Ankieta wywiadu z Niemcami i Mazurami, którzy uniknęli wysiedlenia po II wojnie światowej, lub wrócili w rodzinne strony po roku 1989
Inicjatywa stworzenia stałej „antywysiedleńczej” ekspozycji na Mazurach
www.los.org.pl
 A. METRYKA ANKIETY
1.Data wywiadu:

2. Numer kolejny:
D - 
3. Dane osobowe uczestnika/ uczestników wywiadu:

4. Data urodzenia:

5. Miejsce urodzenia:

B. NAJBLIŻSZA RODZINA I STRONY RODZINNE
1. Miejsce zamieszkania przed i po 1945 roku:

A. Przed 1945 



B. Po 1945

2.Wyznanie: 

3. Od jak dawna Pan/Pani mieszkał (a) na Warmii i Mazurach?

4. Stan najbliższej rodziny przed nadejściem wojsk sowieckich:

5. Ile osób nowe władze zatrzymały, przesłuchiwały:

6. Ile osób nie wróciło po zatrzymaniu: 

7. Ile osób zaginęło:

8. Ile osób innej narodowości /pochodzenia mieszkało we wsi/miasteczku:

9. Jak ogólnie wyglądały kontakty z nimi?

10. Jak wyglądał Pana/Pani majątek przed 1945 r.?

11. Jak wyglądał  Pana/Pani majątek po wojnie i obecnie?

12. Jak Pan/Pani bronił (a) się przed powszechnym powojennym szabrownictwem?


C. Losy Powojenne
1. Dlaczego Pan/Pani nie uciekł (a) na zachód przed nadciągającym frontem? 

2. Dlaczego Pan nie zastosował się do rozkazu władz niemieckich o ewakuacji?

3. Pierwsze spotkanie z wojskami sowieckimi. Co Pan/Pani odczuwał (a)?

4. Pierwsze spotkanie z polską władzą. Co Pan/Pani odczuwał (a)?


5. Pierwsze spotkanie z przesiedlonymi Polakami. Co Pan/Pani odczuwał (a)?

6. Pierwsze spotkanie z przesiedlonymi Ukraińcami. Co Pan/Pani odczuwał (a)?

7. Czy po wojnie były konflikty pomiędzy dawnymi i nowymi mieszkańcami Warmii i Mazur na Pana/Pani terenie?

8. Czy w 1945 r. przypuszczał Pan/Pani, że państwo niemieckie już tu nie wróci?

9. Czy państwo polskie powinno zezwolić na powrót dawnych mieszkańców lub ich potomków narodowości niemieckiej?


D. NOWE MIEJSCE
4. Czy na miejscu przesiedlenia odczuwali represje?

5. Czy w okresie powojennym Niemcy mogli swobodnie uczestniczyć w nabożeństwach we własnym obrządku?

6. Jakie są losy Państwa dzieci i rodzeństwa?

7. Pana/Pani dzieci znają język niemiecki?

Tak

Gdzie się nauczyły?










Nie

Dlaczego?









8. Pana/Pani wnuki znają język niemiecki?

Tak

Gdzie się nauczyły?










Nie

Dlaczego?










9. Czy posiadacie Państwo przedwojenne i powojenne zdjęcia swojej miejscowości (posiadłości)?

E. Życie polityczne przed wojną
1. Czy ludność popierała przedwojenne władze niemieckie?

2. Jaki jest Pani/Pana stosunek do polityki władz niemieckich wobec Warmii i Mazur przed wojną?

3. Czy brał Pan/Pani udział w demonstracjach poparcia dla władz III Rzeszy?


A. Tak, dobrowolnie

B. Tak, zmuszano nas (w jaki sposób?)


C. Nie 

D. Nie pamiętam takich demonstracji
4. Czy przed wojną władze germanizowały (prześladowały) miejscowych Polaków (Mazurów)?

F. INNE ZAGADNIENIA
1. Zwyczaje z rodzinnych stron i życie kulturalne.

2. Czy odwiedzali Państwo mieszkających w Niemczech przesiedlonych rodaków? 

3. Czy z przesiedlonymi do Niemiec znajomymi (ich potomkami) rozmawiacie o możliwości powrotu na Warmię i Mazury? 

4. Dlaczego nie wyjechaliście do Niemiec w latach 1970-ych?

5. Co w życiu było najważniejsze?
A. Przed wojną


B. Po wojnie


6. Jak Państwo oceniacie decyzję koalicji antyhitlerowskiej o wysiedleniu wszystkich Niemców z Warmii i Mazur?

7. Jak Pan/Pani  ocenia sytuację na Warmii i Mazurach po roku 1989?


8. Co najbardziej odróżnia dzisiejsze Mazury i Warmię od przedwojennych?



