
Pamięta Pan z 1945 r. jak do Siołkowic Rusi wlejźli? 

Pamiętom jak my stołli. Joł pochodza z ulicy Wacława, no i to jescy ołma, ołpa to znaczy rodzice 

łod mojego ojca. Bo rodzice dostali tyn budynek, ale ojciec na wojnie był i w 1944 ojciec zginął  

na wojnie i to my, joł i brat. Brat je 1940 rocznik, ale joł 1941, to joł pamiętom jak od Wrocławia 

samoloty nad szkoła w Siołkowicach zawsze po trzi tak furgały nisko. Bo bombardowali Wrocław. 

I to aze światło było widać do Siołkowic. To pamięto. Jak się ta połlylo i te bomby. A te fligry  

nad skoła na Klapacu, nisko koło nołs, ni. I pamięto jak Rusi świnia na stromie na jabłonce i na 

pół jabłonki uschła potyn, bo joł łopołlyli, ni. Jak to Rusi robiyli.  

Jakiś kontakt z tymi ruskimi żołnierzami? 

Ni, to już nie wia. 

Jako tukej ludzie przyjęli to, że tu na Śląsku nie będą Niemce, tylko Polska? 

No ołpa ten yno gołdoł „W maju…” bo to oni wszyscy chyba tak gołdali. Bo to jest niemożliwie, 

ja… wrołz Polska by była. 

Nie chcieli w to uwierzyć? 

A dzieta! 

Ale były tu takie familie w Siołkowicach, które liczyły, że tu Polska przidzie? 

Ja, były.  

(…) 

Jakoście gołdali w duma? 

My jako mali chłopcy, joł i brat. To yno mama łosprawiała, bo joł tego eintlich nie pamiętom.  

Ale mama yno łosprawiała, że dołchtór K. ze Siołkowic, to łon mama dobrze znoł bo też je  

ze Siołkowic, ni. Papy już nie było, no, bo połdł na wojnie. Pejdzioł „Trudo, jescy rołz przidzies  

z tymi dziejćmi, a nie banu po polsku gołdać, to nie musis już tu prziś”. Tak mama łosprawiała.  

To my gołdali po niymiecku. Wiys potyn na chama trzeba było po polsku i tak my potyn 

zapomniejli, ni.  

Jak wyście po wojnie zarołz przestali gołdać po niymiecku, to już potyn nie było gołdane 

po niymiecku? 

No jeszcze były wiele takich było po niymiecku też łosprawiane, ale eintlich już bardziej… bo to  

i w szkole już trzeba było po polsku… 

(…) 

Jak pana brat mioł na imię? 

Reinhold. 

A mógł się tak nazywać po wojnie? 

No bo go nie umieli zmienić, bo jak Reinholda. I tak łostoł Reinhold. 

Pana chcieli zmienić?  

No Dieter, yno to „e” skreślić.  

Zmienili Wu to? 



Ni, joł dalej się pisoł „ie”. Czy oni się napisali na gminie ta „i” same, to nie wia. Ale choć  

i w robocie i w skole joł się pisoł „ie”. My byli za młodzi żeby to, żeby to coś nam dało, się tam je 

„i”. Joł się tak pisoł dalej. A niechtorzi mie wołali Dieter. 

(…) 

A mama umiała coś po polsku gołdać? 

No potyn po wojnie umiała. Po śląsku, po śląsku. 

A nie musiała nigdzie chodzić do takiej szkoły dzie polskiego uczyli? 

Nein, nein. 

Były na kierchowach dynkmale z niymieckimi napisoma, abo ludzie mieli jakieś takie 

łobrołzki abo książki po niymiecku. To u Pana w rodzinie się straciło, albo trzeba było 

zniszczyć? 

No dynkmal od mojej ołmy, łod mojej mamy mama, to mama prziwiozła tyn dynkmal byliby jej 

zabrali. Wiys jako to było w 1946, toch mioł 5 lołt. To prziwiozła tyn dynkmal do dum, i stoł  

w chlywie schowany za mury dzie ta koza miejli. 

(…) 

A jakoł szkoła pan kończył. Szkoła zawodowa w Otmęcie? 

No. (…) 

Nauczyciele którzy tam robiyli tez w tej szkole, robiyli panu jakieś uwagi na temat tego,  

że jest Pan Ślązołk albo Niymiec? 

Nie, wcale, wcale. 

A w robocie były jakieś kłopoty z tego tytułu, uwagi? 

Nie nigdy. Bo u nołs we firmie robiyło bardzo dużo Ślązołków i to byli bardzo dobrzy fachowcy,  

że i cały szef tej przemysłówki, sprzętu budowlanego to on był z lubelskiego, ale młody taki. I łon 

yno Ślązołków chciał, bo oni byli sztabilni, łoni byli słowni. 

Czyli choć był z Polski to sobie tych Ślązołków cenił? 

Bo on wiedzioł, że to jest najlepszy kierunek. Że nie mogą nic negatywnie na nich powiedzieć. 

(…) 

W 1956 to Pan miał 15 lat, to pan potem poszedł do szkoły zawodowej, to pan mieszkał  

w Otmęcie? 

Joł jeździł o wpół do szóstej pierwszym pociągiem do Opola, a za 15 siódma był cug do Gogolina, 

a z Gogolina autobus 5 km do Otmętu, dziynnie. 

To wtedy jacyś koledzy od Pana, Ślązołcy albo koleżanki pojechali do Niymiec? 

To ani nie wia. Ile razy jak potyn ze skoły ejch jechoł. Kurde cug się spóźnił, bo to tez się 

spóźniły, a na cug ejch potyn nie zdązył do Wrocławia na Nadodrze. To potyn dopiero o 10.  

Bo to za 15 czwarta był ostatni I to w świetlicy ejch siejdzioł. A połra razy ejch piechty przised. 

Carnowąsy… 

To jest kawał drugi. 



Ale joł fuzzbal groł, to nołs trener naucył. Przi torach, a to był ściezka, bo to ludzie na kołach 

jeździli, bo była jednotorówka. Bo Rusi jeden tor wzioli. To po wojnie kobiyty co tu były, to musiały 

rozbiyrać za cukier i ta jedyn tor wzioli na Rusyjoł. A dopiero łod połra lołt tymu, drugi tor położyli, 

bo to mosty były, nasypy yno te tory brachowały. I to tam ludzie kołami jeździli, ścieżka była  

i to joł połra razy… A rano zaś stanąć. I to może skoła mie tak akceptowała, zech taki… 

Jako było z tymi niemieckimi piosenkami? Skąd się nauczyliście tak śpiewać  

po niemiecku? 

No ja i z radia i z zabaw szczególnie. 

Ile było tych śpiewków po niymiecku na zabawie, tak ungefer procent? 

80%. 

(…) 

I to 80% było? 

Ja oni perfekt po niymiecku umieli, bo oni byli ode mnie [starsi]. Ojciec iberhaupt był stary, ale te 

dziejci od niego to te szlagry niemieckie. 

(…) 

Pana zdaniem to, że jest tu mniejszość niemieckoł moł jakieś znaczenie dla ludzi, którzy tu 

mieszkają? 

Joł myśla że moł znaczenie psychologiczne. Że oni jeszcze się czują, że są  

Niymcami można pejdzieć, Ślązakami. Bo każdy potrzebuje jakieś skupisko do jakiego ty 

właściwie nołlezysz. No i to tyle.  

Pan się jako by nazwoł? Pan jest Ślązołk. Niymiec? 

Ślązołk. no Ślązołki są Niymce. 

(…) 


