
Wywiad z panem Markusem – Polakiem, który od wczesnego dzieciństwa mieszka 

w Niemczech 

Pierwszym i - jak dotąd dla mnie - najważniejszym wywiadem z naszej wymiany polsko - 

niemieckiej była rozmowa z panem Markusem z administracji i promowania finansowego 

z urzędu powiatowego Märkischer. Cała nasza rozmawiała przebiegała bardzo swobodnie 

i w bardzo przyjemnej atmosferze. 

Pan Markus powiedział, że powszechnie znanym faktem jest to, że Polacy twierdzą, iż język 

niemiecki należy do języków trudnych i ciężko jest się go nauczyć, on jednak nie potwierdza 

tego, nauka języka przyszła mu dość łatwo, może dlatego, że był dzieckiem, kiedy zaczął 

poznawać ten język. 

Powiedział nam, że urodził się w Lublińcu, a 36 lat temu razem z całą rodziną przyjechał do 

Niemiec. Miał wtedy 8 lat, ani on, ani jego siostra, ani rodzice nie umieli języka niemieckiego 

i nigdy wcześniej nie mieli z nim styczności. Pierwszą osobą, którą przyjechała do Niemiec 

był jego tata. Przebywał tam pół roku, by sprawdzić, czy pomysł z wyjazdem będzie możliwy 

dla jego rodziny, czy dają sobie tutaj radę. Pan Markus powiedział, że gdy dowiedział się, że 

wyjeżdża do Niemiec był bardzo szczęśliwy, ponieważ Niemcy kojarzyły mu się 

z dobrobytem i luksusem w porównaniu do Polski. 

Najtrudniejszą rzeczą dla niego w pierwszych dniach pobytu w Niemczech było 

przystosowanie się do życia wśród całkiem nowej młodzieży i szkoły. Nie wiedział do końca, 

co się dzieje, bo nie rozumiał, co ludzie do niego mówią. Było to dla niego niekomfortowe, 

ponieważ bardzo chciał się zapoznać z nowymi ludźmi, a nieznajomość języka była niemałą 

przeszkodą. Jednak z pomocą przyszli nauczyciele, jego siostrę, jak i jego samego uczyli 

języka niemieckiego. Robili to po to, żeby oni mogli, jak najszybciej odnaleźć się w nowym 

towarzystwie i sytuacji życiowej. Podczas rocznego pobytu w Niemczech bardzo szybko 

nauczył się języka, więc z czasem czuł się coraz lepiej. 

Pewni tego, że nie wrócą już do Polski byli po dwóch latach pobytu w Ludenscheid. Wybrali 

ten region, ponieważ jego tato był ślusarzem, a w tamtym momencie był to bardzo 

poszukiwany zawód. Dzięki temu i pomocy kolegi ojca, dostał on pracę. 

Największym zaskoczeniem dla pana Markusa po przyjeździe do Niemiec było to, że nie było 

tutaj bloków, osiedli typowych, które były w Polsce. Nie było również dzieci, które by wyszły 

z domu i po prostu bawiły się na placu zabaw, przez co nie wiedział, jak ma spożytkować 

czas wolny i jak ma poznać nowych ludzi. W Polsce zawsze wiedział, że na podwórzu będzie 

cała jego klasa i jego przyjaciele i tam zawsze będą mogli się pobawić albo pograć w piłkę. 

Ciężko mu było się do tego przyzwyczaić. 

Na pytanie, co w dalszym ciągu jest praktykowane u niego w domu, co ma typowo polskie 

korzenie powiedział, że zdecydowanie kuchnia oraz różne polskie tradycje. Jego mama 

zawsze kochała gotować, przez co najczęściej na obiad w domu była polska potrawa. Na 

święta Bożego Narodzenia albo Wielkanoc również były w większości tradycyjne dania. 

Tradycją również było to, że w niedzielę chodzi do kościoła, podczas gdy w Niemczech nie 

było to tak rozpowszechnione. 

Kolejną trudnością było to, że nie miał stałego kontaktu z rodziną, ponieważ był on bardzo 

utrudniony, a pan Markus był bardzo zżyty ze swoimi kuzynami i przyjaciółmi. Tęsknił za 

rodziną, która została w Polsce i cieszył się za każdym razem, kiedy przyjeżdżał do Polski, 

ponieważ wiedział, że na pewno wykorzystać ten czas w stu procentach podczas zabawy 

i spotkań z kuzynami i przyjaciółmi. Markus powiedział, że niespotkanym było dla niego 

organizowanie przez miasto świetlic środowiskowych dla dzieci z mniejszości polskiej, by 



doszkolić ich język niemiecki oraz zajęcia opiekuńcze, które miały na celu pomóc 

w odrabianiu zadań i opiekę nad dziećmi w czasie, gdy rodzice pracowali albo chodzili na 

kursy językowe.  

Pan Markus w dalszym ciągu rozmawia po polsku z rodzicami oraz ze swoją żoną, która 

również jest Polką. Poznali się kilka lat temu na polskim weselu jakichś znajomych. Pan 

Markus stwierdził, że w gruncie rzeczy Polacy „przyciągają się” do siebie, cieszy się, że 

znalazł żonę Polkę, bo te wspólne losy dają im płaszczyznę porozumienia. Mają dwoje 

dzieci: córkę wieku 7 miesięcy i trzyipółletniego syna. Chcą nauczyć swoje dzieci języka 

polskiego, jednak pan Markus boi się, że może źle nauczyć dzieci, ponieważ nie pamięta już 

części zasad i niektórych słów. Przede wszystkim chce przekazać im polskie tradycje 

i obyczaje. 

Jego wspomnienia z dzieciństwa odżywiają za każdym razem, gdy przyjeżdża do 

Polski. Powiedział, że czuje się w 70% Niemcem i 30% Polakiem, ponieważ pomimo tego, że 

mieszkał przez praktycznie całe swoje życie w Niemczech, w dalszym ciągu czuje miłość do 

ojczyzny i traktuje Polskę jako swoją drugą ojczyznę. Ułatwieniem dla niego, jeśli chodzi 

o życie i pracę w Niemczech, był również fakt, że nie widać było po nim, że jest Polakiem, 

ponieważ bardzo dobrze mówił po niemiecku, dlatego teraz czuje się w Niemczech dobrze, 

tu jest jego miejsce. 

Oczywiście podczas naszego wywiadu nie mogło zabraknąć pytania o stereotypy 

o Polakach. Pan Markus powiedział, że w tym momencie takie stereotypy i różne 

przekonania o Polakach nie są tak popularne jak kiedyś. On sam nigdy nie doświadczył 

jakiegoś gorszego traktowania. Polacy są akceptowani, szczególnie dzięki bliskości naszych 

kultur. 

Najważniejszym pytaniem całego wywiadu był temat II wojny światowej. Pan Markus 

powiedział, że na historii w szkole jest wciąż powtarzane jest, że nigdy ta sytuacja nie może 

się powtórzyć, ponieważ faszyzm, wojna było to coś okropnego i strasznego. Jego zdaniem 

większość Niemców ma ogromne poczucie winy za wojnę, a około 95% myśli, że powinno 

odkupić swoje winy, dlatego są w tym momencie krajem otwartym na imigrantów i różnych 

odmiennych poglądów.  

Wspomniał także, że nigdy nie doświadczył dyskryminacji z powodu bycia Polakiem. Zawsze 

traktowano go z należytym szacunkiem i przenigdy nie czuł się poniżany. Nie wytykano mu, 

że jest Polakiem, co więcej jego pochodzenie i znajomość języka polskiego, przydały mu się 

w pracy podczas niektórych spotkań z różnymi kontrahentami. 

Pan Markus okazał się być bardzo ciekawą i energiczną osobą, a wywiad, który z nim 

przeprowadziliśmy był kopalnią wiedzy na temat tego jak wyglądało życie Polaków, 

w szczególności jego, po przyjeździe do Niemiec i tego jak ono się zmieniło. Powiedział, że 

był bardzo zadowolony z wyjazdu z Polski, ponieważ w Niemczech mógł prowadzić życie, 

które doprowadziło go satysfakcjonowało stanowiska pracy, znajomych, zbudowania rodziny. 

Powiedział, że w Polsce prawdopodobnie też by mógł to osiągnąć, ale na pewno nie byłby 

tak szczęśliwy jak jest w tym momencie. Zawsze będzie pamiętał o tym, że jest Polakiem 

i zawsze będzie miał Polskę w sercu, ponieważ jest bardzo ważna dla niego i dla jego całej 

rodziny. 
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