarły 

małżeństwo z osobami z Wilamowic. Ostatecznie zarówno mężczyzna, jak i kobieta zostali 

sami przez całe życie, co dla mojej rozmówczyni oznaczało „spieprzenie sobie życia”. Kobieta 

zauważyła, że później były już inne czasy, kiedy endogamia nie była tak ważna jak kiedyś. Z 

niezrozumieniem mówiła o tym, że pamiętała, jak przedstawiciele starszego pokolenia mówili 

o swoich współmałżonkach: „No nie jest zła, ale Wilamowianka”. Jednak moja rozmówczyni 

po chwili namysłu stwierdziła: „A ja sobie męża wzięłam z miłości, nie Wilamowiana i też 

miałam, jak miałam”238.  

Zwłaszcza w przypadku nieudanych małżeństw moje rozmówczynie mówiły: „No 

mogłam mamę posłuchać i se wziąć Wilamowiana, a ja na złość mamie se wzięłam Poloka. I 

tak sobie zniszczyłam życie”239. Zdarzało się jednak, że Wilamowianki chciały poślubić Polaka, 

ale spotykały się z dyskryminacją: „Mojej koleżanki matka, to w ogóle po polsku nie umiała. I 

                                                

235 K/1925–1929/2009: „S’koma zyty Pöła ferśidyny, oder yhy ziöet: «Nȧ»”. 

236 K/1930–1934/2009RN. 

237 K/1945–1949/2016. 

238 K/1945–1949/2016. 

239 K/1950–1954/2018. 
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to były takie czasy, ona mi mówiła: «Hela, słuchoj, co jeden przyszedł, to jak widzioł, że mama 

ino po wilamowsku mówi, to drugi roz nie przyszedł»”240. W tej narracji to kobiety 

Wilamowianki stały się ofiarami, z jednej strony swoich matek, które nie akceptowały zięciów 

Polaków, z drugiej strony zaś – polskich adoratorów, którzy nie akceptowali odmienności 

etnicznej ich matek. 

O ile większość moich rozmówczyń opowiadała mi o wyjściu za mąż za Wilamowiana 

jako o wyborze, pojawiał się też wątek nieposiadania niczego do stracenia. Być może kobietom 

zdyskredytowanym przez swoją wilamowskość nie zależało na ukrywaniu się i wychodziły za 

mąż za Wilamowian, gdyż nie groziły im żadne sankcje społeczne. Tym jedynie 

dyskredytowalnym wydawało się, że dzięki małżeństwu z Polakiem wyzbędą się swego 

wilamowskiego piętna.  

Małżeństwo z Polakiem miało swoje plusy, takie jak uniknięcie wysiedlenia, ale często 

ściągało na Wilamowiankę kolejne piętno. Podczas moich badań odczułem, że wśród moich 

rozmówczyń, które miały mężów Wilamowian, istniała pewna niechęć wobec tych kobiet, które 

wyszły za mąż za Polaków. Wyjście za mąż za Polaka mogło być więc z jednej strony 

złamaniem obowiązującego wcześniej tabu, z drugiej strony zaś – zdradzeniem Wilamowian w 

tak trudnej sytuacji, jaką były prześladowania. To drugie wydaje się ważniejsze, gdyż z 

cytowanych wcześniej wypowiedzi wynika, że status majątkowy czy przynależność klasowa 

mężczyzny, tak ważna przed wojną, po wojnie nie grała już roli, jeśli był Wilamowianem. Jak 

pisał Fredrik Barth (2004: 357), zachowania rozbieżne z wartościami wyznawanymi przez 

grupę wiążą się z sankcjami społecznymi. W przypadku Wilamowian był to ostracyzm czy 

werbalizowanie swojej niechęci. Jedna z moich rozmówczyń, której pewna kobieta 

powiedziała: „Tyś se wzieła Poloka, toś miała dobrze, a my musieli cierpieć za Ciebie”, zaczęła 

się bronić, udowadniając, że dziadkowie jej męża pochodzili z Wilamowic, w co kobieta 

stawiająca jej zarzuty i tak nie uwierzyła241. 

9.9. Wzorzec interpretacyjny trzeba być dobrym człowiekiem 

Niechęć Polaków do Wilamowian i zarzucanie tym drugim niemieckości wychodziły również 

podczas kłótni rodzinnych wiele lat po wojnie. Jeden z moich młodszych rozmówców tak 

wspominał kłótnie swoich rodziców: 

                                                

240 K/1925–1929/2012. 

241 K/1920–1924/2010. 
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Tak i teraz chodziło o ten bandytyzm, że ojca my mieli ze Starej Wsi i zawsze mówię bratu 

i brat dobrze o tym wie, jak na mamę naszą klon [klął] po prostu, my wiemy, jak klon, czyli 

bezczelnie klon, jako Germanka klon, natomiast ta kobieta nigdy nie była niczym za nic 

winna, bo nie była… tyle że była z Wilamowic. Ale tu były dwie różne rzeczy, to był 

kilometr dalej i albo byłeś ze Starej Wsi normalnie Polakiem albo byłeś kilometr dalej w 

Wilamowicach i byłeś nie Polakiem242. 

 

W tej sytuacji wilamowskość kobiety, a także łącząca się z nią przeszłość rodziców była 

piętnem, którego nie mogła się wyzbyć nawet po zupełnym zasymilowaniu. Warto zwrócić w 

tym miejscu uwagę na to, że poprzez tego typu opowieści moi rozmówcy racjonalizowali 

kłótnie małżeńskie swoich rodziców. Nawiązując do słów Goffmana, napiętnowana jednostka 

(tutaj żona-Wilamowianka) ma szczególne powody, by uważać, że mieszane kontakty 

prowadzą do nerwowej i chaotycznej interakcji, podobnie jak osoba uznana za normalsa (mąż-

Polak). Obie strony mogą doszukiwać się pierwotnie niezamierzonych znaczeń w tych 

kłótniach (Goffman 2005: 50), gdyż patrzą na nie przez pryzmat obecnych w różnych 

wspólnotach pamięci toposów. Dla członków wilamowskocentrycznej wspólnoty „kolektywną 

oczywistością” jest topos Polaka – prześladowcy oraz wzorzec interpretacyjny nieuczciwego 

potraktowania Wilamowian po wojnie. Dla Polaków z kolei – topos Wilamowian – 

Niemców/hitlerowców. 

Oprócz konfliktów w małżeństwie na tle narodowościowym istniały również inne 

trudne sytuacje, np. kiedy Wilamowianka czy Wilamowianin wstępowała w związek małżeński 

z dzieckiem człowieka, który kilkanaście lat wcześniej prześladował rodzinę. Większość moich 

rozmówców powtarzała, że „dzieci to nie były nic winne za rodziców”243 i opowiedzieli mi 

wiele pozytywnych historii o dobrych relacjach z potomkami wsiedlonych Polaków. Moja 

rozmówczyni, która wychodziła za mąż za syna człowieka, który wysiedlił siostrę jej matki, 

opowiadała o tym tak: „Najpierw było mówione, że wysiedlili i że to niefajnie, że się idzie do 

takiej rodziny, a ciotka powiedziała tak: «Ady co dziecko jest winne, co dziecko jest winne za 

rodziców». I to niby z tej strony trzeba wziąć. A porządny był, nie pił, był chłopiec, jak 

                                                

242 K/1955–1959/2018. 

243 K/1920–1924/2017. 
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trzeba”244. W tej narracji widoczny jest wzorzec interpretacyjny trzeba być dobrym człowiekiem 

oraz topos pobożnych Wilamowian – Wilamowianie przebaczyli, bo byli pobożni. 

Usłyszałem jednak również opowieści o tragediach rodzinnych, nienawiści, separacji 

czy nawet samobójstwach, które według moich rozmówców miały wynikać z powojennych 

konfliktów i zawierania małżeństw z dziećmi osób, które moi rozmówcy określali jako ofiary i 

sprawców. Jedna z moich rozmówczyń opowiadała, że jej teściowie wysiedlili dalszych 

krewnych: „To wiem, że jak dziadek płakoł i babka płakała, to teściowo powiedziała: 

[prześmiewczo] «Patrz, jak jej szarpie brodą», no bo płakała i takie rzeczy”245. Zdaniem kobiety 

jej teściowa nie tylko więc wysiedliła, ale również wyśmiewała się z płaczu wysiedlanej 

staruszki. Opowieść ta miała na celu przekazanie informacji, jak złym człowiekiem była jej 

teściowa. Z drugiej strony prezentuje ona teściową jako obcą – krzywdzicielkę nie tylko 

członków grupy etnicznej mojej rozmówczyni, ale nawet rodziny, zgodnie z toposem Polaków 

prześladowców i wzorcem interpretacyjnym nieuczciwego potraktowania Wilamowian po 

wojnie. 

W opowieściach moich rozmówców nie tylko ożenieni po wojnie Polacy prześladowali 

członków rodzin swoich żon z powodu ich wilamowskiego pochodzenia. Robili to również ci, 

którzy zawarli związki małżeńskie z Wilamowiankami już przed wojną. Wielu moich 

rozmówców mówiło o dwóch wilamowskich Polakach, którzy na Ural wysłali swo ich 

nastoletnich bratanków. Według mojej rozmówczyni, pewien człowiek z rodziny jej męża 

wysiedlił nawet swoją teściową: „No bo on się z nią nienawidził, a po wojnie on był Polok, a 

ona Wilamowianka, to mu wszystko było wolno. Wyrzucił ją z domu i tułała się po starych 

chałpach”246. Inna kobieta z tej rodziny, identyfikująca się jako wilamowska Polka, stwierdziła, 

że „to były takie zatargi rodzinne, to nie miało z polityką nic wspólnego”247, niejako broniąc 

blisko spokrewnionego ze sobą mężczyzny. Można w jej wypowiedzi dopatrzeć się strategii 

minimalizacji krzywdy. 

Takie historie rzutowały na relacje rodzinne i sąsiedzkie na długie lata. Często zdarzało 

się, że poszczególni członkowie rodzin nie rozmawiali ze sobą do końca życia. Jedna z moich 

rozmówczyń opowiadała mi o swoim weselu. Tak się złożyło, że kuzynka jej męża wyszła za 

mąż za Polaka wsiedlonego, który 15 lat wcześniej tak ciężko pobił jej ojca, że ten, jej zdaniem, 

                                                

244 K/1940–1944/2016. 

245 K/1940–1944/2017. 

246 K/1950–1954/2017. 

247 K/1930–1934/2018. 
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w wyniku tych ran zmarł: „My jak się żenili to wszystkie [przydomek] przyszli na wesele, ale 

on nie, bo on ojca bił i wiedział, że on tego progu nie może przekroczyć, bo może by go chyciło 

w progu. Nie przyszedł, wszyscy byli”248. W wypowiedzi tej obecny jest topos powracającej 

krzywdy – w progu mógłby dostać zawału lub innej choroby. W niektórych przypadkach 

dochodziło jednak do pojednania. 

9.10. Topos złych Wilamowian 

Podobnie jak w wypadku innych narodowości, gdzie w zależności od ogólnej percepcji danej 

grupy, pojawiały się dobre lub złe wyjątki, w relacjach moich rozmówców – Wilamowian – 

pojawiali się również źli Wilamowianie. Topos ten występował jako wyjątek, zawsze w 

historiach o indywidualnych ludziach, nigdy zbiorowo. W niektórych przypadkach były to 

opowiadania o chciwcach, chcących się wzbogacić na czyjejś krzywdzie, a czasem o osobach 

dotkniętych wysiedleniami czy innymi formami prześladowań, które chciały uratować się z 

dramatycznej sytuacji, nie zważając na potrzeby innych osób dzielących ich los. Wysiedlenia, 

prześladowania i ich efekty wpływały więc negatywnie również na rodziny, do których należeli 

wyłącznie Wilamowianie.  

Według moich rozmówców zdarzało się, że po wysiedleniu mężowie odchodzili od żon 

i znajdowali sobie kobiety, które miały dom. Jedna z moich rozmówczyń miała żal do pewnej 

Wilamowianki, że w krytycznym momencie po wysiedleniu uwiodła jej ojca i za pieniądze, 

które mogły posłużyć polepszeniu losu jego dzieci, wybudowała sobie dom: „I mój ojciec, co 

my byli w takiej biedzie, to wszystkie piniondze tej kochance dawał i za to tą chałpe 

wystawiła”249. Wysiedlenie wpływało także na sprawy spadkowe, a wraz z nimi również na 

konflikty między rodzeństwem.  

Pewna moja rozmówczyni mówiła, że jej ojciec zapisał w testamencie przed śmiercią, 

że jeśli jego rodzina wróci do domu, gospodarstwo musi przez kilka lat pozostać w całości pod 

zarządem córki, która zostanie z matką, a dopiero po odbudowaniu się może zostać podzielone 

na wszystkie dzieci: „Pięć lat muszę ja gospodarzyć, żeby się podźwignąć, a potem może być 

podzielone”250. Jej ojciec zmarł jeszcze przed odzyskaniem domu, co nastąpiło dopiero w 1957 

roku. Planowana pięcioletnia zwłoka z podziałem majątku stała się źródłem konfliktów całego 

                                                

248 K/1935–1939/2018. 

249 K/1935–1939/2017. 

250 K/1920–1924/2017. 
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rodzeństwa i żyjącej jeszcze matki251. Jak wspominała jedna moja rozmówczyni: „Szwagier 

powiedział, że choćby były tylko stoły i krzesła [po odzyskaniu majątku po wysiedleniu], to 

tym się będziemy dzielić”252. Kobieta skomentowała: „Mało że w lagrze byłam i tyle przeszłam, 

to jeszcze potem z braćmi i siostrami miałam takie przejścia”253. Na sytuację niemały wpływ 

miał zapewne fakt, że wysiedlenie, obozy i aresztowania dotknęły całego rodzeństwa, które 

licytowało się, kto w związku z większą krzywdą powinien mieć w majątku większy udział.  

W topos złych Wilamowian wpisują się również historie o tych Wilamowianach, którzy 

porzucili swoją Wilamowską tożsamość i, podkreślając swoją polskość, sami prześladowali 

Wilamowian, czasem własne rodzeństwo czy krewnych: „I on przyszedł do nas, kuzyn mojej 

matki, zaś szabrować. A moja mama do niego: «Nie ma wos wstyd? Wyście są mój kuzyn». I 

on zaroz uciekł do pola i sie więcej nie pokozoł”254. 

Jak już wspomniałem, powyższe historie są bardzo zindywidualizowane, nie wynika z 

nich żaden jednoznacznie zły obraz Wilamowian. Taki obecny jest w relacjach wilamowskich 

Polaków oraz mieszkańców okolicznych wsi na temat Wilamowian. „Wilamowska krew”, 

„flamandzkie nasienie”, „wilamowska mentalność”, odmieniane przez wszystkie przypadki, 

mają na celu pokazanie Wilamowian jako jednoznacznie negatywnych obcych, wśród których 

były dobre wyjątki. Narracje te znacznie wykraczają poza opowieści o „głupich sąsiadach zza 

miedzy”, obecne w każdej grupie etnicznej czy regionie (Stomma 1986: 39). Są to raczej 

opowieści podkreślające liczne odmienności między „swoimi” a „obcymi”, często noszące 

znamiona sensacji lub plotki (por. Czubala 1994). 

Nie oznacza to jednak, że Wilamowianie od Polaków byli odizolowani – zażyłość nie 

musi wcale redukować pogardy (Goffman 2005: 89). Inne przykłady na topos złych 

Wilamowian zostały podane przy analizie czterech punktów węzłowych, a szczególnie w 

przypadku wysiedleń, gdzie Wilamowianie przyjmujący pod swój dach wysiedlonych 

Wilamowian nie zawsze zachowywali się wobec nich uczciwie. 

Narrację wilamowskocentrycznej wspólnoty pamięci uznaję za alternatywną historię 

(por. Macdonald 2021). Jednak w kontekście narracji tej wspólnoty to topos złych Wilamowian 

spełnia pewne cechy alternatywnej historii. Topos ten pojawiał się nie w ogólnej narracji, w 

sfabularyzowanych i sfolkloryzowanych historiach, a podczas luźniejszych interakcji, w 

                                                

251 K/1920–1924/2014. 

252 K/1920–1924/2017: „Der śwöger ziöet, do gük wje nok zȧjn der tejś ȧn dy śtiln, to myt dam wawer zih tȧla”. 

253 K/1920–1924/2017. 

254 K/1930–1934/2014. 
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których często do głosu dochodzą inne opowieści o przeszłości (Macdonald 2021: 107). Bywają 

to „opowieści o podziałach wewnątrz wspólnoty uwypuklające fakt, że określone emocje, 

opinie oraz cele niekoniecznie były podzielane przez wszystkich” (Macdonald 2021: 107–108). 

Te nie były przekazywane obcym, tylko swoim. Być może dlatego to ja, jako badacz-insider, 

mogłem je zarejestrować. 

9.11. Topos powracającej krzywdy a toposy pobożnych Wilamowian i Polaków 

bezbożników 

Na koniec chciałbym zwrócić uwagę na topos powracającej krzywdy, który pojawiał się w 

relacjach moich rozmówców należących do wilamowskocentrycznej wspólnoty pamięci, a 

także tych spoza niej, identyfikujących się jako Polacy. Wilamowianie stosowali go w 

opowieściach o prześladowcach, którzy następnie mieli otrzymać od losu czy Boga karę za 

swoje działania. Topos ten obecny był również w usłyszanych przeze mnie podczas badań 

opowieściach Polaków o Wilamowianach, również moich rozmówcach i ich rodzinach.  

Topos powracającej krzywdy jest jednym z najsilniejszych i najczęściej 

reprezentowanych toposów w relacjach Wilamowian i pojawia się nie tylko w opowieściach na 

temat powojennych prześladowań. Łączy się z wierzeniem, że złe uczynki muszą zostać 

odpokutowane podczas ziemskiego życia. W słowniku Hermanna Mojmira zapisano zdanie: 

„Niektóre grzechy odpokutowywane będą już na tym świecie” (Mojmir 1930–1936: 303)255. 

Jest ono skamieliną językową, którą usłyszałem wielokrotnie podczas moich badań, zarówno 

w języku wilamowskim, jak i polskim. Pojawia się również w innym wariancie: „Dy kjyc kymt 

nö y dam ława cyryk”, czyli „wyrządzona krzywda powraca jeszcze w tym życiu”256.  

Topos ten występował często w kontekście opowieści o powojennych prześladowaniach, 

gdy ludzie opowiadali o chorobie lub nieszczęściu, jakie spotkało ich prześladowców jakiś czas 

po wyrządzonej im krzywdzie. Podobne wątki pojawiały się również w lokalnej literaturze (por. 

Danek 2009b: 54). Jedna z rozmówczyń Filip powiedziała: „Ci[,] co nas tu dręczyli[,] potem 

źle skończyli: jeden się powiesił, innych też nieszczęścia spotkały. Nie mieli się dobrze” (Filip 

2003: 117). Tragedie, wypadki, choroby, które moi rozmówcy wiązali z krzywdą, której 

doznali, mogły spotykać nie tylko samych sprawców, ale również ich dzieci, a nawet wnuki.  

                                                

255 K/1925-1929/2007: „Miöehja zynda wada śun uf dar wełt ogybist”. 
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 Krzywda, zdaniem Wilamowian, może powrócić w różnej postaci. Jako karę wymieniali 

ciężkie choroby, samobójstwa lub śmierć w wypadkach bądź niewyjaśnionych 

okolicznościach. Opowieści o kumulacji tragicznych wydarzeń tego typu w jednej rodzinie 

miały zdaniem moich rozmówców potwierdzać działanie tej zasady. W wywiadach zebrałem 

wiele takich opowieści, często podawanych z makabrycznymi szczegółami. Jedna z moich 

rozmówczyń opowiadała, że jej ojciec pożyczył pewnemu mężczyźnie z Pisarzowic dużą ilość 

pieniędzy. Kiedy Wilamowianin został wysiedlony, Polak zgłosił do sądu, że chce oddać 

pieniądze, jednak nie może znaleźć swojego wierzyciela. W wyniku tego dług został umorzony 

przez sąd: „Nie chcieli nam oddać, bo jakby chcieli, to przecież wiedzieli, ka my som, my byli 

we Wilamowicach”. Kobieta po latach rozmawiała z jednym z krewnych tego człowieka, co 

tak mi opowiedziała: „Nie poszło im to na dobre, ten umarł, ten umarł, wszystko umarło. Jo ich 

nie znam, więc nie wiem, ale nie powinni takie coś zrobić. Tyle pieniędzy”257.  

Ponieważ większość tego typu historii jest charakterystyczna i trudna do anonimizacji, 

zdecydowałem, że nie będę ich cytował w tej pracy. Chciałbym natomiast przytoczyć opowieść, 

w której moja rozmówczyni, jako mała dziewczynka, została zaatakowana przez nastoletnie 

córki wsiedlonego Polaka: 

 

On miał dwie córki i te córki miały po 18–19 lat, tak se ubzdurały, że jak ja szłam z tymi 

dziećmi [imiona rówieśników] (…), to oni wzięli kamienie, on jak tam na tym wysypywali 

te kamienie, bo to tam robili tę drogę, no bo to nie mogli dojechać, no bo to było 

zaminowane, Boże gdyby nie [nazwisko dorosłego sąsiada], byłyby mnie zabiły: „Ty 

hitlerko, ty Szwabko, ty suchotnico”, [imię] matka i jej córka, co to w [nazwa wsi] była, ta 

wzięła i obstawiły mnie, a dziura była w płocie, a [imię rówieśnika] poleciał po ojca, raz 

uciekłam ja, a raz… parę razy tak było, a potem to już takie [kamienie] przyniosły, ta jedna 

do drugiej: „Teraz tu tę Szwobkę musimy zabić, to jest taka suchotnica, ja już nie mogę 

patrzeć na tę suchotnicę”, to se nie zapomnę, nic im nie byłam winna, [imię rówieśnika] 

poleciał po ojca, ten przyleciał: „Jak cię, kurwo, wypierdolę”, przepraszam, że tak mówię, 

ale tak mówię, jak to: „To ten głupi rozum, to ci wyjdzie zaraz z całego łebu, co to dziecko 

jest winne, co żeście porobili”, to on temu ojcu powiedział to przestały, ale nie mogłam 

przejść, bo: „Ty hitlerko”, tak im przeszkadzałam, bo byłam chuda niedojedzona, no bo 

gdzie… (…), a teraz jej córka też tako chudo258. 

                                                

257 K/1920–1924/2017. 

258 K/1935–1939/2017. 
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W opowieści tej, oprócz toposów niewinnych Wilamowian, Wilamowian ofiar i Polaków 

prześladowców, widoczny jest właśnie topos powracającej krzywdy – moja rozmówczyni była 

prześladowana zarówno za swoje pochodzenie, ale również za to, że jako dziecko była chuda. 

Jako powracającą krzywdę widziała fakt, że córka jej prześladowczyni po 70 latach od tego 

wydarzenia również jest chuda. Świadczy to o tym, jak głęboko rozmówczyni była przekonana, 

że kara za krzywdę musi się ziścić, nawet jeśli jest ona trudno dostrzegalna dla osób z zewnątrz. 

Większość Wilamowian, z którymi rozmawiałem, dobrze znała koligacje rodzinne. 

Ułatwiało im to tworzenie związku między czynami osób, które wyrządziły im krzywdę, a 

dalszą historią losów i przykrymi wydarzeniami, które spotykają owych prześladowców lub ich 

potomków. Poprzez takie połączenie faktów otrzymywali oni potwierdzenie swojej 

niewinności. Nieszczęścia, które spotkały prześladowców, rozumiane były przez moich 

rozmówców jako kara Boża, a więc to moi rozmówcy i występujący w ich opowieściach 

Wilamowianie byli niewinnymi ofiarami. Tymczasem nieszczęściom, które przytrafiały się 

wilamowskim rodzinom, nie nadawano takiego znaczenia w kontekście powojennych 

prześladowań. 

W pojawiających się często odniesieniach do Boga czy modlitwy można dostrzec topos 

pobożnych Wilamowian. Na przykład w opisanej przeze mnie opowieści o zastrzelonej 

dziewczynie, której śmierć przerwała kolejną falę wysiedleń, splot przypadków, który 

doprowadził do zatrzymania wysiedlenia, moja rozmówczyni określiła jako „palec Boży”259. 

Inna rozmówczyni, również w kontekście wysiedleń, mówiła o Bogu, który uratował rodzinę 

przed wysiedleniem, kiedy nie było już nadziei na odnalezienie zgubionych dokumentów, a 

ostatecznie znalazły się dzięki kęckiemu Żydowi: „Ale to było też, powiedzcie, czy nie, od 

Boga jakiś kierunek”260.  

 Jedna z moich rozmówczyń opowiedziała mi o losach swojego ojca, który jako wdowiec 

z małym dzieckiem został wysiedlony, wywieziony na trzy lata na Syberię, a po powrocie 

skatowany w UB, w wyniku czego umarł. Kobieta, analizując jego historię, uznała go za 

świętego: 

 

                                                

259 K/1925–1929/2006. 

260 K/1945–1949/2017. 
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I nie pękałoby ci serce? Jak sobie pomyślisz, co mój tatuś przeszedł… Za co? Ja ci powiem 

teraz może będziecie się śmiali: niekanonizowany, ale święty. Tak ja mówię o moim 

tatusiu. I nie mści się jeszcze nic. Jeszcze wam teraz powiem, jak umierał. Ja mówię: 

niekanonizowany, ale święty261. 

 

W tej opowieści widać zarówno topos pobożnych Wilamowian, jak i wiarę w topos 

powracającej krzywdy, choć jeszcze niespełniony: „I nie mści się jeszcze nic”. Historie 

zawierające te toposy związane są z toposem niewinnych Wilamowian i wpisują się we wzorzec 

interpretacyjny nieuczciwego potraktowania Wilamowian po wojnie. Potwierdzane one były 

również przez historie innego typu, np. o proroczych snach czy nadprzyrodzonych znakach, np. 

ognistym oku, które miało ukazać się wysiedlonej dziewczynce. Opisałem je w rozdziale 

poświęconym siłom nadprzyrodzonym w relacjach Wilamowian w mojej pracy magisterskiej 

(Król 2018: 51–56).  

Kolejnym toposem zgodnym z powyższym wzorcem jest topos przebaczyliśmy, ale nie 

zapomnimy, związany z wzorcem interpretacyjnym trzeba być dobrym człowiekiem. Moi 

rozmówcy podkreślali, że oni sami lub ich rodzice – jako dobrzy katolicy – wybaczyli 

prześladowcom:  

 

Ten [przydomek] siedzioł na Montelupich w Krakowie i tam go kady zbili, czy zimno było, 

i dostał raka, i potem jak przyszedł, to już nie żył długo, ino zaraz umarł. (…) A potem, jak 

on już umieroł, tam leżoł w tej kuchni, to mamę zawołali i ja tam z nią poszłam. To tak to 

śmierdziało, lało się z niego, tyle much, on jeszcze ręką je tak odganiał i mówił: „Maniu, 

wiem, co ci zrobiłem, przebocz mi”. A mama mu powiedziała: „Wielką krzywdę mi 

zrobiłeś i wiele w tym więzieniu przeszłam, ale wybaczam ci, niech cię Pan Bóg jak 

najlepiej przyjmie na tamtym świecie”. I potem za jakieś dwa dni umarł262. 

  

Czasami przeprosiny były wymuszane przez duchownych, którzy warunkowali nimi 

udzielenie rozgrzeszenia: 

 

I ona potem była tu do spowiedzi, to ksiądz jej powiedział, że kogo skrzywdziła, tego musi 

przeprosić. Myśmy poszły z mamą do kościoła, no i naroz wychodzimy z kościoła, a ta 

                                                

261 K/1935–1939/2016. 

262 K/1950–1954/2015. 
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klęczy przed mamą i na głos przed wszystkimi ludźmi: „Dankowo”, i tego, i całuje nos: 

„Wybaczcie mi, bo ja was skrzywdziłam, bo mi nie dadzą tego. Ja was skrzywdziłam i 

tego… Bo ja chciałam tam u was gospodarzyć, a potem mi [nazwisko wilamowskiego 

Polaka – burmistrza] nie dał tego” (…). No i tak, że ona przeprosiła tę mamę i potem poszła 

do księdza, że ma świadków, że ona przeprosiła i, sobie wyobraź, ona do nas potem 

przyszła, żeby my z nią jechali do Częstochowy263. 

 

Dowodem na pełne przebaczenie było wybranie się razem z wsiedloną Polką na pielgrzymkę 

do Częstochowy.  

Inna rozmówczyni mówiła o tym, że utrzymywała dobre stosunki z synem człowieka, 

który ją wysiedlił oraz innym człowiekiem, który jej zdaniem wydał nakaz jej aresztowania: 

 

Bo on mnie raz zapytał: „Czemu wy mówicie dla mnie «nasz [imię]»?”. „[Imię], adyś ty u 

nos był – jo mówię. – To nie powiem czyjeś ty był, to był nasz [imię]”. I on się tym bardzo 

cieszył. Jak umarł, to dałam za niego na mszę. Bo co były dzieci winne? Ja na [nazwisko 

Polaka wsiedlonego] powiedziałam też: „Co są dzieci winne za rodziców?”. Jezdem z tego 

zdania. Taką jestem katoliczką, [trzeba] przebaczyć264. 

 

 Historie te miały na celu przekazanie odbiorcy, że zgodnie z toposem pobożnych 

Wilamowian to oni byli niewinni i zachowali się po bożemu w przeciwieństwie do 

prześladowców, którzy byli ukazani przez pryzmat toposu Polaków bezbożników. Wpisywały 

się one w szerszy wzorzec interpretacyjny trzeba być dobrym człowiekiem. Powracająca 

krzywda miała w oczach moich rozmówców udowadniać niewinność Wilamowian w ogóle – 

dlatego ważne było podkreślanie, że spotykała wyłącznie polskich prześladowców. 

Obok tych historii pojawiały się również i takie, w których przebaczenia nie było: „To 

boli do grobowej deski”265; „Jak tu mieć serce, do takich ludzi, do Polski, do Polaków? Jak tu 

czuć się dobrze”266. Jednak przeważały te o przebaczeniu sprawcom, jak i te podkreślające brak 

woli zemsty na jego potomkach.  

                                                

263 K/1935–1939/2017. 

264 K/1920–1924/2020: „Bo har fret mih ȧmöł: (…) Yhy go jum wi’ȧ śtiörw, go’h’um uf dy mas. Bo wos wün dy 

kyndyn śyłik? Yhy ufa [noma fu ȧm ȧjzidlta Pöła] ziöet yh oü, «Co są dzieci winne za rodziców? ». Jezdem z tego 

zdania. Yhy bej ȧ zyty kȧtöłyn, przebaczyć”.  

265 K/1925–1929/2009. 

266 K/1925–1929/2009. 
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9.12. Podsumowanie 

W tej części pracy skupiłem się na obrazie Niemca, „Ruska”, Polaka w oczach Wilamowian, a 

także własnego obrazu ich samych. Wilamowianie, zgodnie z wzorcem interpretacyjnym 

nieuczciwego potraktowania Wilamowian po wojnie oraz licznymi związanymi z nim toposami 

dotyczącymi Volkslisty oraz toposami niewinnych Wilamowian i Wilamowian ofiar, 

przedstawiali członków swojej grupy jako ofiary drugiej wojny światowej. Ponieważ ofiara jest 

przeciwieństwem sprawców, obraz „obcych”, a więc Polaków, Sowietów i części Niemców jest 

negatywny. 

Takie jednoznaczne oceny moralne wysuwali Wilamowianie explicite wielokrotnie w 

swoich relacjach. Sowieci pokazani zostali jako źli (topos złych Rusków), z wyjątkami (topos 

dobrego Ruska). Liczne kontrprzykłady związane z toposem dobrego Ruska mają charakter 

zindywidualizowany. Dlatego przykłady dobrych Rusków, choć liczne, nie osłabiają 

negatywnego obrazu całej grupy, a są one stosowane najczęściej w opozycji do toposu Polaków 

prześladowców. 

Obraz Niemców w opowieściach członków wilamowskocentrycznej wspólnoty pamięci 

był bardziej złożony. „Niemcy z Niemiec”, jak nazywali Wilamowianie przybyłych do 

Wilamowic po 1939 roku urzędników i żołnierzy, byli surowi, groźni, ale jednocześnie 

trzymający się zasad. Obraz ten wynika z wzorca interpretacyjnego wiary w funkcjonowanie 

państwa, zgodnie z którym każdy organizm państwowy, w którym Wilamowianie się znaleźli, 

był akceptowany, również III Rzesza. Moi rozmówcy wierzyli, że jeśli ktoś zachowywał się 

zgodnie z panującymi w nim zasadami i nie popełniał przestępstw, nie był karany. Dlatego też 

ich zdaniem podpisanie Volkslisty było jedynie usankcjonowaniem tego, że znaleźli się w III 

Rzeszy, a nie poparciem dla hitlerowców. 

W opowieściach o „Niemcach z Niemiec” – nauczycielach, urzędnikach czy żołnierzach, 

którzy do Wilamowic przybyli po 1939 roku – występują toposy złego Niemca i dobrego 

Niemca. Zarówno jeden, jak i drugi odnosi się do przypadków indywidualnych, osób 

wymienionych z imienia i nazwiska bądź dokładnie zapamiętanych, ale to topos dobrego 

Niemca był częściej obecny w relacjach moich rozmówców. Moi interlokutorzy pokazywali 

znanych sobie osobiście Niemców w pozytywnym świetle, mówiąc o przymuszonych do 

Wehrmachtu księżach, dobrym dyrektorze szkoły Heydem, dobrym lekarzu Benderze czy 

innych konkretnych postaciach. Jednocześnie nie negowali zbrodni hitlerowskich w 

Oświęcimiu czy innych zbrodni hitlerowskich, ale podkreślali, że nic o nich nie wiedzieli, a 

nawet jeśli, to dopowiadali, że pomagali więźniom.  
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Osoby należące do wilamowskocentrycznej wspólnoty pamięci nie pamiętały krzywd 

doznanych w czasie drugiej wojny światowej od Niemców, a krzywdy, których doznały, 

przypisywano indywidualnym, negatywnym cechom konkretnych hitlerowców, np. kierownika 

szkoły Waltera Richtera, o którym historie zostały sfabularyzowane i sfolkloryzowane. Złymi 

Niemcami byli ci nieokreśleni, którzy Wilamowice mieli uznać za kolonię niemiecką i zmuszać 

do podpisania Volkslisty. Topos ten obecny był jednak wyłącznie w kontekście toposu 

niewinnych Wilamowian. 

Dla Wilamowian istniała też kategoria miejscowych Niemców, szczególnie 

Hałcnowian, których nazwałem „bliższymi Niemcami”. Oprócz bliskości językowej zbliżyły 

ich z Wilamowianami wspólne losy – pobyty w obozach. Takie stopniowanie obcości i 

swojskości sąsiadów jest typowe dla terenów, gdzie, jak w okolicach Wilamowic w tamtym 

czasie, dochodziło do „zetknięcia się kilku wyodrębniających się grup” (Obrębski 2005: 168). 

Jeśli zastosować pojęcia zaproponowane przez Obrębskiego, z perspektywy Wilamowian są 

oni „grupą buforową” między „Niemcami z Niemiec”, a więc „prawdziwymi Niemcami” a 

Wilamowianami. Obraz Hałcnowian jest jednoznacznie pozytywny – wiele z historii 

(zwłaszcza o Hałcnowiankach) to opowieści bohaterskie, podkreślano cięższy los Hałcnowian 

niż Wilamowian po wojnie oraz ich religijność. Wiele wilamowsko-hałcnowskich przyjaźni 

zawartych w obozach przetrwało przez lata.  

Obraz Polaków ma wydźwięk negatywny. Jego rozbudowanie i wielość toposów 

wynikają z licznych kontaktów z Polakami w okresie powojennym oraz poczuciu odrębności 

Wilamowian właśnie od tej grupy. Ważnym czynnikiem jest również uznanie Polaków za 

sprawców prześladowań, a więc za przeciwieństwo Wilamowian – ofiar (por. A. Assmann 

2009: 166). 

Również wśród Polaków Wilamowianie rozróżniali różne stopnie obcości. 

Jednoznacznie negatywny jest obraz „naszych Polaków” – mieszkańców okolicznych wsi oraz 

wilamowskich Polaków. To oni byli przez moich rozmówców określani jako główni sprawcy 

cierpienia Wilamowian. Jeśli zastosować rozróżnienie użyte przez Engelking, w pamięci 

Wilamowian nawet w okresie, kiedy w Wilamowicach przebywała Armia Czerwona, to „nasi 

Polacy” byli zagrożeniem pierwszego stopnia – denuncjowali i donosili, a czerwonoarmiści, a 

później „Polacy z Polski” weryfikowali osoby do wywózek czy aresztowań (por. Engelking 

2001: 48).  

Wilamowianie byli więc, stosując kategorie opisane przez Goffmana, osobami 

dyskredytowalnymi, ale nie zdyskredytowanymi. Do stania się tymi drugimi doprowadziły 

Wilamowian, zdaniem moich rozmówców, skargi Polaków. To w odniesieniu do „naszych 
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Polaków”, oprócz wspomnianego toposu Polaków prześladowców, występowały toposy 

niegospodarnych Polaków, Polaków bezbożników, Polaków złodziei, Polaków gwałcicieli, 

Polaków kolaborantów, Polaków oszustów. Wszystkie te toposy były zgodne z wzorcem 

interpretacyjnym nieuczciwego potraktowania Wilamowian po wojnie i były zestawiane w 

opozycji z toposami dobrych Rusków i dobrych „Polaków z Polski”, którzy mieli ratować 

Wilamowian przed nieuczciwością i chęcią zagrabienia ich majątków. Ta pomoc wpisywała się 

z kolei we wzorzec interpretacyjny wiary w funkcjonowanie państwa – według moich 

rozmówców nawet w ramach systemu państwa komunistycznego Wilamowianie mogli liczyć 

na uczciwość i ochronę przed samosądami organizowanymi przez „naszych Polaków”. 

Obraz własnej grupy etnicznej zawsze konstruowany jest w opozycji do obcych. W 

relacjach Wilamowian o Volksliście obcymi byli zarówno Niemcy, jak i Polacy. Obcość 

Niemców jest potęgowana przez sfabularyzowane i sfolkloryzowane historie mające na celu 

udowodnienie, że do podpisania Volkslisty Wilamowianie zostali zmuszeni. Część z nich 

została zaczerpnięta z deklaracji wierności i procesów rehabilitacyjnych jako gotowe schematy 

narracji. 

Obraz Wilamowiana i Polaka konstruowany był przez moich rozmówców na stojących 

do siebie w opozycji toposach: niewinnych Wilamowian i Polaków prześladowców, 

Wilamowian pomagających Polakom i niewdzięcznych Polaków, gospodarnego Wilamowiana 

i niegospodarnego Polaka. Wszystkie one funkcjonują w ramach wzorców interpretacyjnych 

typowych dla członków wilamowskocentrycznej wspólnoty pamięci, za to nieakceptowanych 

przez Polaków. Niewinność Wilamowian opiera się na wzorcu interpretacyjnym wiary w 

funkcjonowanie państwa oraz toposie konieczności przestrzegania prawa – Wilamowianie 

wykorzystali swoją pozycję, także żeby mieć większą możliwość pomocy Polakom, dlatego 

podpisanie Volkslisty było dla nich niemal czynem bohaterskim. Natomiast przez członków 

polskocentrycznej wspólnoty pamięci było rozumiane jako zdrada ojczyzny.  

Moi rozmówcy akcentowali pomoc udzieloną Polakom w czasie wojny, a także to, że 

to wilamowscy Polacy kolaborowali z Niemcami. Dla Wilamowian Volkslista nie była niczym 

nieuczciwym, za to masowe podrabianie kartek i denuncjacje, jakich mieli się w czasie wojny 

dopuszczać Polacy, już tak. Zdaniem moich interlokutorów Wilamowianie zachowali się 

zgodnie z wzorcem interpretacyjnym trzeba być dobrym człowiekiem i swoją wyższą pozycję 

wykorzystali do pomocy Polakom, a nie do ich dodatkowego prześladowania, np. rezygnując z 

wysiedleń, zapisując ich do pracy czy pomagając przebywającym w obozach. 

W opowieściach o okresie powojennym dominuje wzorzec interpretacyjny 

nieuczciwego potraktowania Wilamowian po wojnie. Toposy Wilamowian katolików i 
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niewinnych Wilamowian przeciwstawione są tu toposom Polaków bezbożników i Polaków 

prześladowców. We wszystkich opowieściach widoczne są wzorce interpretacyjne naszym 

Polakom nie można wierzyć oraz Wilamowianie są lepsi od innych – prześladowania, zdaniem 

moich rozmówców, nie były karą (gdyż Wilamowianie byli niewinni), ale wynikały z 

nieuczciwości Polaków, którzy chcieli ograbić ich majątki, oraz z ich głupoty – bo nie widzieli 

różnicy między wilamowskością a niemieckością. W tym kontekście pozytywnie są ukazani 

„Polacy z Polski”: urzędnicy, sędziowie, a także „dobrzy Ruscy”, którzy po wysłuchaniu 

argumentów Wilamowian, przyznawali im rację i chronili przed „naszymi Polakami”, których 

miała cechować chęć oszustwa i prześladowania niewinnych Wilamowian. 

Obraz taki może być dla Polaków trudny do zaakceptowania – zakwestionowane zostają 

w nim ustalone wersje wydarzeń i ich oceny (Kwiatkowski 2009: 127), przełamywana jest 

niepamięć i niszczone zbiorowe samozadowolenie (Żakowski 2002a: 13; za: Kwiatkowski 

2009: 127). Należy jednak pamiętać, że są to obrazy tworzone przez Wilamowian w 

konkretnym typie interakcji, jaką były wywiady na temat wojny i okresu powojennego. Na ich 

potrzeby konstruowany był obraz Polaka, poprzez wybór tych elementów, które w kontekście 

okresu wojny i powojennych prześladowań odróżniały Wilamowian od Polaków. 

Wilamowianie mówili głównie o krzywdach, które zostały im zadane przez obcych – Rusków 

i Polaków. Obraz swoich – Wilamowian – w przeciwieństwie do tych dwóch grup jest 

pozytywny, u większości członków wilamowskocentrycznej wspólnoty pamięci wręcz 

nieskazitelny, zwłaszcza jeśli mówili o swoich rodzicach lub dziadkach. 

Poczucie odrębności od Polaków również przed wojną było na tyle silne, że 

Wilamowianie dystansowali się od Polaków, z obaw przed wyśmianiem czy niezrozumieniem. 

Jak pisał Obrębski, to wśród członków własnej grupy etnicznej jej członek czuje się zrozumiany 

i nie musi się obawiać, że jakieś z jego działań kogoś zdziwi czy urazi (Obrębski 2005: 162). 

Jak wynika z analizy zebranych relacji, taką grupą nie byli dla Wilamowian Polacy, a 

powojenne prześladowania tylko tę świadomość u moich rozmówców wzmocniły.  

W kontekście autoobrazu Wilamowian ważny jest topos powracającej krzywdy – 

nieszczęśliwe wydarzenia, które spotykały prześladowców i ich rodziny, interpretowany przez 

moich rozmówców jako kara Boża, miały być potwierdzeniem na to, kto był po dobrej stronie. 

Również topos wybaczyliśmy, ale nie zapomnimy miał ukazywać Wilamowian jako tych 

dobrych, wybaczających, a jednocześnie usprawiedliwiać prowadzenie narracji na temat 

prześladowań i ich sprawców. Widoczne jest tu współwystępowanie wzorców 

interpretacyjnych trzeba być dobrym człowiekiem oraz nieuczciwego potraktowania 

Wilamowian po wojnie. 
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W zebranych przez mnie opowieściach obecny był również rzadko występujący topos 

złych Wilamowian. Znacznie częściej pojawiał się on w spontanicznych rozmowach 

zarejestrowanych przeze mnie podczas obserwacji uczestniczącej. Topos ten wskazuje na 

funkcjonowanie historii alternatywnej, która świadczy o podziałach wewnątrz wspólnoty, o 

których moi rozmówcy nie chcieli mówić w sytuacjach oficjalnych (por. Macdonald 2021: 

107–108).  

  



10. Zakończenie. Wzorce interpretacyjne w narracji 

wilamowskocentrycznej wspólnoty pamięci 

  

Opowieści wspomnieniowe nie są idealnym odzwierciedleniem przeszłości. Przepuszczane są 

przez filtr późniejszych doświadczeń oraz współczesnych poglądów osoby opowiadającej, a 

także dostosowywane są do potrzeb grupy, którą reprezentuje (Hajduk-Nijakowska 2016). Co 

więcej, ponieważ tożsamość jest zmienna i może być różna w różnych kontekstach – także 

opowieści jednej osoby o tym samym wydarzeniu mogą być różnie konstruowane w zależności 

od czasu, miejsca, odbiorcy przekazu. 

Nagrane przeze mnie i poddane analizie wspomnienia Wilamowian odnosiły się do ich 

przeżyć powojennych – zakazu używania języka i stroju wilamowskiego, wywózek do obozów 

na terenie Polski i ZSRR oraz wysiedlenia. Moi rozmówcy i rozmówczynie zawsze przy tej 

okazji opowiadali również o Volksliście. Wiąże się to ze świadomością członków 

wilamowskocentrycznej wspólnoty pamięci o negatywnym postrzeganiu przez osoby z 

zewnątrz decyzji o podpisaniu Volkslisty przez ich przodków (czy rzadziej przez nich samych). 

Nieprzypadkowo więc Volkslista, oprócz trzech wspomnianych wcześniej przejawów 

prześladowań Wilamowian, stała się jednym z czterech punktów węzłowych narracji członków 

wilamowskocentrycznej wspólnoty pamięci. 

Osoby należące do tej grupy mają za sobą wspólne doświadczenia. Nie są to jednak 

wyłącznie podzielane przeżycia związane z podpisaniem Volkslisty i powojennymi 

prześladowaniami, ale również doświadczanie opowiadania o nich. Opowieści te często 

koncentrowały się wokół traumatycznych przeżyć, sugerowały również, że Wilamowianie z 

racji swojej odmienności oraz wrogości sąsiadów zawsze będą w niepewnej sytuacji. W 

sytuacji zagrożenia i przeżytej traumy opowiadających proces fabularyzacji i folkloryzacji 

postępuje szybciej niż w neutralnych warunkach (Hajduk-Nijakowska 2016). Nowe warianty 

opowieści o przeszłości, zgodne ze współczesnymi potrzebami grupy, zostały przejęte przez 

kolejne pokolenia Wilamowian, i tak stały się częścią postpamięci (por. Hirsch 2010).  

Sami Wilamowianie należą do więcej niż jednej wspólnoty pamięci. W opowieściach 

członków i członkiń tej, którą nazwałem wilamowskocentryczną wspólnotą pamięci, występują 

liczne wzorce interpretacyjne i związane z nimi toposy i skamieliny językowe. Na nich 

zbudowane są opozycyjne wobec siebie obrazy swoich i obcych. Negatywne cechy obcych są 

potwierdzeniem pozytywnych cech swoich. Występujące w wilamowskocentrycznej narracji 

negatywne wzorce interpretacyjne i toposy dotyczące obcych – głównie Polaków – nie służą 
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udowadnianiu, jak źli byli ci obcy, lecz idealizacji swoich – Wilamowian. Dlatego w analizie 

relacji wspomnieniowych nie jest ważna prawdziwość samych opowieści w warstwie 

faktograficznej – w opowieściach wspomnieniowych pojawiały się liczne wyjątki 

przedstawiające pozytywne postaci Polaków, Rusków czy Niemców, a mimo to całościowe 

obrazy tych grup są mniej lub bardziej negatywne. Trzeba jednak zaznaczyć, że obrazy są 

konstruowane na tle tego, o czym się opowiada i komu się opowiada. Moi rozmówcy 

opowiadali mi o bardzo konkretnych przeżyciach, w których role „swoich” i „obcych” zostają 

uwypuklone i stają się podwójnie istotne. 

 Analiza opowieści o powojennych przeżyciach Wilamowian i Wilamowianek pozwala 

na wyodrębnienie wielu wzorców interpretacyjnych typowych dla wilamowskocentryczne j 

wspólnoty pamięci, a także związanych z nimi toposów. Są to:  

Wzorzec interpretacyjny przywiązania do ziemi. Zakłada on silny związek 

Wilamowian z ziemią. Jest to zarówno teren Wilamowic, jak i ziemia – własne gospodarstwo. 

To drugie rozumienie ziemi pojawia się, zwłaszcza w gospodarskiej konwencji opowiadania. 

Z tym wzorcem łączą się następujące toposy: 

 pracowitych Wilamowian – pracowali ciężko na roli; 

 uczciwych Wilamowian – praca na roli była uczciwa, zysk był wyłącznie efektem ich 

ciężkiej pracy, a nie wykorzystywania różnicy cen (jak u handlarzy); 

 pobożnych Wilamowian – praca na roli była ich obowiązkiem związanym z wiarą. 

Ten wzorzec interpretacyjny jest szczególnie ważny w narracji Wilamowian o ich 

niewinności w kontekście oskarżeń o kolaborację z Niemcami. W relacjach uzasadniających 

topos niewinnych Wilamowian moi rozmówcy używali toposów uznali nas za kolonię 

niemiecką oraz podpisali, bo się bali. Osoby, z którymi rozmawiałem, zdawały sobie sprawę, 

że podpisanie Volkslisty przez ludzi spoza wilamowskocentrycznej wspólnoty pamięci jest 

postrzegane w kategorii winy. Decyzję o jej podpisaniu Wilamowianie uzasadniali więc chęcią 

pozostania na gospodarstwach i dalszej pracy na roli. We wzorzec ten wpisuje się również topos 

niewinnych Wilamowian w odmianie byli niewinni, bo nie wyjechali, zgodnie z którym 

rezygnacja z wyjazdu z Wilamowic świadczyła z jednej strony o niewinności Wilamowian, a z 

drugiej o ich przywiązaniu do ziemi. 

Inaczej interpretowano narracyjnie postawy wsiedlonych Polaków wobec ziemi. 

Według moich rozmówców cechował ich brak przywiązania do ziemi, a karą za to miał być 

brak urodzaju na wilamowskich gospodarstwach przejętych przez Polaków wsiedlonych. W 

relacjach tych oprócz toposów leniwych Polaków czy niegospodarnych Polaków można 
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dostrzec również topos powracającej krzywdy: skrzywdzenie Wilamowian i przejęcie ich 

gospodarstwa w celu wzbogacenia się skutkowało życiem w zrujnowanym gospodarstwie. 

Wzorzec interpretacyjny wiary w funkcjonowanie państwa. Polega on na zaufaniu w 

skuteczność państwa, któremu w danym momencie podlegały Wilamowice. Dotyczy na 

przykład petycji wysyłanych do władz okupacyjnych (uwolnienie z obozu, zarejestrowanie 

Polaków do pracy) czy powojennej władzy komunistycznej (rehabilitacja, odzyskanie majątku, 

wypuszczenie z obozu). Jest on ściśle związany z toposem konieczności przestrzegania prawa. 

Zdaniem moich rozmówców to taka lojalna postawa umożliwiła przetrwanie zarówno 

indywidualnym osobom, jak i Wilamowianom jako grupie. Topos ten pojawia się również w 

bardzo często występującej w narracji członków wilamowskocentrycznej wspólnoty pamięci 

skamielinie językowej jak nam zagrali, tak musieliśmy tańczyć, w znaczeniu, że Wilamowianie 

musieli się dostosować do narzuconych im z góry zasad. 

Z tym wzorcem łączą się następujące grupy toposów:  

1) Toposy udowadniające niewinność Wilamowian w kontekście czasów drugiej wojny 

światowej: 

 niewinnych Wilamowian – nie robili nic złego, bo nie łamali prawa, nawet jeśli było to 

prawo państwa okupacyjnego; 

 uczciwych Wilamowian – uczciwie stosowali się do zasad, które w danym momencie 

obowiązywały; 

 mądrych Wilamowian – ci, którzy podpisali Volkslistę, mieli być mądrzejsi od tych, 

którzy stawiali opór, gdyż to dzięki nim udało się uniknąć gorszego losu jednostkowego 

i zbiorowego; 

 Wilamowian pomagających Polakom – dzięki lojalności wobec III Rzeszy mogli 

pomagać Polakom; 

 Uznali nas za kolonię niemiecką – Wilamowianie nie mieli wpływu na uznanie ich za 

Niemców przez władze okupacyjne. 

2) Toposy związane z dostosowaniem się do powojennych warunków, a szczególnie rezygnacja 

z wyjazdów do Niemiec: 

 niewinnych Wilamowian – w tym kontekście występował w odmianie nie wyjechali, 

bo byli niewinni, oraz skamielinach językowych nie wyjechali, bo nikomu nic złego 

nie zrobili (w odniesieniu do oskarżeń związanych ze współpracą z hitlerowskim 

okupantem) oraz nie wyjechali, bo nie byli Niemcami. Ta ostatnia skamielina 

szczególnie często kierowana była do osób obcych, których podejrzewano – w 
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przeciwieństwie do członków wilamowskocentrycznej wspólnoty pamięci – o to, że 

będą kojarzyły Volkslistę ze zdradą, a niemiecką tożsamość z winą;  

  „naszych Polaków” prześladowców i dobrych „Polaków z Polski” – opierają się na 

przeciwstawianiu sobie tych dwóch grup – złych Polaków z okolicznych wsi, którzy 

zdaniem moich rozmówców byli sprawcami ich cierpień, z Polakami dobrymi, 

przedstawicielami władzy, sędziami, osobami z dalej położonych miast, które miały 

im pomagać. Świadczą one o wierze Wilamowian w działanie i funkcjonowanie 

państwa, w tym wypadku komunistycznego, jakiekolwiek by ono nie było.  

3) Toposy związane z nieposłuszeństwem wobec funkcjonujących zasad. Dotyczą one 

najczęściej Polaków, którzy robili coś niezgodnego z prawem III Rzeszy, a także Wilamowian, 

którzy odmówili podpisania Volkslisty lub świadomie i jawnie występowali przeciwko polityce 

III Rzeszy. Moi rozmówcy uważali, że należało to robić przynajmniej udając, że prawa się 

przestrzega (np. zapisywać Polaków do pracy, żeby ich nie wywieziono). 

 Do tej grupy można zaliczyć topos Polaków oszustów, którzy podrabiali kartki, mimo 

że było to nielegalne i byli wielokrotnie ostrzegani o możliwych konsekwencjach tych 

działań. Ich uwięzienie w obozie, a następnie śmierć interpretowana była przez moich 

rozmówców jako kara (choć nie adekwatna do czynu), zgodna z ówczesnymi 

zasadami państwa okupacyjnego. 

 Wśród tych toposów pojawia się również topos wilamowskiego oporu. Opór ten 

dotyczył zarówno działań Niemców, jak i Polaków. Toposy te interpretowane były na 

dwa różne sposoby, zgodnie z dwoma różnymi wzorcami interpretacyjnymi. W 

odniesieniu do okupacji były to opowieści o oporze w stosunku do państwa 

okupacyjnego. W przypadku okresu powojennego były to opowieści: o osobach, które 

nie zrobiły rehabilitacji i nie odzyskały domów; o kobietach, które mimo zakazu i 

agresji fizycznej nie zdecydowały się na rezygnację ze stroju wilamowskiego; o 

używaniu języka wilamowskiego przez więźniarki obozów jako formie protestu; o 

wilamowskich kawalerach, którzy przegonili polskich kawalerów z pierzowca1. Te 

rzadko występujące opowieści to typowe historie bohaterskie – łamanie zasad było 

zamierzone, uzasadnione wyższym celem, jakim miała być wierność wilamowskiej 

tożsamości. 

                                                

1 Zwyczaj polegający na wspólnej zabawie młodzieży przy skubaniu pierzy.  
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Wzorzec interpretacyjny trzeba być dobrym człowiekiem. Zgodnie z tym wzorcem 

należało zawsze pomagać tym, którzy tego potrzebowali oraz samemu zachować swoją 

godność. W wielu przypadkach, choć nie zawsze, łączyło się to z przyjmowaniem za oczywiste 

tego, że chrześcijańskie wartości stoją ponad prawem. Wzorzec ten ujawniał się w 

opowieściach związanych z łamaniem prawa na rzecz wyższego dobra.  

Z tym wzorcem łączą się następujące toposy: 

 pobożnych Wilamowian i Polaków bezbożników – Wilamowianie przedstawiani byli 

jako ci pobożni, chodzący do kościoła, a Polacy jako ci, którzy przerywali nabożeństwa, 

bili kobiety chodzące w strojach, zachowywali się niezgodnie z uznawanymi za 

chrześcijańskie: kradli, bili, zabijali. Z tym wzorcem łączy się więcej opozycyjnych par 

toposów przedstawiających Wilamowian w jednoznacznie pozytywnym, a Polaków w 

jednoznacznie negatywnym świetle; 

 Niemców katolików i Rusków bezbożników – Niemcy w opowieściach Wilamowian 

przedstawiani byli jako katolicy, którzy zmienili tylko język części liturgii na niemiecki. 

Według niektórych nie była to drastyczna zmiana, a jedynie powrót do obowiązującego 

jeszcze kilkadziesiąt lat wcześniej języka niemieckiego jako języka liturgii. W tym 

kontekście przemilczane były zbrodnie hitlerowców oraz aresztowanie proboszcza 

Franciszka Jeża. Czerwonoarmiści w większości, chociaż z nielicznymi wyjątkami, 

przedstawiani byli w opowieściach Wilamowian jako nie liczący się z Bogiem 

barbarzyńcy. 

Wzorzec interpretacyjny nieuczciwego potraktowania Wilamowian po wojnie. 

Zakłada on, że powojenne prześladowania były bezpodstawne, a oskarżenia Wilamowian przez 

Polaków miały podłoże materialne i wynikały z zazdrości i zawiści tych drugich. Jest on obecny 

w niemal każdej opowieści wspomnieniowej Wilamowian, co wskazuje na jego znaczenie. 

Z tym wzorcem łączą się następujące toposy: 

 pobożnych Wilamowian, niewinnych Wilamowian oraz związane z nim toposy 

usprawiedliwiające podpisanie Volkslisty – podkreślają niewinność Wilamowian i brak 

podstaw do ich powojennych prześladowań. Dowodami na tę niewinność miały być 

liczne historie, w których Wilamowianie ostatecznie osiągają swoje cele, a ich 

prześladowców spotyka kara – topos powracającej krzywdy; 

 Wilamowian pomagających innym – w wielu historiach Wilamowianie pomagają 

Polakom, a także Wilamowianom, którzy nie podpisali Volkslisty, często z narażeniem 

siebie. Przykładem takiego postępowania miała być m.in. odmowa przejęcia 



 

 

476 
 

gospodarstw Polaków i zapisywanie Polaków do fikcyjnej (lub nie) pracy u siebie. W 

tych opowieściach obecny jest również topos niewdzięcznych Polaków, którzy mimo 

pomocy otrzymanej od Wilamowian po wojnie albo im nie pomogli, albo wręcz stali 

się ich prześladowcami. Z tym wzorcem związane są też toposy Polaków 

prześladowców oraz skamielina językowa a po wojnie nas nie znali; 

 Wilamowian ofiar – to Wilamowianie mieli być ofiarami okupacji hitlerowskiej. 

Uznanie Wilamowic za kolonię niemiecką miało oznaczać nie tylko przymus 

podpisywania Volkslisty, obowiązkową służbę w Wehrmachcie, ale także 

spowodowało ich powojenne prześladowania. W opowieściach o czasie okupacji 

pojawiają się postaci Polaków, którzy kolaborowali z hitlerowcami. Poprzez 

podkreślanie, że ich kara po wojnie nie spotkała, zwracano uwagę na nieuczciwość 

potraktowania po wojnie niewinnych Wilamowian. 

Wzorzec interpretacyjny Wilamowianie są lepsi od innych. Pojawiał się on w wielu 

relacjach. Zgodnie z nim Wilamowianie jako przybysze z zachodu mieli wyższą kulturę. Wielu 

moich rozmówców – członków wilamowskocentrycznej wspólnoty pamięci – powtarzało, że 

ta lepszość Wilamowian utrzymała się do niedawna lub nawet istnieje do dzisiaj. 

 Z tym wzorcem interpretacyjnym łączą się liczne opozycyjne toposy o pozytywnym 

wydźwięku dotyczące Wilamowian i negatywnym dotyczące Polaków, jak również innych 

grup. Są to m.in. toposy: 

 pracowitych Wilamowian i leniwych Polaków (tłumaczenie różnic majątkowych); 

 gospodarnych Wilamowian i niegospodarnych Polaków (historie o doprowadzeniu 

wilamowskich gospodarstw do ruiny przez wsiedlonych Polaków); 

 mądrych Wilamowian i głupich Polaków (różnice w wykształceniu czy nazywanie przez 

Polaków Wilamowian Niemcami); 

 mądrych Wilamowian i głupich Rusków (różnice cywilizacyjne widoczne po wkroczeniu 

Armii Czerwonej); 

 sprytnych Wilamowian i Niemców rozczarowanych Wilamowianami (ukrywanie się 

Wilamowian i pomaganie Polakom i dezerterom i porażki Niemców w ich wykrywaniu 

oraz zniemczaniu Wilamowic w ogóle); 

 uczciwych Wilamowian i Polaków oszustów (rezygnacja Wilamowian z możliwości 

wysiedlania Polaków, dobrowolne wysiedlenie Wilamowian przez Polaków). W ten 

wzorzec wpisuje się również topos wilamowskiego oporu – historii, w których 

Wilamowianie jawnie sprzeciwiali się prześladowcom.  
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Tych par toposów jest znacznie więcej. Ten wzorzec interpretacyjny występuje również w 

licznych opowieściach na temat odmienności kulturowej Wilamowian, w których 

wielojęzyczność i wielokulturowość rozumiana jest jako wartość. 

Wzorzec interpretacyjny naszym Polakom nie można wierzyć. W tym wzorcu 

nieufność Wilamowian wobec „naszych Polaków” jest przedstawiana jako oczywista. Łączy 

się on z negatywnym obrazem Polaków obecnym w opowieściach o drugiej wojnie światowej 

i powojennych prześladowaniach. Związany jest ściśle z negatywnymi toposami dotyczącymi 

Polaków: niewdzięcznych, złodziei, oszustów, prześladowców oraz bezbożników. W 

opowieściach moich rozmówców wzorzec ten jest używany do tego, żeby podkreślić: (1) 

opozycyjną tożsamość Wilamowian w stosunku do Polaków i wynikające z niej prześladowania 

Wilamowian, (2) ogrom cierpień Wilamowian, a także (3) poprzez wzmocnienie negatywnego 

obrazu Polaka i pozytywnego obrazu Wilamowian, którym ich zdaniem można było zaufać.  

Wzorzec interpretacyjny bogaty zawsze sobie poradzi. Polega on na przyjęciu za 

oczywiste, że niezależnie od przynależności etnicznej bogaci zawsze radzą sobie lepiej, często 

kosztem biednych. Wzorzec ten występował najczęściej w opowieściach osób pochodzących z 

najbiedniejszych rodzin, którzy w ten sposób dystansowali się do bogatych gospodarzy i 

handlarzy. Pojawia się również w opowieściach utrzymanych w konwencji gospodarskiej, 

szczególnie gospodarzy wysiedlonych, konstruujących swoją tożsamość w opozycji do 

posiadających pieniądze handlarzy. We wszystkich tych historiach, niezależnie od statusu 

majątkowego opowiadających, widoczny jest topos złych Wilamowian – wielu z nich, również 

członków rodziny, zostało przedstawionych jako osoby bezwzględnie wykorzystujące innych, 

również Wilamowian, do polepszenia własnej sytuacji.  

Wzorzec interpretacyjny śmierć kultury wilamowskiej to śmierć Wilamowian. 

Zakłada on, że zanik odmienności kulturowej Wilamowian, szczególnie języka i stroju, 

doprowadzi do zaniku Wilamowian jako grupy. Jest on związany z licznymi negatywnymi 

toposami dotyczącymi Polaków, przedstawianych jako ci, którzy byli winni zanikowi kultury 

wilamowskiej, pozytywnymi toposami dotyczącymi Wilamowian oraz wzorcem 

interpretacyjnym Wilamowianie są lepsi od innych, według którego jedną z oznak tej lepszości 

jest kultura o zachodniej proweniencji.  

Wzorzec interpretacyjny odmienność kulturowa Wilamowian powodem 

prześladowań. Zakłada on, że prześladowań by nie było, gdyby nie odmienność kulturowa 

Wilamowian. W niektórych relacjach prześladowania powodowane były całokształtem 

odmienności kultury wilamowskiej, w większości z nich największy nacisk kładziono na język. 

Widoczne jest to w często powtarzanej skamielinie językowej to język nas prześladował. 
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W ten wzorzec interpretacyjny wpisują się następujące toposy: 

 niewinnych Wilamowian – Wilamowianie nie byli winni, że urodzili się jako 

członkowie odmiennej kulturowo grupy etnicznej; 

 Polaków prześladowców – gdyby nie ich zacietrzewienie, prześladowań by nie było, bo 

tylko oni widzieli niesłusznie winę Wilamowian; 

 Polaków oszustów i nieuczciwych Polaków – w celu przejęcia wilamowskich 

gospodarstw łamali prawo (nawet ówczesne); 

 głupich Polaków – Polacy nie rozumieli, że kultura wilamowska nie była niemiecka, 

tylko flamandzka, a gdyby to wiedzieli, można byłoby uniknąć prześladowań 

Wilamowian. 

 

*** 

 

Między poszczególnymi wzorcami interpretacyjnymi i toposami nie można wyznaczyć jasnych 

granic (Welzer, Moller & Tschuggnall 2009). Rzeczywistość wilamowskocentrycznej narracji 

jest złożona, zaś różne toposy spotykają się w niej i przenikają. Toposy i wzorce interpretacyjne 

wilamowskocentrycznej i polskocentrycznej wspólnoty często są przeciwstawne, co 

szczególnie widoczne jest wtedy, gdy tym samym historiom nadawane są różne interpretacje. 

Niektóre toposy łączą się z wieloma wzorcami interpretacyjnymi. Nawet wśród członków 

wilamowskocentrycznej wspólnoty pamięci występuje zróżnicowanie, uwarunkowane również 

pod względem klasowym. Jednak w obrębie każdej wspólnoty pamięci toposy i wzorce 

traktowane są jako kolektywne oczywistości, których nie trzeba wyjaśniać, a nie rozumieją ich 

tylko „obcy”.  

W mojej pracy nie próbowałem odtworzyć „obiektywnej” historii powojennych przeżyć 

Wilamowian. Oddałem głos konkretnym osobom, charakteryzującym się określonymi 

poglądami, pochodzeniem, przeszłością, przeżyciami. Przywołując ich narrację i dokonując jej 

analizy starałem się pokazać, jak te konkretne opowieści były fabularyzowane i folkloryzowane 

i dlaczego akurat te, a nie inne historie, były uznane przez moich rozmówców za warte 

przekazania. Wielość tych relacji pozwoliła mi dojrzeć w nich schematy narracyjne, oparte na 

powtarzających się wzorcach interpretacyjnych. W powtarzających się w nich toposach 

odzwierciedla się tożsamość wilamowska, taka jaką konstruują jej przedstawiciele. 

 Czytelnicy i czytelniczki na podstawie obszernych i licznych cytatów mogą dostrzec 

alternatywną wizję historii Wilamowian, stojącą w sprzeczności z tą przedstawianą w pracach 
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naukowych i publicystycznych, a więc z wizją osób z zewnątrz – Polaków i Niemców. Zgodnie 

z wilamowskocentryczną narracją to Wilamowianie byli prawdziwymi ofiarami historii. Tej 

wielkiej – tworzonej przez ścieranie się ze sobą dwóch systemów totalitarnych. I tej małej – w 

której wydarzenia polityczne wpływają na konkretne zachowania i postawy wobec nich ich 

sąsiadów. W polskocentrycznej narracji natomiast na pierwszym planie pokazane jest 

korzystanie przez Wilamowian z różnych przywilejów oraz gorsza sytuacja Polaków. Wiele 

razy obie strony próbowały dowieść swoich racji, a więc zmonopolizować narrację o czasach 

powojennych, często posługując się argumentami, które w ich oczach były bardziej 

„obiektywne” niż wspomnienia ludzi. Być może również materiał opublikowany w tej pracy 

będzie w przyszłości przez kogoś wykorzystywany do wspierania racji którejś ze stron, choć 

nie to było moją intencją.  

Należy jednak pamiętać, że w wyniku wojen i prześladowań nie cierpią narody ani 

grupy etniczne, gdyż to tylko abstrakcyjne kategorie. Nie cierpieli więc Wilamowianie ani 

Polacy, a konkretne osoby, z których każda miała imię i nazwisko. Nie jest też tak, że ofiara 

nie mogła być jednocześnie prześladowcą dla innej osoby. Konflikty na tle politycznym i 

etnicznym często łączyły się z tymi na tle rodzinnym czy sąsiedzkim. W prześladowcy lub 

ofierze możemy zobaczyć zarówno Wilamowiankę, matkę, sąsiada, nauczycielkę, kobietę, 

męża, dziecko czy kogoś, kto podpisał Volkslistę. Od przypisanej danej osobie roli będzie 

zależeć nasza interpretacja wydarzeń. 

Poprzez zrekonstruowanie i nazwanie wzorców interpretacyjnych i toposów obecnych 

w wilamowskocentrycznej narracji nie chciałem ani potwierdzać „prawdziwości” tych 

subiektywnych obrazów ani sugerować, że moi rozmówcy celowo manipulowali swoimi 

wspomnieniami, by wyidealizować Wilamowian. Każda wspólnota pamięci tworzy swoje 

własne wzorce interpretacyjne. Te istniejące w polskocentrycznej narracji mają jednak 

nieporównywalnie szersze oddziaływanie. Nie tylko wspólnota ta jest znacznie silniejsza, ale 

jej interpretacje obecne są także w wielu tekstach, również tych naukowych. Dlatego też moją 

pracą mam nadzieję przyczynić się do wprowadzenia narracji wilamowskocentrycznej do 

publicznej świadomości. Oddanie głosu uciszonym jest bowiem jednym z celów pracy 

etnologów i etnolożek. 
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