
(…) To tera mom takie pytanie. Jak wyglądała tukej sytuacja Niemców jak się zmienioły 

granice. Bo wyście chodzili do niemieckiej szkoły? 

Ja. 

Do polskiej potym już nie? 

Ja, tyż jeszcze.  

Jak to wyglądało z Waszego punktu widzenia? Jak żeście to przeżywali? 

No ja, myśmy to musieli przeżyć, bo nołs się żoden nie pytoł.  

No właśnie. To przyszła zmiana granic...Jak to wyglądało? 

Wie Pan co, joł chodziola 6 lot do niemieckiej szkoły. Tak niecałe 6 lot bo wtedy rok szkolny się 

zaczynoł od 1 kwietnia, jak joł chodzioła do szkoły. A front przyszoł koniec stycznia. I to potem 

boło... ale w niemieckiej szkole my chodzili od półrocza do półrocza. Nie od czerwca do czerwca. 

A w polskiej szkole chodzili my całe roczniki. A że joł je z kwietnia, to mie się rok stracioł. I joł 

jeszcze chodzioła do polskiej szkoły trzy lata. Polskie nauczycielki, które tu buły na początku, boły 

bardzo wspaniałe kobiety. Jadna boła co przeszła Syberia, i łone wszystkie boły kobiety  

po przeżyciach, tyż takich ciężkich. To byli dobrzy ludzie. Ale jak potym i ci pierwsi ci tu przyśli, 

łoni też byli tam ze wschodu wygnani. Ci pierwsi co przyszli bo byli wspaniali ludzie. To byli tak 

wspaniali ludzie, że oni chcieli z nami jakoś współzyć. Ale to tym to przyśli też tacy co przyśli się 

nażrać, bo tak to cza pedzieć. Ci łoni nołs ino szykanowali. Ci łoni nołs szykanowali, przezywali 

nas hitlerowcami, paskudnia, nie śmiało się niemieckiego słowa pedzieć. Boła bardzo... byli 

nieprzyjemni. Ali ci pierwsi byli fajni.  

To w szkole nie boło żadnych problemów. Jak już żeście do tej polskiej szkoły chodzili? 

Nie.  

To łoni byli bardzo w porządku? 

Ja. Ci byli fajni. Ale ci co już potem dalij szli jak joł już potym do szkoły ni chodzioła to łoni tyż 

swoje przeszli, łoni ich paskudnie przezywali. I też nie byli przyjemni. Potym według tego  

nie śmiało się niemieckiego słowa pedzieć.  Niemieckiego słowa się nie śmiało pedzieć. Rołski 

jak joł jechała autobusem, jakiś chop się do mnie odezwoł, a bus boł pełny, i po cichutku my 

rozmawiali szeptem, z tym chopem. I potym narołski się ftoś odezwoł „doś tej hitlerowskiej 

mowy”. No bołach się. Ale łoni tak ten niemiecki wytępili, bo jak się teraz słyszy, jak się ten polski 

język zachowoł to mie to moł. Bo polski się zachowoł, bo mieli prawo. A nasze dzieci mogli 

jeszcze niemiecki umieć. Nasze dzieci nie mówili nic, bo łoni mieli to łobrzydzony. To boła jakoś 

takoł propaganda, co robioła, że wszystko co niemieckie to się łobrzydzało. Teraz to się zajś 

zaczynoł to wszystko odnołwiać. Tam jak coś je tam po niemiecki napisane, ale nie, to było 

zakazane. Hehe, no jak to było na ustępie „frei, besetzt” to to było klupane młotkiem, bo to boło 

niemieckie. Taki taki nienawiść to boło, to tak se wyglądało „po co ście tu prziszli, my wołs tu  

nie chcieli”. 

No jako? Żebyście tu byli! 

No ja, my byli w doma, my byli u siebie. Ale łoni przyszli, łoni by nołs wszystkich najchętniej 



powyganiali, ci co później prziszli.  

A mieliście dużo tej ludności napływowej? Co przyszła z Polski ? 

U nołs tak naprawdę to nie boło, tam kaj były takie siedlungi, to tam byli ludzie, co przyiszli jakiś  

z centralnych Niemiec. To łoni już potym pouciekali. I tam zostali tymi repatryjantami. Ale u nołs to 

tam coś boło, niewiela. Bo te władze, które tu potym boły, jak nie uciekli to ich wygnali. Bo to  

u nołs boł nauczyciel taki, co łon boł dyrektorem szkoły, łorganista, bezpartyjny, fajny człowiek. 

Potym boł w internowanioł. Z internowanioł tak prziszoł tak ledwo ledwo i jakoś wieś go tu jakoś 

odżywioła. Łon boł u swoich, łon nie chcioł wyjechać do Niemiec. Łon mieszkoł tu w szkole,  

a poten mioł chałpa ale mieszkoł kajś u ludzi bo w jego chałpie mieszkoł policjant. To nie boło 

mowy żeby ta chałpa chcioł. I łon se chcioł zostać. Poten pracowoł w pegieerze jako magazynier. 

Potem go wygnali. I narołz przyszoł rozkaz i łoni mieli... boła jego kobieta  i ta najstarszoł córka.  

A dwie córki boły kajs na Kudowie. Łone jakoś boły w szpitalu, pielęgniarki boły. I jeszcze synek. 

Boł taki młodszy synek. Najmłodzys synek, który boł na plebani. I łoni, ta kobieta, najstarszoł 

córka i szynek... łoni ich wygnali. Łoni ich po prostu wygnali, ale my się o tym dopiero dowiedzieli 

jak łoni byli już na zachodzie i że łoni są już wygnani. Bo to boło cichutko wszystko, nie? No i tak 

to szło.  

To joł wom zadom zarołz następne pytanie. A propos tego wygnania. Czy u wołs w rodzinie 

też kogoś wygnali? 

Nie. U nołs nie boła tak... Owszem. Moja mama, ze 12 dzieci, to boło dużo, dużoł rodzina.  

Ale tak to byli wszyscy pracujący. 

Tak że nie było tak, że zmienioła się władza i pedzieli „Niemcy raus”. 

Nie, nie. Bo u mnie, w mojej rodzinie jak ojciec boł inwalidą z pierwszej wojny i łon już na drugiej 

nie boł, a bo mioł już 50 lat. 

(…) 

Repolonizacja. To jak przyszli to starali się wszystko co niemieckie „raus” i dać to co 

polskie. Czy wołs też to bezpośrednio dotyczyło? Że naswisko wymienili? Imiona mon 

zabronili dawać...? 

Ja. Nom wszystkim pomymieniali. Jak mój tata boł Simon to go zmienili na Szymon, mama boła 

Hedwig, to boła Jadwiga, to łoni wszystkim pozmienioli. To łoni robili w 53-im roku.  

A to jak to wyglądało? Przyszoł ftoś? 

Nie. To łoni ino przemienili w urzędzie.  

To wezwali ich? 

A kaj tam. Nic. Sami se pozmieniali. Sami się zrobili.  

Mieliście sam jakieś pomniki niemieckie, które zostały zniszczone po tym jak pezyszli sam 

Polołcy? 

Pomnik bouł. W Sibcu buł pomnik ale to buł już rozebrany jak robili tu droga. Boł tam kole 

kościoła. Tam potym robili droga i łon boł rozebrany.  

(…) 



Ale to sami je pousuwali? 

No, łoni naciskali na księży. Księze to musieli zarządzać. To musiało by usunięte. Jak moli byli 

musieli być usunięci to potem stoł we stodole tyn pomnik. Bo to ludzie jeszcze pamiętają. To łoni 

naciskali na księży. I księża musieli. Nawet byli tacy, że jak się szło na spowiedź to im się padało 

„joł się będam spowiadoł po niemiecku”. To łon musioł słuchać to musioł łodpowiadać po polsku. 

Mioł podsłuch nawet we konfesjonale. Tak, właśnie tak. I on wtedy odpowiadoł po polsku.  

No, tak to boło, i tak to też dalej jest.  

No właśnie a farołrza to mieliście cołki czas tego samego czy przyszoł jakiś polski? 

Nie, myśmy mieli ciągle tego samego. Ten co boł za Nimca, ten dalej buł. Łon boł, nie wiam już 

od jakiego roku, ale łon boł aże do 56-ego roku.  

To łon prowadzioł i po niemiecku i po polsku? 

Ja, ja. 

Ale nie łonaczoł po kościele żeby nie gołdać po niemiecku? 

Nie łon musioł być cicho. Łon mioł swoje zdanie ale buł cicho.  

Jak jak było 56 – 58 to było tak lepiej, takoł odwilż przyszła. Odczuliście to jakoś? 

Joł nie wiem... Ja to zaś boło coś inksze. To młodzi przychodzili z wojska. Łoni przychodzili  

z niemieckiego wojska do Polski. I łoni też chcieli trocha zrobić Räumung. I organizowali takoł 

organizacja to się nazywało Schwarzer Wolf von Hubertus. Ale łoni nic nie zrobili. Łoni się 

spotykali, o dziołchach pogadali, jak to kawalery. Ale ledwie jednego chycili to jeden drugiego 

jakoś ich wyciągali. I mój szwagier też siedzioł. I jak joł miała wesele to mój szwagier siedzioł.  

I łony ich tam...  A Boże co łonych tam wymyślali, że łoni rolników buntowali, by nie oddawali 

obowiązkowych dostawów, żeby ludzie w miastach umierali z głodu. Aże takie coś nie buło.  

To buło wszystko propaganda, to buły klachy.  

(…) 

Ale to chopcy stąd? 

Ja, ja.  

I to łoni sobie założyli ten Schwarzen Wolf? 

Ja, ale to nic tam nie buło. Łoni se ino pogołdali. Nic nie boło ale potym ich sądzili. Boże wiela 

łoni tam mieli tych lot? 

To musieli potym do więzienia iść? 

Ja, łoni siedzieli.  

A wiela? 

Mój szwagier dostoł 8 lot a siedzioł 2 i pół roku. A tam już potem różne mieli amnestie i ich nie 

mieli za co trzymać.  

To powodów jako tako nie mieli? 

Nie, nie mieli. Ale szukali i robili. Przecież jak nie ma dowodu to go trza stworzyć, nie?  

Dorobili papiury? 

Ja.  



Jak to wyglądało na co dzień? Za Niemca eście gołdali normalnie ze sobą po niemiecku. 

Ale potem przyszła ta Polska i wom nie było wolno gołdać po niemiecku. A jak o było 

między sobą? 

Też żeśmy gołdali po polsku i po niemiecku. To buła śląskoł ta naszoł mowa.  

I wyście tak barzej po śląsku i po niemiecku mieszali? 

Ja, ja. Na wsi. Ale w miastach tego nie buło. W miastach buło tak barzej niemieckie, a potem  

to łoni gołdali czystą polszczyzną. A u nołs na wsi był tak bardziej ten śląski.  

Taki barzej gemischt. 

Ja, właśnie, doch.  

A bołliście się, że ktoś się dowie, że gołdołcie po niemiecku? 

Ja, myśmy się musieli kryć. Joł ino wiam, że boło takie coś jak sam wymierzali pokoje. Przyszli, 

wymierzali pokoje i tata im to gołdoł „vier mal Fünf“ czy co on im to godoł. No ale ten go rozumioł. 

I potem tata dostoł wezwanie na powiatową komenda policji. To buło 51 rok trzynastego 

listopada. Pamiętom dokładnie, po weselu mojej kuzynki. Pamiętoł tata szoł z ciężkim sumieniem 

na to wesele bo ta komenda. I potem tata się kapnął o co chodzioło. Tata pedzioł „możno to 

chodzioło o to, że joł to im wtedy pedzioł po niemiecku” , „Nie, bo wyście ich przezywali” i tata 

mioł to podpisać. A tata pedzioł, że nie podpisze bo to są kłamstwa, „joł nikogo nie przezywoł.  

Joł nic takiego nie pedzioł. Joł tego nie podpiszam” i nie podpisoł. Ale boł jeszcze jeden chop tyż, 

i kobieta, nie wiam, co ci mieli. Mieli Boże Ciało i mieli postawione te flagi kościelne, te żółto-

niebieskie. I ten mioł za to. A tata mioł za to, że gołdoł po niemiecku i że ich przezywoł ale tamten 

go zrozumioł i nic nie podpisoł. 

I mioł potem z tego powodu jakieś problemy? 

Nie, potem już nie. Łon ino przyszoł na ta komenda ale pedzioł, że tego nie podpisze bo to jest 

nieprowda i łon nie podpisoł. To go tez nie mogli zmusić.  

To żeście w doma po kryjomu gołdali po niemiecku? 

Ja, albo między koleżankami.  

Tak jak żeście się spotykali... 

A co myśmy się spotykali? Myśmy musieli krowy doić, gęsi paść, my mieli gospodarstwo, my nie 

mieli takiego wolnego czasu. Jsk my tam czasem to ino przy grobach abo przy gęsiach, ale żeby 

mysmy mieli taki wolny czas to nie.  

(…) 

A z dziećmi potem? 

Z dziećmi już nie. Dzieci już byli tak nastawione, że łoni już tego nie chcieli. Tak my nastawili 

nasze dzieci. Nasze dzieci.  

Czyli już tak daleko wpajali im te komunistyczne... 

Ja ja, to już dzieci tego nie chcieli. 

A próbowaliście? 

Ja. To co moje dzieci umią to po niemiecku liczyć. Bo joł robioła na skupie mleka i joł musiała 



wypłaty i rejestry liczyć i to wszystko liczam po nemiecku. Do dzisiaj nie umiam po polsku liczyć 

nic. I to liczyć też umią wszyscy moi po niemiecku.  

(…) 

A ten Deutscher Freundschaftskreis. To na pewno jakieś spotkania buły, żeby se tam 

pośpiewać.  

Ja właśnie takie coś buło, fajnie buło bo się pośpiewało, fajnie buło. Takie Heimatlieder stare 

takie, naprawde coś fajnego.  

A skąd wyście się dowiedzieli, że już tera wolno, że już mogecie...? 

To już legalnie, normalnie.  

(…) 

Rozumiam. Czy jak już nastoł ten 90 rok i już mogliście wyjeżdżać do Niemiec  

i po niemiecku godać na ulicy, to czy zmienioł się też stosunek do władz lokalnych? 

Bo to już też buły i nasze władze. Bo tak to buły same Poloki. I ci co przyszli. A potem to buły 

nasze władze i nasze ludzie się też kształcili. To już bardziej buło takie rozwodnione.  

Czyli lepsze. Bardziej eście się u siebie czuli.  

Ja ja. Bo to już nie buło takiej Hetze. Takiej nienawiści. Bo ta nienawiść, jak sam na przykład  

te repratryjanty przychodzioły, przecież sam też robioł taki kierowca, co też jeździoł po mleko. To 

łon przyszoł też ze wschodu, ale łon normalnie godoł po śląsku. I łon nie buł żoden Piotr, łon buł 

Peter i łon tu przyszoł, łon mioł trzy lata.  

(…) 


