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Zdzisław Nowrotek

Zarzecze, wieś niezwykła. 800 lat istnienia! W 2023 roku będzie obchodzić swój
znakomity jubileusz.
Aby upływający czas nie zaćmił blasku jego świetnej przeszłości, opracowano ten tekst.
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1. Wspomnienie Zarzecza
Goczałkowickie jezioro połyskuje błękitem fal od ponad pół wieku. Więc od niedawna. A w
jego głębinach schowane są tajemnice tysięcy ludzi niegdyś tam mieszkających, ich życiowe
historie, materialny dorobek, niebanalna kultura, mowa.
Mało kto dziś pamięta, że na miejscu zalewu rozpościerała się jedna z najstarszych i najlepiej
zagospodarowanych miejscowości regionu – Zarzecze. O mieszkańcach tej wioski zawsze
krążyły „legendy”. O ich gospodarności, pracowitości, hardości, solidarności, miłości do swej
ziemi, poczuciu dumy, religijności, ale także o specyficznym humorze i temperamencie.
Potrafili bawić się na cotygodniowych hucznych „muzykach” przy czterech działających
kapelach, w licznych, bo ośmiu (!) gospodach. No i o oczywiście ten ich język! Jedyny,
niepowtarzalny, który sam w sobie był zabytkiem. Sąsiedzi ich przedrzeźniali: Muzykantów
bało siedam, a jany jedan bambnowoł. Odnosili się w ten sposób do ich dziwnej mowy, a
także muzykalności.
Wieś ta bynajmniej nie leżała na końcu świata, a całkiem blisko, bo graniczyła od zachodu
z Zabrzegiem i można tam było niegdyś dotrzeć z Dziedzic autobusem. W 1954 roku nastąpił
dramat. Budowa Zbiornika Goczałkowickiego w tym miejscu pochłonęła 90 procent
powierzchni wsi wraz z jej historycznym centrum. Zarzeczanie w liczbie 3300 osób trafili do
72 różnych miejscowości. Rozebrano 458 gospodarstw, 2 szkoły, 2 kościoły oraz inne budynki
publiczne, nawet cmentarz. Na niezalanych peryferiach dzielnic Podgrobel, Rykalec oraz
Nowy Staw pozostało tylko 200 osób. Rozproszona społeczność utraciła znamiona zwartej
wspólnoty, która funkcjonowała przez 730 lat (!), gdyż Zarzecze powstało w podobnym
czasie co Bielsko i Pszczyna. Założycielem osady wspominanej w dokumentach już w 1223
roku był książę opolsko-raciborski, w czasach gdy Księstwa Cieszyńskiego jeszcze nie było
(1290). Dla porównania - pierwsze wzmianki o sąsiednich miejscowościach są późne: Zabrzeg
1518, Chybie 1568, Ligota 1452, Bronów 1566.
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Mapka Zarzecza z nazwami dzielnic

Zarzecze, od lewej: urząd gminy (stara szkoła), kościół pw. MB Śnieżnej, plebania
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Okazałe jak na wieś było centrum Zarzecza. Pośród budowli rzucał się w oczy wielki,
przeszklony trójkondygnacyjny budynek szkoły nr 1 z roku 1924, dwubryłowy z ogromnym
dachem, przypominający dużą budowlę miejską. W Zarzeczu Górnym znajdowała się szkoła
nr 2, zbudowana w 1938 roku w stylu modernistycznym. Jej elewację wykonano z ozdobnego
kamienia. W obu szkołach naukę pobierało aż 600 uczniów.

.

Szkoły w Zarzeczu

W zabytkowym budynku starej szkoły mieściła się siedziba urzędu gminnego. Plebania
imponowała rozmiarami. Elewacje niektórych budynków zdobione były piękną, oryginalną
sztukaterią (patrz zdjęcie gospody).
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Budowle sakralne były we wsi dwie: kościół parafialny pw. MB Śnieżnej z 1789 roku oraz
duża kaplica mszalna rozmiarów kościoła w dzielnicy Gołysz.

Kościół pw. MB Śnieżnej, ołtarz, plebania
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Zarzecze, grupa weselników na tle gospody, oryginalna sztukateria na elewacji

Inne osobliwości wsi, to aż cztery strażnice, osiem gospód - choć jeśli policzyć działające
w różnym czasie, to było ich tuzin: U Augusta (U Przewoźnika), U Moryca, Nowo Karczma
(U Krzempka), U Kasperka, U Jurgi (Rosensztraucha), U Lustgartena, U Adamka, U Kubosza, U
Babki, U Zieleźnika, U Witosza (potem OSP). Mieszkańcy bawili się na organizowanych w
każdą niedzielę zabawach, na przemian w jednej z karczm i którejś z czterech kapel. W
orkiestrach tych grała ponad setka muzykantów. Przypadająca na sierpień słynna doroczna
zabawa dożynkowa zwana „Żniwówką” trwała od rana do nocy, rozpoczynała się od mszy św.
oraz ulicznego, wielce paradnego korowodu.
Wieś składała się z sześciu dzielnic, w których mieszkali: dolniocy, odmościocy, brandysiocy,
rykalocy, podgroblocy i gołyszocy. Część terytorium wioski było położone na drugim brzegu
Wisły na skutek zmiany koryta tej rzeki po powodzi w 1732 r. Stąd wiodła przez most droga
do wsi leżącej na Górnym Śląsku o nazwie Wisła Mała, zwana dawniej Wisłą Niemiecką.
Ciekawym zjawiskiem była nadfrekwencja nazwisk. Wiele rodzin nosiło to samo nazwisko,
np. Dziendziel, Krzempek, Kajstura, Pisarek czy Przemyk. Dlatego w powszechnym użyciu
były przydomki i przezwiska, często bardzo oryginalne, nierzadko dowcipne, jak: Deska,
Młotek, Kura, Cebula, Kilometer, Pituś itd.
Gołysz. Nazwa tej dzielnicy pochodzi od miejsca zwanego gołyszem, czyli „ogołoconym”
terenem, powstawałym wskutek karczowania lub wypalenia lasów w czasie zakładania wsi.
Nazwa gołysz sama w sobie jest zabytkiem językowym, a dzielnica najpewniej była najstarszą
we wsi.
Gołysz był jednak słynny z innej przyczyny. Znajdowała się tam kaplica z 1866 roku (na
miejscu drewnianej, pochodzącej z roku 1768) na tyle duża i okazała, że często nazywana
kościołem, otoczona pięknymi lipami. A we wnętrzu obraz Matki Boskiej Gołyskiej cudami
słynący. Jak głosi legenda, przed dwustu laty pewnego parobka z Zarzecza nie było stać na
zakup obrazu z wizerunkiem MB Częstochowskiej na straganie pod jasnogórskim klasztorem.
Kiedy zawiedziony odchodził, obraz sam niesiony wiatrem trafił w jego ręce, a potem został
przezeń przyniesiony do Gołysza.
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Do Matki Boskiej Gołyskiej odbywały się
trzy procesje w roku. W maju błagalna
o dobre urodzaje, w lipcu odpustowa i we
wrześniu dziękczynna za dobre plony.

Kaplica mszalna w dzielnicy Gołysz, ołtarz
i obraz MB Gołyskiej
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Do Gołysza napływały piesze pielgrzymki wiernych z całej okolicy: Zabrzega, Ligoty, Chybia,
Łąki, Wisły, Goczałkowic, Strumienia, Czechowic, Dziedzic, Rudzicy, a nawet Skoczowa,
Brzeźca i Studzionki. Pielgrzymki zmierzające na odpust 2 lipca po święcie Nawiedzenia NMP
miały bardzo uroczystą oprawę. Parafialnym grupom ze sztandarami i krzyżami często
towarzyszyły orkiestry. W czasie marszu modlono się i śpiewano pieśni religijne, zwłaszcza
maryjne. Po drodze zatrzymywano się przy przydrożnych kapliczkach na modlitwę. Odpust
gromadził co najmniej kilka tysięcy wiernych. Odpustowa suma była zawsze bardzo
uroczysta, celebrowana przez wielu księży. Nabożeństwo uświetniały 4 orkiestry. Pieśnią
maryjną poświęconą Matce Boskiej Gołyskiej wykonywaną na początku odpustu i przy innych
okazjach była Witaj nam Mateczko, my przyszli k Tobie. Kulminacyjnym momentem było
wykonanie pieśni Przy obchodzie nawiedzenia Twego, a po procesji Ciebie Boże chwalimy
przy akompaniamencie orkiestr, dzwonów oraz wystrzałów z moździerzy. Po obu stronach
drogi i przed kościołem stały niezliczone kramy z dewocjonaliami, słodyczami i zabawkami.
Były obiektem pożądania dzieci, ale też dorosłych. Tych ostatnich przyciągało również
chłodne piwo w pobliskiej gospodzie u Kasperka. Dużą atrakcją była dla odważniejszych
karuzela, czyli karazol u niejakiego Kocura.

Zabytkowe kaplice

Na odpuście spędzano cały dzień. Do południa marsz
pielgrzymkowy, potem przywitanie z Gołyską Panią,

uroczysta msza, podziękowania za otrzymane łaski, następnie nie mniej oczekiwane
odpustowe atrakcje, a po południu nieszpory i powrót do odległych wsi. Jednak wszyscy
uczestnicy byli zawsze usatysfakcjonowani i przybywali w to miejsce w następnych latach.

***
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Zapora Goczałkowicka jest płytka. Są lata, w których z powodu suszy, niedoboru wody lub
prac konserwacyjnych odsłaniają się miejsca, gdzie… istniała wieś.

Cmentarz zarzecki odsłonięty w czasie suszy, na betonowej płycie ludzkie czaszki

2. Zorzycko rzecz – zarzecka mowa

Wprowadzenie
Wraz z wysiedleniem mieszkańców Zarzecza w 1954 roku bezpowrotnie przepadła
oryginalna, niepowtarzalna zarzecka mowa, którą się posługiwali – zorzycko rzecz.
Występowała tylko w tej małej enklawie. W warunkach rozproszenia jej użytkowników,
przestała być mową wspólnotową. Kto chociaż raz miał okazję ją usłyszeć, łatwo zauważył, że
wyróżnia się spośród innych dźwięcznym brzmieniem, wszędobylską głoską a, łagodnym
akcentowaniem, spokojną intonacją oraz archaicznym słownictwem. Obecnie żyje już garstka
tych, którzy ją znają, są nimi osoby w sołectwie Zarzecze i rozrzuconej w 70 miejscowościach
diasporze1.

1

Z. Nowrotek, Ostatnie roki, Zabrzeg 2017, s. 223.
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Szukanie śladów pisanych
Niestety nikt gwary tej nie zbadał i nie napisał w niej dłuższego tekstu, aczkolwiek
zarzeczanie byli bliscy szczęścia, gdy w 1897 roku urodził się tutaj pisarz Ludwik Kobiela,
autor popularnej przed wojną książki Żabi kraj2.

Na fotografiach: Ludwik Kobiela – pisarz; jego syn, znany
aktor Bogusław Kobiela

Zbiór opowiadań na tyle barwnie i sugestywnie opisywał ten mało znany skrawek śląskiej
ziemi, że wioskę uznano za centrum tej krainy. Utwór rozsławił miejscowość, lecz nie
wyeksponował zarzeckiej mowy, tym bardziej jej nie udokumentował. Zastosowana w
utworze stylizacja gwarowa w przewadze jest cieszyńska, sporadycznie zarzecka. Wszystko
wskazuje na to, że Kobiela nie docenił unikatowości zarzeckiego języka mimo, że w
niektórych biografiach określa się go także jako folklorystę.
W drugiej połowie XX wieku, w sąsiednim Strumieniu działał, pochodzący z Rzeszowa,
Marian Wójtowicz. Ten entuzjasta śląskiej mowy, którą nauczył się od babki, jako jeden z
nielicznych, był świadom wyjątkowości gwary zarzeckiej i apelował do jej zbadania3. Ten
wszechstronny twórca, również utworów scenicznych, w dwóch krótkich przedstawieniach o
zabawnych tytułach „Fojt to je fojt i zbyte” oraz „Włómani z gwołtym”4 wykreował postacie
zarzeczan mówiących po swojemu. Role fojta Smyczka i jego żony fojcinej Smyczkuli okazały
się najdłuższymi fragmentami zarzeckiej mowy zapisanymi kiedykolwiek! Utwory pochodzą
z lat 80. minionego wieku, opublikowane dwukrotnie, ostatnio w 2021 roku przez
Biblioteczkę Nowej Formacji w książce Roztomili ludkowie. Książka, wraz z niewielkim
2

L. Kobiela, Żabi Kraj, Zarzecze 1997.
M. Wójtowicz, Roztomili ludkowie, [red. Mirosław Siemiński], Mnich 2021, s. 171-172.
4
tamże, s. 13-50.
3
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słowniczkiem gwary, może posłużyć jako znaczące źródło językoznawcze. Wójtowicz
zastosował własny system zapisu gwarowych głosek, niewielkim mankamentem jest
niekonsekwencja jego stosowania. Wyraził także swe uwagi na temat pochodzenia gwary
słusznie sytuując ją pośród gwar starośląskich5.
Do źródeł wiedzy o Zarzeczu i używanej tam gwarze dołączyć można 30-stronicową
publikację Antoniego Ferfeckiego pt. Historia Zarzecza, rok wydania 1994. Jednakże
merytoryczna zawartość publikacji zarzeckiego nauczyciela w zbyt małym stopniu uzasadnia
jej wymowny tytuł6.
Zarzecka Izba Regionalna znajdująca się w Chybiu posiada bogate zbiory, w tym czasopism i
książek, które dokumentują przeszłość Zarzecza oraz losy zarzeckiej diaspory. Izbę prowadzi
Towarzystwo Miłośników Zarzecza. Wśród zgromadzonych materiałów nie napotkałem
jednak na teksty dotyczące zarzeckiej gwary, a znajdujące się tam słowniczki okazują się
pochodzić z innych rejonów Śląska. W tomiku V periodyku „Pamiętnik Zarzecki” z roku 2004
natrafiamy na obiecujący rozdział pt. Po naszymu, po zorzycku7. Tytuł rozpala umysł, lecz w
dwóch tekstach nieznanego autora wyrazy i wyrażenia pochodzą z gwary cieszyńskiej, a nie
stricte zarzeckiej.

Charakterystyka gwary
Urodzony na granicy z Zarzeczem, w zabrzeskim Podjaziu, znałem zarzeczan wielu. Dzieliłem
z nimi los przesiedleńca. Często słyszałem ich mowę. Miałem szczęście nasłuchać się
opowieści po zarzecku od Jadwigi Dziendziel, która była częstym gościem w domu moich
dziadków w Ligocie. Udało się także przeprowadzić wywiady i konsultacje z zakresu
zarzeckiej gwary z osobami, które ją znały i kiedyś używały, Henrykiem Francuzem,
Ludwikem Kajsturą, Emilem Kajsturą (niespokrewnieni). Cennymi okazały się także
informacje pozyskane od Erwina Białka, Ludwika Białka, Grażyny Uchyły, Marii Brzóski, Anny
Kopeć, Mieczysława Paszka, Anny Przybyły, Zbigniewa Szypuły, księdza Emila Dyrdy.
Utrzymująca się dłuższy czas epidemia covid niestety uniemożliwiła przeprowadzenie
dalszych konsultacji i badań.
W oparciu o wymienione źródła, obserwacje i badania własne oraz informacje z zakresu
dialektologii regionu śląskiego zawarte w pracach Jana Miodka8, Izabeli Winiarskiej9, Alfreda
Zaręby10 Henryka Jaroszewicza11, Danuty Kocurek12 oraz innych, udało się sformułować
następujące wnioski na temat gwary zarzeczan:

5

tamże, s. 172.
A. Ferfecki, Historia Zarzecza, Zarzecze 1994.
7
E. i H. Przemyk, Pamiętnik Zarzecki, Zarzecze 2004, s. 191-198.
8
J. Miodek, ABC polszczyzny, Wrocław 2006, s. 14-15.
9
I. Winiarska, Cechy językowe dialektu śląskiego, http://www.dialektologia.uw.edu.pl/, dostęp 15.12.2021.
10
A. Zaręba, Szkice z dialektologii śląskiej, Katowice, 1988.
11
H. Jaroszewicz, wachtyrz.eu, tabele odmiany czasownika być, dostęp 10.01.2022.
12
D. Kocurek, Gwara wyznacznikiem tożsamości regionalnej, Cieszyński Almanach Pedagogiczny 3, 2014, s. 5052.
6
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1. Wyrazistą cechą zarzeckiej gwary jest znaczna frekwencja samogłoski a słyszalnej w dużej
grupie wyrazów, jak: idamy, panianka, sanek, tan, żamła (idziemy, panienka, synek, ten,
bułka) itp. Głoska ta występuje w temacie słowotwórczym i ma postać przegłosu. Jednakże
do tego zjawiska fonetycznego nie doszło w gwarze zarzeckiej, lecz w języku ogólnopolskim.
W dawnej polszczyźnie mówiło się: biada (bieda), cana (cena), krzasło13 (krzesło) itd. To
zarzeczanie pozostali przy starych formach sprzed setek lat, zachowując je do
współczesności. W mowie zarzeckiej zakotwiczone są zatem zjawiska pochodzące jeszcze
sprzed tzw. przegłosu lechickiego14, który miał miejsce w języku polskim w wiekach IX-XII.
Nieprawdopodobne? Nie, gdyż wiele wyrazów, którymi wszyscy się posługujemy ma jeszcze
starszy, praindoeuropejski rodowód sprzed kilku tysięcy lat, np.: matka, syn, brat, siostra,
nos, słońce, owca, liczebniki dwa, trzy, siedem15 i bardzo wiele innych.
2. Zarzecka mowa obfituje w głoskę nosową powstałą na bazie samogłoski a identyczną jak
w gwarach zachodniośląskich. W międzynarodowym zapisie transkrypcyjnym IPA znak ten
przybiera postać ã. Spotykamy go często w regionalnych publikacjach górnośląskich16. Z kolei
u polskich językoznawców17 przeważa zapis w postaci an / am. Przykłady: idã, gãsi, Jãdrys,
kãpka / idam, gansi; Jandrys, kampka (idę, gęsi, Jędrys, kępka). Ponieważ identyczny dźwięk
słyszymy podczas wymowy obcojęzycznego słowa bransoletka, możemy go używać jako
wygodny wzorzec dla wymowy tej nosówki. Należy zauważyć, że zarzeczanie nie rozróżniają
głosek ą, ę, zastępują je jedną, tą właśnie głoską. W polskim alfabecie odpowiedniej litery
brak. Aby zarzecką mowę utrwalić w piśmie należy ustalić zasady zapisu głosek.
Należy zauważyć, że głoska a oraz jej dźwięczny wariant ã stanowią najbardziej
rozpoznawalną cechę zarzeckiej mowy.
3. Językoznawca Henryk Jaroszewicz zwraca uwagę na dwa pełnoprawne wzorce odmiany
czasownika być na obszarze Śląska: bydziesz – bandziesz, bydzie - bandzie, bydziecie bandziecie (tabela18). O ile pierwszy paradygmat występuje w gwarach na wschodzie
regionu, o tyle drugi w gwarach zachodniośląskich.

13

Wikipedia, https://pl.wikipedia.org/wiki/Przeg%C5%82os_lechicki, odczyt 20.01.2022.
tamże.
15
I. M. Szanskij, Kratkij etimologiczeskij slowar russkogo jazyka, Moskawa 1971; W. Boryś, Słownik
etymologiczny języka polskiego, Kraków 2008.
16
H. Jaroszewicz, wachtyrz.eu, tabele odmiany czasownika być, dostęp 10.01.2022.
17
I. Winiarska, Cechy językowe dialektu śląskiego, http://www.dialektologia.uw.edu.pl/, dostęp 15.12.2021.
18
H. Jaroszewicz, wachtyrz.eu, tabele odmiany czasownika być, dostęp 10.01.2022.
14
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Oba wzorce, z niewielkimi różnicami, były używane przez zarzeczan. Interesujące, że wariant
zachodniośląski był preferowany. Zwrócił na to uwagę nauczyciel Antoni Ferfecki, który
wspomina swoje pierwsze spotkanie z dziećmi w szkole w Zarzeczu, w 1922 roku: „Gdy
wszedłem do klasy, wszystkie wstały i według przyjętego wówczas zwyczaju przywitały mnie
Niech bandzie pochwalóny Jezus Chrystus na wieki wieków aman19.
4. W części wyrazów zauważyć można zmiękczenie twardych tematów: grziby, grzich, krziwy,
pokrziwa, nejlepszi, rusził, służił, susził, szafarził, wystrasził etc. Takie brzmienie występowało
jeszcze w starej polszczyźnie, do dziś zachowało się w pobliskim języku czeskim
(morawskim).
5. Podobnie, jak w staropolskim i w innych gwarach śląskich, głoska o często bywa
pochylona, przybierając postać ó: chrómy, dóm, kóń, łóński, natóż, słószny itp. W
transkrypcji IPA oznaczany jako ō.
6. Uderzająca jest obfitość archaizmów, które występowały w języku staropolskim: chrómy,
gibko (szybko), kiszka (zsiadle mleko), króm (oprócz), moc (dużo), opatrunek (opieka), pąć
(pielgrzymka), przeto, roztomiła, statek (gospodarstwo), udzierżyć, włodarz20 itd. Do
staropolskich, nawet prasłowiańskich zaliczymy także aoryst ch w czasownikach byłech,
robiłech, widziołech obecny w całym dialekcie śląskim. Z polszczyzny zniknął w XVII wieku.
7. Najpowszechniejsze, zarazem najliczniejsze, są zapożyczenia cieszyńskie: darebok,
dwiesta, łacny, naozaist, rosprawiać, rządzić, rzykać, skrep, spadki, stróm, stwora, szumny
(piękny), szykowny i wiele innych. Gwara cieszyńska, na skutek wielusetletniego
oddziaływania stała się, co zrozumiałe, fundamentem leksykalnym dla gwary zarzeckiej.
8. Duża liczba wyrazów posiada charakter ogólnośląski: bajtel, ciepać, kiery, kludzić, utopiec,
fest, kryka, nika, nierychtyk, ostuda, przeca, puklaty, snoplok, szelóntać, szerować,
szpotawiec, żamła21 itd.
9. Dość często napotykamy na zapożyczenia obce, niemieckie: becyjóng, fet, ganc, kierchow
(kierchóf), paktasza, szpas, sztandy itp. oraz czeskie: bożatko, cesta, fucziła, naszczywić,
piekny, przoć, siedlok, toć, uż, wszecko itd.
10. W szyku wyrazowym zdania napotkać można na inwersje, co jest charakterystyczne dla
mowy dawnej: żodyn nie powiy, że mo sie Maryja na Zorzyczu źle (żodyn nie powiy, że
Maryja mo sie źle na Zorzyczu); ludzie poczli to miyjsce nawiydzać (ludzie poczli nawiydzać to
miyjsce); ludzie do Panianki moc tesknili (ludzie moc tesknili do Panianki); co roku procesyj
było aże trzi, (co roku było aże trzi procesje), we świat daleki (w daleki świat) itd.
11. W zdaniach wyrazy określające pozostają w mianowniku, odmieniają się tylko wyrazy
określane: świyżo wodã, młodo żónkã, piyrszo nockã, szumniejszo kaplicã, kaplicã wielko jak

19

A. Ferfecki, Historia Zarzecza, Zarzecze 1994, s. 12.
W. Boryś, Słownik etymologiczny języka polskiego, Kraków 2008; inne źródła.
21
http://www.slownikslaski.pl/#S; https://www.antryj.pl, odczyt 25.01.2022; inne źródła.
20
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kościół itd. Podobnie jest w sytuacji występowania kilku określeń: szumniejszo, wielko
kaplicã.
12. Rzeczowniki z końcówkę –y (Rudzicy, kaplicy, północy), w zarzeckim przybierają formę:
Rudzice, kaplice, północe, jak w ogólnocieszyńskim.
13. Podobnie jak w gwarze cieszyńskiej napotykamy na liczne skróty wyrazowe: kieś opedzioł
(kiesik opowiedzioł), goczałkowsko (goczałkowicko), kie (kiedy), zoczył (zoboczył), nań (na
niego, na nią), pado (opowiado), dóń (do nich) itd.
14. Nierzadko mamy do czynienia z użyciem innych przypadków i przyimków: do
Czãstochowej (do Częstochowy), ku dziadkowi (do dziadka), za bajtla (jako dziecko), nań
wołali (wołali go), tamu przoł (kochał to), we stodole (w stodole), od nich chałpa (ich dom),
śniega, lasa (śniegu, lasu), kotowi, ojcowi (kotu, ojcu) itd.
15. W przedrostkach następuje ubezdźwięcznienie z: smieściło (zmieściło), srazu (zrazu),
śnich (z nich), śnim (z nim), serwoł (zerwał), podobnie jest w gwarze ogólnocieszyńskiej.
16. Typową właściwością całego dialektu śląskiego, w tym i gwary zarzeckiej jest wymawianie
głoski o tam, gdzie w literackim znajduje się a: czopka (czapka), gornek (garnek), ptok (ptak).
Ponadto tam gdzie jest e wymawia się y: kryska (kreska), śniyg (śnieg), zygor (zegar) itd.
17. W zarzeckim występują zabytki leksykalne w postaci wyrazów gdzie indziej
niespotkanych oraz takich, które posiadły inne znaczenie lub też oddaliły się od pierwotnego:
boruta (leśny diabeł), delszy (dłuższy), dostać (złapać), fucził (dąsał się, gniewał), gospodanka
(gospodyni), grudza (piwniczka), hakować (bronować), hyrny (dumny), kidać gnój (roztrząsać
nawóz), kopyro (łóżko), kukliczka (bułka dla dzieci w kształcie lalki), kryzband (choinka),
naszczywić (odwiedzić), olmaryja (spiżarka), paktasza (torba na zakupy), piãdwnica (piwnica),
pijãdz (pieniądz), przikwanckać (przywlec), rympoł (kołowrót), sposz (śpisz), szamster
(kawaler), szlajsy (zasuwy), wypruła (uciekła), żań22 (goń), itd.
Niewątpliwie w zarzeckiej gwarze można doszukać się jeszcze wielu innych osobliwości,
jednak ich omówienie znacznie wykroczyłoby poza ramy niniejszego szkicowego
opracowania.
Reasumując, w gwarze zarzeckiej można wyodrębnić zarówno jej swoiste cechy, jak również
dostrzec różne warstwy dialektu śląskiego, zwłaszcza gwary cieszyńskiej, gwar
zachodniośląskich, a także języka staropolskiego. Oryginalność zarzeckiej gwary
najwyraziściej zarysowuje się na poziomie fonetyki, gdzie napotykamy na wszędobylską
głoskę a wraz z jej nosowymi wariantami, co upodabnia ją do gwar zachodniośląskich.
Przebijają się również częste archaizmy, czechizmy i germanizmy.

22

M. Wójtowicz, Roztomili ludkowie, [red. Mirosław Siemiński], Mnich 2021, s. 181-212; Z. Nowrotek, Ostatnie
roki, Zabrzeg 2017, s. 222-223; informatorzy wymienieni na s. 11.
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Na tropie rodowodu
Osobliwe cechy gwary zarzeckiej rodzą pytania o jej pochodzenie. Specjaliści nie zbadali tej
kwestii. Aby ją wyjaśnić przywołamy okoliczności historyczne powstania osady Zarzecze.
Wybitny historyk, znawca dziejów Śląska, Idzi Panic, odkrył dokument, dzięki któremu
możemy usytuować tę miejscowość wśród najstarszych w regionie23. Po raz pierwszy
wspominana jest w 1223 roku jako osada już funkcjonująca, zatem uformowana, okrzepła,
gdyż zobligowana do świadczeń podatkowych24. W rzeczywistości więc powstała jakiś czas
przed tą datą. Okoliczności wskazują, że założycielem wioski był książę opolsko-raciborski
Mieszko I Plątonogi25. Kolonizacja Zarzecza nastąpiła zapewne z zagospodarowanej,
zachodniej części ówczesnego księstwa opolskiego, tj. przestrzeni od Raciborza do Opola.
Księstwa Cieszyńskiego wtedy jeszcze nie było, a tereny wokół Cieszyna były słabo
zaludnione, nie mówiąc o obszarze dzisiejszej aglomeracji śląskiej, w miejscu której
porasatały rozległe bory. Opole, Racibórz, Cieszyn i Oświęcim należały w owym czasie do
jednego, opolskiego księstwa26, jak to widać na mapie27.

Fragment mapy
z Atlasu
Historycznego
Polski, E. Romer,
Warszawa 1990:
Opolszczyzna

Gdy przyglądniemy się akcjom kolonizacyjnym w średniowieczu na tzw. prawie niemieckim
(magdeburskim), zobaczymy, że realizowano je według stałego schematu. Lokalny książe
wyznaczał zasadźcę, często wysłużonego rycerza, który otrzymywał w ten sposób
zadośćuczynienie za wieloletnią służbę. Czasem angażował inną, kompetentną do takich
23

I. Panic, Pamiętnik Cieszyński, Polskie Towarzystwo Historyczne, Cieszyn 2000, s. 29-37.
Zarzecze. Po raz pierwszy wzmiankowane w dokumencie protekcyjnym biskupa wrocławskiego Wawrzyńca z
dnia 25 maja 1223 roku wydanym na prośbę księcia opolsko-raciborskiego Kazimierza dla
klasztoru premonstrantek w Rybniku, w którym to wymieniono około 30 miejscowości mających im
płacić dziesięcinę. (…) ta oraz następne wzmianki źródłowe dają pewne wskazówki dotyczące starszych
dziejów. Wg: Idzi Panic, Z badań nad osadami zanikłymi na Górnym Śląsku w średniowieczu. Uwagi w sprawie
istnienia zaginionych wsi podcieszyńskich, Nageuuzi, Suenschizi, suburbium, Radouiza, Zasere, Clechemuje oraz
Novosa, „Pamiętnik Cieszyński”, s. 29-37.
24

25

I. Panic, Śląsk Cieszyński w średniowieczu, Cieszyn 2010, s. 41.
tamże, s. 318.
27
E. Romer, Atlas Historyczny Polski, Warszawa 1990, s. 8.
26
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zadań osobę. Zasadźca organizował akcję osadniczą, werbował chłopów, przeważnie młode
bezrolne rodziny z rejonów przeludnionych, także rzemieślników i przerzucał ich na
dziewicze miejsce. Tam przejmował największą połać ziemi o powierzchni dwóch łanów (ok.
40 hektarów) i stawał się wójtem. Po jednym łanie dostawali kmiecie (siedloki, siedłoki, czes.
sedlaki; siedlok jest wyrazem do dziś używanym, pochodzi od osiedleńca). Pola pod uprawę
trzeba było dopiero pozyskać poprzez wykarczowanie lasu. Zajmowali się tym zarówno
sprowadzeni chłopi, jak i wyspecjalizowani drwale, zwani łazami (łazukami). Część drzew
ścinano, resztę wypalano. Pozyskane drewno służyło do budowy chat i zabudowań
gospodarskich. Popiół ze spalonych drzew użyźniał glebę. Owe gołe miejsca po
wytrzebionych lasach nazywano na Śląsku gołyszami. Dzielnica Gołysz w Zarzeczu jest
nieoczekiwanie idealnym tego dowodem. Zapewne było tym miejscem, od którego
rozpoczęło się formowanie wsi.
Gołysze dały nazwę licznym miejscowościom, jak Gołysz, Goleszów, Golasowice, Golejów,
Goławiec, Holasovice, a także gołyskim stawom oraz popularnemu nazwisku Gołyszny.
Niektórzy badacze wskazują, że słowo gołysz może nawiązywać do śląskiego plemienia
Gołęszyców28, którzy bytowali na tych terenach, a ślady ich grodzisk znajdują się w
Międzyświeciu koło Skoczowa, w Starym Cieszynie, w Lubomi pod Wodzisławiem oraz
Grodźcu Golęszyckim za Opawą (Czechy).
Przesiedleńcy otrzymywali tzw. wolniznę (lgotę), czyli zwolnienie z podatków, zwykle na 20
lat. Jest to ważna informacja dla obliczania rzeczywistego wieku miejscowości. Lgoty dały z
kolei nazwę miejscowościom Ligota (czes. Lhota), których jest ponad czterdzieści.
Analizując topograficzne położenie Zarzecza zauważamy, że był to obszar w znacznym
stopniu izolowany. Od strony północnej granicę naturalną, zarazem przez długi czas
państwową, stanowiła rzeka Wisła, od południa rozległe lasy, od wschodu rzeka Bajerka,
która do XVIII wieku tworzyła rozległą deltę z rozlewiskami 29. Wąski przesmyk lądowy
prowadził z Zarzecza do Strumienia, który powstał w podobnym czasie oraz okolicznościach
historycznych. „Wyspowy” charakter średniowiecznego osadnictwa, brak sąsiedztwa,
topografia, złożyły się na odmienności zarzeckiej enklawy, które przetrwały aż do czasów
współczesnych. Również mowa, którą posługiwali się zarzeczanie, w tych warunkach
zachowała wiele cech języków o starym rodowodzie - zachodniośląskiego i staropolskiego,
czyli takiego z jakim zarzeczanie w to miejsce przybyli. Podobnych poglądów był
wspomniany Marian Wójtowicz, który pisał: „(…) podstawową grupę osiedleńców w Zarzeczu
musieli stanowić ludzie ze zbyt zagęszczonych terenów Śląska i to w czasie kiedy jeszcze ich
język posiadał przechowane przez nich do dziś, cechy staropolskie.”30
Wskazując na opolsko-raciborski kierunek, z którego nadeszło osadnictwo do Zarzecza,
należy jednocześnie zanegować publikowane domysły, jakoby Zarzeczanie byli potomkami
górali31. Nie potwierdzają tego zapisy historyczne podane wyżej, jak również te, które
dokumentują przybycie góralskiej ludności w rejon śląskich Beskidów dopiero na przełomie
28

Z. Nowrotek, Ostatnie roki, Zabrzeg 2017, s.224.
Z. Nowrotek, Ostatnie roki, Zabrzeg 2017, s. 169.
30
notatka znaleziona w Zarzeckiej Izbie Regionalnej, podpisana Marian Wójtowicz
31
K. Świerkot, 60 lat temu w Zarzeczu, Dziennik Zachodni, 19 września 2013.
29
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XVI i XVII wieku32. Zarzecze już wtedy istniało prawie 400 lat. Ostatnią miejscowością, do
której dotarli górale jest Brenna. Ponadto w spuściźnie kulturowej i materialnej zarzeczan
brak jest jakichkolwiek śladów kultury góralskiej, zarówno w języku, mowie, nazwiskach,
elementach stroju, śpiewu i muzyki, budownictwie, nazwach przedmiotów, narzędzi itd.
W obiegu funkcjonuje również podanie, które zostało utrwalone na piśmie przez Antoniego
Ferfeckiego w Historii Zarzecza. Mowa w nim o założeniu wioski przez pastucha, któremu tę
ziemię „za rzeką” w nagrodę za odnalezienie rumaka dał książę pszczyński33. Z legendami się
wprawdzie nie polemizuje, jednak autor traktuje sprawę dość serio, skoro pisze:
„Przekazywane z pokolenia na pokolenie podania mogą niejednokrotnie ułatwić doszukanie
się przypuszczalnych początków jakiejś osady, czy miejscowości.” Niestety historia nie zna
przypadku założenia wsi przez pastucha. Ponadto Zarzecze znowu zaskakuje swoją
długowiecznością, zostało bowiem założone zanim powstało księstwo pszczyńskie.

***

Jak szepcze się w Rzepcze?
Tytuł tego rozdziału nie jest żartem, raczej zagadką.
Wspomniany ksiądz Emil Dyrda, który znał Zarzecze, podzielił się kiedyś spostrzeżeniem, że
będąc w Opolskiem zauważył, że tamtejsza mowa przypomina mu zarzecką. Wtedy już
pracowałem nad zagadnieniem i miałem podobną wiedzę, a wypowiedź dodatkowo
ugruntowała mnie w słuszności postawionej tezy. Postanowiłem różne elementy dotyczące
języka i historii Zarzecza połączyć w jedną logiczną całość.
W rezultacie zgromadzenia licznych informacji i wykonania prac porównawczych,
polegających na zestawieniu charakterystycznych cech gwar opolskich, został nakreślony
obszar poszukiwań do okręgu, gdzie podobieństw z gwarą zarzecką jest najwięcej. Pod
uwagę zostały wzięte istotne dla tego przypadku językowe kryteria: frekwencja i przegłos
głoski a, obecność a nosowego, przechodzenie literackiego a w o, mazurzenie lub jego brak,
szadzenie, zmiękczanie twardych tematów, zbieżność słownictwa.

32
33

I. Panic, Śląsk Cieszyński w początkach czasów nowożytnych, Cieszyn 2011, s. 195-196.
A. Ferfecki, Historia Zarzecza, Zarzecze 1994, s. 11.
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Rezultaty przeprowadzonej analizy ukazuje poniższa tabela34:
Gwara (zapis głosek wg A. Winiarskiej35)
zarzecka

czopka

pianta

żaba

zamby

widzam

tan
ciamny
dziyń

stow
jo

byłech
jo
(żech)
był

suszi (suszy)

widzam
lub
widza

tyn
ciymny
dziyń

stołw

byłech
jo
(żech)
był

stari (stary)

widzam
lub
widza

tyn
ciymny
dziyń

stow

byłech
jo
(żech)
był

byłech

widzam
lub
widza

tyn
ciymny
dziyń

stołw

byłech
jo
(żech)
był

stari (stary)

tyn
ciymny
dziyń

stołw

byłech
jo
(żech)
był

piszecie

tyn
ciemny
dziyń

stołw

byłech
jo
(żech)
był

piszeta

gansi
prudnicka

czopka

pianta

żaba

zamby
gansi

pogranicza
gliwickoopolskiego

capka

pinta

zaba

zymby

niemodlińska

capka

pianta

zaba

zamby

opolska

capka

pinta

zaba

zamby

widzam
lub
widza

capka

pinta
zamby
lub
zymby

widzam
lub
widza

kluczborsko
- sycowska

zaba

joł

jo

joł

joł

joł
wołz
(wóz)

żywi (żywy)

żywi (żywy)

Jak widać w opracowanym „rankingu” najwięcej zbieżności z gwarą zarzecką wykazuje
mowa ludności zamieszkującej czworokąt Prudnik – Głogówek – Krapkowice – Racibórz,
zwana gwarą prudnicką.

34

wykorzystano informacje z: A. Winiarska, Cechy językowe dialektu śląskiego,
http://www.dialektologia.uw.edu.pl/, dostęp 15.12.2021; wiele innych źródeł oraz badania własne autora.
35
I. Winiarska, Cechy językowe dialektu śląskiego, http://www.dialektologia.uw.edu.pl/, dostęp 15.12.2021.
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W tej sytuacji wyjazd w kierunku Opola okazał się kwestią nieodległego czasu. W
przebogatych w zabytki miasteczkach Prudnik oraz Głogówek36 znalazłem się początkiem
września 2016 roku. To centralny rejon występowania prudnickiej gwary, która zachowała
się w przyległych wsiach.
- Jedź pan do wioski Rzepcze. Mieszka tam pani Gerda Kudlek. Naprzeciw kościoła, w którym
jest kościelną. Zna region, gwarę i języki. Jest światłą osobą, jej córka pracuje na
uniwersytecie w Opolu. Ona panu pomoże. – powiedział mi pracownik Muzeum
Regionalnego w Głogówku.

Na fotografiach: rynek w Prudniku i Głogówku

Przekazana informacja brzmiała niezwykle optymistycznie. 3 września 2016 roku udałem się
najpierw do sołtysa wioski Rzepcze, następnie do wskazanej mi osoby. Pani Gerda Kudlek,
była kobietą znaną w środowisku, doskonale znała swój region i oczywiście znakomicie
posługiwała się miejscową gwarą. Była osobą kontaktową i cierpliwą. Wyczerpujący wywiad
językowy przebiegł sprawnie i w dobrej atmosferze. Dość często zaskakiwaliśmy się
podobieństwami gwar. Ponieważ rozmówczyni rzeczywiście była kościelną w starym
drewnianym kościółku, nie omieszkała po nim oprowadzić.

Kościół drewniany w wiosce Rzepcze,
pw. św. Jakuba, rok budowy 1751

36

fotografie: Prudnik Rynek, Głogówek Rynek, Rzepcze kościół – archiwum prywatne autora.
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Nie przeliczyłem się. Wytypowany do badań region zrewanżował się nadspodziewanie.
Usłyszałem w mowie Pani Gerdy podobne zjawiska językowe jak w Zarzeczu, przegłos do a
(idamy, zrobiamy), nosowe ã (bãdzie, gãsi), brak mazurzenia (czopka, żaba), szadzenie
(Sztefan, sztil), zmiękczanie twardych tematów (stari, żywi) i dużą część zbieżnego
słownictwa (kierchof, klin, wachtyrz itd.). Spójrzmy na zestawienie językowych zjawisk w obu
analizowanych gwarach:

zjawisko językowe
nosówka ã

gwara zarzecka
gãsi
bãdzie
piãta (pięta)
widzã tã krowã

gwara prudnicka
gãsi
bãdzie
piãta (pięta)
widzã tã krowã

przegłos w a

idamy
zrobiamy

idamy
zrobiamy

brak mazurzenia
szadzenie

czopka
szyja
Sztefan

czopka
szyja
Sztefan

przegłos w e

trefić

trefić

zamiana niektórych
tematów twardych na
miękkie

suszić
grzich

stari
żywi (żywy)

dyftongizacja

brak: godka, potek

goudka, poutek

zbieżna leksyka

bebok (straszek)
borta (burta, bok wozu)
ciepać (rzucać)
farorz (ksiądz)
gepel (kierat)
gibko, (drabko)? szybko
godka (mowa, język)
inkszy, inszy (inny)
kalno woda (mętna)
kierchow (cmentarz)
klin (podołek)
na górã (na strych)
pado (mówi)

babuk (straszek)
borta (burta, bok wozu)
ciepać (rzucać)
farorz (ksiądz)
gypel (kierat)
drabko (szybko)
goudka (mowa, język)
inkszy (inny)
kalno woda (mętna)
kerchóf (cmentarz)
klin (podołek)
na górã (na strych)
pado (mówi)
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podźcie tukej (chodźcie
tutaj)
potã (potem)
potek (chrzestny)
rozprawiać (mówić)
starać się (martwić)
szlajza (zasuwa)
szelóntać (potrząsać)
utopiec (wodnik)
wachtyrz (stróż)
wãgli (węgiel)
wiã (wiem)
żamła (bułka)

podźcie tukaj (chodźcie
tutaj)
potam (potem)
poutek (chrzestny)
rozprawiać (mówić)
starać się (martwić)
szlojza (zasuwa)
szelóntać (hustać)
utopiec (wodnik)
wachtyrz (stróż)
wãgli (węgiel)
wiam (wiem)
żamełka (bułka)

Analogie widzimy również w konstrukcjach i wyposażeniu zdań:
Po prudnicku:
Jozef bãdzie za poutka. Żyń (zażyń) gãsi na zagrodã. W stawie jest szlojza na trzi szlice. (śluza
na 3 stopnie) Jo ci moc przajã. W Osobłodze miyszko stari utopiec. (Osobłoga – rzeka k.
Prudnika i Rzepcz) Trza bajtla poszelóntać żeby społ. Żamełka jest lepszo od chleba.
Umartego poniyśli na kerchóf. Pytoł sie o ciebie farorz. Leć drabko do niego.
Po zarzecku:
Jozef bãdzie za potka. Żyń (zażyń) gãsi na zogrodã. W stawie je szlajsa na trzi raje. Jo ci moc
przajã. W (Osobłodze) miyszko stary utopiec. Trzeja bajtla (pohusiać, poszelóntać?) żeby
społ. Żamła je lepszo od chleba. Umartego poniyśli na kierchow. Pytoł sie o ciebie farorz. Leć
gibko do niego.

Dokonajmy także porównania wybranego słownictwa pomiędzy gwarami śląskimi a językiem
ogólnopolskim:
zarzecki

babuć
bãdzie
bebok
borty
ciepać
farorz
wyżań gãsi
gepel
gibel, szczyt

prudnicki
Goloków
wieś Rzepcze
babuć
bãdzie
babuk
borty
ciepać
farorz
wyżyń gãsi
gypel
szczyt

cieszyński

górnośląski

polski

babuć
bydzie
bebok
borty
ciepać
farorz
wyżyń gynsi
gepel
gibel, szczyt

babuć
bydzie
bebok
borty
ciepać
farorz

prosię
będzie
strach
burty
rzucać
ksiądz
wygoń gęsi
kierat
facjata
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gibko,
godali,
rozprawiali,
rządzili, padali

starać sie
szelóntać

gibko
godali,
rozprawiali,
rządzili,
padali
u
godka
go dka
inkszy
inkszy, inszy
rzymlok, krupniok krupniok
kalno
kalno
rozciepać gnój
rozciepać
gnój
kerchóf
kierchóf
klin
klin
siła
moc, mocka,
wiela
na górã
na góre
na dwór
na pole
kozioł
rogocz
pościółka
płachta
pódźcie tukaj
pódźcie
tukej,
pódziaw
potam
potym
u
pótek
po tek
chopiec
chłapiec,
synek
starać sie
starać sie
szelóntać
szelóntać

szlajsa
Sztefan
sztyl do łopaty

szlojza
Sztefan
sztil do szipy

trefić
utopiec

trefić
utopiec

wachtyrz
wãgli
wiã
wracamy
wysiodki

wachtyrz
wãgli
wiam
wracamy
lauba

żamła

żamałka
dzielizna

godka
inkszy
jelito, krupniok
kalno
kidać gnój
kierchow
klin
moc, mocka,
wiela
na górã
na pole
ostropec
płachta
podźcie tukej,
podziaw, podź
haw
potã
potek
sanek, chłapiec

drabko
goudali,
rozprawiali,
padali

pidło
Sztefan
sztyl do
łopaty
trefić
utopiec

wachtyrz
wóngli
wiym
wracómy
wysiodki
lauby
żymła
herbowizna

gibko
godali, padali

szybko
mówili

godka
inszy
krupniok
kalno

kerchóf
klin
mocka

mowa
inny
kaszanka
mętna (woda)
obornik
rozrzucić
cmentarz
podołek
dużo

pódźcie sam

na strych
na dwór
kozioł
prześcieradło
chodźcie tutaj

potam
potek
synek

potem
ojciec chrzestny
chłopiec

szelóntać

Sztefan
sztyl do ryla

martwić się
potrząsać,
wstrząsać
śluza
Stefan
styl do łopaty

trefić
utopiec,
utopek,
wasermón
wachtyrz
wóngle
wia
wracómy
lauba

trafić
wodnik

żymła

bułka
spadek

struż
węgiel
wiem
wracamy
przedsionek
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Więcej o gwarze prudnickiej
Ludność wiosek położonych wokół miasteczka Głogówek stanowi grupę językowoetnograficzną o nazwie Golocy (Goloki, Goloucy, Golouki). Według systematyki językoznawcy
Feliksa Pluty37 jest to polska ludność śląska z podgrupy Opolan, mieszkająca za Odrą, w
części powiatu prudnickiego, na wschód od Prudnika w gminie Głogówek. Golocy dzielą się
na mniejsze jednostki etnograficzne: Cebulkorzy, Hery, Kamieniorzy, Karpaciorzy, Klocorzy,
Podlesioków. Posługują się gwarą prudnicką, którą charakteryzuje: wymowa ã we wszystkich
pozycjach, brak mazurzenia, pomieszanie tematów twardych i miękkich,
dyftongizacja samogłosek.
Głogówek należy do najstarszych miejscowości na Śląsku, a pierwsza o nim wzmianka
pochodzi już z 1076 roku!38 Tereny te zostały więc bardzo wcześnie zagospodarowane, co
potwierdza jego potencjał osadniczy.
Językoznawca Alfred Zaręba, w opracowaniu Szkice z dialektologii śląskiej39, dokonuje
podziału śląskich gwar na grupy językowo-etnograficzne:
1 – kluczborską, 2 – opolską, 3 – niemodlińską, 4 – prudnicką, 5 – gliwicką, 6a – pogranicza
gliwicko-opolskiego, 6b – pogranicza śląsko-małopolskiego, 7 – cieszyńską, 8 – jabłonkowską.

Obszar występowania grupy prudnickiej,
jak widać na mapie, zaczyna się już za
Raciborzem, a kończy powyżej
Krapkowic. Rzepcze są miejscowością
jedną spośród wielu. Wioska oddalona
jest 35 km na południe od Opola. Stąd do
Zarzecza najprostsza droga prowadzi
przez Racibórz, a trasa liczy 110 km
drogi. Racibórz znajduje się dokładnie
w połowie, bo na 55 kilometrze.

37

F. Pluta, Dialekt głogówecki: Fonetyka, Wrocław 1963, s. 9–12.
Historia Głogówka, http://gminaglogowek.info/historia.html, odczyt 10.01.2022.
39
mapy Gwary śląskie: A. Zaręba, Szkice z dialektologii śląskiej, Katowice, 1988.
38
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Podsumowanie
Mowa zarzecka, jak mogliśmy się przekonać, wykazuje znaczne podobieństwa do gwar
zachodniośląskich, opolskich, a zwłaszcza do gwary prudnickiej. Gdyby brać pod uwagę
wyłącznie kryterium językowe, można dojść do wniosku, że cały region prudnicki (4) jest
terenem, z którego przed stuleciami mogli napłynąć osadnicy zarzeccy. Obecnie najwięcej
cech wspólnych z mową zarzecką posiada obszar językowy wokół Głogówka. Jeśli
uwzględnimy omówione wcześniej przesłanki historyczne na temat pochodzenia zarzeczan,
to zbliżymy się do bardzo interesujących i prawdopodobnych wniosków. Jednakże wobec
upływu 800 lat od przybycia osadników zarzeckich, przedstawione konkluzje muszą sprawiać
wrażenie fantastycznych. Migracje ludności są jednak faktem. Bywa, że poszczególne grupy
osadnicze szybko wtapiają się w nowe otoczenie i ginie po nich ślad. Inne na długo
zachowują swój język, religię, zwyczaje. Istnieje wiele takich przykładów. Pytanie, czy
Zarzeczanie przybyli przed wiekami nad górną Wisłę znad górnej Odry? – Tego, być może
nie dowiemy się nigdy, chociaż jest wiele powodów aby tak przypuszczać.

3. Próba zapisu zarzeckiej mowy
Gwarę zarzecką należy, niestety, uznać dziś, za wymierającą. Wysiedleni z ojcowizny native
speakers nie byli zdolni w warunkach rozproszenia podtrzymać swej mowy. Z kolei młodzi
mieszkańcy obecnego Podgrobla, Rykalca, Nowego Stawu funkcjonują w otoczeniu mowy
cieszyńskiej, często w mieszanych rodzinach, z tego powodu również nie kultywują języka
przodków. Dlatego zakończenie tej pracy zostanie zwieńczone tekstem napisanym językiem,
w jakim mówiło się w Zarzeczu, „aby upływający czas nie zaćmił blasku jego świetnej
przeszłości.”
Do zaprezentowania w piśmie zabytkowej gwary zarzeckiej, została wykorzystana znana
legenda o Matce Boskiej Gołyskiej. Umiejscowienie akcji w odległych czasach dało możliwość
użycia charakterystycznych dla tej mowy starych form języka, składni, słownictwa,
wyrazowych związków i zwrotów. Napisanie tekstu współczesnego po zarzecku wydaje się
obecnie niemożliwe.
Wyzwaniem w zapisywaniu języka gwarowego, czyli kodyfikacją, staje się odpowiedni dobór
znaków alfabetycznych, które najwierniej oddają brzmienie charakterystycznych głosek.
Przyjęte przez językoznawców zasady zostały omówione. Obecnie pokażemy je na
przykładowym materiale gwary zarzeckiej:
1. Wariant tekstu z użyciem znaków ã, ō, międzynarodowej transkrypcji IPA:
Wczas rano Jãdrys poczōn sie szykować. Ze szranku, kaj trzimoł szaciwo i szwory, wyjōn
kościelne lōnty i dōń sie przeblyk. Z glinianego bōncloka, co stoł we grudze, nabroł kwaretkã
siwotki, z olmaryje dwusztwiertówkã masła, a ze szpyrnika fetu do szmarowanio. Potã
rympołã dostoł ze studnie świyżo wodã i wloł do manaszki. Gospodanka upiykła pleciōne
żamły, słodko kukliczkã i jabkowe sztrudle.
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2. Wariant tekstu z zastosowaniem znaków an/am, oraz ó stosowanych przez polskich
językoznawców:
Wczas rano Jandrys poczón sie szykować. Ze szranku, kaj trzimoł szaciwo i szwory, wyjón
kościelne lónty i dóń sie przeblyk. Z glinianego bóncloka, co stoł we grudze, nabroł
kwaretkam siwotki, z olmaryje dwusztwiertówkam masła, a ze szpyrnika fetu do
szmarowanio. Potam rympołam dostoł ze studnie świyżo wodam i wloł do manaszki.
Gospodanka upiykła plecióne żamły, słodko kukliczkam i jabkowe sztrudle.
3. wersja autorska, która wykorzystuje wyłącznie polski alfabet:
Wczas rano Jandrys poczón sie szykować. Ze szranku, kaj trzimoł lónty i szwory, wyjón
kościelne szaciwo i dóń sie przeblyk. Z glinianego bóncloka, co stoł we grudze, nabroł
kwaretkam siwotki, z olmaryje dwusztwiertówkam masła, a ze szpyrnika fetu do
szmarowanio. Potam rympołam dostoł ze studnie świyżo wodam i wloł do manaszki.
Gospodanka upiykła plecióne żamły, słodko kukliczkam i jabkowe sztrudle.
Pora na zaprezentowanie dłuższego tekstu, jest nim opowiadanie pt. Żań gansi. Zostało
przygotowane w pisowni uproszczonej, wg zasady podanej w wersji autorskiej. Należy zatem
pamiętać, że w zapisie tym am, lub an należy wymawiać jak dźwięk, który słyszymy np. w
wyrazie bransoletka. Jeśli spełnimy ten nietrudny wymóg, nasza zarzecka wymowa będzie
niemalże poprawna.
- Pod tekstem znajduje się Słowniczek gwarowy.

4. Opowiadania zarzeckie
Żań gansi
Emil pochodził z miyjsca, kierego dzisio ni ma. Ze zalotego Zorzyczo, kaj teraz żbluchajóm fale
goczałkowskigo jeziora, a kiesik była wielko, piekno wieś. Przeżył tam całe 90 roków. Jako
przesiedlaniec naszeł sie w Lipniku kole Biylska. Takich jak ón ludziska nazywali utopcami, ale
nie na paskudam, a do szpasu.
Powszedni dni jego żywobycio były na sie ganc podane. Kie dómownicy szli na szychtam, a
dziecka do szkół, siadoł pod oknam na stołeczku i tam czakoł na nich połowam dnia. Wzrok
kierowoł ku światłu, ale króm rozmytych plam nie widzioł prawie nic. Ani słóneczka na
niebie, ani strómów zielónych, ani pieska, kiery z placu wachowoł cały statek. Wzrok stracił
dziepro na starość. Piekne obrazy ze świata pómału odpływały, aby uż nigdy sie nie wrócić.
Roz jedan zdało mu sie, że widzi rodzinne stróny, swojo młodo żónkam, cereczkam w
kolybce, a nawet Gołyskóm Panióm we zocnej kaplicy. Pomyśloł, że wymodlóny wzrok się
wraco. Spotkoł go jednak srogi zawód, bo to, co mu sie ukozało, pochodziło z jego
wspómniyń i wyobraźnie. Ni mioł za to żalu do Stwórcy, bo tan wynagrodził go długim życim i
sporóm czelodkóm szykownych dziecek, wnuków i prawnuków. Downo też zapómnioł, co
biyda a głód.

26

Siedzioł, rozmyśloł, spóminoł downe dzieje, rzykoł a podśpiywowoł i tak mu snadnie schodził
czas. W tej to chwili usłyszoł skrzipliwo furtkam, radosne popiskiwani psa i głos prawnuczki
Andzi:
- Bosy, Bosik! – zawołała na swojigo ulubiańca i zaroz głoskała jego kudłaty łeb. Po chwili
żwawo przemierziła siań i weszła do izby.
- Starziczku! Dzisio we szkole było moc szykownie! Naszo pani, znaczy rechtórka, sprawdzała
zadani. Czytałach po zorzycku tóm historyje o pachołku Jandrysie, coś mi kieś opedzioł.
Dałach tamu tytuł „Żań gansi”. Wszeckim fest sie podobało, nejbarżi zaś ta naszo zorzycko
rzecz, bo żodyn taki nie słyszoł.
- Doprowdy? – Tóż byłbych moc rod, jakbyś i mnie to przedstawiła.
Andula przisiadła sie ku dziadkowi, otwarła zeszyt i zdani po zdaniu pómalutku czytała. Kie
zaś skóńczyła, starzik pedzioł tak:
- Aleś to pieknie opisała! Choć stary, to żech sie wzrusził. Rzeknam ci przeto jeszcze jednóm
rzecz, że tan pachołek Jandrys sprowadził do Zorzyczo cudowny obraz. I o tam prawi słynno
legynda o Gołyski Pani.
- Słynno legynda? Tóż opowiydzcie, jako to było.
- A mosz ciyrpliwość, żeby wyposłuchać?
Dziadek rozsiod się wygodnie na stołku i rozprawioł tak:
Było to downo tamu we Zorzyczu. Jedan pachołek, a na miano mu było Jandrys, służił u
siedloków. Niejakich Gzelów. Trefił na gospodorzy wielce przitómnych, jeszcze za bajtla, a
przez to, że rodzóno matka snoploczkym ciepła i kansi wypruła. Szandary łowili niegodnóm
stwore, ale nika nie dostali. Mioł szczańści, bo bez ludzkigo opatrunku rychło by skrep.
Jandrysek od małego był kapkam nierychtyk. Jedno nogam mioł od drugi delszóm, a przi tam
był puklaty. Jak jany zaczón drepsić uż musioł na sie zarobić. Nieroz mu się słodko spało, jak
nań wołali:
- Jandrys! Żań gansi! Uż słóńce nad lasym, a ty fórt sposz a sposz! Cożeś to taki darebok! Żań
gansi, żań!
Jak urós, sił nabroł i był uż słószny szamster, wszeckigo sie imoł na siedlokowych gróntach.
Siano susził w ostropcach, kónie szerowoł, kludził przi oraniu, potam hakowoł, nieroz od
wschodu do zachodu słóńca. Kidoł gnój pod sadzoki, żeby szumne doszły, a ozbiyrane
ziamioki ściepowoł do gruby, abo skłodoł w brogu. We stowkach co rano i wieczór
obsługowoł szlajsy, otwiyroł i zatwiyroł, i czyścił pidła. Roz w tydniu przed dniym pańskim
osnożoł plac i masztol, żeby gospodanka nie fucziła. We dni targowe chodzowoł do miasta za
gospodarskimi klamotami, abo po jaki norychta. Jak zaś kie nimoc włodarza chyciła, sóm
robotami chłopskimi szafarził na całym statku. Mioł to fest rod i tamu przoł.
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Kieregoś dnia, a było to we siyrpniu, wstawił sie u gospodorza i pado:
- Pilne roboty pokóńczóne. Żniwówka U Moryca odtańcowano. Jak każdy rok, na panć
byłbych rod podrepsić.
- Każ cie zaś nosi?
- Ap, do samej Czanstochowej! Paniankam nawiydzić.
- Do Czanstochowej? Telki kans drógi? Szłapcugam szpotawiec nie udzierży.
- Nadyć s pómocóm boskóm dokusztykóm. Łóńskigo roku w odpust sóm Frydek żech
naszczywił. A teraz bandzie bliży.
- Nie bliży, a deli. O dwakroć deli niże do Frydka! Ale jak uż tam trefisz, boś przeca sanek
krokaty, tóż nie zapómni choć za nas porzykać!
- Toć, ja. Toć, przeca. Za gospodorza i gospodankam.
Wczas rano Jandrys poczón sie szykować. Ze szranku, kaj trzimoł lónty i szwory, wyjón
kościelne szaciwo i dóń sie przeblyk. Z glinianego bóncloka, co stoł we grudze, nabroł
kwaretkam siwotki, z olmaryje dwusztwiertówkam masła, a ze szpyrnika fetu do
szmarowanio. Potam rympołam dostoł ze studnie świyżo wodam i wloł do manaszki.
Gospodanka upiykła plecióne żamły, słodko kukliczkam i jabkowe sztrudle. Wszecko to
wciepoł do pytlika, a co sie nie smieściło, do paktasze.
- Ostóńcie z Bogam, gospodorze! Za dni trzi, sztyry, bydam uż w Czanstochowej, a za tydziyń
spadki.
Kusztyk, kusztyk… Kusztykoł sobie zorzycki pachołek, puklaty, o kryce, po piszczański ceście
we świat daleki. Po dródze se rzykoł abo i śpiywoł nabożnie, żeby mu było lechcy iść. Ludzie,
jak go widowali, srazu odgodli, że pantnik. Co ponikierzi bai groszam sypli.
- Jaki tan świat je szumny, co go Pónbóg stworził! Telki pola, telki lasy i wody, wioseczki i
miasta. A nad nim Panianka świanto Czanstochowsko, Frydecko, Kalwaryjsko czuwo.
Piyrszo nockam musioł się obyć bez choć jakigo kopyra. Przeklamoł w kopie siana w
spokojnym miyjscu, bo wedle starego kierchowa. A potam we stodołach i kaj popadło. Mioł
piekne sny, w kierych nie był ani chrómy, ani puklaty, a Maciczka Jasnogórsko uśmiychała sie
do niego i szeptała:
- Pódź haw ku mnie sanku, pódź bożatko!
Na kóniec sztwortego dnia, tam, kaj pioskowo cesta wychodziła z wielkigo sosnowego lasu,
Jandrys uwidzioł na strómej kampce fest wysoko wieżam, kiero pieknie blyszczała w
zachodzóncym słóńcu. Aże mu od tego dech zaparło.
- Naozaist to ón? Czanstochowski klasztór? Tóż jednak żech trefił, dodrepsił.
Z kóńcym dnia, ze wszeckich strón dobiło tukej moc narodu, aże go było fest słósznie. Pod
bramóm heftowało wiela dziadów. Jedni bez nogi, ponikierzi ślepi. I teraz uwidzioł, że śnim ni
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ma aż tak źle, jak telki szmat drógi o własnych siłach przikwanckoł. Tak był tamu rod, że zaroz
kapsóm poszelóntoł i jednamu borokowi hynył spory grosz.
Na polu sie szarziło. Kie zaś wszeł do klasztoru, uwidzioł wielkóm światłość, poliło sie moc
świyc, nejwiancy w kaplice, kaj na łutorzu była Óna, roztomiła Pani. Jãdrys z ostudóm
podniós na nióm wzrok, bo przeca grzisznik. Dwie szramy na licu od okrutnego nieznoboga
nie odbiyrały ji urody.
- Jasnogórsko Pani! Jakoś ty dobro! – rzeknył po cichu, a w oczach mioł płaczki.
Na modlitwie i czuwaniu zetrwoł w klasztotrze do samej północe. Tak mu było dobrze. I ganc
zapómnioł o wszelkich troskach.
W nocy, we śnie, widzioł siebie samego, jak niós piekny obraz Maryje do swego Zorzyczo.
Umieścił go na strómie kole samej drógi, a ludzie zbiyrali sie pod nim, śpiywali, rzykali i łask
matczynych doznowali.
Rano, jak się jany ochandożił, tóż zaroz polecioł ku budóm. A tam na sztandach leżało moc
roztolicznych fidrygałów, różańce, krziżyki, szkaplyrze. Na jednam zaś były same obrazy
Maryje ze szramam na liczku. O takim marził. Obroł se jedan śnich i pado do kramorza:
- Tan mi spakujcie, bo je nejpiekniejszy. A wiela za niego liczycie?
… Ni mioł jednak Jandrys telkich pijandzy. Targowoł się z kszefciorzam, żeby go doł łacni, ale
tan nie opuścił. Tóż zasmucóny odszed. Nogle strómy zaszumiały, serwoł sie wiater, Jandrys
się dziwo, a obraz, kierego wybroł… leci ku niamu, leci… prosto w jego rance!
- Sumeryjo Pańsko! Co jo teraz pocznam?
Objón tan obraz mocno, pochylił i słożył sanowski kus, bo taki mioł z dóma becyjóng. W tej
samej chwili wiater ustoł. Kramorz jak widzioł to wszecko, tak mocka sie wystrasził. Uznoł, co
widzioł, za cud. Nie chcioł uż żodnej zapłaty i obraz oddoł darmo.
- Sama Maryja mnie wybrała! – pomyśloł Jandrys. Od teraz bydam mioł skarb o wiela
cynniejszy niże te wszecki pijandze.
I zaroz rościepoł, co mioł, rubsze na klasztornóm tace, drobnioki miandzy boroków. A
poświancóny obraz włożył na pleca i rusził śnim spadki do dóm.
Jakosik mu było fest śpiyszno, cosik go cisło i pchało, jak z wielki, strómej kampki. Przebiyroł
gibko szmatławymi klepcami, bo go przestały boleć. Radośnie se przi tamu podśpiywowoł: Przi obchodzie nawiedzynia Twego…
Uż po trzech dniach marszu nazoć był dóma. A tam szeł aże sztyry. Gzele czas jakiś
wyglóndali swojigo pachołka, w kóńcu doczkali.
- A cóż to niesiesz na tym swoim puklu? Aby nie jaki obraz?
- Dyć rychtyk. Dobrze prawicie. Cudownóm Panióm, ze samej Czanstochowej! Bandzie za
nami pilnie orandować.
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Jandrys rozmyśloł, kaj by nejlepszi było Paniance, a ludzie mieli dóń blisko. Poszeł ku dródze,
przitwierdził obraz do szumnej lipki, żeby listki przed słóńcym osłóniały jeji liczko. Potam
ustrugoł daszek, żeby jóm chrónił przed deszczym i śniegym.
- Teraz uż żodyn nie powiy, że mo sie Maryja na Zorzyczu źle. – pedzioł do siebie zadowolóny.
Ludzie poczli to miyjsce nawiydzać, przistowali na paciyrz, jak szli z roboty, wracali z pola abo
z jarmarku. A w niedzielam, po nieszporze, niewiasty i panny śpiywały przi obrazie maryjne
pieśniczki i tak im było dobrze, że nie umiały sie rozanś. Jandrys z Gzelym poczuli sie fest
hyrni i za poram roków zafondowali jeszcze wiankszo i szumniejszo kaplicam. Na tela stała
sie óna zocno, że przichodziła tu procesjo z parafialnego kościoła Matki Boski Śnieżnej.
Jandrys sie z czasym postarzoł i jak każdy zemrził. Ale kult Matki Boski rozkwitoł w Zorzyczu
coroz barżi, aż postawili w dzielnicy Gołysz kaplicam wielko jak kościół. Przichodziły dóń
procesje z bliska i z daleka. Z Zobrzega, Wisły, Łąki, Ligoty, Brónowa, Rudzice, Strumianio i
Chybio. I z dalsza, od Suszca, Studziónki i nie wiadómo skiyl. Ludzie do Panianki tak moc
tesknili, że co roku procesyj było aże trzi: majowo błagalno o dobre urodzaje, lipcowo
nejparadniejszo z szumnym odpustam i jeszcze wrześniowo dziankczynno za dobre plóny.
A Gołysko Pani bezustannie obdarzała swój lud obfitymi łaskami.
Zaś dzisio, po tam strasznam potopie, wiela ludzi wierzi, że przidzie tako chwila, że Matka
Boska Gołysko we wielki chwolbie wróci na downe miyjsce, sprowadzi potómków swojigo
ulubiónego ludu i na nowo odbuduje kaplicam i całe zocne Zorzycze.

Słowniczek
bajtel – dziecko, smarkacz
bai - nawet
bandzie – będzie
barżi – bardziej
becyjóng – wychowanie
borok – nieborak, biedak
bożatko – biedactwo pieszczotl., od: bożątko
bónclok – gliniany garnek
bróg, w brogu – tu: kopiec z ziemniakami
budy - kramy
chrómy - kulawy
chwolba – chwała, duma
ciepać - rzucać
czelodka - czeladka
darebok - leń
delszo - dłuższa
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dodrepsił, od: dreptał – dotarł, doszedł
dokusztykać – dokuśtykać, dojść
dostali – znaleźli
doszły szumne – dojrzały dorodne
dóma, w dóma – w domu
dwusztwiertówka - osełka masła dwa razy po ćwierć kilograma, tj. półkilogramowa
dziepro - dopiero
dziwać sie - patrzyć się
fest – bardzo, mocno
fet – smalec, tłuszcz
fidrygały - drobiazgi
fórt – ciągle
fucziła – dąsała się, gniewała
ganc – całkiem
gansi - gęsi
gibko - szybko
gospodanka – zdrob. gospodyni
grónt, na gróntach – tu: na gospodarstwie
gruba – tu: dół, piwnica
grudza – piwniczka pod podłogą
grzich, grzisznik – grzech, grzesznik
hakować pole - bronować
heftować grosz – żebrać pieniądze
hynył - rzucił
hyrni – dumni
Jandrys – Jędrys, Andrzej
jedan - jeden
jedan śnich – jeden z nich
ka jaki – jaki tylko, przeróżny
kaj - gdzie
kampka - górka
kans - kęs
kansi - gdzieś
kapkam – trochę
kapsa – kieszeń
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kidać gnój – rozrzucać gnój, nawozić
kie - kiedy
kiercho(ó)w, kiyrchof – cmentarz
kiery - który
klamoł – drzemał, spał
klamoty – przedmioty, rzeczy
klepce – nogi
kludził - prowadził
kole - obok
kopyro – łóżko
krokaty – uparty, złośliwy
króm - oprócz
kryka, o kryce – laska, o lasce
kszefciorz – handlarz
kukliczka – ozdobna słodka bułka
kus – pocałunek
kusztykać - kuśtykać
kwaretka – garnuszek ćwierćlitrowy
lónty – ubrania, odzież
łacny – tani
łowić – szukać, poszukiwać
łóńskigo roku – zeszłego roku
łutorz - ołtarz
maciczka – mateczka, mateńka
masztol – stajnia dla koni
miersko – przykro
mioł to fest rod – bardzo lubił
moc, mocka – dużo, wiele
móm rod – lubię, kocham
na miano – na imię
na panć bych rod był podrepsić – chętnie wybrałbym się na pielgrzymkę
naozaist – naprawdę
naszczywił – odwiedził
natóż toć – no przecież
nazoć (dóma) – z powrotem (w domu)
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nie dostała – nie znalazła
nieznoboga - bezbożnika
nimoc go chyciła – zachorował
norychta – narzędzia
olmaryja, odmaryja – spiżarka lub szafa spożywcza
opatrunek – opieka
opedzioł - opowiedział
osnożoł – sprzątał
ostropiec – stojak na siano
ostuda - wstyd
ozbiyrane – pozbierane, uprzątnięte zbiory
pachołek – młodzieniec; parobek
panć - pielgrzymka
pado - mówi
paktasza – torba podróżna
pantnik - pątnik
pidło – śluza drewniana stojąca w stawie
pijandz - pieniądz
piszczańsko cesta – pszczyńska droga
plac - podwórko
podane - podobne
podrepsił – tu: poszedł, udał się w drogę
podziwcie sie - spójrzcie
ponikierzi - niektórzy
porzykać – pomodlić się
poszelóntoł – potrząsnął
potam - potem
pódź – chodź, pójdź
prawić - mówić
przeblyc sie – przebrać się
przeca - przecież
przikwanckać – przywlec się
przitómny – odpowiedzialny
przoć, tamu przoł – lubił, kochał to
puklaty, pukiel – garbaty, garb
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pytlik - tobołek
rance – ręce
rozmiłe – miłe, drogie
rozprawioł – opowiadał
roztoliczne – rozmaite, przeróżne
roztomiła – droga, kochana, szanowna
rympoł – kołowrót w studni
rzykać, porzykać – modlić się, pomodlić się
sadzoki – ziemniaki do sadzenia
sanek – chłopak, synek
sanowski kus – synowski pocałunek
siedlok – duży gospodarz
siwotka – serwatka
skiyl – skąd
skludził – sprowadził, przyprowadził
skrep – umarł
słószny, śłósznie – duży, wiele
snadnie – łatwo
spadki – z powrotem
sposz - śpisz
stamtela - stamtąd
starziczek – dziadek
statek – majątek, gospodarstwo
stowki – stawki, stawy
stróm - drzewo
stwora - kobieta
sumeryjo – tu: okrzyk zdziwienia
suszić - suszyć
szaciwo - ubranie
szafarził – zarządzał, kierował
szamster – kawaler
szandar – żandarm
szerować – zakładać uprząż
szlajsy - zasuwy wodne, śluzy
szłapcugam nie udzierży – piechotą nie da rady
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szmatławymi – niezdarnymi, krzywymi
szpas – żart
szpotawiec - człowiek kulejący, koślawy
szpyrnik – pomieszczenie na wędliny, zwykle na strychu
szrama – blizna
szrank - szafa
sztandy – stragany
sztrudla – strudel
sztwortek – czwartek
szumny - piękny
szwory – ubrania, ciuchy
ściepować - zrzucać
tamu przoł – lubił to, kochał
tan - ten
tela - tyle
telki – taki
toć ja – ależ tak
tukej - tutaj
U Moryca – w gospodzie „U Moryca”
utopce – wodne stwory
uż – już
wachować – pilnować
wedle – obok, koło
wszecko – wszystko
wykludzić – wyprowadzić
wypruła – tu: uciekła
zemrził - umarł
zocny – zacny
zorzycko rzecz – zarzecka mowa
Zorzycze – Zarzecze
żamła – bułka
żań gansi – goń (wypędź, wyprowadź) gęsi na pastwisko
żbluchać – pluskać
żniwówka U Moryca odtańcowano – doroczna zabawa z okazji żniw w gospodzie U Moryca
odtańczona
żywobyci – żywot
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Osieroceni
(Poniższe opowiadanie oparte zostało na pisemnej relacji uczestików tego zdarzenia, Erwina
Białka i Ludwika Białka. Podobnie o przebiegu tych wydarzeń wypowiadały się także inne
osoby40. Dialogi napisane są w gwarze zarzeckiej).
Wszyscy mieszkańcy terenów przeznaczonych pod Zaporę Goczałkowicką otrzymali
imienne zawiadomienia z podaną ostateczną datą wysiedlenia – dniem i miesiącem roku
1954. Większość osób pogodziło się z myślą o wyjeździe, ale byli i tacy, którym opuszczenie
rodzinnego domu, miejscowości, szkoły i parafii nie mieściło się w wyobraźni. Ludzie pisali
liczne pisma protestacyjne do różnych instytucji i urzędów. Gdy i to nie pomogło, zamawiano
msze błagalne w kaplicy na Gołyszu z intencją powstrzymania budowy zapory. Wielu z nich
liczyło na cud Matki Boskiej Gołyskiej. W błagalnych nabożeństwach majowych uczestniczyli
zarzeczanie, podjazianie, przyjeżdżały też osoby z innych miejscowości. Panowało
przekonanie, że Matka Boska nie pozwoli na zalanie kaplicy, Gołysza, Zarzecza, Podjazia. W
końcu nadszedł dzień ostatniego nabożeństwa – czuwania, a potem mszy w niedzielę 10
maja, roku 1954.
- Ludzie, ludzie! – blokujamy drógam, żeby biskup ni móg Panianki nóm zebrać! –
krzyknął wysoki mężczyzna stojący przy samej drodze.
- Blokujamy, blokujamy! - zaczęli krzyczeć jeszcze inni po drugiej stronie.
Na drogę zaczęto wnosić przęsła ogrodzenia, kilku mężczyzn przytaszczyło bramę,
jeszcze inni z trudem wlekli wrota od stodoły.
- Odsuńcie sie, uwaga! Dejcie pozór!
To wjechały na drogę i stanęły w poprzek dwa wozy, ale bez koni. Pojazd biskupa zbliżył się
do barykady i zatrzymał. Wysoki, młody ksiądz z biskupiego orszaku wyszedł z auta i
próbował pertraktować z mieszkańcami.
- Drodzy parafianie! Proszę przepuścić delegację z kurii, nie utrudniajcie państwo! My też
chcemy pożegnać się z Matką Boską, rozumiemy was, dlatego wspólnie, godnie przeniesiemy
święty obraz!
- Nie oddómy! Nie oddómy! Nie oddómy! – zaczęli skandować ludzie, którzy coraz liczniej
dochodzili do barykady, aż w końcu zrobiło się bardzo tłoczno. Ktoś nawet wykrzykiwał, że to
nie prawdziwy biskup, tylko podstawiony przez komunistów, nazywa się ksiądz Piskorz. Gdy
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Wg relacji Erwina Białka, Ludwika Białka i zapisu W. Korzeniowskiej w: O ukrytych skarbach, śpiącym wojsku i
kochance diabła, Katowice 1995, s.128. /Przedruk z książki: Z. Nowrotek, Ostatnie roki, Zabrzeg 2017, s. 79-83./
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dalsza podróż stała się niemożliwa, z auta wyszedł biskup i począł przedzierać się miedzami,
za domami, w kierunku kaplicy.
Tam, w obecności wielu setek ludzi z Zarzecza i innych miejscowości z opóźnieniem
rozpoczęła się msza. Biskup pięknymi słowami mówił o Matce Boskiej Gołyskiej, o cudach i
uzdrowieniach, ale zaraz też powiedział, że nie wszystko w życiu jest łatwe i proste, że
czasem niezbędne są wyrzeczenia i ponoszenie trudów i teraz właśnie jest taki czas, że trzeba
obraz przenieść w inne dobre miejsce, skąd Najświętsza Panienka będzie mogła dalej
opiekować się swoim ludem. Następnie biskup poprosił, aby wierni opuścili kościół, gdyż
nastąpi zdjęcie obrazu w obecności jego, proboszcza oraz kościelnego.
Wtedy wśród ludzi przeszedł jakiś szum i głośne szepty:
- Nie wychodzić! Nie wychodzić!
Z ust do ust przekazywano te słowa. I ludzie jak jeden mąż, jak zamrożeni, nie ruszyli się ani
kroku. Ktoś z tłumu zaintonował, a potem już wszyscy zgromadzeni co sił w gardłach
przejmującymi głosami śpiewali: Nie opuszczaj nas, nie opuszczaj nas, Matko nie opuszczaj
nas .... Wiele osób płakało. Proboszcz zarzecki, ks. Porosz, widząc nastawienie ludzi, z trudem
przekrzykując tłum zapowiedział, że obraz pozostaje, a o godzinie piętnastej w kościele
parafialnym w Zarzeczu będą uroczyste nieszpory z udziałem księdza biskupa, na które
wszystkich zaprasza.
- Słyszołeś, co proboszcz pedzioł? To je na pewno jakisik podstamp – odezwał się szeptem
Ludwik do brata. - Powiydz reszcie, że po wyjściu z kaplice wracómy tukej i prziwachujamy,
czy jak wszyjscy wyjdóm, nie bydzie kto chcioł Paniankam zebrać.
Jak postanowili, tak też zrobili. Sześciu chłopaków z Zarzecza i Podjazia wyszło z wszystkimi
ludźmi z kościoła, ale po pewnym czasie wróciło. Rozbili szybę w małym okienku
oświetlającym schody na chór i z wielkim trudem przecisnęli się ośrodka.
- Teraz muszamy sie kaj schować. Podźcie, wlezamy za organy, tam kaj sóm miechy do
dmuchanio organ. Schowómy się i przipilnujamy. Jakby kieryś Panianka tknył, to z całej siły
bydamy dzwónić dzwónym i roztworzamy od środka dźwiyrze, żeby wpuścić ludzi.
Minęły dobre dwie godziny...
- Jadóm! Podziwcie sie, ktosik jedzie kolasóm!
Rzeczywiście ku kaplicy od strony Zarzecza podjeżdżała bryczka. Po chwili wysiadły z niej
dwie osoby. Widać było, jak wysoka postać proboszcza oraz kościelny przez zakrystię kierują
się do wnętrza.
- A widzicie, jednak bydóm zdjimać! Lećcie gibko na wieżam i pocznamy dzwónić!
- Doczkej, stop! Doczkejmy jeszcze, co óni rychtyk bydóm robić!
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Po chwili chłopaki nie mieli już wątpliwości. Kościelny z drabinką, którą miał schowaną w
zakrystii, skierował się ku ołtarzowi, przystawił ją, wspiął się parę szczebli i rozpoczął
zdejmować ozdoby i oświetlenie wokół obrazu.
- Zdrada! Ściepujóm Panianka! Róbmy swoje!
Dwaj młodzieńcy wyskoczyli z kryjówki i rzucili się biegiem po stopniach w stronę dzwonu,
dobiegli i z impetem rozkołysali go. Dzwon zaczął dzwonić. Pozostali runęli ku drzwiom,
próbowali je otworzyć, również z zewnątrz nastąpił napór ludzi i po krótkiej chwili wnętrze
świątyni ponownie było pełne zdesperowanych wiernych. W tym czasie ksiądz trzymając
oburącz zdjęty obraz ukląkł przed ołtarzem i milcząco, długo się modlił. Nacierający tłum
nagle zatrzymał się i zamarł w ciszy. Nikt nie odważył się tknąć kapłana, ani obrazu.
Proboszcz z wizerunkiem Panienki wstał i skierował się ku drzwiom wyjściowym. Ludzie
ulegli, mimowolnie rozstąpili się, rozległy się spontaniczne śpiewy, głośne modlitwy i
spazmatyczny płacz kobiet. Następnie wszyscy udali się za księdzem. Podążali za kolasą,
którą jechał obraz do kościoła parafialnego w Zarzeczu. Mieszkańcy okolicznych domów albo
dołączali się do procesji, albo stali milcząc. W szpalerze gromadzili się miejscowi i przyjezdni,
przemieszani z funkcjonariuszami UB, którzy surowym wzrokiem doglądali przebiegu
wydarzenia.
Na twarzach zarzeczan rysowało się wielkie przygnębienie. Dotarła do nich smutna prawda,
że oto zostali osieroceni - również oni będą musieli opuścić na zawsze swój rodzinny dom.
Obraz Matki Boskiej Gołyskiej został tego dnia umieszczony w kościele na ołtarzu głównym,
następnie na lewym, bocznym ołtarzu, a 29 czerwca 1954 roku w uroczystej procesji
przeniesiony do kościoła w Chybiu.
Cudowny obraz miał jeszcze jeden niezwykły i dramatyczny epizod – pewnego dnia 1955
roku zniknął bez śladu z chybskiej świątyni! Wierni byli całkowicie zdezorientowani.
Poszukiwania i śledztwo nie przyniosły żadnego rezultatu. Zdarzenie to oficjalnie uznano za
świętokradczą kradzież. Oryginał zastąpiono kopią, a wierni nieprzerwanie modlili się o
powrót cudownej ikony. Marzenie parafian urzeczywistniło się! Ale dopiero po czterech
latach. W 1959 roku ktoś pod osłoną nocy podrzucił obraz pod kościół. Był, o dziwo, w
dobrym stanie. Nikt nie dowiedział się o losach obrazu w czasie tajemniczego zniknięcia.

W czasie nieobecności obrazu rozpowszechniła się wieść o tym, że Gołyska Panienka
wstąpiła do nieba i powróci dopiero wtedy, jak Zarzecze i Gołysz zostaną odsłonięte przez
wody jeziora. Ta przepowiednia przetrwała wiele lat i jest powtarzana w wersji, że nadejdzie
taki dzień, kiedy wyschną wody jeziora, wtedy powróci Matka Boska na Gołysz i ze swym
ludem odbuduje kaplicę i wioskę.
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6. Aneks
Zapis profesjonalny w dwóch wersjach:
Żań gãsi - wg transkrypcji IPA
Żań gansi - wg transkrypcji językoznawczej

Żań gãsi
(zapis wg transkrypcji IPA)
Emil pochodził z miyjsca, kierego dzisio ni ma. Ze zalotego Zorzyczo, kaj teraz żbluchajóm fale
goczałkowskigo jeziora, a kiesik była wielko, piekno wieś. Przeżył tam całe 90 roków. Jako
przesiedlaniec naszeł sie w Lipniku kole Biylska. Takich jak ón ludziska nazywali utopcami, ale
nie na paskudã, a do szpasu.
Powszedni dni jego żywobycio były na sie ganc podane. Kie dómownicy szli na szychtã, a
dziecka do szkół, siadoł pod oknã na stołeczku i tam czakoł na nich połowã dnia. Wzrok
kierowoł ku światłu, ale króm rozmytych plam nie widzioł prawie nic. Ani słóneczka na
niebie, ani strómów zielónych, ani pieska, kiery z placu wachowoł cały statek. Wzrok stracił
dziepro na starość. Piekne obrazy ze świata pómału odpływały, aby uż nigdy sie nie wrócić.
Roz jedan zdało mu sie, że widzi rodzinne stróny, swojo młodo żónkã, cereczkã w kolybce, a
nawet Gołyskóm Panióm we zocnej kaplicy. Pomyśloł, że wymodlóny wzrok się wraco.
Spotkoł go jednak srogi zawód, bo to, co mu sie ukozało, pochodziło z jego wspómniyń i
wyobraźnie. Ni mioł za to żalu do Stwórcy, bo tan wynagrodził go długim życim i sporóm
czelodkóm szykownych dziecek, wnuków i prawnuków. Downo też zapómnioł, co biyda a
głód.
Siedzioł, rozmyśloł, spóminoł downe dzieje, rzykoł a podśpiywowoł i tak mu snadnie schodził
czas. W tej to chwili usłyszoł skrzipliwo furtkã, radosne popiskiwani psa i głos prawnuczki
Andzi:
- Bosy, Bosik! – zawołała na swojigo ulubiańca i zaroz głoskała jego kudłaty łeb. Po chwili
żwawo przemierziła siań i weszła do izby.
- Starziczku! Dzisio we szkole było moc szykownie! Naszo pani, znaczy rechtórka, sprawdzała
zadani. Czytałach po zorzycku tóm historyje o pachołku Jãdrysie, coś mi kieś opedzioł. Dałach
tamu tytuł „Żań gãsi”. Wszeckim fest sie podobało, nejbarżi zaś ta naszo zorzycko rzecz, bo
żodyn taki nie słyszoł.
- Doprowdy? – Tóż byłbych moc rod, jakbyś i mnie to przedstawiła.
Andula przisiadła sie ku dziadkowi, otwarła zeszyt i zdani po zdaniu pómalutku czytała. Kie
zaś skóńczyła, starzik pedzioł tak:
- Aleś to pieknie opisała! Choć stary, to żech sie wzrusził. Rzeknã ci przeto jeszcze jednóm
rzecz, że tan pachołek Jãdrys sprowadził do Zorzyczo cudowny obraz. I o tam prawi słynno
legynda o Gołyski Pani.
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- Słynno legynda? Tóż opowiydzcie, jako to było.
- A mosz ciyrpliwość, żeby wyposłuchać?
Dziadek rozsiod się wygodnie na stołku i rozprawioł tak:
Było to downo tamu we Zorzyczu. Jedan pachołek, a na miano mu było Jãdrys, służił u
siedloków. Niejakich Gzelów. Trefił na gospodorzy wielce przitómnych, jeszcze za bajtla, a
przez to, że rodzóno matka snoploczkym ciepła i kãsi wypruła. Szandary łowili niegodnóm
stwore, ale nika nie dostali. Mioł szczãści, bo bez ludzkigo opatrunku rychło by skrep.
Jãdrysek od małego był kapkã nierychtyk. Jedno nogã mioł od drugi delszóm, a przi tam był
puklaty. Jak jany zaczón drepsić uż musioł na sie zarobić. Nieroz mu się słodko spało, jak nań
wołali:
- Jãdrys! Żań gãsi! Uż słóńce nad lasym, a ty fórt sposz a sposz! Cożeś to taki darebok! Żań
gãsi, żań!
Jak urós, sił nabroł i był uż słószny szamster, wszeckigo sie imoł na siedlokowych gróntach.
Siano susził w ostropcach, kónie szerowoł, kludził przi oraniu, potã hakowoł, nieroz od
wschodu do zachodu słóńca. Kidoł gnój pod sadzoki, żeby szumne doszły, a ozbiyrane
ziamioki ściepowoł do gruby, abo skłodoł w brogu. We stowkach co rano i wieczór
obsługowoł szlajsy, otwiyroł i zatwiyroł, i czyścił pidła. Roz w tydniu przed dniym pańskim
osnożoł plac i masztol, żeby gospodanka nie fucziła. We dni targowe chodzowoł do miasta za
gospodarskimi klamotami, abo po jaki norychta. Jak zaś kie nimoc włodarza chyciła, sóm
robotami chłopskimi szafarził na całym statku. Mioł to fest rod i tamu przoł.
Kieregoś dnia, a było to we siyrpniu, wstawił sie u gospodorza i pado:
- Pilne roboty pokóńczóne. Żniwówka U Moryca odtańcowano. Jak każdy rok, na pãć byłbych
rod podrepsić.
- Każ cie zaś nosi?
- Ap, do samej Czãstochowej! Paniankã nawiydzić.
- Do Czãstochowej? Telki kãs drógi? Szłapcugã szpotawiec nie udzierży.
- Nadyć s pómocóm boskóm dokusztykóm. Łóńskigo roku w odpust sóm Frydek żech
naszczywił. A teraz bãdzie bliży.
- Nie bliży, a deli. O dwakroć deli niże do Frydka! Ale jak uż tam trefisz, boś przeca sanek
krokaty, tóż nie zapómni choć za nas porzykać!
- Toć, ja. Toć, przeca. Za gospodorza i gospodankã.
Wczas rano Jãdrys poczón sie szykować. Ze szranku, kaj trzimoł lónty i szwory, wyjón
kościelne szaciwo i dóń sie przeblyk. Z glinianego bóncloka, co stoł we grudze, nabroł
kwaretkã siwotki, z olmaryje dwusztwiertówkã masła, a ze szpyrnika fetu do szmarowanio.
Potã rympołã dostoł ze studnie świyżo wodã i wloł do manaszki. Gospodanka upiykła
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plecióne żamły, słodko kukliczkã i jabkowe sztrudle. Wszecko to wciepoł do pytlika, a co sie
nie smieściło, do paktasze.
- Ostóńcie z Bogã, gospodorze! Za dni trzi, sztyry, bydã uż w Czãstochowej. A za tydziyń
spadki.
Kusztyk, kusztyk… Kusztykoł sobie zorzycki pachołek, puklaty, o kryce, po piszczański ceście
we świat daleki. Po dródze se rzykoł abo i śpiywoł nabożnie, żeby mu było lechcy iść. Ludzie,
jak go widowali, srazu odgodli, że pãtnik. Co ponikierzi bai groszã sypli.
- Jaki tan świat je szumny, co go Pónbóg stworził! Telki pola, telki lasy i wody, wioseczki i
miasta. A nad nim Panianka świãto Czãstochowsko, Frydecko, Kalwaryjsko czuwo.
Piyrszo nockã musioł się obyć bez choć jakigo kopyra. Przeklamoł w kopie siana w spokojnym
miyjscu, bo wedle starego kierchowa. A potã we stodołach i kaj popadło. Mioł piekne sny, w
kierych nie był ani chrómy, ani puklaty, a Maciczka Jasnogórsko uśmiychała sie do niego i
szeptała:
- Pódź haw ku mnie sanku, pódź bożatko!
Na kóniec sztwortego dnia, tam, kaj pioskowo cesta wychodziła z wielkigo sosnowego lasu,
Jãdrys uwidzioł na strómej kãpce fest wysoko wieżã, kiero pieknie blyszczała w
zachodzóncym słóńcu. Aże mu od tego dech zaparło.
- Naozaist to ón? Czãstochowski klasztór? Tóż jednak żech trefił, dodrepsił.
Z kóńcym dnia, ze wszeckich strón dobiło tukej moc narodu, aże go było fest słósznie. Pod
bramóm heftowało wiela dziadów. Jedni bez nogi, ponikierzi ślepi. I teraz uwidzioł, że śnim ni
ma aż tak źle, jak telki szmat drógi o własnych siłach przikwanckoł. Tak był tamu rod, że zaroz
kapsóm poszelóntoł i jednamu borokowi hynył spory grosz.
Na polu sie szarziło. Kie zaś wszeł do klasztoru, uwidzioł wielkóm światłość, poliło sie moc
świyc, nejwiãcy w kaplice, kaj na łutorzu była Óna, roztomiła Pni. Jãdrys z ostudóm podniós
na nióm wzrok, bo przeca grzisznik. Dwie szramy na licu od okrutnego nieznoboga nie
odbiyrały ji urody.
- Jasnogórsko Pani! Jakoś ty dobro! – rzeknył po cichu, a w oczach mioł płaczki.
Na modlitwie i czuwaniu zetrwoł w klasztotrze do samej północe. Tak mu było dobrze. I ganc
zapómnioł o wszelkich troskach.
W nocy, we śnie, widzioł siebie samego, jak niós piekny obraz Maryje do swego Zorzyczo.
Umieścił go na strómie kole samej drógi, a ludzie zbiyrali sie pod nim, śpiywali, rzykali i łask
matczynych doznowali.
Rano, jak się jany ochandożił, tóż zaroz polecioł ku budóm. A tam na sztandach leżało moc
roztolicznych fidrygałów, różańce, krziżyki, szkaplyrze. Na jednã zaś były same obrazy Maryje
ze szramã na liczku. O takim marził. Obroł se jedan śnich i pado do kramorza:
- Tan mi spakujcie, bo je nejpiekniejszy. A wiela za niego liczycie?
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… Ni mioł jednak Jãdrys telkich pijãdzy. Targowoł się z kszefciorzã, żeby go doł łacni, ale tan
nie opuścił. Tóż zasmucóny odszed. Nogle strómy zaszumiały, serwoł sie wiater, Jandrys się
dziwo, a obraz, kierego wybroł… leci ku niamu, leci… prosto w jego rãce!
- Sumeryjo Pańsko! Co jo teraz pocznã?
Objón tan obraz mocno, pochylił i słożył sanowski kus, bo taki mioł z dóma becyjóng. W tej
samej chwili wiater ustoł. Kramorz jak widzioł to wszecko, tak mocka sie wystrasził. Uznoł, co
widzioł, za cud. Nie chcioł uż żodnej zapłaty i obraz oddoł darmo.
- Sama Maryja mnie wybrała! – pomyśloł Jãdrys. Od teraz bydã mioł skarb o wiela cynniejszy
niże te wszecki pijãdze.
I zaroz rościepoł, co mioł, rubsze na klasztornóm tace, drobnioki miãdzy boroków. A
poświãcóny obraz włożył na pleca i rusził śnim spadki do dóm.
Jakosik mu było fest śpiyszno, cosik go cisło i pchało, jak z wielki, strómej kãpki. Przebiyroł
gibko szmatławymi klepcami, bo go przestały boleć. Radośnie se przi tamu podśpiywowoł:
- Przi obchodzie nawiedzynia Twego…
Uż po trzech dniach marszu nazoć był dóma. A tam szeł aże sztyry. Gzele czas jakiś
wyglóndali swojigo pachołka, w kóńcu doczkali.
- A cóż to niesiesz na tym swoim puklu? Aby nie jaki obraz?
- Dyć rychtyk. Dobrze prawicie. Cudownóm Panióm, ze samej Czãstochowej! Bãdzie za nami
pilnie orãdować.
Jãdrys rozmyśloł, kaj by nejlepszi było Paniance, a ludzie mieli dóń blisko. Poszeł ku dródze,
przitwierdził obraz do szumnej lipki, żeby listki przed słóńcym osłóniały jeji liczko. Potã
ustrugoł daszek, żeby jóm chrónił przed deszczym i śniegym.
- Teraz uż żodyn nie powiy, że mo sie Maryja na Zorzyczu źle. – pedzioł do siebie zadowolóny.
Ludzie poczli to miyjsce nawiydzać, przistowali na paciyrz, jak szli z roboty, wracali z pola abo
z jarmarku. A w niedzielã, po nieszporze, niewiasty i panny śpiywały przi obrazie maryjne
pieśniczki i tak im było dobrze, że nie umiały sie rozãś. Jãdrys ze Gzelym poczuli sie fest hyrni
i za porã roków zafondowali jeszcze wiãkszo i szumniejszo kaplicã. Na tela stała sie óna
zocno, że przichodziła tu procesjo z parafialnego kościoła Matki Boski Śnieżnej.
Jãdrys sie z czasym postarzoł i jak każdy zemrził. Ale kult Matki Boski rozkwitoł w Zorzyczu
coroz barżi, aż postawili w dzielnicy Gołysz kaplicã wielko jak kościół. Przichodziły dóń
procesje z bliska i z daleka. Z Zobrzega, Wisły, Łąki, Ligoty, Brónowa, Rudzice, Strumianio i
Chybio. I z dalsza, od Suszca, Studziónki i nie wiadómo skiyl. Ludzie do Panianki tak mocka
tesknili, że co roku procesyj było aże trzi: majowo błagalno o dobre urodzaje, lipcowo
nejparadniejszo z szumnym odpustã i jeszcze wrześniowo dziankczynno za dobre plóny. A
Gołysko Pani bezustannie obdarzała swój lud obfitymi łaskami.
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Zaś dzisio, po tam strasznã potopie, wiela ludzi wierzi, że przidzie tako chwila, że Matka
Boska Gołysko we wielki chwolbie wróci na downe miyjsce, sprowadzi potómków swojigo
ulubiónego ludu i na nowo odbuduje kaplicã i całe zocne Zorzycze.

Słowniczek
bajtel – dziecko, smarkacz
bai - nawet
bãdzie – będzie
barżi – bardziej
becyjóng – wychowanie
borok – nieborak, biedak
bożatko – biedactwo pieszczotl., od: bożątko
bónclok – gliniany garnek
bróg, w brogu – tu: kopiec z ziemniakami
budy - kramy
chrómy - kulawy
chwolba – chwała, duma
ciepać - rzucać
czelodka - czeladka
darebok - leń
delszo - dłuższa
dodrepsił, od: dreptał – dotarł, doszedł
dokusztykać – dokuśtykać, dojść
dostali – znaleźli
doszły szumne – dojrzały dorodne
dóma, w dóma – w domu
dwusztwiertówka - osełka masła dwa razy po ćwierć kilograma, tj. półkilogramowa
dziepro - dopiero
dziwać sie - patrzyć się
fest – bardzo, mocno
fet – smalec, tłuszcz
fidrygały - drobiazgi
fórt – ciągle
fucziła – dąsała się, gniewała
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ganc – całkiem
gãsi - gęsi
gibko - szybko
gospodanka – zdrob. gospodyni
grónt, na gróntach – tu: na gospodarstwie
gruba – tu: dół, piwnica
grudza – piwniczka pod podłogą
grzich, grzisznik – grzech, grzesznik
hakować pole - bronować
heftować grosz – żebrać pieniądze
hynył - rzucił
hyrni – dumni
Jãdrys – Jędrys, Andrzej
jedan - jeden
jedan śnich – jeden z nich
ka jaki – jaki tylko, przeróżny
kaj - gdzie
kãpka - górka
kãs - kęs
kãsi - gdzieś
kapkã – trochę
kapsa – kieszeń
kidać gnój – rozrzucać gnój, nawozić
kie - kiedy
kiercho(ó)w, kiyrchof – cmentarz
kiery - który
klamoł – drzemał, spał
klamoty – przedmioty, rzeczy
klepce – nogi
kludził - prowadził
kole - obok
kopyro – łóżko
krokaty – uparty, złośliwy
króm - oprócz
kryka, o kryce – laska, o lasce
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kszefciorz – handlarz
kukliczka – ozdobna słodka bułka
kus – pocałunek
kusztykać - kuśtykać
kwaretka – garnuszek ćwierćlitrowy
lónty – ubrania, odzież
łacny – tani
łowić – szukać, poszukiwać
łóńskigo roku – zeszłego roku
łutorz - ołtarz
maciczka – mateczka, mateńka
masztol – stajnia dla koni
miersko – przykro
mioł to fest rod – bardzo lubił
moc, mocka – dużo, wiele
móm rod – lubię, kocham
na miano – na imię
na panć bych rod był podrepsić – chętnie wybrałbym się na pielgrzymkę
naozaist – naprawdę
naszczywił – odwiedził
natóż toć – no przecież
nazoć (dóma) – z powrotem (w domu)
nie dostała – nie znalazła
nieznoboga - bezbożnika
nimoc go chyciła – zachorował
norychta – narzędzia
olmaryja, odmaryja – spiżarka lub szafa spożywcza
opatrunek – opieka
opedzioł - opowiedział
osnożoł – sprzątał
ostropiec – stojak na siano
ostuda - wstyd
ozbiyrane – pozbierane, uprzątnięte zbiory
pachołek – młodzieniec; parobek
pãć - pielgrzymka
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pado - mówi
paktasza – torba podróżna
pãtnik - pątnik
pidło – śluza drewniana stojąca w stawie
pijãdz - pieniądz
piszczańsko cesta – pszczyńska droga
plac - podwórko
podane - podobne
podrepsił – tu: poszedł, udał się w drogę
podziwcie sie - spójrzcie
ponikierzi - niektórzy
porzykać – pomodlić się
poszelóntoł – potrząsnął
potã - potem
pódź – chodź, pójdź
prawić - mówić
przeblyc sie – przebrać się
przeca - przecież
przikwanckać – przywlec się
przitómny – odpowiedzialny
przoć, tamu przoł – lubił, kochał to
puklaty, pukiel – garbaty, garb
pytlik - tobołek
rãce – ręce
rozmiłe – miłe, drogie
rozprawioł – opowiadał
roztoliczne – rozmaite, przeróżne
roztomiła – droga, kochana, szanowna
rympoł – kołowrót w studni
rzykać, porzykać – modlić się, pomodlić się
sadzoki – ziemniaki do sadzenia
sanek – chłopak, synek
sanowski kus – synowski pocałunek
siedlok – duży gospodarz
siwotka – serwatka
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skiyl – skąd
skludził – sprowadził, przyprowadził
skrep – umarł
słószny, śłósznie – duży, wiele
snadnie – łatwo
spadki – z powrotem
sposz - śpisz
stamtela - stamtąd
starziczek – dziadek
statek – majątek, gospodarstwo
stowki – stawki, stawy
stróm - drzewo
stwora - kobieta
sumeryjo – tu: okrzyk zdziwienia
suszić - suszyć
szaciwo - ubranie
szafarził – zarządzał, kierował
szamster – kawaler
szandar – żandarm
szerować – zakładać uprząż
szlajsy - zasuwy wodne, śluzy
szłapcugã nie udzierży – piechotą nie da rady
szmatławymi – niezdarnymi, krzywymi
szpas – żart
szpotawiec - człowiek kulejący, koślawy
szpyrnik – pomieszczenie na wędliny, zwykle na strychu
szrama – blizna
szrank - szafa
sztandy – stragany
sztrudla – strudel
sztwortek – czwartek
szumny - piękny
szwory – ubrania, ciuchy
ściepować - zrzucać
tamu przoł – lubił to, kochał
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tan - ten
tela - tyle
telki – taki
toć ja – ależ tak
tukej - tutaj
U Moryca – w gospodzie „U Moryca”
utopce – wodne stwory
uż – już
wachować – pilnować
wedle – obok, koło
wszecko – wszystko
wykludzić – wyprowadzić
wypruła – tu: uciekła
zemrził - umarł
zocny – zacny
zorzycko rzecz – zarzecka mowa
Zorzycze – Zarzecze
żamła – bułka
żań gãsi – goń (wypędź, wyprowadź) gęsi na pastwisko
żbluchać – pluskać
żniwówka U Moryca odtańcowano – doroczna zabawa z okazji żniw w gospodzie U Moryca
odtańczona
żywobyci – żywot

Żań gansi
(zapis wg transkrypcji językoznawczej)

Emil pochodził z miyjsca, kierego dzisio ni ma. Ze zalotego Zorzyczo, kaj teraz żbluchajóm fale
goczałkowskigo jeziora, a kiesik była wielko, piekno wieś. Przeżył tam całe 90 roków. Jako
przesiedlaniec naszeł sie w Lipniku kole Biylska. Takich jak ón ludziska nazywali utopcami, ale
nie na paskudam, a do szpasu.
Powszedni dni jego żywobycio były na sie ganc podane. Kie dómownicy szli na szychtam, a
dziecka do szkół, siadoł pod oknam na stołeczku i tam czakoł na nich połowam dnia. Wzrok
kierowoł ku światłu, ale króm rozmytych plam nie widzioł prawie nic. Ani słóneczka na
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niebie, ani strómów zielónych, ani pieska, kiery z placu wachowoł cały statek. Wzrok stracił
dziepro na starość. Piekne obrazy ze świata pómału odpływały, aby uż nigdy sie nie wrócić.
Roz jedan zdało mu sie, że widzi rodzinne stróny, swojo młodo żónkam, cereczkam w kolybce,
a nawet Gołyskóm Panióm we zocnej kaplicy. Pomyśloł, że wymodlóny wzrok się wraco.
Spotkoł go jednak srogi zawód, bo to, co mu sie ukozało, pochodziło z jego wspómniyń i
wyobraźnie. Ni mioł za to żalu do Stwórcy, bo tan wynagrodził go długim życim i sporóm
czelodkóm szykownych dziecek, wnuków i prawnuków. Downo też zapómnioł, co biyda a
głód.
Siedzioł, rozmyśloł, spóminoł downe dzieje, rzykoł a podśpiywowoł i tak mu snadnie schodził
czas. W tej to chwili usłyszoł skrzipliwo furtkam, radosne popiskiwani psa i głos prawnuczki
Andzi:
- Bosy, Bosik! – zawołała na swojigo ulubiańca i zaroz głoskała jego kudłaty łeb. Po chwili
żwawo przemierziła siań i weszła do izby.
- Starziczku! Dzisio we szkole było moc szykownie! Naszo pani, znaczy rechtórka, sprawdzała
zadani. Czytałach po zorzycku tóm historyje o pachołku Jandrysie, coś mi kieś opedzioł.
Dałach tamu tytuł „Żań gansi”. Wszeckim fest sie podobało, nejbarżi zaś ta naszo zorzycko
rzecz, bo żodyn taki nie słyszoł.
- Doprowdy? – Tóż byłbych moc rod, jakbyś i mnie to przedstawiła.
Andula przisiadła sie ku dziadkowi, otwarła zeszyt i zdani po zdaniu pómalutku czytała. Kie
zaś skóńczyła, starzik pedzioł tak:
- Aleś to pieknie opisała! Choć stary, to żech sie wzrusził. Rzeknam ci przeto jeszcze jednóm
rzecz, że tan pachołek Jandrys sprowadził do Zorzyczo cudowny obraz. I o tam prawi słynno
legynda o Gołyski Pani.
- Słynno legynda? Tóż opowiydzcie, jako to było.
- A mosz ciyrpliwość, żeby wyposłuchać?
Dziadek rozsiod się wygodnie na stołku i rozprawioł tak:
Było to downo tamu we Zorzyczu. Jedan pachołek, a na miano mu było Jandrys, służił u
siedloków. Niejakich Gzelów. Trefił na gospodorzy wielce przitómnych, jeszcze za bajtla, a
przez to, że rodzóno matka snoploczkym ciepła i kansi wypruła. Szandary łowili niegodnóm
stwore, ale nika nie dostali. Mioł szczanści, bo bez ludzkigo opatrunku rychło by skrep.
Jandrysek od małego był kapkam nierychtyk. Jedno nogam mioł od drugi delszóm, a przi tam
był puklaty. Jak jany zaczón drepsić uż musioł na sie zarobić. Nieroz mu się słodko spało, jak
nań wołali:
- Jandrys! Żań gansi! Uż słóńce nad lasym, a ty fórt sposz a sposz! Cożeś to taki darebok! Żań
gansi, żań!
Jak urós, sił nabroł i był uż słószny szamster, wszeckigo sie imoł na siedlokowych gróntach.
Siano susził w ostropcach, kónie szerowoł, kludził przi oraniu, potam hakowoł, nieroz od
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wschodu do zachodu słóńca. Kidoł gnój pod sadzoki, żeby szumne doszły, a ozbiyrane
ziamioki ściepowoł do gruby, abo skłodoł w brogu. We stowkach co rano i wieczór
obsługowoł szlajsy, otwiyroł i zatwiyroł, i czyścił pidła. Roz w tydniu przed dniym pańskim
osnożoł plac i masztol, żeby gospodanka nie fucziła. We dni targowe chodzowoł do miasta za
gospodarskimi klamotami, abo po jaki norychta. Jak zaś kie nimoc włodarza chyciła, sóm
robotami chłopskimi szafarził na całym statku. Mioł to fest rod i tamu przoł.
Kieregoś dnia, a było to we siyrpniu wstawił sie u gospodorza i pado:
- Pilne roboty pokóńczóne. Żniwówka U Moryca odtańcowano. Jak każdy rok, na panć
byłbych rod podrepsić.
- Każ cie zaś nosi?
- Ap, do samej Czanstochowej! Paniankam nawiydzić.
- Do Czanstochowej? Telki kans drógi? Szłapcugam szpotawiec nie udzierży.
- Nadyć s pómocóm boskóm dokusztykóm. Łóńskigo roku w odpust sóm Frydek żech
naszczywił. A teraz bandzie bliży.
- Nie bliży, a deli. O dwakroć deli niże do Frydka! Ale jak uż tam trefisz, boś przeca sanek
krokaty, tóż nie zapómni choć za nas porzykać!
- Toć, ja. Toć, przeca. Za gospodorza i gospodankam.
Wczas rano Jandrys poczón sie szykować. Ze szranku, kaj trzimoł lónty i szwory, wyjón
kościelne szaciwo i dóń sie przeblyk. Z glinianego bóncloka, co stoł we grudze, nabroł
kwaretkam siwotki, z olmaryje dwusztwiertówkam masła, a ze szpyrnika fetu do
szmarowanio. Potam rympołam dostoł ze studnie świyżo wodam i wloł do manaszki.
Gospodanka upiykła plecióne żamły, słodko kukliczkam i jabkowe sztrudle. Wszecko to
wciepoł do pytlika, a co sie nie smieściło, do paktasze.
- Ostóńcie z Bogam, gospodorze! Za dni trzi, sztyry, bydam uż w Czanstochowej. A za tydziyń
spadki.
Kusztyk, kusztyk… Kusztykoł sobie zorzycki pachołek, puklaty, o kryce, po piszczański ceście
we świat daleki. Po dródze se rzykoł abo i śpiywoł nabożnie, żeby mu było lechcy iść. Ludzie,
jak go widowali, srazu odgodli, że pantnik. Co ponikierzi bai groszam sypli.
- Jaki tan świat je szumny, co go Pónbóg stworził! Telki pola, telki lasy i wody, wioseczki i
miasta. A nad nim Panianka świanto Czanstochowsko, Frydecko, Kalwaryjsko czuwo.
Piyrszo nockam musioł się obyć bez choć jakigo kopyra. Przeklamoł w kopie siana w
spokojnym miyjscu, bo wedle starego kierchowa. A potam we stodołach i kaj popadło. Mioł
piekne sny, w kierych nie był ani chrómy, ani puklaty, a Maciczka Jasnogórsko uśmiychała sie
do niego i szeptała:
- Pódź haw ku mnie sanku, pódź bożatko!

52

Na kóniec sztwortego dnia, tam, kaj pioskowo cesta wychodziła z wielkigo sosnowego lasu,
Jandrys uwidzioł na strómej kampce fest wysoko wieżam, kiero pieknie blyszczała w
zachodzóncym słóńcu. Aże mu od tego dech zaparło.
- Naozaist to ón? Czanstochowski klasztór? Tóż jednak żech trefił, dodrepsił.
Z kóńcym dnia, ze wszeckich strón dobiło tukej moc narodu, aże go było fest słósznie. Pod
bramóm heftowało wiela dziadów. Jedni bez nogi, ponikierzi ślepi. I teraz uwidzioł, że śnim ni
ma aż tak źle, jak telki szmat drógi o własnych siłach przikwanckoł. Tak był tamu rod, że zaroz
kapsóm poszelóntoł i jednamu borokowi hynył spory grosz.
Na polu sie szarziło. Kie zaś wszeł do klasztoru, uwidzioł wielkóm światłość, poliło sie moc
świyc, nejwiancy w kaplice, kaj na łutorzu była Óna, roztomiła Pani. Jãdrys z ostudóm podniós
na nióm wzrok, bo przeca grzisznik. Dwie szramy na licu od okrutnego nieznoboga nie
odbiyrały ji urody.
- Jasnogórsko Pani! Jakoś ty dobro! – rzeknył po cichu, a w oczach mioł płaczki.
Na modlitwie i czuwaniu zetrwoł w klasztotrze do samej północe. Tak mu było dobrze. I ganc
zapómnioł o wszelkich troskach.
W nocy, we śnie, widzioł siebie samego, jak niós piekny obraz Maryje do swego Zorzyczo.
Umieścił go na strómie kole samej drógi, a ludzie zbiyrali sie pod nim, śpiywali, rzykali i łask
matczynych doznowali.
Rano, jak się jany ochandożił, tóż zaroz polecioł ku budóm. A tam na sztandach leżało moc
roztolicznych fidrygałów, różańce, krziżyki, szkaplyrze. Na jednam zaś były same obrazy
Maryje ze szramam na liczku. O takim marził. Obroł se jedan śnich i pado do kramorza:
- Tan mi spakujcie, bo je nejpiekniejszy. A wiela za niego liczycie?
… Ni mioł jednak Jandrys telkich pijandzy. Targowoł się z kszefciorzam, żeby go doł łacni, ale
tan nie opuścił. Tóż zasmucóny odszed. Nogle strómy zaszumiały, serwoł sie wiater, Jandrys
się dziwo, a obraz, kierego wybroł… leci ku niamu, leci… prosto w jego rance!
- Sumeryjo Pańsko! Co jo teraz pocznam?
Objón tan obraz mocno, pochylił i słożył sanowski kus, bo taki mioł z dóma becyjóng. W tej
samej chwili wiater ustoł. Kramorz jak widzioł to wszecko, tak mocka sie wystrasził. Uznoł, co
widzioł, za cud. Nie chcioł uż żodnej zapłaty i obraz oddoł darmo.
- Sama Maryja mnie wybrała! – pomyśloł Jandrys. Od teraz bydam mioł skarb o wiela
cynniejszy niże te wszecki pijandze.
I zaroz rościepoł, co mioł, rubsze na klasztornóm tace, drobnioki miandzy boroków. A
poświancóny obraz włożył na pleca i rusził śnim spadki do dóm.
Jakosik mu było fest śpiyszno, cosik go cisło i pchało, jak z wielki, strómej kampki. Przebiyroł
gibko szmatławymi klepcami, bo go przestały boleć. Radośnie se przi tamu podśpiywowoł:
- Przi obchodzie nawiedzynia Twego…
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Uż po trzech dniach marszu nazoć był dóma. A tam szeł aże sztyry. Gzele czas jakiś
wyglóndali swojigo pachołka, w kóńcu doczkali.
- A cóż to niesiesz na tym swoim puklu? Aby nie jaki obraz?
- Dyć rychtyk. Dobrze prawicie. Cudownóm Panióm, ze samej Czanstochowej! Bandzie za
nami pilnie orandować.
Jandrys rozmyśloł, kaj by nejlepszi było Paniance, a ludzie mieli dóń blisko. Poszeł ku dródze,
przitwierdził obraz do szumnej lipki, żeby listki przed słóńcym osłóniały jeji liczko. Potam
ustrugoł daszek, żeby jóm chrónił przed deszczym i śniegym.
- Teraz uż żodyn nie powiy, że mo sie Maryja na Zorzyczu źle. – pedzioł do siebie zadowolóny.
Ludzie poczli to miyjsce nawiydzać, przistowali na paciyrz, jak szli z roboty, wracali z pola abo
z jarmarku. A w niedzielam, po nieszporze, niewiasty i panny śpiywały przi obrazie maryjne
pieśniczki i tak im było dobrze, że nie umiały sie rozanś. Jandrys ze Gzelym poczuli sie fest
hyrni i za poram roków zafondowali jeszcze wiankszo i szumniejszo kaplicam. Na tela stała sie
óna zocno, że przichodziła tu procesjo z parafialnego kościoła Matki Boski Śnieżnej.
Jandrys sie z czasym postarzoł i jak każdy zemrził. Ale kult Matki Boski rozkwitoł w Zorzyczu
coroz barżi, aż postawili w dzielnicy Gołysz kaplicam wielko jak kościół. Przichodziły dóń
procesje z bliska i z daleka. Z Zobrzega, Wisły, Łąki, Ligoty, Brónowa, Rudzice, Strumianio i
Chybio. I z dalsza, od Suszca, Studziónki i nie wiadómo skiyl. Ludzie do Panianki tak moc
tesknili, że co roku procesyj było aże trzi: majowo błagalno o dobre urodzaje, lipcowo
nejparadniejszo z szumnym odpustam i jeszcze wrześniowo dziankczynno za dobre plóny. A
Gołysko Pani bezustannie obdarzała swój lud obfitymi łaskami.
Zaś dzisio, po tam strasznam potopie, wiela ludzi wierzi, że przidzie tako chwila, że Matka
Boska Gołysko we wielki chwolbie wróci na downe miyjsce, sprowadzi potómków swojigo
ulubiónego ludu i na nowo odbuduje kaplicam i całe zocne Zorzycze.

Słowniczek
bajtel – dziecko, smarkacz
bai - nawet
bandzie – będzie
barżi – bardziej
becyjóng – wychowanie
borok – nieborak, biedak
bożatko – biedactwo pieszczotl., od: bożątko
bónclok – gliniany garnek
bróg, w brogu – tu: kopiec z ziemniakami
budy - kramy
chrómy - kulawy
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chwolba – chwała, duma
ciepać - rzucać
czelodka - czeladka
darebok - leń
delszo - dłuższa
dodrepsił, od: dreptał – dotarł, doszedł
dokusztykać – dokuśtykać, dojść
dostali – znaleźli
doszły szumne – dojrzały dorodne
dóma, w dóma – w domu
dwusztwiertówka - osełka masła dwa razy po ćwierć kilograma, tj. półkilogramowa
dziepro - dopiero
dziwać sie - patrzyć się
fest – bardzo, mocno
fet – smalec, tłuszcz
fidrygały - drobiazgi
fórt – ciągle
fucziła – dąsała się, gniewała
ganc – całkiem
gansi - gęsi
gibko - szybko
gospodanka – zdrob. gospodyni
grónt, na gróntach – tu: na gospodarstwie
gruba – tu: dół, piwnica
grudza – piwniczka pod podłogą
grzich, grzisznik – grzech, grzesznik
hakować pole - bronować
heftować grosz – żebrać pieniądze
hynył - rzucił
hyrni – dumni
Jandrys – Jędrys, Andrzej
jedan śnich – jeden z nich
ka jaki – jaki tylko, przeróżny
kaj - gdzie
kampka - górka

55

kans - kęs
kansi - gdzieś
kapkam – trochę
kapsa – kieszeń
kidać gnój – rozrzucać gnój, nawozić
kie - kiedy
kiercho(ó)w, kiyrchof – cmentarz
kiery - który
klamoł – drzemał, spał
klamoty – przedmioty, rzeczy
klepce – nogi
kludził - prowadził
kole - obok
kopyro – łóżko
krokaty – uparty, złośliwy
króm - oprócz
kryka, o kryce – laska, o lasce
kszefciorz – handlarz
kukliczka – ozdobna słodka bułka
kus – pocałunek
kusztykać - kuśtykać
kwaretka – garnuszek ćwierćlitrowy
lónty – ubrania, odzież
łacny – tani
łowić – szukać, poszukiwać
łóńskigo roku – zeszłego roku
łutorz - ołtarz
maciczka – mateczka, mateńka
masztol – stajnia dla koni
miersko – przykro
mioł to fest rod – bardzo lubił
moc, mocka – dużo, wiele
móm rod – lubię, kocham
na miano – na imię
na panć bych rod był podrepsić – chętnie wybrałbym się na pielgrzymkę
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naozaist – naprawdę
naszczywił – odwiedził
natóż toć – no przecież
nazoć (dóma) – z powrotem (w domu)
nie dostała – nie znalazła
nieznoboga - bezbożnika
nimoc go chyciła – zachorował
norychta – narzędzia
olmaryja, odmaryja – spiżarka lub szafa spożywcza
opatrunek – opieka
opedzioł - opowiedział
osnożoł – sprzątał
ostropiec – stojak na siano
ostuda - wstyd
ozbiyrane – pozbierane, uprzątnięte zbiory
pachołek – młodzieniec; parobek
panć - pielgrzymka
pado - mówi
paktasza – torba podróżna
pantnik - pątnik
pidło – śluza drewniana stojąca w stawie
pijandz - pieniądz
piszczańsko cesta – pszczyńska droga
plac - podwórko
podane - podobne
podrepsił – tu: poszedł, udał się w drogę
podziwcie sie - spójrzcie
ponikierzi - niektórzy
porzykać – pomodlić się
poszelóntoł – potrząsnął
potam - potem
pódź – chodź, pójdź
prawić - mówić
przeblyc sie – przebrać się
przeca - przecież
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przikwanckać – przywlec się
przitómny – odpowiedzialny
przoć, tamu przoł – lubił, kochał to
puklaty, pukiel – garbaty, garb
pytlik - tobołek
rance – ręce
rozmiłe – miłe, drogie
rozprawioł – opowiadał
roztoliczne – rozmaite, przeróżne
roztomiła – droga, kochana, szanowna
rympoł – kołowrót w studni
rzykać, porzykać – modlić się, pomodlić się
sadzoki – ziemniaki do sadzenia
sanek – chłopak, synek
sanowski kus – synowski pocałunek
siedlok – duży gospodarz
siwotka – serwatka
skiyl – skąd
skludził – sprowadził, przyprowadził
skrep – umarł
słószny, śłósznie – duży, wiele
snadnie – łatwo
spadki – z powrotem
sposz - śpisz
stamtela - stamtąd
starziczek – dziadek
statek – majątek, gospodarstwo
stowki – stawki, stawy
stróm - drzewo
stwora - kobieta
sumeryjo – tu: okrzyk zdziwienia
suszić - suszyć
szaciwo - ubranie
szafarził – zarządzał, kierował
szamster – kawaler
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szandar – żandarm
szerować – zakładać uprząż
szlajsy - zasuwy wodne, śluzy
szłapcugam nie udzierży – piechotą nie da rady
szmatławymi – niezdarnymi, krzywymi
szpas – żart
szpotawiec - człowiek kulejący, koślawy
szpyrnik – pomieszczenie na wędliny, zwykle na strychu
szrama – blizna
szrank - szafa
sztandy – stragany
sztrudla – strudel
sztwortek – czwartek
szumny - piękny
szwory – ubrania, ciuchy
ściepować - zrzucać
tamu przoł – lubił to, kochał
tan - ten
tela - tyle
telki – taki
toć ja – ależ tak
tukej - tutaj
U Moryca – w gospodzie „U Moryca”
utopce – wodne stwory
uż – już
wachować – pilnować
wedle – obok, koło
wszecko – wszystko
wykludzić – wyprowadzić
wypruła – tu: uciekła
zemrził - umarł
zocny – zacny
zorzycko rzecz – zarzecka mowa
Zorzycze – Zarzecze
żamła – bułka
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żań gansi – goń (wypędź, wyprowadź) gęsi na pastwisko
żbluchać – pluskać
żniwówka U Moryca odtańcowano – doroczna zabawa z okazji żniw w gospodzie U Moryca
odtańczona
żywobyci – żywot

