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A z ty kierchowy ewangelicky ta na Klynku, co się potyn dzioło po wojnie? 
Nie było nikogo, wszyscy zostali wygnani z Klynku, a tam leżeli tylko ci z Klynku. Jedna rodzina 

łostała na Klynku, a tez byli ewangelicy, a camu oni łostali nie wia. I to ta staroł R. chodziyła 
na kierchow i tam kwiołtki posadziła i tego tam, ale poty łona umarła, a tyn synek i ta dziołcha 

wyjechali potyn i to się zakońcyło i to był koniec. 
Bo tam bardzo mało tych dynkmalów łostało. 
To było wszystko ukradzione. 
Kto to wywłócył? 
Zołdyn nie wiy kto to był. Godali ze to tyn był, bo potyn uciek do Niymiec. Zołdyn nie wiy jak to było. 

Te co łostały to są yno taky. Potyn mniejszość zasadziła tam takie tuje naokoło. Wszystkie ukradli! 
Mniejszość się staroł teraz ło to. 
Coś się zmieniło po 1956 roku dla tych ludzi którzy tu zostali? 
To Gomułka był.  
Jak była akcja łączenia rodzin, dlaczego ludzie chcieli wyjechać? Co im się nie podobało? 
Co się nie podobało… Nie wia. Co się jy nie podobało. Ale wszyscy chcieli raus. Jescy, ci co sa 

prziszli w 45, ci na Rybnie. Łoni woziyli cukerriba na bana. Z tymi ludźmi sło jescy pogołdać. Łoni 
się wszyscy pochorowali na angina, bo łoni to przyniysli tu. Łoni tam chorowali na angina i potyn 

prziwlukli to tu i to się rozprzestrzeniło, bo my tu wszyscy chorowali po wojnie. Ale tera ci, to drugie, 
trzecie pokolenie [kiwa głową]. 
Już nie idzie? 
Co jy zawołdzają te tablice? Ciotka miynskała w Kikebus to je przi Cottbus to ta sa te Wendy, to 
Szosebus – Cottbus, Kikebus – Kibabusz. Zołdyn tego nie przewrócił, zołdyn tego nie zamalowoł. 

Łoni tam są, łoni tam byli… 
Tak widzicie, że to młodzi tego nie tolerują, a ci starsi ja? 
Tych dzisiej już nie ma. Łoni nie robiyli nic po wojnie tu. „My pójdziemy na nasze tereny 
z powrotem”. Tak samo licyli, jak tu licyli. 
Kiedyście mogli się połosprawiać po niymiecku? 
W doma.  
A się śpiywało? Jaky ślagry? 
No pewnie. Ślagry 
Się słuchało na kasetach? 
Kasetów nie było, gdzie. 
To skąd słuchaliście ślagrów? 
Jak my trzi, śtyry razy słysejli to, to my to pisali. „Tera śpiywają, to joł pisa to, ty pises to” i to my 
miejli tekst. A muzyka my się naucyli to. 
A na cy wyście grali? 
Joł się na klarnecie ucył. 



Toście grali na zabawach, na weselach? 
Ja. 
Po niymiecku tez? 
To było inacej. Było 10% mogły być z NRD. Były co rok eliminacje w Opolu. I był taki w Dobrzniu 
co był w komisji. Joł już nie wia jako mu było na imię, yno P. się nazywoł i był z Dobrznia. I tam trza 

było 3 cy 4 odegrać. Ale przeważnie my grali włoskie. Nojwięcej wtedy my grali włoskich 
na tych eliminacjach. My przepisywali, to każdy chciał i to my te kawałki grali. Bo nutów nie sło 
kupić. I była tam takoł orkiestra ze Prószkowa i oni grali marsz Alte Kammeraden, to je niymiecki 

marsz. Przegrali go i ten z tego Dobrznia zawołoł tego kapelmajstra, szefa od tej orkiestry. „Kto 
jemu zezwolił grać Starzy Przyjaciele?” A on mu pejdzioł „My grali Alte Kammeraden”. Tyn wzioł 

nuty mit, mu pokołzoł. A tu pieczątka Śląski Okręg Wojskowy Wrocław. A on groł z tym bratem jak 
w wojsku był i te nuty przyniósł się. I to łostatni rołz był ten facet w komisji. 
Musieliście co roku stawać przed taką komisją żeby dostać zezwolenie na granie? 
Ja, bo tu się rozchodziyło o ZAIKS. Tam trzeba było płacić opłaty za każdą zabawę, za wszystko. 

I ci co organizowali i ci co grali. 
I był taki limit, że mogło być tylko 10% piosenek z NRD? 
Ja, ale my grali prawie niymieckie. Bo te hefty co my miejli to już były szmuglowane. To jak joł taki 
heft dostoł to Jorg kolega i Dieter, to my siundli to tak przez 3 – 4 godziny to my miejli 

na całoł orkiestra rozpisane wszystko, bo inacej nie sło. Bo co z głowy to głowy. Ale jak się grało 
sekstet lub kwintet to musiało być nie byle co. Dzisiej chto? Cedejka wciśnie i… 
To graliście na zabawach i weselach? 
Ja 
A kiedy to było? 
W latach 1960–1962. Potyn my sylwestry grali we Wrocławiu. Wesela tego we Wrocławiu. Tu tez. 
To my grali we Wrocławiu, bo to wtedy były modne dancingi. To nie było żeby się nie biyli. 

To było normalne. Ale to było coś okropnego. Na Krzykach tam to było najgorzej jak mogło być. 
No, ale nam płacili i my jechali tam. Nam tam dali pokój, nam nie robiyli nic, ale było fajnie. 
Tukej się tez prali? Było tak ze się prali Ślązołcy z napływowymi? 
Ni. Bo łoni tu wcale nie przijechali. Na przykład my grali w Karłowicach – z Rybna nie mógł tam 

zołdyn przijechać. A jak my tu grali, Karłowice tak samo. Absolutny zakaz był. Co oni mieli miedzy 
sobą, to my do dziś nie wiymy, bo tego nu zołdyn nie pejdzioł. Tak było.  
A jak była zabawa w Popilowie to tez z Rybna ani z Karłowic nie przijechali? 
Potyn, potyn juz było tak, ze to się znali: to ze skoły z Łopoloł, ci do Brzega jechali, bo autobusy 
sły. To nie było takiego problemu. 
Spotykoł się Pan z wyzwiskami, ze względu na narodowość? 
W robocie ni. Joł tego nie moga pejdzieć, bo tego nie było. Między sobą gołdali na nołs ci tak, my 

gołdali miedzy sobą na nich tak, ale jakoś to wszystko się uspokoiło. Nie było tak źle. Naprawdę 
nie było tak źle. Ale tu co brakuje. Wielkie rozumiesz prawa ucznia, nie wia co tylko w tej skole jest. 



Dyscyplina! Piyrse co jest. Jacy ci ludzie byli, co wtedy ci nauczyciele wychowali ich? Czy my taky 

coś miejli co ci dzisiej robią? Takie coś nie było, to be jescy gorzej. Nauczyciela trzeba było słuchać, 
dostali my we skole, a my przyszli zbecono abo co, to my dostali drugi rołz w duma. To brachuje. 

Dyscyplina musiała być. P. tu ucył, mi łosprawioł sum. Napisali ch.. na niego 
na drodze kredą. To łon wlozł i pejdzioł, że to ma zniknąć z tej drugi. To przeskoczył przez płot 

i na farze w ogrodzie za ty płoty siejdzioł i złapoł ich. 
Zani mniejszość niemiecka powstała czy można było pokołzać abo pejdzieć „Joł jest 
Niemiec, joł myśla po niymiecku”? 
To przisło jak przised tyn Kroll. Tyn stary robiył zebrania w Gogolinie i to my jeździli stąd na 
zebrania. Joł ta był 5 abo 6 razy. To był tu taki Jorg K. (…). Było nołs 5 czy 6. A tam yno żeby 

załozyc to tu. No ja. 
A skąd żeście się dowiejdzieljli że ten Kroll tam takie zebrania robi? 
Joł nie wia, yno K. z Łopoloł przijechoł i pejdzioł „Pojedziymy do Gogolina bo mniejszość niemiecką 
chcą założyć”. I my jejździyli i ta. I potyn te deklaracje trza było, ni. Joł był w zarządzie, joł był 

skarbniky. Joł mioł 1118 deklaracji, ale wszyscy musieli połozyć papiyry. A kilka ich przisło „On też 
chce do mniejszości” to ja: „Mołs Stambuch, a może taky inne papiery?” „Nie, ale ja tu urodził” 

[ostatnie zdanie wypowiada z wschodnim akcentem].  
Ja tera dzie wójt już tu był i wójt doł ta sala. I to był tyn nołwiynksy ból przed wójta, np. bo z ky łon 

tu mioł urzędować jeśli nie z Ślązokuma? Ci na to byli źli. I to doł ta sala. I to wszystko ucichło, 
uspokoiło się. 
A camu się ludzie zapisywali do mniejszości?  
No camu się zapisywali? Bo byli Niemcoma. A potyn już była propagada, juz w gazecie pisali. 
Jedne lata było cicho. Potyn zaś pisali. Było zebranie, ludzie przichodzili, my tłumacyli ło co się 

rozchodzi,  jak  to moł być. Żeby nołs jak nołwiyncej było.  
Kans ludzi przichodziyło na te piyrse zebrania? 
Ja. 
Toście wszystkie te zebrania robiyli tukej w GOKu? 
Ja, ale tej sali jescy nie było. Ni, ta sala już była. To było tu. To było naprawdę kans ludzi. Potyn 
były Weihnachtsfesty, członków było, dzisiej tejla już nie płaci. 
Chyba kans ludzi potyn pojechało zajś do Niymiec? 
Ja. Każdy dostoł legitymacja, 
A jak zakładaliście mniejszość były jakieś kłopoty?  Z Milicją Obywatelską albo 
z administracją? 
Ni. Bo to już Kroll załatwił i to łoni już wiejdzieli. 
A jakieś obelgi, ktoś Wam coś napisał? 
Tego nie było. Tejla yno co w Opolu pisali „Nossol raus”. 

(…) 


