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UCIECZKA I WYPĘDZENIE 
  

Rodzina Langerów w Wirkach 
 
 

Ze wspomnień Lucii Heide z domu Langer, spisywanych od września 2006 roku, 
uzupełnionych po różnych poszukiwaniach w czerwcu 2007 roku  

przez jej córkę Angelikę Pohler. 
Nasza mama zmarła 20 marca 2007 roku w Lipsku. 

 

 
  
 
Teraz jestem w 95 roku życia i mam przypomnieć sobie i wspominać czasy sprzed 
60 i więcej lat. To ważne, żeby to co się wtedy wydarzyło, zostało zapisane, mówi 
moja córka, a ma na myśli to, co ja jeszcze pamiętam.  
Nie pamiętam wszystkiego, wiele z tego zatarło się w pamięci, ale to, co 
pamiętam, chcę opowiedzieć, aby rodzina niosła dalej pamięć o dawnej 
ojczyźnie – Śląsku, aby przyszłe pokolenia miały o tym pojęcie, aby nie powtórzyła 
się wojna i wypędzenie – dlatego to zapisujemy. 
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Rodzina 
 
Urodziłam się w zimnym styczniu 1912 roku. 
Dla moich rodziców byłam szóstą córką, dwie urodziły się po mnie; dla lepszej 
orientacji podaję listę moich sióstr: 

1). Cäcilia, ur. 02.10.1903  
2). Maria, ur. 01.09.1905  
3). Agnes, ur. 19.10.1906  
4). Magda, ur. 30.11.1907  
5). Hilde, ur. 14.12.1910  
6). Lucia, ur. 20.01.1912  
7). Margareta, ur. 04.03.1914 
8). Anna, ur. 05.12.1915  

 
Nasz ojciec, Albert Langer (ur. 01.10.1867 – zm. 31.10.1945 w obozie w Dubi), był 
surowym człowiekiem, który zawsze był poważny i nigdy nie żartował, ani nawet 
się nie uśmiechał. Na zdjęciu widać go dumnie siedzącego na koniu. Był bogatym 
rolnikiem, typowym dla tamtych czasów, który kierował i zarządzał 
gospodarstwem twardą ręką. To, co powiedział, trzeba było zrobić, a córki, a 
później wnuki, drżały przed nim. Bykowiec (skórzane rzemyki do bicia) wisiał 
gotowy do użycia za drzwiami. Nie był często używany, ale sama groźba była 
wystarczającym środkiem odstraszającym. Na przykład w czasie posiłków nie 
wolno było wypowiadać ani słowa, nawet matce ani dzieciom. 
  

 
  

Nasz ojciec, Albert Langer, na podwórku naszego gospodarstwa Zdjęcie ok. 1920 r. 
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Jest to najstarsze zdjęcie w posiadaniu rodziny, pochodzące z około 1888 roku. 
Przedstawiona jest tu rodzina mojej mamy – rodzina Richterów. 
Ojciec Karl Richter, matka Auguste Richter z domu Mücke i ich dzieci.  
Moją mamę widać u góry po lewej stronie, na zdjęciu ma około 12 lat. 
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Nasza matka, Maria Richter (ur. 09.02.1876 - zm. 09.03.1946 w obozie w Dubi), była 
miłą i cichą kobietą, która nigdy nie myślała o sobie, ale zawsze widziała pracę. 
W wieku 18 lat jej ojciec Carl Richter przekazał jej do prowadzenia gospodarstwo 
w Wirkach. W tym czasie jej ojciec prowadził gospodarstwo w Jaroszowie w pow. 
Strzegom, a także handlował „upadłymi gospodarstwami”. Z pomocą parobka 
prowadziła gospodarstwo według wskazówek ojca, który doglądał go raz w 
tygodniu. Sytuacja ta zmieniła się dopiero po ośmiu latach, kiedy to w wieku 26 lat 
(4 listopada 1902 r.) wyszła za mąż, a jej mąż przejął interes. Czy Albert Langer 
odkupił gospodarstwo od swojego teścia, czy też to przejęcie majątku było jakoś 
inaczej uregulowane – tego nie wiem. 
(Niestety nie ma zdjęcia ze ślubu ani zdjęcia portretowego matki).  
Miłość prawie nie odgrywała roli w tym małżeństwie, raczej interesy ekonomiczne. 
Sytuacja stała się jeszcze bardziej dramatyczna, gdy nie urodził się żaden syn, czyli 
nie było oczekiwanego męskiego dziedzica, a na świat przychodziły „tylko” 
dziewczynki. Po czwartej czy piątej córce, którą urodziła jego żona, nie patrzył już 
ani na matkę, ani na dziecko, lecz wychodził w pole....  
Uwagi Angeliki: Zgodnie z ówczesnym światopoglądem „niewiasta” (ówczesna 
zwyczajowa forma zwracania się do kobiety) – obraz pierwszej matki Ewy – była 
dotknięta dziedziczną winą i podlegała mężczyźnie. ( patrz: Prawa kobiet) 
  

 
 
Nas osiem dziewcząt – zdjęcie z 1925 roku 
 
Jest takie zdjęcie z 1925 roku, które pokazuje nas osiem dziewcząt, ustawionych w 
szeregu jak piszczałki organowe, wszystkie ubrane w ciemne stroje, jak to było w 
zwyczaju. W tamtym czasie dwa razy do roku przychodziła krawcowa z miasta i 
szyła nam, dziewczynkom, nowe sukienki. 
Na zdjęciu mam już 13 lat, więc jestem w ostatniej klasie szkoły, 
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Moja pierwsza Komunia Święta w 1920 lub 1921 roku 
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W jakie gry graliśmy jako dzieci i nastolatki? Mieliśmy piłki i zwykłe szmaciane lalki. 
Do dziś pamiętam grę „Niebo i piekło”. 
Ojciec i matka mieli niewielkie hobby. Nie było to nic takiego. Urlop też dla 
wszystkich był słowem nieznanym. 
Nasza mama nie miała też żadnej biżuterii. Tylko złoty łańcuszek z krzyżykiem i jej 
obrączka. Więcej jej biżuterii nie pamiętam. 
 
Jest jeszcze jedna rzecz, którą chcę ci opowiedzieć o mojej matce. Przy okazji, 
zawsze nazywaliśmy ją Mutti (Mamusia). Kiedyś miała sen i opowiadała, że śniła iż 
kaplica myśliwska św. Jadwigi w Głogowie została ozdobiona freskami. Nie było 
ich widać, wszystko było pokryte tynkiem i zamalowane farbą. Zachwycała się 
pięknymi malowidłami na ścianach i sufitach. Opowiedziała księdzu ten sen, ale 
on jej nie wysłuchał. Czy rzeczywiście tak jest? Może konserwatorzy odkryli w 
międzyczasie ukryte obrazy? Nie wiem... 
 
Ciocia Anna, jedna z sióstr matki, była bardzo przez nas, dzieci, lubiana. Często 
bywała u nas i pomagała w opiece nad dziećmi, szyła, itp. Była samotna i nieco 
utykała na nogę. Inna z sióstr naszej mamy, Agnes Richter, wstąpiła do klasztoru 
sióstr boromeuszek. 
Jej imię zakonne brzmiało „siostra Casilda”. W klasztorze kształciła się na 
pielęgniarkę – później na pielęgniarkę chirurgiczną. Wiem, że pracowała jako 
pielęgniarka w sali operacyjnej w Bytomiu podczas I wojny światowej. Pod koniec 
II wojny światowej została wezwana do szpitala Carolus w Zgorzelcu, gdzie była 
przełożoną oddziału sióstr pielęgniarek. Ostatnie lata życia spędziła w domu 
starości dla sióstr przy Blumenstraße. Tam w 1949 roku spadła ze schodów i w 
wyniku tego upadku zmarła dzień później. 
 
Ciotka Liesel, również siostra naszej matki, w dzieciństwie spadła ze stołu. Ona 
również „była kulawa” i nie wyszła za mąż. Po śmierci matki w 1919 roku 
opiekowała się w Jaroszowie ich ojcem, Carlem Richterem. To ten dziadek, który 
w 1891 roku odbył pielgrzymkę do Jerozolimy – informacja o tym zawarta jest w 
rodzinnym pamiętniku! 
Kiedy dziadek Josef Langer zmarł w Witoszowie około 1910 roku, babcia Anna 
Langer przekazała gospodarstwo swojemu synowi Robertowi i wraz z najmłodszą 
córką Hedwig przeprowadziła się do Świdnicy. Tam zamieszkała w oficynie przy 
placu Małgorzaty. 
 
Nasze gospodarstwo 
 
Do naszego gospodarstwa należało 47 ha ziemi = 172 arów, później dodano 12 ha 
lasu jako dzierżawę. W latach dwudziestych mieliśmy do wykarmienia i codziennej 
opieki około 6 koni, 14 krów, 2 woły, około 16–18 świń, 1–2 owce, 1 kozę, gęsi, 
kaczki, kury, koty i psa psa. 
W gospodarstwie mieszkali rodzice z nami, ośmiorgiem dzieci, i służbą do pracy w 
polu i do opieki nad zwierzętami. Było trzech parobków do koni i prac polowych 
oraz cztery dziewki, z których dwie pracowały w oborze, jedna w chlewie, a jedna 
w kuchni lub przy dzieciach. Oznaczało to, że każdego dnia trzeba było gotować 
dla 17 osób. Rodzina jadła w salonie, służba w kuchni. 
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Składniki do potraw pochodziły wyłącznie z własnej produkcji. Bardzo rzadko 
żywność była kupowana w sklepie spożywczym. Dostarczaliśmy ziarno do młyna 
lub wymienialiśmy je na mąkę. Chleb był pieczony raz w tygodniu. Po upieczeniu 
chleba do piekarnika wędrowały blachy z ciastami (w zależności od okazji), takimi 
jak słynny śląski „kołacz”. Ogród warzywny był chętnie uprawiany przez kobiety i 
dostarczał niezbędnych produktów do kuchni. Zapasy na zimę przechowywano 
w kopcach lub wekowano. Mniej więcej raz w miesiącu przychodził rzeźnik i ubijał 
świnię z naszego gospodarstwa. Drób wszelkiego rodzaju był ubijany przez matkę 
lub dziewki. Mleko dawały krowy, a masło i twaróg robiliśmy sami. Serów nie 
robiono, więc nie było ich na naszym stole. 
W naszym gospodarstwie były dwie studnie. Ta w pobliżu bramy gospodarstwa 
miała lepszą wodę do gotowania i mycia. Wodę czerpano przy pomocy pompy. 
W korytarzu za drzwiami stały zawsze cztery wiadra z wodą przygotowane na 
potrzeby kuchni i oczywiście trzeba je było ciągle napełniać. Druga studnia 
znajdowała się w stajni i zwierzęta dostawały tę wodę do picia. 
Do nas dzieci należała koza, która dawała dużo mleka. Sprzedawaliśmy to mleko 
i to było nasze kieszonkowe.  
 

 
  

Nasze gospodarstwo – Widok z wiejskiej drogi, zdjęcie ok. 1930 r. 
 
Nasze gospodarstwo zostało rozplanowane jako typowe gospodarstwo 
czworoboczne (patrz rysunek). Dom mieszkalny został wybudowany w 1841 roku 
przez Karla Kürzela, jak głosiła tabliczka nad drzwiami wejściowymi. Dom 
mieszkalny i stodoła stały naprzeciw siebie. Między nimi znajdowało się podwórko 
z pryzmą obornika. Na prawo i na lewo od domu znajdowały się stajnie. Boczny 
budynek po lewej stronie (wybudowany przez ojca w 1906 roku) został 
dobudowany do domu mieszkalnego. Pierwszym pomieszczeniem była spiżarnia, 
tam też była maszyna do masła, potem stajnia dla gęsi i kaczek, dalej kurnik, do 
którego można było dojść schodami, skład węgla, wozownia z dwoma powozami 
(dwuosobowym i trzyosobowym), sanie trzyosobowe oraz szafa na uprząż dla koni, 
potem chlew, potem schody prowadzące na strych, magazyn i boks zapasowy. 
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Na strychu przechowywano zboże i znajdował się tam magiel do wypranej 
bielizny. Były tam też dwie izby dla służby oraz spiżarnia. W prawym bocznym 
budynku: najpierw stajnia dla koni, schody na strych z sianem, potem obora z 
dwoma wejściami, następnie szopa na paszę i magazyn na rzepę, koniczynę itp. 
W 1924 roku w czasie inflacji ojciec kazał rozbudować dużą stodołę z przejazdem, 
która zamykała gospodarstwo od tyłu, a właściwie w dużej części wybudował ją 
na nowo. Od frontu, od strony ulicy, znajdował się ogródek, a nasz ogród 
warzywny znajdował się po drugiej stronie wiejskiej drogi. 

 
Latem ojciec i parobkowie wstawali około 5 rano, aby najpierw dać paszę 
zwierzętom. Matka i dziewki zaczynały dzień o 6.00 rano. My dziewczyny 
wstawałyśmy o 7.00 i przed szkołą zaplatałyśmy sobie warkocze. W wieku 10 lat 
uczono nas pracy w polu. Zaczynało się od lekkich prac jak zbieranie kamieni, 
niszczenie ostów itp. Najcięższa praca była później, podczas żniw. Były też takie 
prace, które wykonywali tylko mężczyźni, jak np. praca końmi i przy koniach. 
Wyjątkiem była Anni, nasza najmłodsza siostra, która później to robiła, gdy nie było 
już parobków. 
 
Piątki w Świdnicy zawsze były dniem targowym, przynajmniej tak było do 1938 
roku. Ojciec i matka zwykle jeździli tam razem, bryczką. Matka wyszukiwała miejsce 
– około metr na metr – kosztowało to 1 markę RM (rzeszy niemieckiej) i sprzedawała 
tam masło, jajka, owoce, warzywa, kartofle lub ubity drób. W gospodzie „Trzy róże” 
można było zostawić konia oraz bryczkę, a ojciec w ciągu 2 – 3 godzin załatwiał 
sprawy lub wymieniał informacje z innymi rolnikami.  
 
Dwa razy w roku ojciec jeździł furgonetką po węgiel do Wałbrzycha. Przywoził 
wtedy do domu 40 cetnarów antracytu – najstarszego węgla kamiennego o 
wysokiej wartości opałowej. Podróż była uciążliwa, tzn. zwykle wyjeżdżał 
wieczorem i po drodze spał w karczmie, aby wcześnie rano dotrzeć do punktu 
sprzedaży węgla w kopalni. 
Węgiel był używany do pieca kuchennego do gotowania, a w zimie do pieca w 
izbie i do trzech pieców na piętrze. Od 1936 roku węgiel był dostarczany z 
dowozem do domu. 
 
W domu naszych rodziców rzadko muzykowano, właściwie tylko wtedy, gdy 
przyjeżdżał dziadek Karl Richter. Dziadek grał na skrzypcach. Żadne z naszych 
rodziców nie umiało grać na instrumencie, więc my, dziewczyny, też nie uczyłyśmy 
się muzykować. Gretel umiała bardzo dobrze śpiewać i śpiewała w chórze 
kościelnym. Prowadził go w Wirach nauczyciel Geritzen i udało mu się nawet 
wystawić w dni świąteczne mszę Mozarta na organy z towarzyszeniem 
instrumentów. 
Dużą rolę w tych muzycznych atrakcjach odgrywał także Theodor Heide, mój 
późniejszy mąż. Ale w młodości nie zwracałam na to większej uwagi. 
Kiedy my, dziewczyny, byłyśmy w wieku nastoletnim i później dorosłym, dostałyśmy 
abonament do teatru w Świdnicy. Pewnego razu, gdy żadna z nas nie miała czasu 
pójść do teatru, aby nie stracić biletu, wysłałyśmy tam ojca. W programie była 
„Frau Luna”, podobno bardzo frywolna sztuka, jak nam mówili inni z wyrzutem: „jak 
można było wysłać tam ojca?” Reakcji naszego ojca nie potrafię sobie 
przypomnieć. 
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Szkoła wiejska 
 
W Wirkach była szkoła katolicka z nauczycielem. Dzieci protestanckie musiały 
chodzić do szkoły ewangelickiej w oddalonych o 2 kilometry Wirach. Prawie nie 
było kontaktów dzieci katolickich z ewangelickimi. Nie pamiętam, abyśmy z nimi 
się bawili lub robili coś wspólnie. Znaliśmy się, lecz chodziliśmy własnymi drogami. 
 
Ale wracając do szkoły: W wieku 6 lub 7 lat zaczynała się nauka i po 8 latach – w 
wieku 14/15 lat opuszczało się szkołę. Przed południem uczyły się starsze dzieci od 
klasy piątej, które miały do 8 godzin zajęć, po południu uczyły się młodsze klasy 
od pierwszej do czwartej. W klasie dzieci były podzielone na cztery poziomy 
nauczania, które uczyły się wspólnie nowego materiału, ale otrzymywały różne 
zadania. W klasie było około 10 rzędów ławek i w każdym siedziało pięcioro dzieci. 
Były rzędy ławek, w których siedziały tylko dziewczynki lub tylko chłopcy. Czasem 
to zmieniano. Całkiem z tyłu w ostatnich rzędach siedzieli najlepsi z klasy, prymus 
lub prymuska.  
 
W ostatnich latach szkoły byłam prymuską i moim zadaniem było opiekowania się 
młodszymi uczniami. Do zadań, dyktand oraz zadań rachunkowych były zeszyty, 
które składano w szafie klasowej i które były pod moją pieczą. 
 
Do karania służyła rurka z trzciny: dziewczynki uderzano po rękach, a chłopców w 
pupę. Raz dostałam po łapach, za to, że rzekomo biegałam przez drzwi w tę i z 
powrotem, ale to nie była prawda. 
 
 

 
 
Szkoła wiejska wybiera się na wycieczkę (siedzę w 3 rzędzie od góry, pierwsza od lewej) 
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Szkoła gospodarstwa domowego  
 
Zwyczajem było, że wszystkie dziewczęta z bogatszych chłopskich domów w 
wieku 18 lat uczęszczały do szkoły gospodarstwa domowego. Nauka trwała rok, 
od Wielkanocy do Wielkanocy, a w lecie były cztery tygodnie wakacji. 
Uczęszczałyśmy do szkoły gospodarstwa domowego w Ząbkowicach Śląskich 
prowadzonej przez siostry boromeuszki. Dom macierzysty sióstr boromeuszek 
znajdował się w Trzebnicy koło Wrocławia, gdzie w XIII wieku żyła św. Jadwiga. 
Tam również siostry prowadziły szkołę gospodarstwa domowego, a nasza mama 
uczyła się tam gotowania i prowadzenia domu. 
 
Więc my, osiem dziewczyn, chodziłyśmy do szkoły w Ząbkowicach jedna po 
drugiej. Ostatnie z nas miały zniżkę czesnego w szkole. W jednej klasie było około 
20 dziewczyn i zachowało się zdjęcie z zajęć gotowania. Do szkoły uczęszczałam 
w roku 1931–32 i pamiętam, że miałyśmy 16 przedmiotów: język niemiecki, 
arytmetyka, religia, historia naturalna, gotowanie, pieczenie, żywienie, szycie, 
robótki ręczne, sport, ... ale nic więcej nie przychodzi mi do głowy. 
W szkole była sala lekcyjna oraz pomieszczenia do zajęć praktycznych: kuchnia, 
szwalnia, itp. Ukończenie szkoły gospodarstwa domowego zostało 
udokumentowane świadectwem. Niestety gdzieś mi się zapodziało. 
 

 
  
W szkole gospodarstwa domowego, na lekcji gotowania (jestem siódma od lewej). 
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Nasza wieś 
 
Wirki leżą między Wirami, Gogołowem i Kątkami. Do najbliższego większego 
miasta, Świdnicy, było 13 km starej drogi oraz nowa szosa (wybudowana w 1933 
roku) o długości 9 km. W wiosce mieszkało około 450 mieszkańców. Wszystkie 
domy miały numery. Nasz miał numer 31. W Wirkach nie było ani kościoła ani 
cmentarza. Aby je odwiedzić trzeba było iść do Wir. Ale we wsi był jeden rzeźnik i 
dwóch piekarzy sprzedających również produkty spożywcze, placówka pocztowa 
ze sklepem z artykułami kolonialnymi oraz karczma, która w latach 30. zmieniła się 
w gospodę. 
W środku wsi, ukośnie do naszej bramy stała kolumna maryjna, wzniesiona w XVII 
stuleciu po wielkiej epidemii dżumy, którą w Wirkach przeżyło tylko 3 mieszkańców. 
Na niewielkiej rabatce u stóp kolumny rosły najpiękniejsze kwiaty we wsi, 
pielęgnowane przez rodzinę Bittnerów. 
Sołtysa tej wsi wybierano co pięć lat. Nasz ojciec sprawował ten urząd od 1925 
roku. Wójt z Wir był w tym czasie jego zwierzchnikiem. 
Był też stróż nocny, który chodził w nocy po wsi, żeby mieć oko na wszystko. Drzwi 
domów nie były zamykane, ale kradzieże się nie zdarzały. Najbliższy wachmistrz 
(policjant) miał swoją siedzibę w Wirach. 
We wsi działało stowarzyszenie strażackie, które było niezbędne. Pamiętam trzy 
duże pożary (w 1930 roku u Alfreda Kirchnera – dom, stodoła, stajnia, w 1933 roku 
u mojej siostry Cilchen i jej rodziny – stodoła w polu oraz w roku 1944 u rodziny 
Bittnerów – stodoła). 
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Ponadto istniało stowarzyszenie żołnierzy „Krieger-Verein”, które skupiało byłych 
żołnierzy, głównie po to, by pić. Opiekowali się pomnikiem wojennym i co roku 
organizowali uroczystość upamiętniającą. Rozbrzmiewała pieśń „Ich hatte einen 
Kameraden...” („Miałem towarzysza...”). Wszak podczas I wojny światowej zginęły 
23 osoby z Wirek. 
Nie było stowarzyszeń kobiet. Katolickie dziewczęta uczęszczały do 
Stowarzyszenia Dziewicy w Wirach, które było prowadzone przez zakonnice. 
 
Opieka medyczna nie wyglądała dobrze. Jeśli potrzebowałeś lekarza, musiałeś 
jechać do Jaźwiny, najbliższy szpital był w Świdnicy. Opieka nad chorymi w 
okolicznych wioskach spoczywała w rękach zakonnicy z Wir. Tam, obok plebanii, 
znajdowała się mała rezydencja sióstr, w której mieszkały trzy siostry. Druga 
prowadziła przedszkole, a trzecia, matka przełożona, zajmowała się porządkiem i 
sprawami zakonnymi. 
 
Najczęściej potrzebowano akuszerki. Trzeba było ją sprowadzać z oddalonego o 
2 km Gogołowa. Rodziny miały w tym czasie dużo dzieci, największe stadko 
dziewięciorga dzieci miała rodzina Engel, a w Wirach rodzina Hanke z 
szesnaściorgiem dzieci. 
 
Z naszym domem sąsiadowała posiadłość szlachecka. Należała do rodziny 
Roßdeutscher, która także w Wirach miała największy dwór. W tej posiadłości 
pracowało około 14 rodzin robotników opłacanych na dniówki. Cztery rodziny 
spośród nich mieszkały w małym domku obok naszego gospodarstwa. W tym 
domu każda rodzina miała swój pokój, w którym mieszkała ze swoimi zwykle 
licznymi dziećmi. Jako dziecko byłam tam tylko raz.  
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Sąsiedzi, państwo Bittner (z przodu po lewej) odwiedzili nas przy niedzielnej kawie. 
 
Stoją od lewej: Maria Langer, ? nieznana, ja (Łucja), Klesse (administrator 
Cielchen) Alfons Langer (z Opola), Anni Langer, Agnes Langer, Alfons 
Scharfenberg, Karl Richter (dziadek), Jörg Langer, Anna Richter, 
Siedzą od lewej: Bittnerowie, Maria Langer (matka), matka Jörga Langera, Karl-
Heinz Langer z Cilchen Langer, Albert Langer (ojciec). 
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W razie czyjegoś zgonu we wsi rozbrzmiewał dzwon śmierci. Wisiał z boku budynku 
szkolnego i dzwonienie nim było zadaniem nocnego stróża. 
 
Jeśli przez wieś przejeżdżali Cyganie, to zwykle były to dwa lub trzy wozy. Nie 
zatrzymywali się nawet na cały dzień, lecz jedynie kilka godzin.  Nie pamiętam, 
żeby oferowali jakieś usługi typu ostrzenie nożyc lub podobne, bo tylko Cyganie 
potrafili to robić. Cyganki kręciły się wokół wsi i kradły jajka albo kury. Moja mama 
prawie nic im nie dawała, ale przynosiła miotłę z sieni. Cyganie bali się tego i 
wycofywali się. 
Jeśli do drzwi pukali żebracy, to karmiono ich w kuchni. 
 
Festynów wiejskich z tańcami nie przypominam sobie, ale jakieś musiały być. W 
Wirach tańce odbywały się często, a potem były awantury. Jeśli chciało się uciec, 
to jedynym sposobem była ucieczka przez okno. 
 
Nasza rodzina nie utrzymywała kontaktów z innymi rolnikami. Jedynym wyjątkiem 
była rodzina Bittnerów. (patrz zdjęcie) 
We wsi nie było też praktykowane pożyczanie od siebie nawzajem. Każde 
gospodarstwo było samowystarczalne i starało się jakoś wiązać koniec z końcem. 
 
Elektryczność zawitała we wsi po I wojnie światowej. Nie pamiętam dokładnie 
kiedy to było. Nawiasem mówiąc, podczas ostatniej wojny musiałam kiedyś 
zapłacić sierżantowi Nerlichowi mandat w wysokości 3 RM (marek rzeszy), 
ponieważ w salonie było zapalone światło bez zaciemnienia. 
Kiedy we wsi pojawił się telefon, połączenie telefoniczne otrzymała gospoda 
Bittnera, który miał aparat telefoniczny w drugiej izbie.  Telefon miał również nasz 
szwagier Jörg Langer (mąż siostry Cilchen) oraz 3–4 inne gospodarstwa. 
 
Życie kościelne 
 
Nabożeństwa w naszym katolickim kościele parafialnym były co niedzielę. O godz. 
7.30 była pierwsza msza, na którą chodziły wszystkie kobiety, które musiały później 
gotować obiad. Główne nabożeństwo było o godz. 10.00. My, rodzina Langerów, 
mieliśmy 2 miejsca w trzeciej ławce po prawej stronie i 2 miejsca w szóstej ławce, 
które były opłacane księdzu w styczniu każdego roku. W każdej ławce było 8 
miejsc siedzących. Mężczyźni i kobiety nie siedzieli oddzielnie. Nabożeństwo trwało 
ok. 1 godziny, a liturgia odprawiana była oczywiście po łacinie. 
W latach 1910/11 proboszczem w Wirach był ksiądz Schlosser, który potem został 
pustelnikiem.  
Po nim przyszedł ksiądz Menzel, bardzo gruby i popularny ksiądz, u którego miałam 
naukę religii. Ojciec Menzel, na przykład miał zwyczaj robić sobie około 15 
minutową przerwę po Ewangelii i w tym czasie spożywać w zakrystii swoje 
śniadanie, które przynosiła mu gospodyni. Tymczasem zgromadzenie siedziało w 
oczekiwaniu w kościele, na czczo (w tamtych czasach nie można było nic jeść 
przed komunią, trzeba było być na czczo). 
Potem przyszedł ksiądz Ziebolz, który zmarł w 1938 roku.  
Po nim parafię objął ksiądz Rohn, który zmarł po zaledwie 20 miesiącach pobytu 
w Wirach. 
Następny był ksiądz Kleineidam, z którym uciekaliśmy.... 
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Po mszy większość mężczyzn szła do gospody na ćwiarteczkę, w Wirach była to 
gospoda Mittmanna. Nasz ojciec nie chodził tam, nie zanosił on „żadnych 
pieniędzy do gospody”. 
 
Błogosławieństwa noworocznego ksiądz udzielał w domach chłopów na 
początku roku. Nie mogło wtedy zabraknąć dobrego poczęstunku. 
Tzw. „czuwanie wielkanocne” odbywało się podczas mszy w niedzielę 
wielkanocną przed południem... W Wielkanoc oraz w Zielone Świątki odbywała się 
procesja (z baldachimem) wokół kościoła, po której następowało „wystawienie” 
ciała Chrystusa.  
Krótkie nabożeństwa majowe odprawiano w kościele, nie w domu, ale w domu 
dekorowano figurkę Marii, której w żadnej rodzinie nie mogło zabraknąć.  
Boże Ciało obchodzono uroczyście z czterema ołtarzami we wsi. Dekorowanie 
ołtarzy obywało się pod nadzorem sióstr zakonnych, ale z podziałem na żony 
rolników z Wirek i z Wir.  
Wieniec żniwny związany był oczywiście z mszą dożynkową.  
Nie było osobnej uroczystości parafialnej z okazji święta patrona – św. Michała. 
 
Modlitwę przy stole odprawiano w rodzinie wspólnie, poza tym każdy modlił się za 
siebie. Nikt w rodzinie nie był szczególnie pobożny. Wiara i nabożeństwa w kościele 
były zwyczajową częścią życia. 
 
Gdy byłam w Stowarzyszeniu Dziewicy jednym z naszych zadań było niesienie 
dużej białej flagi z wyhaftowanym wizerunkiem Maryi w święto Bożego Ciała i na 
ślubach oraz wymachiwanie nią na przemienienie. 
 
W naszym wiejskim kościele po lewej stronie była kazalnica oraz ołtarz Maryi, po 
prawej stronie ołtarz Serca Jezusowego oraz chrzcielnica. Kościół był poświęcony 
Świętemu Michałowi. Wokół kościoła rozciągał się stary cmentarz. Otoczony był 
murem, a główna brama znajdowała się naprzeciwko plebanii.  
Ta brama z kutego żelaza została wykonana przez mojego teścia (wtedy jeszcze 
nim nie był i nie doświadczyłam go jako teścia, ponieważ zmarł młodo), w latach 
dwudziestych.  
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Ślęża 
 
Był to piękny kawałek ziemi – moja, nasza ojczyzna. Ze względu na ogrom pracy 
w gospodarstwie rzadko rozkoszowaliśmy się okolicą. Tylko w niedzielę po południu 
była okazja przejść się po polach. Wtedy widziało się Ślężę (718 m) na północnym 
wschodzie, następnie górę Radunię (573 m) na wschodzie oraz Wzgórze 
Kiełczyńskie (461 m) na południu.  
 
Na Ślężę, najbardziej znaną ikonę naszej dolnośląskiej ojczyzny, chodziliśmy bardzo 
rzadko. Ileż historii i legend otaczało tę samotną górę! l jak żyzne były pola wokół 
niej! Dobra, wydajna ziemia. 
 
Raz w roku, przy północnym podnóżu góry Ślęży miały miejsce legendarne 
spotkania młodych ludzi, gotowych i chętnych do ożenku, tzw. rynek ślubny w 
Górce „Gorkau – Rosalienthal”. 
Ciągnęli tam wszyscy, którzy szukali partnera, gdyż okazja była sprzyjająca i 
usprawiedliwiona przed rodzicami. Tam każdy mógł podejść do każdego. 
Organizatorem był tamtejszy browar. Był tam duży ogród piwny oraz tańce. 
Oczywiście nie szło się tam samej, lecz z przyjaciółkami lub siostrami. 
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Po prawej stronie 
różne zdjęcia 
rodzinne: 
 
Boże Narodzenie 
1935, 
 
70. urodziny 
naszego ojca w 
1937 roku, 
 
Małgosia i Anni 
podczas żniw w 
1938, 
 
Poniżej: ja w 1946. 
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Okres wojny od 1939 roku  
 
Na początku wojny nasz ojciec miał 72 lata, a matka 61. Oprócz rodziców w 
naszym gospodarstwie mieszkały następujące osoby: Hilde (29 lat), Anni (24 lata) i 
ja (31 lat), a także trzech parobków i dwie pokojówki. Magda mieszkała raz tu, raz 
tam w młodych rodzinach swoich sióstr, pomagała w gospodarstwie domowym i 
w opiece nad dziećmi. 
Od początku lat 30. obowiązywał podatek od wytworzonych produktów, ale od 
1939 roku te opłaty zostały podwyższone. Nie pamiętam szczegółów. Mleko 
musieliśmy dostarczać już w 1938 roku i nie wolno nam już było robić własnego 
masła. 
Nasz ojciec nie powierzył żadnemu bankowi swoich oszczędności od czasu inflacji 
w 1922/24 roku. Po prostu trzymał pieniądze w domu w zamykanej szafce. Z 
zaoszczędzonych pieniędzy kupiliśmy kilka maszyn, np. snopowiązałkę. 
W 1934 roku kupiliśmy nawet samochód marki Opel. Ja nie miałam prawa jazdy, 
ale Anni i Cilchen oraz jej mąż Georg tak. Odbyliśmy kilka wycieczek 
samochodem, np. do Lubienia. Samochód był przechowywany na podwórzu po 
przekątnej drogi, u mojej siostry Cilchen Langer, aż do momentu konfiskaty na 
rozkaz Wehrmachtu w 1939 roku. Nie otrzymując oczywiście w zamian żadnej 
rekompensaty. Nasze najlepsze dwa konie również zostały zabrane przez 
Wehrmacht w 1939 roku.  
Tak więc od czasów wojny nie było wystarczającej ilości siły roboczej, którą 
zastępowano zagranicznymi robotnikami lub jeńcami wojennymi. W końcu 
mieliśmy polską i rosyjską służącą, dwóch parobków z Ukrainy i jednego z Polski.  
Pytano mnie: Jakie były nastroje w rodzinie w czasie wojny? Czy byliśmy przychylni, 
czy cieszyliśmy się z „sukcesów” niemieckich żołnierzy? – trudno to opisać. W 
rodzinie prawie nie rozmawialiśmy o wojnie. Po prostu przyjmowano sytuację taką 
jaka była, nie mogliśmy nic zmienić. 
Polityka zresztą nie była tematem rozmów w rodzinie. Na jaką partię głosowali moi 
rodzice w 1933 roku? Historia mówi, że na Śląsku NSDAP stała się najsilniejszą partią. 
Mój ojciec głosował na Partię Centrum. To była partia katolików. Moja matka nie 
poszła na wybory, jak większość matek. Nawiasem mówiąc, miała też otrzymać 
tzw. „Krzyż Matek” – w czasach hitlerowskich była to nagroda dla matek, które 
urodziły więcej niż 5 dzieci. Uroczystość wręczenia nagród odbyła się w Wirach, 
ale moja mama nawet nie poszła. 
Pierwsze wybory przeżyłam w Ząbkowicach Śląskich, ponieważ uczęszczałam tam 
do szkoły gospodarstwa domowego. Pamiętam, jak szłam na wybory z siostrą 
przełożoną. Pozostali uczniowie nie mieli jeszcze 21 lat, więc ja byłam jedyna. Ja 
również głosowałam na Partię Centrum. 
We wsi, jak wiadomo ze zdjęć z tamtych czasów, wywieszano flagi z okazji 
wydarzeń politycznych. Mieliśmy też flagę czarno-biało-czerwoną i wywieszano ją 
z okna na parterze domu. Flagi były wywieszane od 1933/34 roku w dniu 1 maja i 
raz odbyła się manifestacja, w której brałam udział. Przeszliśmy z Wirek do Wir, tam 
wysłuchaliśmy przemówienia i znów wróciliśmy do domu. My, dziewczyny z rodziny 
Langer, byłyśmy już za stare na organizację BDM [Bund Deutscher Mädel – Związek 
Dziewcząt Niemieckich, żeńska sekcja Hitlerjugend, do której należały dziewczęta 
w wieku od 13 do 17 lat]. Na pewno były we wsi osoby, które należały do tej i do 
innych organizacji młodzieżowych Hitlerjugend. Ale nie pamiętam żadnego 
zajścia. 
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Mężczyzna na całe życie? 
 
W latach 1936-39 miałam przyjaciela, Fritza Wenzla. Na początku 1939 roku 
poprosił mojego ojca o moją rękę: „Czy możemy się pobrać w tym roku?” 
Odpowiedź brzmiała: „Nie w tym roku, a połowa przyszłorocznych zbiorów jest 
moja”. Moja matka nic na to nie powiedziała. Po tym wydarzeniu przyjaźń się 
skończyła. Więcej już w odwiedziny nie przyszedł i nie wiem co się z nim stało. 
Szczerze mówiąc, nie byłam w nim aż tak zakochana, żeby go opłakiwać. 
 
Z Theodorem Heide, najstarszym synem mistrza kowalskiego Josefa Heide z Wir, 
korespondowałam od 1943 roku. Był żołnierzem i wdał się w rozmowę ze mną 
podczas niedzielnego spaceru do kościoła, gdy był na przepustce. Tam podał mi 
swój numer poczty polowej i od tej pory pisaliśmy do siebie. Moja matka była 
zachwycona Teodorem. Potrafił pisać bardzo piękne listy, a ona zawsze chciała 
usłyszeć, co napisał. Mój ojciec wtedy mawiał: „No cóż, ale czy syn kowala jest 
dla ciebie odpowiedni?”  
Żadne z nas nie chciało brać ślubu w czasie wojny. Uzgodniliśmy, że jeśli przeżyjemy 
wojnę, to jeszcze się zobaczymy. I tak też się stało. Po wojnie i niewoli spotkaliśmy 
się ponownie w Lipsku w 1948 roku. 
 
Moja siostra Hilde 
 
Dzień przed zaręczynami, 17 października 1943 r. o północy zmarła moja starsza o 
dwa lata siostra Hilde. Spałam obok niej i obudziły mnie jej drgawki. Zadzwoniłam 
do naszej mamy i próbowałyśmy pomóc jej oddychać, ale niestety na próżno. W 
nocy wezwaliśmy ojca Kleineidama z Wir i siostra przyjęła ostatni sakrament. Był to 
wielki szok dla całej naszej rodziny. Hilde miała 32 lata. Zmarła z powodu 
niewydolności serca, co następnego dnia rano stwierdził lekarz z Jaźwiny. Z 
pewnością wszystkie emocje i wieczorna kąpiel przeciążyły jej słabe serce. O tym, 
że ma słabe serce wiedzieliśmy od dawna, od czasu lekarskiej diagnozy przed 
wielu laty, która sprawiła, że Hilde nie musiała wykonywać żadnych ciężkich prac 
w gospodarstwie. 
 
Następnego dnia, w niedzielę, jej „przyszły mąż” przyszedł z Świdnicy do Wirek. 
Właściwie miał być przywieziony dorożką, ale wobec śmierci Hilde do tego nie 
doszło. Gretel i Anni wyszły mu na spotkanie, ale nic nie powiedziały o nieszczęściu, 
tylko płakały przez całą drogę. O tym, co się stało usłyszał od naszego ojca, już 
na miejscu, w domu. Gorzko opłakiwał „swoją” Hilde. 
 
Pogrzeb odbył się trzy dni później na małym cmentarzu przy kościele w Wirach. 
Nagrobek rodzice chcieli postawić dopiero po wojnie, ale wszystko potoczyło się 
inaczej… 
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Ewakuacja 
 
W styczniu 1945 roku przybył do nas jeden chłop z rodziną, który przyjechał 
zaprzęgiem konnym z Górnego Śląska i został zakwaterowany u nas, ponieważ 
jego gospodarstwo stało się terenem walk. Później przybyło wielu uciekinierów tak, 
że całe podwórze był zastawione wozami. Uciekinierzy spali w domu, tam gdzie 
było miejsce lub na podłodze. Jakoś nie mogliśmy i nie chcieliśmy myśleć o tym, 
że wkrótce z nami będzie tak samo... 
 
W czwartek, 9 lutego 1945 roku, nasza mama obchodziła 69. urodziny. Właściwie 
mieliśmy świętować dopiero w niedzielę, ale moja siostra Magda kilka dni 
wcześniej uprzedziła nas o możliwej ewakuacji i w tej niepewności świętowaliśmy 
dzień urodzin matki. Dość niespodziewanie na kawę przyszły też Magda i Agnes z 
Grodziszcza z siedmiorgiem dzieci, ale panowało przygnębienie, nie było radości. 
 
Trzy dni później, w niedzielę 12 lutego, około południa, starosta Georg Bittner 
przekazał informację, że wieś Wirki ma zostać ewakuowana rankiem następnego 
dnia, w poniedziałek. Wyjazd w trasę zaplanowano na godzinę 8. 00. Wiry miały 
wyjeżdżać dzień później. Nie było wskazówek, co i ile należy wziąć. Każdy więc się 
pakował według swego uznania. Mój ojciec na przykład poszedł na poddasze 
workować jęczmień do siewu. Trudno nam było go namówić na zabranie owsa 
na paszę dla koni. Wszyscy trochę straciliśmy głowę, coś takiego nigdy wcześniej 
się nie zdarzyło. 
 
W składziku, między spiżarnią a sąsiednią piekarnią była szafa lub jakaś przestrzeń, 
w której schowaliśmy lepsze przedmioty domowego użytku, zastawy obiadowe, 
obrusy, sztućce, albumy ze zdjęciami, itp. Matka włożyła do torebki kilka ważnych 
dokumentów, ale świadectwa, księgi wieczyste, karty ubezpieczeniowe itp. 
pozostały w sekretarzyku, gdzie zawsze były przechowywane. Rodzice i my, młode 
kobiety, pakowaliśmy najlepsze rzeczy do ubrania. Kufer pełen białej pościeli – 
cały mój dumny posag, też musiał być zabrany. 
 
Pakowanie odbyło się w niedzielę. Zabraliśmy mąkę i cukier w workach, bańkę od 
mleka pełną syropu. Wędzone mięso i kiełbasę, naszą pościel z pierza i koce, siano 
dla zwierząt, drogą uprząż dla koni ze srebrnymi okuciami, itp. 
 
Nasze wozy stały gotowe na podwórzu i były przykryte dywanami ułożonymi lewą 
stroną do góry. Były to: powóz dla rodziców, ciągnięty przez konia oraz dwa wozy 
skrzyniowe z wysokimi ładunkami, ciągnięte przez zaprzęg złożony z koni i wołów. 
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Jedyne zdjęcia z ucieczki mieszkańców naszej wsi, luty 1945 roku 
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Wozy miały być prowadzone przez zagranicznych pracowników, ale byli z nami 
tylko przez kilka dni, a potem zniknęli w ogólnym zamieszaniu. Szewc Peschke 
przejął powóz rodziców jako woźnica. My, Anni, Magda i ja, zabrałyśmy ze sobą 
rowery. 
Opuściliśmy gospodarstwo nie dojąc z rana krów, które ryczały w oborze – ale 
wyjeżdżaliśmy w przeświadczeniu, że wkrótce wrócimy. 
We wsi pozostał burmistrz Urban i kilku mężczyzn z grupy samoobrony, którzy zostali 
przydzieleni do „ochrony”. Kiedy wszyscy wyszli, odwiązali zwierzęta i wypędzili 
bydło na ulicę. 
Za całą organizację, jaką trasę wybrać i gdzie się zatrzymać, odpowiadał szef 
okręgu, Bitter, który z kolei otrzymywał instrukcje od Wehrmachtu. Według moich 
wspomnień mieliśmy jechać do Litomierzyc.  Potem powiedzieli, że Litomierzyce są 
już pełne ewakuowanych, więc pojawił się nowy cel, Niederlisting? Pierwszego 
dnia przyjechaliśmy do Nachodu i zostaliśmy rozwiezieni po mieście na noclegi. 
Nasze woły pociągowe nie mogły już dłużej iść i po prostu zatrzymały się na 
wiejskiej ulicy i położyły się spać. 
Już pierwszego dnia wieczorem zgubiłam złoty łańcuszek, który był prezentem od 
Teodora. Nie nosiłam go na szyi, tylko zawinęłam w bibułkę i wszyłam w rąbek 
bluzki. Odpadł mi podczas mycia, a woźnica, który go znalazł, po prostu mi go nie 
oddał. To mały przykład tego, że wszystkie normy i wartości zaczynały się już 
chwiać.  
 
Konieczność przebywania u obcych ludzi była trudna i dla nas, i dla nich. 
Oczywiście nie było przygotowanych dla nas łóżek. Na deskach podłogi leżała 
słoma, na której spaliśmy pod naszymi pierzynami. Na początku było co jeść, 
mieliśmy to, co przywieźliśmy ze sobą. Później, gdy zapasy się skończyły, zaczynała 
się wymiana. 
Często dalsza wędrówka trwała godzinami, a ci, którzy zatrzymali się w drodze, 
dosłownie się gubili. Społeczności wiejskie się rozpadały. 
Nasza najstarsza siostra Cilchen szła z dwójką swoich dzieci, Hildegardą i 
Hellmutem. Była wdową, a jej najstarszy syn Karl-Heinz został żołnierzem w wieku 
17 lat, więc w drodze towarzyszył jej zarządca gospodarstwa, pan Kasper. 
Po drodze spotkaliśmy naszą siostrę Agnieszkę z dziećmi. Tak więc nasza grupa 
rodzinna składała się ze starszych rodziców, pięciu kobiet i dziewięciorga dzieci. 
Moja siostra Maria była zamężna i mieszkała w Legnicy. Podczas pierwszej fali 
ewakuacji wyjechała z dwójką dzieci do wsi Haussömmern w Turyngii i przysłała 
nam stamtąd do Wirek pocztówkę. Naciskała, żebyśmy wszyscy przyszli do niej, a 
obok jest wolne gospodarstwo. Nie potraktowaliśmy tej wiadomości poważnie, a 
gdy rozpoczynaliśmy wędrówkę, kartka z jej adresem gdzieś się zagubiła. 
Moja siostra Gretel wraz z dwójką dzieci brała udział w ewakuacji z Mysłakowa. Ta 
wiejska społeczność nie dojechała zbyt daleko i wkrótce zawróciła. Nie wiem 
dlaczego, ale bardzo szybko wrócili do domu. 
 
Po drodze jeden koń nie mógł już iść, więc bryczka została przywiązana do wozu 
skrzyniowego. Nasze konie nie były przyzwyczajone do dużych obciążeń. W małej 
wiosce na terytorium Czech nie mieliśmy już paszy dla koni. Z trudem dowlekliśmy 
się do następnej dużej wsi, gdzie przydzielono nam dwa pokoje w dużym 
gospodarstwie. Mieliśmy tam łóżko, pierwsze od tygodni. Spał w nim nasz ojciec 
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W międzyczasie nastał marzec i zebrano grupę ludzi, którzy mieli wrócić do domu 
na wiosenne zasiewy. Starcom i kobietom z dziećmi na powrót do domu nie 
pozwalano. Ja poszłam z nimi, bo na mnie spoczywała odpowiedzialność za 
gospodarstwo, zwłaszcza że w testamencie ojciec mianował mnie 
spadkobierczynią. Dotarliśmy aż do Świebodzic tuż przed Świdnicą. Tam nie 
pozwolono nam już iść dalej. W okolicy toczyły się walki, więc pojechaliśmy z 
powrotem. Zostałam u rodziców tylko dwa dni, potem spróbowałam jeszcze raz. 
Za drugim razem pojechałam pociągiem z Margot Urban (koleżanką z Wirek). 
Musiałyśmy jechać przez Pragę, ale do Pragi nie mogłyśmy się dostać. Wpadłam 
na pomysł, żeby zapytać kierowcę wojskowej ciężarówki, który stał przed stacją, 
czy jedzie w naszym kierunku i czy mógłby nas podwieźć. Byłyśmy trzema młodymi 
kobietami, ja byłam najstarsza. Podwiózł nas, a następnie przejechałyśmy 
kawałek pociągiem znów bez biletu. Kiedy przyszła kontrola, my, Margot i ja, 
zamknęłyśmy się w toalecie. Trzecia dziewczyna miała bilet i dała nam znać, gdy 
zagrożenie minęło. Tuż przed Wałbrzychem skończyła się podróż pociągiem, więc 
z Rusinowej poszłyśmy do domu pieszo.  
 
W Wirkach nie było walk, ale wszędzie kwaterował Wehrmacht. Znałam z nich 
tylko ojca Margot, burmistrza Urbana i około 5 – 6 mężczyzn z wioski. Po dwóch 
dniach udało im się załatwić mi pokój w naszym domu. Nie było mowy o 
wiosennych zasiewach. Stajnie były puste, wszystkie zwierzęta zniknęły, podobnie 
jak ziarno i zapasy. Miałam jeszcze kilka kur i kozę, ale wkrótce i one zostały mi 
skradzione. Moja rodzina, po wielu staraniach, została zakwaterowana w Žatec 
(niem. Saaz) – pewnej wsi w Czechach, u mistrza stolarskiego .... Przebywali tam 
do października 1945 roku. 
 
Chcę opowiedzieć wam o losie rodziny Engelów: mieszkali w dolnej części Wirek i 
ich wędrówka była inna. Nie wiem dlaczego nie poszli z nami. Pojechali przez 
Dzierżoniów i po drodze znaleźli się pod ostrzałem nisko lecących samolotów. Pani 
Engel i dwójka jej dzieci zginęli. Josef Engel, który przebywał w oddziałach 
samoobrony we wsi, wysłał swojego 16-letniego syna Huberta, po szczątki 
zabitych. Podczas ataku na kolumnę uciekających ranny został również stolarz 
Werner, a jego córka zginęła.  
 
Pod koniec marca front przechodził przez nasze tereny. Wirki zostały 
„oczyszczone”, tzn. wszyscy musieliśmy opuścić wieś i z bagażem podręcznym iść 
do Świdnicy. Gdy nic się nie wydarzyło, następnego dnia wróciliśmy. Nie 
doświadczyłam żadnego bezpośredniego ostrzału z czołgów lub z lecących 
samolotów, ani bezpośredniej walki. Potem przyszli Rosjanie. 
 
Około kwietnia – maja do domu niespodziewanie wróciły Anni i Magda. Przywiozły 
swoją maszynę do szycia, żeby szyć różne rzeczy, ale długo im nie posłużyła. 
Odebrali ją im Polacy, którzy kwaterowali w naszym domu, więc wróciły do 
rodziców bez maszyny do szycia.  
Żeby nie być sama w domu, zamieszkałam z Ursel Ullrich, która również wróciła na 
wiosenną orkę. Jej ojciec był w domu, matka na wędrówce – ta rodzina również 
była rozdarta. 
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W tym domu Ullrichów kwaterował dowódca Rosjan i mieliśmy tam zapewnione 
bezpieczeństwo i ochronę przed rosyjskimi żołnierzami. Nic złego mi nie zrobili, a 
raz jeden żołnierz zawołał mnie do swojego samochodu i dał mi miskę z jedzeniem. 
Ale o gwałtach we wsi wiem, nie pamiętam tylko szczegółów, ani kogo dotyczyły. 
W całej wiosce plądrowano domy, a łupy wywożono ciężarówkami. Nadal to 
widzę. 
 
Okres powojenny 
 
Od czasu okupacji rosyjskiej nie miałam kontaktu z siostrami i rodzicami, którzy 
utknęli w Dörreisen (cz. Zderaz), przygranicznej miejscowości na granicy z czesko-
niemieckiej. 
W tych wioskach ewakuowani czuli się bezpieczni przed atakami i pracowali u 
czeskich rolników, aby się wyżywić. Na przykład w żniwa zbierano chmiel. Nikt nie 
podejrzewał, że po 8 maja Czesi zemszczą się na Niemcach za wyrządzoną im 
krzywdę. I tak w październiku 1945 roku wszyscy zostali „schwytani” i zmuszeni do 
życia w obozie. 
Pytają mnie: dlaczego siostry i rodzice nie wrócili do swojej wsi zaraz po 
zakończeniu wojny, między majem a październikiem 1945 roku? – tego nie wiem. 
 
Pierwsi Polacy przybyli tu do Wirek w sierpniu. Sami byli przesiedleńcami 
wypędzonymi ze wschodnich terenów Polski, ale nikt z nas o tym wtedy nie 
wiedział. Niektórzy z nich przyjechali z mocno obładowanymi zaprzęgami wołów, 
a także przywieźli ze sobą zwierzęta (krowy, kozy, świnie). Trudno nam było się 
porozumieć, nie było tłumacza. Tak więc kontakty ograniczały się do rzeczy 
niezbędnych, a wzajemne zrozumienie sytuacji w ogóle nie było możliwe. Każdy 
musiał radzić sobie sam. Oficjalne obwieszczenia przybijano na gospodzie w 
dwóch językach. Nie było mowy o regularnej pracy np. w polu. 
 
W tym czasie wprowadziłam się z powrotem do naszego domu i miałam dla siebie 
dwa pokoje na piętrze. W ciągu kolejnych tygodni i miesięcy do naszego domu 
wprowadziło się 8 dorosłych osób z około czworgiem dzieci. Polacy zaczęli 
pracować jako rolnicy, np. młócąc zboże, jakie udało im się znaleźć. Pomagałam 
im, gdy mnie potrzebowali, a także jadłam z nimi. Pamiętam dwa nazwiska 
rodzinne: Konifal [pol. Konefał] i Violek [pol. Fiołek]. Rodzina Konefałów miała ze 
sobą matkę, która wkrótce zmarła u nas. Rodzina Fiołek miała córkę, a Franciszek 
Fiołek był badaczem Pisma Świętego. 
 
Od pewnego momentu w Wirach znów odbywały się nabożeństwa katolickie. 
Duchową opiekę nad wioskami przejął ksiądz, który miał dwie siostry w Bielawie i 
sam był przesiedleńcem [ks. Władysław Pelc]. Wcześniej zawsze chodziłam do 
kościoła w Mysłakowie z Ursel Ulrich. Polacy nie mieli jeszcze proboszcza i niektórzy 
przychodzili na niemieckie nabożeństwo. 
Żadna osobista krzywda nie została mi wyrządzona przez Polaków. Jednak trudno 
było mi się pogodzić z tym, że przejęli wszystkie nasze rzeczy. A utrata ojczyzny 
wciąż boli. 
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Ostateczne wydalenie 
 
W Wirkach pod polską administracją mieszkało jeszcze około 150 mieszkańców. W 
czerwcu 1946 roku my, Niemcy, musieliśmy opuścić naszą ojczyznę już na dobre, a 
gdybyśmy nie chcieli wyjechać, zostalibyśmy uznani za obywateli polskich. 
Pozwolono nam zabrać tylko to, co mogliśmy unieść. Zabrałam ze sobą: kosz na 
pranie (wypleciony z wikliny) i bagaż podręczny. 
 
Korowód ludzi ustawił się przy karczmie. Zostaliśmy odwiezieni ciężarówką do 
Marcinowic, a stamtąd pojechaliśmy do Kraszowic koło Świdnicy do obozu 
koszarowego, gdzie nocowaliśmy i gdzie grupowano pozostałe transporty. Tam 
spotkałam moje ciotki z Jaroszowa i Strzegomia. Następnego dnia musieliśmy 
ustawić się w kolejce i przejść obok stołów, gdzie sprawdzano nasze rzeczy i 
zabierano te najcenniejsze. Następnie pociągiem pojechaliśmy dalej do Niemiec. 
Jednego dnia pociągi jechały do Niemiec Wschodnich, następnego do 
Zachodnich. Rodziny zostały więc jeszcze bardziej rozdarte. Jechałam pociągiem 
do Zgorzelca. Pociąg był przepełniony, stale sprawdzany i potrzebował dwóch 
dni, aby dotrzeć do granicy na Odrze i Nysie. 
W pociągu znów byłam z ciocią Anną, ciocią Liesel, ciocią Emmą. Te trzy ciotki 
zatrzymały się w Zgorzelcu u swojej siostry, zakonnicy Casildy, która załatwiła im 
noclegi w „Grünen Graben”. 
 
Znowu musiałam pojechać do obozu na około 8 dni, a potem my, uchodźcy, 
zostaliśmy rozdzieleni pomiędzy okoliczne wioski. Pracowałam więc i mieszkałam 
w Straßgräbchen (na północ od Kamenz w Saksonii) w gospodarstwie rolnym.  
 
Nie pamiętam, jak nawiązałam kontakt z moją siostrą Anni, ale otrzymałam 
zaproszenie na jej ślub w listopadzie 1946 roku. W międzyczasie przeniosła się do 
Fuchshain koło Lipska z naszym szwagrem Alfonsem Scharfenbergiem i dziećmi 
naszej siostry Agnes, która zginęła w obozie, i chcieli się pobrać. Byłam więc 
jedyną siostrą (z pozostałych 6 sióstr), która uczestniczyła w ich ślubie. Przy tej okazji 
poznałam krewnych mojego przyszłego męża: jego brata Feliksa Heide (mistrza 
rzeźnickiego) i jego żonę Gretel (Margarete), którzy od 1931 roku przejęli dobrze 
prosperujący sklep mięsny w Lipsku, jak również jego siostrę Lenchen (Helene) 
Kirchner z mężem Alfredem i ich dziećmi, którzy pochodzili z naszej wsi Wirki i 
odnaleźli się w Lipsku, oraz jego matkę Martę Heide z Wir.  
 
Moja szwagierka „in spe", Gretel, rezolutna i przedsiębiorcza, wpadła na dobry 
pomysł, aby złożyć za mnie podanie o pracę w urzędach, dzięki czemu w styczniu 
1947 roku otrzymałam pozwolenie na pracę i przeprowadziłam się do Lipska. Na 
początku w Lipsku zamieszkałam przy sklepie mięsnym i w mieszkaniu przy 
Wurzener Straße 107. 
 
W 1948 roku mój Teodor Heide wrócił wreszcie „do domu” z rosyjskiej niewoli. Jego 
ojczyzna – Śląsk – dla niego też już nie istniała. Jednak dzięki bratu Feliksowi i jego 
matce chrzestnej Klarze Schubert (z domu Görtler), która przed wojną mieszkała w 
Lipsku, było dla niego jasne, że rodzina Heide spotka się ponownie w Lipsku. 
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Teodor został zwolniony w dniu św. Józefa (błąd?) 19.04.1948. Niestety, sam nie 
spisał swoich doświadczeń z czasów wojny i niewoli. 
Pobraliśmy się 20 maja 1950 roku w Lipsku, wzięliśmy ślub kościelny udzielony nam 
przez księdza Dähnhardta w kościele św. Wawrzyńca w Reudnitz i próbowaliśmy 
stworzyć sobie nowy dom. Przez dwa lata mieszkaliśmy jako sublokatorzy w półtora 
pokoju, u siostry Theo, Lenchen (Helene) Kirchner, która wraz z mężem Alfredem 
dostała 4 i pół pokojowe mieszkanie przy Täubchenweg 86. Tam urodziła się nasza 
pierwsza córka Angelika. Potem zakład pracy Theo przyznał nam mieszkanie 
służbowe w zachodniej części Lipska: 2 pokoje (około 20 metrów kwadratowych) 
i kuchnia, toaleta (na schodach), piwnica, ogród (obok domu). Margareta 
urodziła się dwa lata później w 1953 roku. 
Były to bardzo skromne warunki, w których rozpoczynaliśmy na nowo życie po 
wojnie. 
 
Zdjęcie po lewej: 
Theodor Heide przybył tak do Lipska po trzech latach rosyjskiej niewoli (z obozu 
pod Saratowem nad Wołgą). Miał na sobie zgrzebny płaszcz i czapkę rosyjskiego 
żołnierza. Ważył 46 kg, chodził z laską i był zbyt słaby, by pracować. Jego bagaż 
składał się z drewnianej walizki domowej roboty.  
 
Zdjęcie po prawej: 
Nasz ślub 25.5.1950 roku, w pożyczonej sukni ślubnej i garniturze. 
  

 



28 
 

Podsumowując, życie ośmiu sióstr: 
1) Cäcilia, ur. 02.10.1903,  

po mężu Langer, 3 dzieci, do 1945 mieszkała w Wirkach, zmarła w Euskirchen w 2002. 
2) Maria, ur. 01.09.1905,  

po mężu Buchwald, 2 dzieci, do 1945 mieszkała w Legnicy, zm. 1955 w Gladbeck. 
3) Agnes, ur. 19.10.1906,  

po mężu Scharfenberg, 7 dzieci, do 1945 mieszkała w Grodziszczu, zmarła w obozie w 
Dubiu w 1946. 

4) Magda, ur. 30.11.1907,  
panna, do 1945 mieszkała w Wirkach, zmarła w obozie w Dubiu w 1946. 

5) Hilde, ur. 14.12.1910,  
panna, zm. 1943. w Wirkach. 

6) Lucia, ur. 20.01.1912,  
do 1946 mieszkała w Wirkach, po mężu Heide w 1950, 2 dzieci, zmarła w Lipsku w 2007. 

7) Margareta, ur. 04.03.1914,  
po mężu Böer, 5 dzieci, do 1945 mieszkała w Mysłakowie, zmarła w Hachenburgu w 
1992. 

8) Anna, ur. 05.12.1915,  
do 1945 mieszkała w Wirkach, od 1948 po mężu Scharfenberg, 2 dzieci, mieszka w 
Großpösna koło Lipska. 

 
Komentarz Angeliki: 
 
Nasza matka Lucia Emma Anna Heide, z domu Langer ur. 20 stycznia 1912 w Wirkach 
zmarła 20 marca 2007 w Lipsku w Szpitalu Diakonis.  
Szukając księgi rodzinnej (zastępuje ona akt urodzenia, który trzeba przedstawić w 
wypadku śmierci) znalazłam między innymi oficjalnie potwierdzoną metrykę urodzenia 
wystawioną w Polsce w 1971 roku, na życzenie matki. Wiedziałam o tym z opowiadań, 
ale nie pamiętałam.  
Historia jest następująca: Z powodu wojny i wypędzenia wszystkie dokumenty 
zaginęły, a dowodu osobistego w 1945 roku i tak nikt nie miał. Każdy kto w tym czasie 
jeździł za granicę, miał paszport, a ze wsi nikt nie wyjeżdżał. Była więc księga rodzinna, 
ale została odebrana – prawdopodobnie w obozie. 
Matka nie miała więc żadnych dokumentów osobistych i musiała podać swoje dane 
w Lipsku, np. przy ślubie. To, co podała, i co na pewno musieli potwierdzić świadkowie, 
było wtedy oficjalne.  
Podała więc tak: Lucia (imię używane), Emma, Anna – i tak było we wszystkich 
dokumentach. Sama była więc bardzo zaskoczona, gdy w 1971 roku przyszła z Polski 
metryka urodzenia, o którą się ubiegała, i która zawierała inne informacje. Były w niej 
imiona: Łucja (imię używane), Anna, Jadwiga. Potem jednak schowała ten dokument 
i powróciła do swojego własnego „nazewnictwa”, pod którym jest też pochowana.  
 
Dla nas, bliskiej rodziny, jest to o tyle ciekawe, że w 2002 roku urodziła się nasza 
wnuczka Jadwiga, a ona jako prababcia nigdy nie wspomniała nawet słowem, że 
właściwie ma na imię Jadwiga. 
Klaudia – matka Jadwigi – zawsze wspominała inne kobiety z rodziny, które były 
imienniczkami jej córki, no i oczywiście także św. Jadwigę, patronkę Śląska. Ale nasza 
matka w ogóle nie identyfikowała się z tym imieniem.  
Tak bardzo się modliliśmy i modlimy za naszą chorą malutką Jadwigę, która zmarła w 
2005 roku. 
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Obóz Dubi (dziś Dubi to dzielnica Kladna koło Pragi) 
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Relacja ta pochodzi od mojej najmłodszej siostry Anni, która od października 1945 
do marca 1946 roku musiała pracować w Czechach, a w marcu 1946 roku 
pozwolono jej opuścić obóz wraz z szóstką ocalałych dzieci naszej siostry Agnes. 
Jest to jej subiektywne wspomnienie. 
 
Opowieść Anni: 
 
Oprócz nas cywilów, w obozie w Dubi przebywało również około 300 niemieckich 
jeńców wojennych, którzy z pewnością zostali później wywiezieni do Rosji jako 
więźniowie. A być może obóz był już wcześniej zajmowany przez jeńców rosyjskich, 
albo nawet był obozem koncentracyjnym. W każdym razie obóz został 
zbudowany właśnie w takim stylu, z ponad 20 drewnianymi barakami i zgodnie z 
niemieckimi przepisami obozowymi.  
Do obozu trafili wszyscy Niemcy, którzy po zakończeniu wojny przebywali na tym 
terenie, w tym starcy, chorzy i kobiety z dziećmi. Wszyscy Niemcy zdolni do pracy 
zostali przydzieleni do pracy w okolicznych miejscowościach. Zdolni do pracy 
mężczyźni musieli pracować w kopalni w Kladnie (wydobycie rudy/węgla).  
W jednym baraku było razem około 100 osób. Były tam łóżka, w których 
znajdowała się słoma, dla dwóch osób było jedno łóżko i jeden koc. Tylko matka 
i Magda miały łóżko dla siebie. W jednej części baraku znajdowała się umywalnia, 
w której w określonych godzinach z rur w suficie płynęła woda do pryszniców i do 
latryn. 
 
Kobiety i dzieci były zakwaterowane razem. Mężczyźni byli w męskich barakach, 
w których na podłodze była tylko słoma. Żywność była rozdawana w barakach, 
nie było możliwości samodzielnego gotowania.  
Na wyżywienie składało się:  
Rano: kawa słodowa i kromka chleba – to miało wystarczyć na cały dzień... Dzieci 
do 6 lat zamiast kawy dostawały kubek odtłuszczonego mleka. W południe 
podawano chochlę wodnistej zupy w misce (obierki ziemniaków i brukiew, 
gotowane w wodzie z pływającymi na wierzchu larwami), a wieczorem 
rozdawano po kromce chleba i kubku herbaty. 
 
Obóz był ogrodzony podwójnym płotem z drutu kolczastego, który w nocy był 
oświetlony. Przy przyjmowaniu nas do obozu była kontrola. Czterech Czechów z 
czerwonymi opaskami zabierało wszystko, co wyglądało na wartościowe, a także 
wszystkie papiery, pieniądze i dokumenty. Miałam ze sobą złoty zegarek i naszyjnik, 
które za wszelką cenę chciałam uratować. Potrzeba jest matką wynalazku, więc 
upchnęłam te rzeczy pomiędzy dwie kromki chleba i oddałam kobiecie, która 
była już po oględzinach i która już po wszystkim oddała mi biżuterię. 
W każdym razie ja i moja siostra Magda zostałyśmy „zarejestrowane” w obozie i 
musiałyśmy iść do pracy. 
 
Magda pracowała w młynie i wieczorem wracała do obozu. W południe 
otrzymywała tam ciepłą zupę z mięsem i warzywami oraz chleb, który zabierała 
do obozu i przekazywała rodzinie. Musiała tam ciężko pracować, ale sama prawie 
nic nie jadła i całe swoje jedzenie oddawała innym!! 
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Ja pracowałam w szlifierni z pięcioma pracownikami (więźniami). Moja droga do 
pracy trwała około godziny, więc pozwolono mi tam spać i rzadko wracałam do 
obozu. Jednak, aby pomóc rodzinie, kilka razy w tygodniu chodziłam pod obóz i 
w umówionym miejscu przerzucałam im jedzenie przez płot. Wejście na teren 
obozu wiązało się z szykanami i kto wie, czy by się ponownie z niego wyszło. 
 
Agnes nie mogła iść do pracy z siedmiorgiem dzieci, podobnie jak starsi rodzice, 
byli więc zdani na mnie i na Magdę – to my musiałyśmy zapewnić im byt. 
Mój los w szlifierni był chyba lepszy, miałam dobre zaopatrzenie w żywność, a 
ponieważ nie spałam w obozie, nie mogłam tak szybko złapać tyfusu. 
Moim zadaniem było gotowanie dla właścicieli szlifierni i dla pięciu pracowników. 
Na początku szkoliła mnie babcia szefa. Mówiła trochę po niemiecku. Mogłam 
więc codziennie gotować zupę ziemniaczaną dla pracowników i mięso z 
pierogami dla właścicieli. W piątki jeździłam do Kladna na zakupy. Dyrektor 
miejscowej rzeźni był krewnym właścicieli. Stamtąd brałam mięso do gotowania. I 
brałam też mięso dla siebie, bo miałam możliwość dziergania pięknych swetrów 
w norweskie wzory, które potem wymieniałam na mięso. To ugotowane mięso 
dawałam potem mojej rodzinie w obozie. Próbowałyśmy im pomóc w ten sposób, 
ale byłyśmy bezsilne wobec obozowych chorób.  
Nasza siostra Cilchen (Cäcilia) również przebywała w obozie, ale w październiku 
1945 roku wraz z dziećmi Hildegardą (14) i Helmutem (9) została wywieziona do 
pracy u rolnika w Vinarice (na północ od Kladna). Oni też wspierali żywnością 
krewnych w obozie (mleko, masło domowej roboty, itp.).  
Nasz ojciec umarł jako pierwszy. Pewnego dnia, wczesnym rankiem pod koniec 
października, w zimnie i we mgle próbował znaleźć baraki dla kobiet i błąkał się 
parę godzin. Z tego powodu, albo z powodu „łóżka” na zimnej podłodze baraku, 
przeziębił się i dostał zapalenia płuc. 
W obozie nie było żadnych leków. Zmarł 31 października 1945 roku, niedługo po 
swoich 78. urodzinach, i tak jak wszyscy inni zmarli w obozie, został pochowany w 
zbiorowej mogile. Pożegnanie czy nabożeństwo żałobne w warunkach 
obozowych było nie do pomyślenia. 
Magda była pierwszym przypadkiem tyfusu w obozie, nie mogła już chodzić do 
pracy i została umieszczona na jeden dzień w osobnym pomieszczeniu. Leki w 
ogóle nie były dostępne. Zmarła 9 lutego 1946 roku. 
2 marca zmarła Agnes, matka siedmiorga dzieci oraz jej najstarszy syn Raimund. 
Powiedziano mi, że Raimund (14 lat) był tak zrozpaczony śmiercią matki, że położył 
się przy niej i nie chciał odstąpić od martwej kobiety. Niedługo później, po zabraniu 
ciała zmarłej matki, on również zmarł. 
Teraz w obozie była tylko nasza mama – babcia z pozostałą szóstką dzieci. Długo 
już leżała w łóżku, tydzień wcześniej pokazała mi swój wielki brzuch, spuchnięty od 
wody, i powiedziała że jeśli woda dojdzie do serca, to nadejdzie śmierć. Zmarła 9 
marca 1946 roku, w niedzielę, miesiąc po swoich 70. urodzinach. 
Ponieważ nie wiedziałam, gdzie zabierali zmarłych z obozu, zapytałam o to innego 
robotnika przymusowego. Wskazał na duże wzgórze pokryte ziemią i powiedział, 
że tam leżą. To wzgórze znajdowało się na końcu obozu. 
Dzieci naszej zmarłej w marcu 1946 roku siostry Agnes: Magda 12 lat. Marlies 11 lat, 
Brigitte 7 lat, Bärbel i Hans-Jürgen (bliźniaki) 4 lata i Hiltrud 3 lata.  
Od tej pory osieroconymi dziećmi w obozie opiekowała się pielęgniarka o imieniu 
„Minchen”. Była życzliwa i starała się pomagać dzieciom, jak tylko mogła.  
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O śmierci matki dowiedziałam się, gdy przyjechałam do obozu w niedzielę po 
południu. Bardzo martwiłam się o dzieci w obozie, które teraz zostały same. W 
szlifierni – moim miejscu pracy, był niemiecki pracownik, który mówił po czesku. 
Pomagał mi pisać petycje do czeskich władz obozowych, z prośbą o uwolnienie 
dzieci.  
Napisaliśmy co najmniej trzy takie petycje, a w ostatniej prosiłam o wysłanie dzieci 
do szpitala i sierocińca w Weißwasser/Bila Voda koło Jawornika (na granicy Czech 
i Polski), który był pod opieką sióstr boromeuszek. Liczyłam na to, że wewnętrzne 
kontakty sióstr, do których należała nasza ciotka Casilda, mogą mi pomóc w 
dotarciu na Śląsk. I ten plan się powiódł. 
Wniosek został rozpatrzony pozytywnie. Przedstawiciel obozu dał mi polecenie, 
aby w ciągu dwóch godzin spakować się i odebrać dzieci z obozu. W samym 
obozie ani siostra Minchen, ani dzieci, nic o tym nie wiedziały. Dostałam 
dokumenty zwolnienia dla dzieci i dla siebie oraz bilety do Weißwasser. 
Nie otrzymałam żadnych dokumentów zgonu moich rodziców, ani moich sióstr i 
Raimunda, którzy zginęli w obozie, nie zostały mi też zwrócone dokumenty 
zatrzymane przy wejściu do obozu. Nie mam żadnych pisemnych informacji z 
obozu. 
Tak więc nasza droga na Śląsk zaprowadziła nas najpierw do Weißwasser. Pociąg 
nie zatrzymywał się jednak w Weißwasser, ale przed nim, a marsz do oddalonego 
o około 7 km szpitala i sierocińca sióstr boromeuszek zajął mi i dzieciom cztery 
godziny. Wszyscy byliśmy całkowicie wyczerpani. Hans-Jürgen dostał wysokiej 
gorączki, więc zostaliśmy tam przez około tydzień. Nasza ciotka, siostra Casilda, nie 
pracowała już w tym szpitalu, lecz została w międzyczasie przeniesiona do Görlitz. 
Ale inne zakonnice zajęły się dziećmi i mną. W międzyczasie planowaliśmy drogę 
ucieczki. Weißwasser/Bila Voda była tuż przy granicy, ale do klasztoru w Złotym 
Stoku trzeba było iść jeszcze cztery godziny. Siostra odźwierna, dzięki Bogu, 
towarzyszyła nam aż do granicy, bo na przykład małą Hiltrud włożyliśmy do dużej 
torby i trzeba było ją nieść. Ryzyko odesłania było duże, gdyż chciałam 
przekroczyć granicę bez przepustki. Odważnie podeszłam do strażnika 
granicznego z czerwoną opaską i wyjaśniłam, że zabrałam ze szpitala dzieci chore 
na tyfus, aby zawieźć je do klasztoru sióstr boromeuszek w Złotym Stoku, do siostry 
Casildy, ich ciotki. Strażnik graniczny oczywiście rozumiał niemiecki i jakimś cudem 
znał naszą ciotkę Casildę. „Uratowała mi życie” – powiedział i pozwolił nam przejść 
na polską stronę. 
W końcu dotarliśmy pieszo do klasztoru w Złotym Stoku. Były tam jeszcze siostry 
Niemki, które dobrze znały naszą ciotkę i pomagały nam dalej. Dały nam 
pieniądze i pojechaliśmy pociągiem do Kamieńca. Tam spędziliśmy noc w kącie 
stacji i wcześnie wyjechaliśmy. Następnego dnia rano, około godziny siódmej, 
wysiedliśmy z pociągu w Krzyżowej i przeszliśmy stamtąd do Grodziszcza, wioski 
rodzinnej dzieci. To była trudna droga. Dzieci wróciły więc do domu po 1 i 1/4 roku 
bez matki i bez najstarszego brata.   
Alfons Scharfenberg, ojciec dzieci, był żołnierzem tylko przez krótki czas. Jako 
ojciec siedmiorga dzieci traktowany był na szczególnych warunkach, dlatego 
został bardzo szybko zwolniony z francuskiej niewoli, bo już na przełomie maja i 
czerwca 1945 roku. Przedostał się na Śląsk i był na swoim gospodarstwie (gdzie 
teraz mieszkały i pracowały dwie polskie rodziny), i czekał tam na żonę i dzieci.
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Od czasu powrotu byłam u niego, opiekowałam się dziećmi i zajmowałam się 
domem. Około ćwierć roku później, w czerwcu 1946 roku, nadszedł rozkaz 
ewakuacji wsi Grodziszcze.  
 
Dwa transporty pojechały do Niemiec Zachodnich, ale pierwszy, do którego nas 
przydzielono, pojechał do Niemiec Wschodnich, w okolice Lipska. Przewieziono 
nas furmankami do najbliższej stacji kolejowej w Kraszowicach, a następnie 
załadowano do wagonów towarowych. Pociąg do Lipska jechał dwa dni, a po 
drodze nie było jedzenia. Wszyscy znowu zostali pozostawieni samym sobie. Nie 
przeszukiwano nas ponownie, ani nie „oskubano”. Każdy mógł zatrzymać swój  
 
W Lipsku, tak jak wszyscy, zostaliśmy wysłani do koszar w dzielnicy Gohlis. 
Przebywaliśmy tam przez około 14 dni. Stamtąd rozprowadzano uchodźców. Nam, 
to znaczy Alfonsowi, szóstce dzieci i mnie, nakazano zamieszkać w Fuchshain, 
małej wiosce koło Lipska. Pojechaliśmy pociągiem do Liebertwolkwitz, a następnie 
przeszliśmy pieszo do Fuchshain. Byliśmy razem z kilkoma innymi rodzinami. Do dziś 
pamiętam, jak podczas przydzielania staliśmy na środku wsi i nikt nie chciał nas 
przyjąć z tymi wszystkimi dziećmi. W końcu zostaliśmy przydzieleni do rodziny Nebe. 
Dom, do którego się wprowadziliśmy, był częściowo pusty i nasz start na workach 
ze słomą i bez mebli był trudny.  
Pobraliśmy się w listopadzie 1946 roku i odważyliśmy się zacząć wszystko od nowa... 
 
W mroźną zimę 1947 roku Hiltrud zmarła na zapalenie opon mózgowych w wieku 
czterech lat. Z powodu obfitych opadów śniegu nie przyjechał do nas żaden 
lekarz. Przewieziono ją na saniach do szpitala w Naunhof, lecz było już za późno. 
Podświadomie, lecz pewnie z bólu, wyrywała sobie całymi kępkami włosy. Jej 
śmierć była też wynikiem powojennej biedy. 
 
Aby utrzymać rodzinę, Alfons zaczął pracować jako robotnik leśny. Starsze dzieci 
wróciły do szkoły i zdążyły nadrobić zaległości, młodsze uczęszczały do 
przedszkola w Fuchshain. W 1950 roku przeprowadziliśmy się do Großpösna i 
później, po tym jak moja dwójka dzieci, Siegfried i Hannelore dorosła, pracowałam 
w polu. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Na podstawie niemieckiego oryginału 
otrzymanego od autorki, 

opracowała Lucyna Szpilakowska 


