
Na sam początek będę potrzebował żeby się Pan przedstawił, podał z jakiego Pan jest 

rocznika i o jakiej miejscowości będzie Pan mówił czyli w Pana przypadku będzie to 

zapewne Bytom. 

Tak. Nazywam się R. G. urodziłem się 11 marca w 1939 roku.  

(…) 

Bytom był po polskiej stronie? 

Nie po niemieckiej. 

Po niemieckiej stronie. 

W tym winklu. Wszystko dookoła polskie było tylko Bytom i tam do Zabrza  i do Gliwic. 

(…) 

No i w styczniu w 45 mój ojciec był w wojsku. W 39 w sierpniu był powołany do wojska  

w Norymberdze w Nürnberg. No a myśmy, znaczy matka zdecydowała w styczniu przed 

nadejściem Rosjan że wyjeżdżamy. No i mieszkaliśmy w NRD. Bieda tam była niesamowita bo to 

był ruski sektor no i w 48 zdecydowała że wracamy. O ojcu nie było nic wiadomo. Był 6 lat  

na wojnie i 4 lata jako ruski jeniec. Minsburg-Zaszew ale dopiero dowiedzieliśmy się jak byliśmy 

w Bytomiu z powrotem. Ale oczywiście nic nie mieliśmy bo nam wszystko zabrano – jako Niemcy. 

W naszym mieszkaniu był warszawiak. Matka tam zostawiła klucze komuś z sąsiadów,  

no wszystko Niemcy, ale wszystko zostało myśmy tylko wyjeżdżali no ale co jak dlaczego to było 

wszystko Tabu i nigdy się o tym nie mówiło. Jak przyjechaliśmy do Polski w kwietniu w 48. 

Oczywiście ja po polsku nie umiałem nie. No ale moja weryfikacja na Polaka było „Ojcze Nasz”  

i „Zdrowaś Mario” to umiałem i wiem że w szkole jako dziecko skrępowany byłem prawda  

i ze strachem to mówiłem. Wszystko dookoła polskie a człowiek… … no co by jeszcze 

powiedzieć…. No i później we wrześniu poszedłem do szkoły ale już miałem 9 lat, ale byłem 

szczupły tak więc nie było tej różnicy a zresztą było tyle starszych bo to jeszcze Niemcy zostali  

i Ślązaki polskie, niemieckie no … mieszanka była niesamowita. No a nauczyciele byli srodzy… 

wszystko było z nienawiścią do Niemiec.  

A ta właśnie weryfikacja na Polaka te „Ojcze Nasz”, „Zdrowaś Mario”, skąd to Pan w sumie 

znał? Bo… 

Nie no to nas tam w sumie matka uczyła. Bo ta starsza siostra nie chciała jechać no ale jakoś … 

nie wiem … jechaliśmy do Magdeburga tam był pociąg. Znaczy tam była zbiórka i w tych 

krowiarkach przyjechaliśmy tutaj… 

Z powrotem  

Przez Szczecin, no ale jako dziecko sześcioletnie wszystko nie znam.  

(…) 

A zanim uciekaliście. To pan chodził do niemieckiej szkoły tu? 

Nie no to nie chodziłem bo miałem 6 lat. 

6 lat, czyli się Pan jeszcze na ten okres szkolny nie załapał czyli rzeczywiście gdzieś 

dopiero po powrocie… 



Po powrocie tutaj do… I mogę powiedzieć że dosłownie w ciągu 4 miesięcy umiałem „mówić”.  

A byłem w 5 klasie to byłem tu … to uczyłem Niemców języka polskiego. Nie umieli „ą” „ę”,  ja 

połapałem szybciutko to i nie było problemu. Nikt nie poznał. No może akcent miałem inny, ale 

nie miałem problemów później w szkole. 

Czyli pomagał Pan w sumie tym, którzy tak… 

Ja byłem wytypowany jakoś, ja nie wiem dlaczego. Ja pamiętam jeszcze te domy tam dzisiaj już 

nie są bo to było tam jeszcze – Plac Kościuszki dzisiaj, Plac Stalina, Adolf Hitler Platz, później 

Boulevard były Franciszka Józefa bo to Austria też była tutaj też przecież. To uczyłem i tak „Łoch” 

mówię „Ty gamoniu ty nie umiesz” a matka mówi „ale zrozum, my w domu mówimy  

po niemiecku” no „my też mówimy” dlatego mój język został i później rozmawiałem z nią po 

niemiecku  to była zdziwiona bo ona przecież nie wiedziała o tym. Także no … różnie było. A fala 

później w 56 jak Gomułka nadszedł, to  już… dużo jeszcze było Niemców w tych latach prawda,  

a później to wszystko się jakoś potraciło. Tak że z moich tam kolegów … a myśmy zostali. 

(…) 

Że nauczyciele byli raczej nastawieni wrogo do niemieckiego… 

Tak strasznie. Na Niemców i tak dalej. Bo wiem takie sytuacje były. Nie wiem to był rok… Ten 

Wyścig Pokoju to było coś – NRD, Czechy, Polska – rywalizacja prawda. I było, że Polska  

do Łodzi miała 18 minut, bo to drużynowo się liczyło, przewagi na Niemcami, nad NRD no i … ale 

to dopiero po latach wyszło bo ja się też interesowałem sportem – grałem w piłkę w tenis … i … 

byli bardzo nastawieni źle, a taki chłopak był a myśmy byli taka, Ślązaki byli tam też … Niemcy 

między tymi, tam żeśmy w piłkę grali zawsze. I on coś tam nie wiedział a taka nauczycielka była 

tam z kresów wschodnich mówi „To nie wiesz, to nie wiesz” mówi „Ale kto wyścig wygrał to 

wiesz!” „Niemcy, Niemcy, Niemcy!” ryczała. Taka nienawiść była,  a synek w ogóle taki … anty 

sportowy on w ogóle z nami nie miał.  Synek był taki nie… za przeproszeniem klipa. Nie, nie, 

sportem się nie interesował… 

Czyli mu się oberwało po prostu za to że Niemcy… 

Ale była nienawiść, nie można było prawda…  Z resztą nikt tam nie … po niemiecku w szkole … 

no między nami… 

(…) 

A właśnie o. Jak miałby się Pan zdefiniować jako Polak, Niemiec, Ślązak to gdzie by się 

Pan na dzień dzisiejszy… 

No wie Pan, nie wiem, czy to można już dziś tak otwarcie tak powiedzieć… no nie wiem… No ja 

Polakiem nie będę nigdy. Mam ducha niemieckiego, wychowany w niemieckim duchu, ale 

lojalnym obywatelem byłem bo przepracowałem 43 lata. Nigdy konfliktów nie było. Te wszystkie 

odznaczenia za Gierka dostawałem prawda, tam „przodownik socjalistyczny”, „racjonalizator” 

miałem 19 pomysłów. Nigdy nikt nie wiedział prawda, bo w naszej firmie było dużo z kieleckiego, 

tak że nawet nie zmieniłbym nazwiska a na R. w ogóle to by… to bym był stracony. Żyło się 

razem bo wie pan były takie czasy, że jeden drugiemu pomagał.  



A w których latach Pan z powrotem do R.? Czy dalej legalnie się Pan pisze Józef. 

A dopiero teraz jak byłem na emeryturze. To jest 15-16 lat do tyłu.  

Czyli po przejściu na emeryturę. Czyli dalej gdzieś tam ta obawa była.. 

Tak była. Ja zresztą mówię teraz, wszystkie dokumenty zmieniam ja już 43 lata pracowałem,  

a później pracowałem 3 lata jako tłumacz języka niemieckiego, bez szkoły. Tylko firma się 

rozleciała bo się tam pokłócili. Ale bardzo mi się fajno pracowało. No ale coś wiedziałem.  

(…) 

To może przejdźmy już od razu rzeczywiście do tych lat 90tych jak już Niemcy się 

zjednoczyły i rzeczywiście przyszła już taka prawdziwa odwilż. Tworzenie się mniejszości 

niemieckiej, organizacji pierwszych mniejszości niemieckich. Czy Pan przypomina sobie 

jak to się odbywało? 

Nie, ja się nie zapisywałem bo mieszkałem w Tychach, no a w Bytomiu miałem znajomych którzy 

tam byli ale jakoś…nie wiem. 

(…) 


