
Streszczenie 

 

Zagadnienie związków małżeńskich i partnerskich polsko-niemieckich po II wojnie światowej 

na pograniczu polsko- niemieckim stanowi istotny element w ukazaniu trudnej drogi 

odbudowy relacji polsko-niemieckich, a przede wszystkim stawia pytanie, jak przedstawiał 

się obraz obcego i stereotypy dotyczące ludności niemieckiej. W latach 1945-2004 doszło do 

przemian obrazu „obcego Niemca” od jego znaczenia negatywnego, przez „oswojonego 

innego”, kończąc na „bliskim sąsiedzie”. Owa „obcość” była widoczna w życiu codziennym 

zarówno wewnątrz tych związków , jak i w ich otoczeniu , kobiet i mężczyzn różniących się 

narodowością, którzy wybrali , mimo presji kontekstu historyczno -politycznego wspólne 

życie ̶ zarówno w okresie bezpośrednio powojennym , kiedy to związki Polaków z Niemcami 

nie były w polskim społeczeństwie dobrze widziane, jako związki z niedawnym okupantem, 

jak i po roku 1989, gdzie aspekt polityczny zszedł na dalszy plan, chyba że jest on 

wywoływany przez starsze pokolenia członków rodzin. Życie tych związków pod jednym 

dachem przedstawione w tejże pracy obejmuje problemy życia codziennego (wychowanie 

dzieci, rozmowy o historii, komunikacja, religia i święta), relacji z władzą i lokalnym 

społeczeństwem. 

 

 

Summary 

 

The issue of Polish-German marriage and partnership relation after World War II on the 

Polish-German border is an important element in showing the difficult way of rebuilding 

Polish-German relations, and above all it raises the question of how the image of a stranger 

and stereotypes about the German population were presented. In the years 1945-2004, the 

image of "a foreign German" changed from its negative meaning to "tame another", ending 

with "a close neighbor". This "strangeness" was visible in everyday life both inside these 

unions and in their surroundings , men and women of different nationality who chose , despite 

the pressure of the historical and political context , living together ̶ both in the immediate post-

war period, when the ties between Poles and Germans they were not well seen in Polish 

society as ties with the recent invader, as well as after 1989, where the political aspect was 

relegated to the background, unless it is triggered by older generations of family members. 

The life of these relationships under one roof, presented in this work, covers the problems of 

everyday life (raising children, talking about history, communication, religion and holidays), 

relations with the authorities and local society. 
 


