
(…) 
Przed `45 to mieszkaliście po polskiej stronie czy niemieckiej? 
Po polskiej, tam boła granica. 
A chodziliście richtich to niemieckiej szkoły? 
Ja.  
Boły jakieś problemy skiż tego? 
No może ni. Nie boła tak.  
A po wojnie odczuwalnie zmienioło się? 
Ja. Jak to powiedzieć...To mie boła 19 jak się wojna skończoła, to była też z tego jakołś zabawa, ale joł 
na tej zabawie nie boła. Bo to boły te grupy, wiecie? Jak Hitler wloz na śląsk to erste, zweite, dritte, 

vierte Gruppe zrobioł. No i my mieli zweite. My nic nie mieli jeszcze, a ojcu mówili „moł miano zmienić”, 
nazwisko. Bugdoll. A oni nie chcieli i tak zostało. Ale wszyscy wiedzieli, że mój ojciec robili w Gliwicach 

na bahnie, to po niemieckiej, to dwa razy do tydnia przyjeżdżali ino. No a potem to na tej mózyce to 
bezmaś wszystkie dwójki wygrali. Pierwszoł zabawa, pierwszoł abo drugoł, to „dwójki raus!”. Wygonili, 

bo to byli Niemcy. Potem tyż, do jednych ech gołdała a potem coś spytała, to szysko odpowiadała, tak 
… joł wiedziała, że łona potem jak ech nioł widziała, to tak choćbych jej nie widziała, za chwila potem 

gołdała do mie, i potem też ech gołdała i mogłach podejś ale zarazu to ach. By tak szło to by blotem na 
nołs ciepali.  
A jak wspominoł Pani wysiedlenia Niemców? 
Tu tak bardziej nie wysiedlali. Ale na przykład Leobschütz, tam boły siostry od mojego ojca, te musiały 

iść. Czy chcieli, czy nie chcieli, nie ino oni, ci drudzy tyż. Bo tam boły wielkie gospodołrze. Ten 
najmniejszy to mioł chyba fynfzich Morgen. A te większe to ze zweihundert. Oni mieszkali w Babicach, 
ta ciotka i Leobschütz.  
A to mieli jakiś czas, żeby pójść, czy ino wlejźli i padali „raus”? 
Tela wiela umieli unieś, tela mieli wziąś i nic więcej nic. 
A wiedzieli kaj idą? 
Nie, nic nie wiedzieli. Bo potem jak tu przijeźdźali, to kuzynka gołdała, „oni siedzieli na drodze, te paki 

koło siebie a ci ludzie co chcieli einmischen, to patrzeli na nich krzywo”, w tych Niemcach.   
A jak się do tych Niemiec dostali w ogóle? 
To boł taki transport, wszystko brali do kupy, i ich potem Zugiem wywieźli. Bauerwice to się tera 
nazywoł, Baborow. Bauerwitz, to tam. Tam boło więcej tych wsiów. A tera z Tymi Rusami, hehehe, no 

ja... 
Nie boły lekko? 
Nie... nie boło lekko. 
To wom Niemcy kazali zmienić nazwisko, żeby było bardziej niemieckie, ale jak ta Polska 
nastała, to wom coś gołdali? 
Ni, to już potem nic nie gołdali.  
A po polski eście umieli, czy tak bardziej po śląsku? 

Po śląsku, ale myśmy mieli od trzeciego roku też Unterricht po polsku.  
Acha, w tej niemieckiej szkole? 



W tej niemieckiej, bo to boła polskoł, to my mieli. Ale to nic nie szkodzi, wszystko się przidoł.  
Niektórzy mieli taki fest nacisk na zmiana imienia, nazwiska, mieliście w rodzinie coś takiego? 
No nie wiem, bo mój syn się urodzioł w fünfundfünfzig, a to my mieli gmina w Pogrzebieniu. Nie tu, ino 

Nachbarsdorf. I chop go szoł zameldować, joł mu padała „dej mu Rudolf”. Nie dali. Ni, to boł ten drugi 
syn. Ni dali, to je niemieckie miano i nie dali. I dali mu taki spis i on to poczytoł i buł tam Hubert, i doł mu 

Hubert. To bołi einundfünfzig, a  fünfundfünfzig, to potem ten się urodzioł i już była gmina u nas. I on już 
móg być Rudolf, już nic nie powiedzieli.  
Fünfundfünfzig już szło a  einundfünfzig nie szło. Mieliście jakieś niemieckie pomniki? 
Ja, Eichendorff, ale to go szprengli jeszcze za starej Polski. Tak dokładnie to już nie wiam kiedy. 
Jeszcze przed wojną? 
Ja, przed wojną. To tak zweiunddreisig mogło być. 
A po wojnie boła sam jeszcze coś niemieckiego? 
Ja, Bismarkturm jeszcze boł. To go też szprengli. Po pierwszej wojnie światowej. 
A po drugiej? 
Po drugiej to już sam nic nie boło. Bo to za starej Polski. Tera to już zajś je wystawiony Eichendorff. 
Bismarka już nie postawią. Eichendorff boł fajny bo to boł Naturstein. Faktycznie, ale łon boł wielki, 

choby te drzwierze takie. I chruby. I Den Sänger des Waldes. A teraz to je sztuczny kamień.  Teraz to 
już nie ma to jak to miało być. I jeszcze on boł inakszej obrócony, mysmy się spytali, a teraz oni jeszcze 

inakszej postołwili.  
A według czego oni go postawili? Mieli oni jakieś zdjęcia? 
To joł już nie wiem jako to było. Tera jest inny niż boł. Tera nie je ten Naturstein, ten to na takiej zokli 
boł, to byli takie wielki kamienie. A jak to poten zburzyli a ludzie budołwali, to potem zabrali te kamienie 
do gruntów i boło po wszystkim.  
Jak potem przyszła ta komuna toście pedzieli, że ta jednoł Pani tak krziwo na wołs zaglądała. 
Ja, nie ino jedna. W `45-tym w Oktober to my zaczli robić bo ruszoła budowa Simenswerke w 

Raciborzu. I to ech tam robioła Oktober bis Februar. I Februar do dyrektora „A ma Pani polskie 
obywatelstwo?”, „Nie”, „To Pani już nie musi do pracy przyjść”. Nam to musioł jeden ze wsi zepsuć. I 

potem się nie pytali z czego my żyjemy abo co. 
(…) 
Gołdaliście po śląsku i po niemiecku. A po wojnie to po polsku? 
No po polsku, jak żołden nie słyszoł to po swojemu. A to joł już ino z matką została, to szło gołdać i po 

niemiecku. 
A to nie musieliście się bać, że ktoś pod oknem bandzie słuchoł tego? 
Nie, tego to ni. Tego nie boło. Myśmy tu nie mieszkali. Myśmy się tu przeprowadzili bo dopiero w `60-
tym my ta chałpa wybudoowali. A przedtem to my kole kościoła mieszkali.  
Nie bołliście się przy kościele, kaj je więcej ludzi, po niemiecku gołdać? 
Nie. Öffentlich to my gołdali po polsku. 
Ale niektórzy też w doma się bołli.  
Nie, nie boła ani komorników ani czego się bać.  
A o sąsiadów też eście się nie bołli? 



Nie. Mój ojciec mioł mocka Geschwister. Jedna to nawet na Alasce je. Joł tam dwa razy już boła. 
A to też z Brzezia pochodzi? 
Nie, ona je geborene Leobschütz. 
A to dobrowolnie wyjechali? 
Nie, oni uciekali. To bol rocznik neununddreisig. Jak się wojna zaczła. Przed Rusoma uciekali nach 

Bayern. Jak te Rusy sam się ciągli. Ale potem jak dorosła to, tam Amerynony ciągle byli, to się poznali i 
ją wzieli. Jedna córka się tam urodzioła. I on potem jechoł zajś, bo on boł zawodowym wojokiem, a on 
chcioł ino na ta alaska, aż się tam potem dostoł.  
A to jak uciekli, to mojcie jeszcze jakołś rodzina na Niemcach?  
Ja, to jest jeszcze jednoł siostra, ta też uciekła. I od mojej mamy brat też tam był.  
Jak żeście się z nimi komunikowali? Mieliście jakieś wiadomości? 
Ja, to szło. Pisemnie.  
A że tam wom kontrolowali wom te listy, to nie szło wom o to? 
Nie, to nie szło powiedzieć. Brat mojego ojca, ale musiało być fünfunfvierzig, to tu jeszcze byli w 

Babicach dwie siostry. Jak on tu potem zajś przyszoł, co jeszcze bołe jakieś zamieszki, to go jeszcze 
prali, że niby boł Niemiec. Ale potem mu jakoś dali pokój. 
A to Rusy po prali? 
Nie, to byli Poloki. Zarołs po wojnie to było. To go prali za to że boł Niemcem.  
Jak wspominołcie te czasy po roku `90-tym, jak się zaczęły tworzyć te mniejszości i DFK? 
To jakoś prandko szło. Anich nie wiedziała. Syn rołs tu przyszoł, tera już je w Niemcach, ale jak z tej 

fabryki tu boły mieszkania to on sam se mieszkoł. „Puć, pojedziesz z nami do Raciborza”, „A co joł tam 
bandam robić?” „No zapisać się do mniejszości” „Co? Co? Co? Co tam je? ”. Joł byłach zdziwionoł. Bo 
przedtem joł puścioła telewizor i tak drugi program polski puszczom i Eichendorffa słuchom i się tak 

dziwiam, przecie to je polski program. Potem to się skończoło i puszczali „Poszła Karolinka”. Joł boła 
całoł verrückt. Co to je lołs? Gdziej joł je na tym świecie?  Aż mi to dopiero potem powiedzieli. Że to tak 

pozwolili. Bo przeca sam nie było przedtem żołdnych Niemców. Tu byli, ino nikt się do tego nie 
przyznołwoł.  
Ale to wyście dokładnie wiedzieli kto je Niemiec a kto nie? 
Ja, to wiedzieliśmy. 
Ale nie było tak, żeby się spotykać? 
Ni, tego sam nie  boło.  
Jak to się sam zawiązywało u wołs? Mojcie sam DFK? 
Ni, to trza do Raciborza.  

(…) 


