
Pamięta Pan coś z drugiej wojny światowej? 

Pamiętam. Wojna właściwie była yno w styczniu w Chrościcach. Prziśli, ta Armia Czerwona. 

Jedyn mi doł Mundharmonika, a drugi mi ją zabroł. Tejla pamiętom. U nołs właściwie w domu, 

tam gdzieśmy mieszkali, myśmy mieli trocha fajniejszy dom. To tam sobie zrobili kwaterę.  

Co lepsi żołnierze, jacyś oficerowie. No i ołma i moja matka im chleb piekła. Pamiętam że rowery 

brali, zegarki brali. My mieli taki komin 20metrowy to tam strzelali w ten komin. Również 

pamietom tu przyjechali pociągiem ze wschodu. Nie wiam który to był miesiąc i u nołs na placu 

byli 6 tygodni. Potem oni zostali do Lewina Brzeskiego, Skorogoszczy i Wojanowa 

przetransportowani. To już musieli potyn na furach jechać. (…) bo oni furmanki mieli. A tamta 

linia kolejowa była nieczynna, bo most, ani nie wia, mosty musiały być abo w Opolu  

abo we Wrocławiu zniszczone. Dlatego ta linia była tu czynna, i tu ludzie jechali, tu na tyn szaber. 

Jak dziś pamiętom, jak ejch mioł 5-6 lołt. To jak my tu szli na bana, jak pociąg jechoł. To te cugi 

były tak obładowane ludźmi. Łazili panie na peronie „Komu nada oranżada?” Coś takiego gołdali, 

no. 

Pamięta Pan kto z Chróścic musioł wyjechać, był wysiedlony bo go uznali za Niymca? 

Joł pamiętom kupa Niemców, co po niemieckiu. Bo byli tu w Chrościcch i tacy co i po ślunsku  

i po niymiecku gołdali. Ci, tych co po niymiecku gołdali, nazwiskoma trudno mi w tej chwili 

wymienić, ale było dosyć dużo. Była dosyć duża garstka tych ludzi. Pani F., Pani C. po niymiecku 

gołdała. G. po niymiecku. Ach kupa. Trudno mi dzisiej wymienić już. Ale była duża grupa. Joł był 

nołstarsy w duma i jak przyszli, jedni gołdali po ślunsku inni po niymiecu. Joł tak siejdzioł 

pomiędzy nimi. I pamiętom ojciec, jak mioł mie dzieś posłać, toch wiejdzioł abo po niymeicku 

gołdać abo po polsku. To joł wiejdzioł ci gołdają po niymiecku, a ci gołdają normalnie, po ślunsku. 

Jakoł ta mowa ąląskoł była. Tam było więcej tych germanizmów dryny jak polskich: Feuerwehra, 

Bahnhof, Ostbahnhof, Hauptbahnhof, ni. 

Pamięta Pan jak oni wyjeżdżali, może z tej bany tukej musieli jeździć? 

Tu do nołs przyjechał niedołwno taki T., łon tu był fejśtry, tu dzie dzisiej jest fejśtrownia. I tyn T. 

pejdzioł „Joł tu do wołs chodził”. Joł pamiętom, że my chodziyli do tego fejśtra. I moja mama 

napisała do Niymiec. I oni kopia tego listu przywioźli tu. W 1947 roku tyn list ta do nich dosed. 

Kopia tego listu tu dzieś przywioźli. I mama tam opisywała, że skoły sa zamknięte i takie inne 

różne rzeczy. 

Tej kopii żeście nie dostali? 

Mozno bana mioł. Musiołbych połowić.  

 

To by było fajnie, bo to jest taka pamiątka. Jak mama to richtig pisała w 1947, to my wiymy 

wtedy genau jako to w tych Chrościciach wyglądało. 

Joł nie wia sie łona tam prołwda pisała. Joł do skoły zacoł chodzić w 1947. To znaczy, że skoła 

tam była. Mozno skoła się zacła w 1945 we wrześniu. I trza pejdzieć od 1947 do… W drugiej 

klasie my byli i w połowie zrobili… Była grupa dzieci co nie umiała nic po polsku. Więc z tym 



materiałem nie umieli iść. I w tej klasie joł się tez znalołz. Gołdali „wołklasa”. A kto mie mioł ucyc? 

Matka ni. Ojca nie było. Mojego ojca zabrali w lutym 1945 roku do Rosji. Piechty szli. Kupa ludzi. 

U Neuberga była takoł piwnica, ta ich pozbiyrali i ta ich zamknąli i na drugi dziyń tam ich 

prowadzili do Pyskowic, sie do Toszka chyba. Tam juz były szerokie tory. Tam ich władowali  

na pociągi i jechali. Mój ojciec był w Karagandzie. Achtubińsk i Karaganda. A skąd joł bych 

wiedzioł. Joł te dwie miejscowości kojarzył. Czyli coś to było związane. Abo był tu i tu, abo coś 

wspólnego musiało być.  

Camu papa nie był na froncie wtedy? 

Łon nie musioł. Łon mioł wtedy tartak. Musioł mieć jakieś państwowe zamówienia i musioł robić 

dla nich. (…) ale piurse w 1945 zarołz go wziolo. Kupa ich. Skoda, ze my tego nie momy spisane. 

A joł licył z Chrościc to chyba ze 40 abo 60 chłopów zabrali. (…). Mój ojciec wrócił w 1948 roku. 

Jak to było. A niechtorzy byli w niewoli do 1956 roku. Jak mój papa wrócił to pejdzioł. „Ty, w ty 

lagrze były i kobiety z Chrościc. W ty lagrze była i Hilda M. Był taki M. i ci dostali jakołś kara  

15 lołt”. I po nich jechoł dopiero Konrad Adenauer. Cugy jechoł. Bo ta ich przedtem wszystkich 

otruli. Bieruta otruli, Grotewohla otruli, Zapotockiego z Czechów otruli, tych trzech co joł 

pamiętom. I to jechoł tyn Adenauer ze swoją kuchnią. Tam się ani od nich wody nie napił. I on 

wtedy załatwił tych jeńców, co tam byli, jeńców wojennych i tych co byli wywiezioni stąd. 

(…) 

Pamięta Pan polonizację? Mogliście rozmawiać po niemiecku? 

G.S. Joł yno wia, że moja matka chodziła na taki kurs repolonizacyjny. Tejla mi opowiada, że W. 

byli w tej komisji, K., ni. I kołzali komuś, czy umiesz po polsku Vater unser. To było chyba 

wszystko. Jak umiejli. Ale kogo chciejli, kogo miejli na pieńku, to go zweryfikowali ujemnie. 

A Pan był na tej komisji weryfikacyjnej? 

Nie, joł mioł 5 lołt. 

I to musiała pejdzieć ojcze nasz po polsku? I to stykło? 

Ja to stykło. Ale musieli i gołdać. Joł nie wia. K. zrobiyli mozno i cos dobrze. Ale kupa złego 

zrobiyli. Bo skąd ci Ruse by wiedziejli: tego, tego i tego. Idźcie ta, ta i ta. Cy ś niymi Polołk sed, 

sie, nie wia. Joł nie wia, kto tych chłopów broł, ale opowiadoł mi K., tyn były sołtys, ze prowadziyli 

W. znad Odry i go prowadzili. „Powiedzcie w doma, że mie wiezą na Finekenstein” czyli  

do Brzejzioł. I już go zołdyn nie widzioł. Nie wiu ani dzie jest pochowany, nic. Abo go tez  

do Rysyjej wywioźli, nie wia. Joł yno wia, tu była takoł pywnica i w tej pywnicy ich zawarli.  

A potem ich kludziyli.  

Kto by to mógł pamiętać? 

Nie wia, bo sa w moim wieku już nie ma zołdnego. Tez kans do Niymiec powyjyzdzali. Mój brat 

mioł tez dobrą pamięć, lepsoł ode mnie, ale nie zyje już. 

Wolno było gołdac po niymiecku po wojnie zarołz? 

Joł tego nie mogą pejdzieć czy wolno było czy nie było. Nie wia.  

Jak w 1947 w szkole musioł pan iś do wołklase… 



Nołs sło 100 dzieci do piyrwsej klase. A do szkoły, wia z książki Pietrka, niecałe 800 dzieci  

w Chróścicach. My chodzili do szkoły co drugi dziyń, bo nie było placu. 

Pan umioł po polsku? 

Widocznie umiałem, boch do tej piyrsej klase chodził. I z dzijćmi my się porozumiewali.  

Ale po niymiecku tez zejch umioł. Joł i do przedszkola żech chodził, ale o przedszkolu  

nie pamiętom nic, yno że my tam krupniołki z kartołfloma jedli. Tylko to pamiętom.  

A jako dzieci w szkole gołdały? 

Po ślunsku. A ci co nie umieli, tych do szkoły nie przyjąli. Taki Wili K…. Jego do szkoły  

nie przyjąłi. Jego przyjąłi rok później, bo nie umioł. „Przidzies jak po polsku bez umioł”.  

(…) 

Czasami ludzie chcieli się wyspowiadać po niymiecku… 

Ni, ni. Po niymiecku się mogli wyspowiadać. Bo to o tej spowiedzi to się ludzie długi cas 

spowiadali. Ostatnie roczniki, to jest 1935, to jest ostatni który był na niemieckiej komunii. Ci się 

do dzisiej, do dziesiej mozno już ni, bo ich nie ma kans, się spowiadali po niymiecku. Taki kolega 

mi łosprawioł, kiedyś mie spotkoł z Tarnowa Opolskiego. Ejch go w Opolu spotkoł „Jada  

do Franciszkanów, bo się po niymiecku spowiadu, a u nołs już ksiądz nie chce”. 

(…) 

Była jakś możliwość kontaktu z kulturą niemiecką w okresie PRL? 

Była takoł jedna gazeta „Volkstimme” wydawanoł we Wrocławiu. Tez ejch joł kupowoł. 

A dzie ją Pan kupowoł? 

 

No to joł nie wia dzie joł ju kupowoł. We Wrocławiu możno. 

A może była prenumerata? 

Joł już nie pamiętom. Ale joł ju mioł w gołrści. 

A to wiyncej ludzi kupowało ta gazeta? Bo ona była dla tych Niymców z Wałbrzycha. 

Joł był kiedyś na pielgrzymce, z ministrantów my tu jechali z księdzem do Wambierzyc i też tam 

przyszła pielgrzymka z Wałbrzycha. Oni zastawili tych Niemców nawet w dużej grupie, dlatego bo 

ci ze wschodu to byli analfabeci, a tam był przemysł wysoko rozwinięty przemysł.  

Można było słuchać jakiś piosenek, audycji po niymiecu? 

Sło. Coch słuchoł? Luksemburg, Ria z Berlin. Na średniej fali, aus Köln. No i nie wia, szło 

ściągnąć albo dobre radio trzeba było mieć. Bo były jeszcze fale krótkie, ale one były zakłócane. 

Były jakieś kłopoty przez to? 

Nie wia, my tu na uboczu mieszkali. I śpiywali my na zabawach. Orkiestry nie mogły  śpiewać. 

Tylko grać, a ludzie śpiewali. „Marina, Marina” „Eine reise…” i takie inne. A ludzie śpiewali. 

Słuchej kiedyś były w Chrościcach cztery knajpy. I ludzie po knajpach chodzili. dzisiej nie łazą  

po knajpach. Joł nie wia camu dzisiej nie łazu. Mozno… I ludzie szli o 10 z knajpy i śpiywali. 

Przyjechała milicjoł z Opoloł i ich pałowali W Chrościach, za to ze śpiywali po niymiecku.  

Joł plakaty niedołwno zech tu łosprawioł, plakaty ze sportu rozwoziył, we sobota tak ło 10 wiecór, 



jak już było ćma. Boch sie wstydził. I to tez mie milicja chyciła, boch jechoł bez światła. Nie mioł 

ejch dowodu, ich podoł do swojego nazwiska inksy adres. Tak ejch pomyśloł, że bych mioł uciec, 

jak mie wezną do dum po dowód, żebych mógł uciec. No i toch tu do W., bo tam sło uciec łony 

bez glajze do dum. I dało mi się. 

Istniało polityczne i społeczne przyzwolenie na ujawniane swej niemieckości? 

Dopiero w 1989 roku to się zaczęło. Ale już w latach 80. Później po 1985, 1987 jak się sło  

do św. Rocha do kościoła na odpust. To już ksiądz na wstępie witoł po niymiecku, czego 

przedtym nie było. To już było widać takoł lekka odwilż, że ta komuna już pomału upadoł i wtedy 

już były takie może i wcześniej, ale joł pamiętom 1987 ksiądz witoł po niymiecku. 

A od kiedy były msze po niymiecku? 

Od 4 sierpnia 1989 r.  

(…) 

Jak się zaczęła ta działalność koła w Chróścicach? 

My jeździli joł, G., do Gogolina i tak właściwie tam nołs tak wprowadzali w to nie. I w końcu my tu 

pierse zebranie zorganizowali gdzieś w grudniu 1989 roku. No i to taki. Przyszli ludzie, zaczli 

chodzić masowo bo my śpiywali i coś się pejdziało. Wiys tym co niemieckie to się człowiek 

interesowoł, bo słuchał Deutsche Funk i takie inkse rzeczy. Szczególnie Deutschland Funk się 

słuchało. Bo to były i takie audycje po polsku. Ile ludzi tam przyjechało. Koncert życzeń był  

z opolskiego, no. 

Dlaczego ludzie się zapisywali do mniejszości niemieckiej? 

Widocznie czuli swoją tożsamość, tak joł myśla. U nołs się wpisało około 1700 osób  

w Chróścicach. Dzisiaj się wszyscy odwrócili. No to są takie czasy. Ślązołk nigdy nie był taki 

aktywny politycznie.  

(…) 

Były jakieś kłopoty gdy się zakładało koła mniejszości niemieckiej na początku? 

Joł nie odczuł tych kłopotów. Ale wia jak my byli we Krzyżowej 2 listopada w 1989. My mieli 

transparent DFK Rutenau. I zarołz na drugi dziyń, Jescy A. zyły, i było w gazecie. Rutenau  

w Krzyżowej. Bo my tak jesce te Rutenau, Rutenau, bo my się tak urodzili. A ci działace polscy, 

że to była ta nazwa hitlerowskoł. I to zaraz panie taki kontra i prawdopodobnie szukali amatorów. 

Ale do mnie zołdyn nie podszedł. 

To prawda że wtedy arcybiskup Nossol na tej mszy polecił Wam schować wszystkie 

transparenty? 

Nie, nikt nie kołzoł schować. My nie chowali. Nas transparent nołduzej w telewizji pokazowali. 

Nołduzej w casie kołzanioł. I każdy zdążył przeczytać. Każdy co wiejdzioł co to jest Rutenau.  

A tyn z Nakła mioł „Du bisst auch unser Kanzler“ . 

(…) 

Jak Pan ocenia działalność stowarzyszeń niemieckich teraz? 



Pozytywnie. Joł się też angażuja, joł się nie wstydza tego. Był taki okres jak człowiek był młody, 

no ale też panie w szkole. W szkole też czasami polonistka, to były lata, joł chodził do szkoły  

w 1954 ejch wyszedł ze szkoły i w 1954–1959 ejch do Opola chodził i polonistka mi pejdziała 

„Żebyś ty tylko po niemiecku nie mówił i byś tych błędów nie robił”. Joł był w wojsku. Dwa lata  

i tez byli chadziaje, Ślązołki, ja. My się nie biyli. W szkole my się rołz pobiyli. Bo był wyścig 

pokoju. Polska miała 30 minut przewagi i straciła to na ostatnim etapie z NRD. I my prziszli „NRD 

wygrało!” I taki jeden zaczął się z nami bić. 

(…) 

Gdyby Pan mioł wymienić najważniejsze osiągniecia Niemców w powojennej Polsce?  

Co im się udało? 

G.S. Że możemy być tymi Niemcoma. Jest tak, że na nołs krziwo zaglądają. Bo w polskiej duszy 

siedzi coś, nie wia. Nie wia coś siedzi w nich. Oni tylko żeby Polska była na całym świecie. To się 

nie doł. Jeżdżą do Niymiec i mają pretensje że Jugendamt zabieroł dzieci. Zabieroł nie tylko 

polskie dzieci, biere i inkse i Bułgarom i Rumunom, widocznie jakiś powód musi być. Interwencja 

policji była, czy awantura domowa była i zabrali ich tych ojców abo do szpitala abo coś  

i Jugendamt przyszedł i wzioł to dziejcio, Joł też tych szczegółów, nie zawsze słuchom 

wiadomości, a szczególnie tych polskich wiadomości. Bo joł nie umia tego słuchać. Tera już… 

Tosa w gmynie sport stoł na bardzo wysokim poziomie i to wszystko upadnie. I też ejch cytoł 

wcora w internecie, że Chrościce dostały dotację w wysokości 90 tys. zł. z tym że na dwa lata,  

i to w formie pożyczki. No to nie wia co mają zlikwidować. W lidze okręgowej są na I miejscu 

seniorzy (…) jest akademia piłkarska. U wołs tam powstała w Dylakach niymieckoł. (…) Wracając 

jeszcze do powiększenioł Opola. Bo to trzeba głośno gołdać. Dyć camu… Co moł Brzejzie 

wspólnego z Opolem? Do szkoły do Dobrznia, do kościoła do Dobrznia, do sklepu do Dobrznia.  

I o ty powinno się głośno gołdać. A jak ci ktoś umrze do ratusza jechać, ja? O tym powinno się 

głośno gołdać. Nie wia camu jest cicho. Bo słuchej jakby Brzezie łoddali, dobrze niech ta 

elektrowni mają. Jeszcze w Brzeziu są zakłady pracy, ta jest taka droga, chodźno do tej strony 

łod Dobrznia, to by urząd gminy mógł funkcjonować. Norgips żeby przised nazołd. Jedzie się  

na moście w Dobrzniu się zaczynoł Opole. Przed mostem. Mimo protestów. I Schetyna tu był  

i inni, a Schetyna też kans gołdoł, a mało robi. I łoni tak prandko do rządów nie wrócą. To musi 

coś nowego powstać. A może ci się sami zajadą.  

Jakie są najpoważniejsze wyzwania, problemy teraz Niemców w Polsce? 

Właściwe my odchodziymy, a my następców nie mamy. I to jest największy problem, a ci co by 

może. Nie ma takich odważnych ludzi, którzy by to wzięli żeby tym zacząć kierować, bo każdy 

umie dogadywać, ale… 

(…) 


