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	 W	czepku	urodzóny
 Była wojna. Ta drugo - światowo a mie, jak mi mama spóminała, z jejigo brzucha se nie 
chciało wylazować. Tymu musiała iść do szpitola. Tyn był hned nad kolónijóm, tak to ni miała da-
leko. We szpitolu jóm hebama opyskowała a kozała ciść. Tropiła se sakramyncko, ale po jakimsi 
czasie se podarziło. Jak se troche przebrała, tak jak we mgle widziała cosi malutkigo, sinego, jasz-
czóncego. Tak ani nie wiedziała czymu, zaczła beczeć. A hebama jóm pocieszała: „Dyć Rozalko nie 
płaczcie, óno se to nie bydzie dłógo tropiło“. Ale cóż to mo na tej głowiczce - pytała se mama. A he-
bama se tymu prziglóndła i prawiła: „Tóż parcie. Wiycie, ono to se w czepku narodziło, tak to bydzie 
mieć szczynści“. No tak potym na mnie chuchali, dmuchali. A że tata był piekorz, tak wymyśloł, że 
muszym być chowany w cieple. Naszeł wiynkszóm kastle od bótów, kieróm wymościł watóm, a do 
tego mie położyli i w otewrzytej trómbie, we wygaszónym piecu, chowali. I tak mie uchowali.

My miyszkali w kolóniji 
pod szpitolym - tak se 
tymu mówiło. Jo se moc 
z tego nie pamiyntóm, 
ale cosi jednak mi w cze-
pani zustało. Hawiyrsko kolónija, to były taki dłógi budele, kaj każdy kwartyr był 
oddzielóny płotkym, że każdy mioł swój kónsek placu. Z jednej stróny był chlywek 
a nad nim poddaszek. Do chlywka był przistawiony wychodek, a potym był pociynek, 
na kiery se szło po poru schódkach. Z tego pociynka se szło do kwartyru albo do tego 

wychodka. Kwartyr nic moc. Siyń, z kierej se szło do kuchynie albo po 
schodach do wyrchni izbeczki, albo do piwnice. Z kuchynie se szło do 
wielki izby. Teraz, jak nad tym myślym, to ni mogym pojónć, jak tam 
se tela ludzi mógło zmieścić. No bo tam miyszkoł starzik Jozef, babcia 
Maryjanka, jejich dziecka - ciocia Meda, ujec Alojz, ciotka Juzia - a my 
z tatóm i mamóm a potym z Marylkóm miyszkali w izbeczce na wyrchu. 
Każdo rodzina też miała kole budela kónsek zogródki a my całóm woj-
ne chowali prosioka a koze.

Szpitol szachty Gabryjela

Marylka a jo przed pociynkym

siedzóm: Juzia, Alois, Jadzia,
stojom: starzik Jozef, mama, Meda 

a babcia Maryjanka Mama, tata, Marylka a jo

S tatóm przed placym w kolóniji
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  Kole tego chodziła babcia Maryjanka a słyszołech, jak potym po wojnie to spó-
minali, że wszyscy ji zowidzieli, że se ji ta gospodarka darziła. A była to pómoc, bo nóm 
jako Polokóm ścióngali Niymcy wszystko, co se dało. Z tego prosioka po zabiciu musieli 
Niymcóm oddować szónki, kotlety, krupón aji wysmażóny szmolec. Starzik Jozef z moim 
tatóm robili na dole na szachcie Gabryjeli, mama szyła, bo była wyuczono szwoczkóm, 
a ciocia Meda robiła kłobuki, bo była wyuczono modistkóm. Ciotka Juzia była porażóno, 
tak kole ni musiała chodzić babcia. A ujec Alojz to był wtedy gizd, tak chodził do szkoły. 
  Z tej wojny to se najwiyncyj pamiyntóm to, że na okiynku wychodka stoły dwie 
świycónce pikelhauby (tak mówił starzik), kiere musieli oblykać, jak chodzili jako wach-
ta strażacko starzik z mojim tatóm. Też pamiyntóm, że my mieli piwnice takóm wy-
sztymplowanóm kulokami a tam były piyntrowe prycze. Tam my chodzili se chować, jak 
wyły syryny na alarm. No a tam mioł starzik talyrze, co grały. Pamiyntóm to jak dzisio. 
Zaczynało to dycki tak: bum bum bum bum, a potym zaś tak pore razy, a dzieprym po-
tym tam to grało i mówiło. A z tymi talyrzami to mógła być straszno ostuda. Bo wedle 
nas nakwartyrowali Niymke, co se nazywała Waclica, isto se to pisało Vatzlitz, ale kdo 
to dzisio bydzie wiedzioł. Ona była z Prajski, miała sztyry dziecka a chłopa na wojnie, 
na ruski fróncie. Ona tam była nasadzóno, aby wachowała ty polski świnie. Tak to po-
tym spóminali po wojnie, jak o ni opowiadali. A ty jeji dziecka to były taki szkwety jak 
jo albo troche starsze, a óny mie fórt biły. Ale jo se ni mioł z kim bawić, takech ku nim 
chodził. A roz tyn jedyn dostoł taki bynbynek, na kierym dookoła tłók, a mi nie chcioł go 
pojczać. Tak abych go nasmolił, takech se pochwolił, że to nimo nic takigo, bo my mómy 
talyrze, co grajóm. On z beczym do swoji muter, że też chce talyrze, co grajóm. To była 
sumeryja. Moja mama potym musiała ukazować, jak gro widliczkóm na talyrzach, aby 
se nie przezdradziło, że starzik mo radijo kryształkowe, bo to by go hned do kóncyntra-
ka zawrzyli.
  Pamiyntóm se eszcze ty stromki, co puszczali z erów, kiere bómbardowały Ostra-
we. Strasznie żech ich chcioł mieć, bo tak pieknie blyszczały. A potym pamiyntóm tych 
wojoków, do kierych mi zakozowali chodzić, a oni mieli taki piekne świycónce naboje 
a też kónie, kiere pucowali. A roz, jak mi se podarziło uciyc, tak mie jedyn na takim 
kóniu powoził. Też se pamiyntóm, że mie tata woził na kole, jak my jechali do rodziny 
do Zawady. Dycki rułke obtoczył dekóm, kieróm pozawiónzowoł szpagatym, aby se to 
nie toczyło, jakech na tym siedzioł. Ale dzieprym nieskorzi żech se dowiedzioł, po co to 
jeżdżyni było. Tata jeździł do gazdów Szybków do Zawady po obili, a aby go Niymcy nie 
chycili, tak do tej deki zatoczył miyszek z tym obilym a mie na to posadził, aby żodyn 
nie prziszeł, na co to wszystko. Doma zaś my mieli żarna, kiere se pamiyntóm eszcze 
z nieskorszych roków, bo stoły w izbeczce na górze w domie nr 311 nad Zolichówkóm, 
do kierego my se przekludzili po pogrzebie taty. Ty Niymcy zablómbowali. Ale babcia 

z mamóm to obili na tych żarnach umiały i przez te blómbe pomleć. A robiły to dycki w nocy, aby żodyn na to nie prziszeł. Z tej mónki tata piyk krupicznioki, 
a otrymby zeżrała świnia - tymu tak dobrze rosła, bo na samych pomyjach, pokrziwach a łopianach by była jyny kości a skóra.
 Ale naszóm rodzine spotkało wielki nieszczynści. Bo skoro na sóm koniec wojny, jak Rusi uż byli blisko, to jakisi kukuruźnik ściepoł bómbe na dóm kole no-
wego kościoła, kaj mieszkali Foltynowie. To był syn siostry starzika a bratraniec moji mamy. A tam zabiło jego żóne. Ujec Paweł był strasznie potrzaskany i leżoł 

Szachta Gabryjela

Solca
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dłógo we szpitolu, a jejich synóm Władkowi i Brónkowi jakimsi cudym se nic nie stało, 
ale musieli być dłógo u swoji starki, ciotki Foltynkuli - jak my ji mówili. Krómie tego za 
wojny byli pozawiyrani w kóncyntrakach bracia starzika: Rudolf, kiery mioł szczynści 
a wrócił se po wojnie, Karol, kierego umynczyli w Oświyncimie, a Zeflik Foltyn, kiery se 
też uretowoł.
 Po wojnie my se przekludzili do wili u Pulcera, kaj krómie starego Pulcera, z kie-
rego żech mioł ogrómny strach, na dole mieszkali Kiwałowie a Fuskowie, a na wyrchu 
my dostali wielki kwartyr. Ci Kiwałowie, to ponoć byli dziwni ludzie. Jak potym opo-
wiadała moja mama, że stary Kiwała żył ze swojóm ceróm, a staro Kiwałka ze swojim 
synym. Zaś Fusek to był malyrz pokojowy, ale malowoł i obrozki. Jedyn taki eszcze móm 
po nim. Fuskula zaś to była tako piekno paniczka a mama mówiła, że tata se za nióm 
fórt oglóndoł. Ale se myślym, że se kamracili, bo piyrszy sylwester po wojnie u nas spo-
łym obchodzili. Ale tyn sylwester żech im ponoć strasznie zepsuł. Jo se akurat pamiyn-
tóm, że my dostali po Niymcach klawiyr, ale nie był to tyn sóm, co nóm Niymcy zebrali 
za wojny. Na tym klawiyrze grała mama a Fuskula też a wszyscy śpiwali. A potym szli 
tańcować na siyń, bo tam było najwiyncyj miejsca. A jo szkłódził po stole, bo tam była 
w półkach tako słodko dobrotka. A jak se wrócili z tańcowanio, tak widzieli, że mie ni 
ma, a zaczli mie chledać po całej chałupie. Dzieprym godnie po północy, jak mama cało 
ubeczano se siedła na łóżko, tak usłyszała chrapani i dziwo se pod to łóżka a jo tam 
leżym. I potym se to dali dogrómady, jak uwidzieli, że wszystki półki były wylizane.
 Pamiyntóm se też, że tata przijyżdżoł z roboty na kole a na patyntregrze woził 
wielki chleby, kiere strasznie pieknie wóniały, a też woził kołocze. Jo uż był tak rozmasz-
kiecóny, żech z tych kołoczy wydłubowoł jyny pośrodek, z marmeladóm albo ze syrym, 
posypany posypkóm. Ale na wiosne 46. roku tata onimocnioł a hned po nim starzik Jozef. 
Oba byli we szpitolu, ale tate zawiyźli do Ostrawy a tam se uż z tego nie dostoł i umrzył. 
Pamiyntóm se, że zaś my byli w koloniji u babci Maryjanki. Mama urodziła Jadzinke, 
ale wszyscy dóma beczeli a jo se fórt pytoł, kaj je tata. Potym był pogrzyb. Z kaple od 
szpitola. Widziołech odewrzytóm trówłe a w ni se leży tata. Na kóniec pamiyntóm, że 
babcia mie wziyna ku tej trówle i powiedziała mi do ucha, aż se pożegnóm z tatóm, a jo 
wrzeszczoł, że go ni móm rod, bo on zy mnóm nie chce mówić. Tak żech był na niego zły, 
a eszcze barży na tych ludzi, co mie lutowali. Od tego czasu żech ni móg posłóchać tego 
lutowanio, jak se gdosi spómnioł na Francika, mojigo tate. Na tym pogrzebie jo a moja 
młodszo siostra Marylka jechali my w kolasie z mamóm na kierchów, bo óna była po 
połogu strasznie słabo, a przeca miała ze sebóm eszcze nowo narodzónóm Jadzinke. 
Ale jo w tej kolasie usnył i obudziłech se aż dóma po pogrzebie.
 Potym nie wiym, co do mnie wlazło. Byłech ponoć straszny hóncwót. Ale żech 
przedobrził, że i mamie doszła ciyrpliwość. A było to tak. Mama w kierómsi niedziele na 
Boże Ciało nas wystrojiła do kościoła, a wózek z Jadzinkóm, niż se óna wyrychtowała, 
woziła sómsiadowo cera. Nie wiym, co mie napadło, żech zebroł wielki kamiyń, wyloz 
na płot a jak ta dziołcha z tym wózkym kole mie jechała, tak żech chynył tyn kamiyń 
do kałuże, kole kierej była. No toście mieli widzieć. Ta zaczła wrzeszczeć, Jadzinka we 

Obraz, autor Fusek

Staro cegielnia
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wózku ochlapano od błota eszcze barży, a mama jak wyskoczyła z dómu i uwidziała 
tóm sumeryje, zaczła beczeć, odpiyna posek od szatów, taki z cyndry i zaczła mie walić 
głowa nie głowa, aż żech ponoć omdloł.
  Czymu tak pamiyntóm tyn czas, kiedy my miyszkali u Pulcera? No bo to se zaczy-
no moja swoboda. Choć żech był taki mały, to mama wólki nie wólki musiała mie posyłać 
a to do sklepu, a to do babci do kolónije pod szpitol. Tóm ceste widzym jak dzisio. Szełech 
naprzód kole gospody u Ociypki, kaj też były sklepy, razyr a nie wiym, co eszcze. Dali przez 
most, pod kierym była sztreka z Uzetki na Gabryjele, potym kole sklepu Cyntralnego Sto-
warzyszynio Spożywców, kaj szefowoł Masłowski, a dali był taki zielazny most, nad kierym 
jeździły wózki na linie z wynglym z Gabryjeli na Uzetke a spatki prózne. Pod tym żech se 
dycki zastawił a dziwoł se, jak ty wózki jeżdżóm. Potym uż było po prawej strónie stare 
boisko przi cegielni, no 
a po lewej zaczynała 
kolonija Przi Cegielni 
a potym uż to było kón-
sek. Trzeba było jyny 
przyńść sztreke, kiero 
szła od Hóhoneger przez 
cegielnie na Gabryjele. 
Po prawej strónie była 

tako dolinka, kiero była od Pustówki. Nieskorzi tam był staw, kaj my chodzili jeździć na szliczu-
chach. Potym po lewej uż było widać za polym zogrode ze szpitola, no i przez ceste do kolóni-
ji pod szpitolym. Mama mi dycki tłókła do głowy, abych dowoł pozór, nigdzi se nie belónckoł 
a hned spatki se wracoł. Też żech se czuł strasznie ważny, jakech móg chodzić do sklepów sóm 
kupować, a najwiyncyj mi se podobało u razyra, kaj, jak mie on strzigoł, to dycki se mie pytoł, 
co je nowego, i wszyscy co tam byli, posłóchali, jak opowiadóm o tym, żech dostoł rzazu, że pani 
Fuskowa wyspowo ze swojim pieskym w łóżku a że tego jejigo psa chcioł zeżrać wilczok od Kiwa-
łów a ona strasznie wrzeszczała na Kiwałke. No mama se to dowiedziała i potym se z Fuskulóm 
tymu strasznie śmioły. Pamiyntóm, że tam był eszcze lagier, kaj za wojny byli ruscy jyńcy, kierzi 
robili na szachcie Gabryjeli, a po wojnie, to żech widzioł, tam byli Niymcy zawrzyci, a jo nie śmioł 
tam chodzić im nadować jak insze dziecka, bo mama mówiła, że se to nie godzi. Pod wilóm od 
Fuska potym mieli gospodarke Cechlowie, kajech chodził po wajca a mlyko. A potym niży eszcze 
my chodzili na szpacyr z wózkym z Jadzinkóm ku gospodzie u Mokrosza, kaj uż był Suski Las, 
a na lewo szła cesta do Solce, a naprawo se szło do Górnej Suchej. Blisko nas miyszkała eszcze 
koleżanka moji mamy, Tónka Kulowa, kiero se wydała za Władka Pasza, tego artyste malyrza. Ta 
Tónka chodziła do mamy jóm pocieszać a i cosi pomóc, kiej miała trzi dziecka i nie wiedziała, kaj 
ji głowa stoji. Do dzisio se schowujym po tym Władku Paszu obraz, kiery on podarowoł mamie. Je 
to na ty czasy najmoderniejszy styl, socrealizm, a tytuł mu doł „Kołchoźnica”. Tyn obraz za pore 
roków isto bydzie tak cynióny jak dzisio obrazy surrealistów.

Gospoda u Mokrosza

Kołchoźnica
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	 Zolichówka
 Kajsi w lecie sztyracetego szustego roku starzik naszeł wielki budel nad Zolichówkóm. Tak se tymu mówiło, kaj my se przekludzili z kolonie, bo tam miysz-
koł stary Zolich, tyn kiery był redaktorym. Nad Zolichówkóm był eszcze losek, przez kiery se szło do sztreki tramwajowej a potym do szkoły jak biołej, tak czyrwó-
nej, kiere stoły naproci kościoła. Tyn budel mioł nómero 311. Była tam wielko zogroda, a starzik wynajón eszcze pole dookoła tej chałupy, tak że my tam gazdo-
wali jak na dziedzinie. Na poczóntku żech pos gynsi. Mieli my eszcze koze, kury i świnie. Troche mi tam było smutno, bo tam nie mieszkały po sómsiedzku żodne 
dziecka. Ale kole nas chodziły dziecka do szkoły. Nikiere aż od szachty Barbary i Uzetki, z kolónije od szpitola. Tagech na nich dycki czakoł, jak szli z tej szkoły, 
a óni se tam zastawiali i pokazowali mi elementorz i chwolili se, co se nauczyli, a jo im strasznie zowidzioł, że poznajóm litery i umióm czytać. Óni ale to znieuży-
wali i se zy mie wyśmiywali, żech je eszcze taki gupi. Jo se polutowoł mamie, a ona mi przedtym kupiła takóm ksiónżke dlo dziecek „Cudaczek Wyśmiewaczek”. 
To była moja piyrszo prowdziwo ksiónżeczka a mi se 
tak podobała, żech se to wszystko, co tam było napisa-
ne, zapamiyntoł. Tak mi powiedziała, abych se ze se-
bóm te ksiónżke zebroł a jak bydym z tymi dzieckami, 
aż se też pochwolym, jak to umiym czytać. Toście mieli 
widzieć, jacy byli wywalóni, bo jo to umioł warciejszy 
przeczytać niż óni. Óni mi ale eszcze barży zowidzieli, 
jakech im pokozoł że umiym lotać. A było to tak. W tym 
gynsim stadzie, kierech posowoł, był taki wielkuc-
ny gynsior. Tyn, jak mówiła babcia, był wiynkszy ody 
mie a był strasznie spurny, syczoł i fórt po mie skokoł. 
Roz było po deszczu, trowa ślisko a jak tyn gynsior za 
mnóm lecioł, tagech uciekoł aż mi nogi uklejzły, jo se 
przewrócił na pleca i zjyżdżoł po brzyżku na dół a tyn 
gynsior rozciógnył skrzidła i chcioł nady mnóm przele-
cieć. A jo nie wiym, jak se to stało, żech go chycił za no-
żyska i poleciołech z nim przez te cesteczke aż na drugi 
brzyżek, kiery był za płotym zogrody od Bijoków. Miły 
gynsior był z tego taki gupi, że polecioł spatki z wrza-
skym ku swojim gynsiom. I tagech szpekulowoł, czy to 
pujdzie eszcze roz go nachytać. Tagech go zaś nasyroł 
a on lecioł za mnóm, jo buch nad brzyżkym na ziym 
a jak on zaś chcioł nady mnóm przelecieć, tagech go 
chycił za nożyska i zaś żech polecioł. Jagech to dziec-
kóm pokazowoł, to óni wrzeszczeli, że też chcóm sprubować. Ale nahodóm babcia była w oknie i dziwo se, co to je za krawal. A jak uwidziała tyn cyrkus, to mie 
strasznie zwrzeszczała, bo se boła że tymu gynsiorowi zrobiym krziwde, a on nie bydzie siodowoł na gynsi i nie bydóm wajca na małe gynsióntka. Potym jagech 
był starszy, to mie babcia nauczyła przekludzać koze a przebijać kulik, na kierym była uwiónzano. Jakgech uż dorosnył do tego, że bych móg i gnój od kur, kozy 
a od babucia wykidać, tak nejprzód żech se prziuczoł, jak to starzik robi, a potym żech to robił sóm.
 No a potym se do nas przikludziła starka Borakowo, mama moji babci. I tak nas w tej nowej chałupie miyszkało dziewiyńć ludzi. My sztyrzej z mamóm 
w jednej izbie. Starzik z babcióm, ciotkóm Juzióm, ujcym Alojzym a starkóm Borakowóm w drugi. Mieli my tam wielkóm kuchyń, kaj se jadło, a też małóm kuchyń 
zrobionóm z waszkuchnie, kaj se warziło. Kómpielka z baniokym na hajcowani, ta była za wielkóm kuchyniom. Na dole eszcze była jedno cymra, kaj se scho-
wowało wszystki niepotrzebne wiecy, a jak były szkubaczki albo inszo wiynkszo robota, tak se to tam wszystko rychtowało. Na górze była jedno mało izbeczka, 

Weronika Prachowska, mama starki Borakowej Stanisław Suchanek i Rozalia z dómu Dostal
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ale tam nie było pieca, tak se tam w zimie ni mógło miyszkać. No a była 
tam strasznie wielko góra, na kierej se suszyło prodło, a był też tam wiel-
ki drzewianny szpyrnik, kaj dycki wisiała szpyrka a wyndzone miynso. 
Tymu na górze dycki pieknie wóniało. A jak tam szeł kuminiorz, to kdosi 
szeł z nim, aby w tym szpyrniku nie szkłódził. Ale babcia dycki do niego 
jakisi kónsek wyndzónego miała przigotowane. Była tam też wielko siyń 
z kachliczek, kieróm se musiało każdóm sobote drzyć. Najprzód to robił 
ujec Alojz, ale potym żech te robote przebroł za niego.

		 Starka	Suchankula	a	starka	Borakowo
  Starka Suchankula, mama mojigo starzika, na stare roki miysz-
kała u swojigo syna Rudolfa, kierego miała Betka, młodszo siostra moji 
babci Maryjanki. To znaczy, że dwo Suchankowie - Jozef a Rudolf - se 
wziyni dwie Borakowe. Miyszkali w taki podwójnej chałupie, kaj z drugi 
stróny mieszkali Muchowie. Szło se do nich albo alejóm ku ochrónce a po-
tym cestóm do lewa nad urzyndnicki wile, albo alejóm kole bunkra a we-
terki ku kulturnimu dómu a potym doprawa kole budela, kaj miyszkali 
Przeczkowie (cało rodzina tego sławnego poety Wilusia), a w drugim bu-
delu brat starzika, ujec Staś. Potym se minyło chałupe, kaj miyszkoł ujec 
Robert, dalszy brat starzika, kierego sómsiadami byli Piskorczykowie. No 
a potym eszcze kónsek a było se u ujca Rudolfa. Jo ale czynsto chodził 
przez płot jejich zogrody, kiero kóńczyła naproci aleji za postrzednim 
fińskim dómkym, kiere tam se po wojnie postawiły. O starce Suchankuli 

moc nie wiym, ale jedno je jiste, bo to se opowiadało na wszystkich szkubaczkach, a nie jyny, jak óna swojimu chłopu napisała petycyje do cysorza. A było to tak, 
że tyn mój prastarzik Suchanek był takim prowodyrym miyndzy hawiyrzami i uzmyślili se, że pojadóm do Wiydnia pytać Franza Jozefa, aby im skrócił dniówke 
z jedyności godzin na dziesiyńć. Ale że był analfabetóm - umioł se jyny podpisać - tak powiedzioł tej swoji, aby mu to napisała, a ón se to nauczył na pamiyńć. 
I faktycznie do tego Wiydnia pojechali. Jak ale jechali, to mi uż żodyn nie dokozoł powiedzieć, ale starzik Jozef twierdził, że wtedy na cug eszcze ni mieli, tak se 
myśli, że jechali z jakimisi woźnicami, co wozili towar koniami do Wiydnia. Za to o starce Boraczce tego wiym wiyncyj, bo óna sama nóm to opowiadała. Miała 
w tej małej kuchyni stołek, kierymu mówiła trón, a stoł miyndzy piecym a kuminym w taki wnynce, kaj było dycki ciepło, bo óna strasznie ni miała rada zimy. 
I tak przi szarej godzince, jak tam siedziała, tak ji Jadzinka wlazła na klin, a my z Marylkóm se posiodali na sztokerle i posłóchali jeji bojki, tak tymu mówili. Ale 
dzisio wiym, że to była wszystko prowda, bo to było z jejigo żywota. Pochodziła ze Solce, kaj rodzina Florianów była pańszczorzami u hrabiygo Larysza. A óna 
jako piyrszo z tej rodziny, jak miała szejść roków, nie musiała chodzić na pański, a mógła chodzić do szkoły. Było to tymu, że brat jejigo ojca, kiery robił u Larysza 
za woźnice, zbuchnył jakómsi frelke, kiero była z tym Laryszym rodzina. Larysz se strasznie rozgniywoł, wygnoł tych młodych do Wiydnia, aby nie było ostudy. 
Ale od tego czasu Florianowie mieli te wygode, że uż nie byli pańszczorzami, jyny chałupnikami. Starka Boraczka se wczas wydali, bo eszcze ni mieli ani szesnost 
roków. Wzión se jich starszy synek, kiery był hawiyrzym a robił na szachcie Tivbau, kańsi aż przi Dómbrowej. Starka opowiadali, że każde rano stowali o trzeci, 
piykli placki na śniodani a warzli polywke, kieróm jeji chłop browoł ze sebóm na swaczyne. Wieczór zaś, jak se wrócił ze szychty, tak musiała mieć nagotowany 
żber z ciepłóm wodom, kaj go umyła, powyciyrała a oblykla do czystego. On se potym zaszeł do karczmy na achtlik i za godzinke, jak se wrócił, to szeł spać. 
Opowiadała, jak ci hawiyrze chodzili do tej roboty, bo se dycki przez okiynko dziwała, a to była czynsto noc, że tu jedno światełko, tu drugi a potym tych świa-
tełek było coroz wiyncyj, aż tam na Solskim kopcu tego była cało rzyka. Bo oni hawiyrze ze sebóm nosili ty swoji karbidki, aby na ceste widzieli. A jak se mioł 
o siudmej wieczór wrócić, to czynsto chodziła z inszymi babami naproci, aby kaj w bażinach nie zustoł. Bo opowiadała, że tam góniły janiczki i zwodzały chło-

Starka BorakowoStarki Suchankowo a Borakowo
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pów. Bo nikiedy se stało, że se chłop nie wrócił, a jyny bóty naszli na bażinach. Opowiadała nóm 
też o utopcach, kiere miyszkały kole młyna, a ty zaś kusiły pastyrziczków, co tam paśli. A że pore 
dziołuch tam se straciło. Też opowiadali, że eszcze hned po ślubie, to w sobote uciekali ku karczmie 
na czakaczke, bo ji sie chciało strasznie tańcować. Ty swobodne, to jóm wysturkowały, ale óna dycki 
miała jakisi grejcar, tak se do karczmy dostała. I przi tym nóm śpiwała: „szustke dała, aby tańcowa-
ła, szustke wziyni, ona dali stoji w siyni”. A śpiwała nóm też wiela inszych pieśniczek, kiere dzisio 
wszystki sóm w tych naszych śpiywnikach. Starka Borakowo miała też swój kóntek za kachlokym 
w izbie, kaj spała babcia ze starzikym. Kole łóżka miała olmaryje a w ni swoji rzeczy. Na wyrchni 
desce miała postawione flaszki, kiere ji nosił jeji wnuk Ernest Borak. Pamiyntóm go, bo to był taki 
wiesioły człowiek, choć był bez jednej rynki. Tyn Ernest, to mioł gospode na Solskim Kopcu, kaj na 
szyldzie było napisane Restaurace Arnošt Borak. A mioł też kapele, kiero growała po muzykach, bo 
ón był wygłoszony trómpecista. A tak starka, jak rano kole szustej stanyła, przesiedła se na stołek 
za piecym, porzykała a potym szła do kómpielki se umyć a przewlyc. Jak przyszła z kómpielki, 
odewrzyła olmaryje, pooglóndała flaszki, jednóm wycióngła, naloła se do achtlika, kiery miała stoć 
na oknie, dźwigła tyn achtlik do okna, pooglóndała a potym rzekła „niech mi to bydzie, Boże, na 
zdrowi” i buch to do siebie.

Restaurace Arnošt Borak

Na urodzinach ujca Rudolfa chłopi śpiwajóm: zlewej stróny : ujec 
Kosiec, plecami ujec Rudolf pod ścianóm ciotka Sztefka, pod nióm 
ciotka Aniela, synek mały Kosiec, ujec Polda, plecami starzik 
Jozef, ujec Robert, Alojz Herman, Lop Przibyła, ciotka Hilda, 

ciotka Otina, ciotka Meda, Mania Boraczka

Na urodzinach ujca Rudolfa - dziecka: 1.rzónd siedzóm: Marcela 
Borakowa - córka Ernesta Boraka, Leszek Gajger - syn Otiny, Paw-
lik ?, Kazek Herman - syn Ciotki Elki, Janek Przybyła - syn ciotki 
Medy, 2.rzónd siedzóm: ? od Ciotki Brónki Koścowej, Ewa Borako-
wa córka Ernesta Boraka, Jadzinka, Piotruś Lipka - syn cioci Jadzi, 
Henio Suchanek - syn Poldy Suchanka, 3.rzónd: Marta Krucinowa 
- córka Marty (voto Borakowa) Vlado Pospišil - wnuk Ciotki Milki, 
Elka Koścowa - córka Brónki, Božka Kovařova - ciotki Aneszki, 
ujec Poldas Suchanek - brat Starzika, Na górze: Brónek Przibyła - 

syn cioci Medy, Henio Foltyn - syn Zeflika 
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 I tak to robiła przed śniodanim, obiadym a wieczerzóm a dożyła se przez osiymdziesiónt roków. A roz se stało, jak starzik Jozef mioł gości i pochybiło 
gorzołki, tak prziszeł s pytokym do starki, by mu pojczała jednóm flaszke. Óna mu na to: „Chłapiec, czyś ty uż widzioł, aby se z aptyki pojczowało?” i nic mu nie 
dała. Tak starzik wólki nie wólki siodoł na koło i lecioł do sklepu ku Gabryjeli kupić flaszke. Jak starka miała osiymdziesiónt roków, to na placu przed dómym 
były wystawione stoły do gości a był zrobiony taki program, kaj wystympowała cało rodzina z tym, że to był chór mynski, żyński i dzieciyncy, a potym ujec Ernest 
przikludził swojóm kapele i grało i śpiywało se aż do rana.

Sokoli, (1-starzik, 2-jego brat Rudolf, 3-Gietze)

12
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	 Starzik	Jozef
 Pamiyntóm se go jako chłopa, co umioł wszystko zrobić. Ale do gospodarki to go poganiała babcia Ma-
ryjanka. A jak na cosi ni mioł czasu, tak napytoł chłopów ze szachty a ci mu dycki wyszli na rynke. Bo starzik 
po wojnie wysztajgowoł na kwartyrmajstra na Gabryjeli. A na tej szachcie to przerobił pińdziasztyrycet roków. 
Zaczynoł na dole od szterności. Jak opowiadoł, to jeszcze tam były kónie na dole a ón ich kludził za pysk, jak ción-
gły urobek ku szoli. Przeszeł tam na dole wszystki szteble hawiyrskigo rzemiosła. A w trzicatych rokach uż robił 
w gazach jako ratownik. Mioł ku tymu gryf, dyć był od chłapca zawołanym fajermanym, a że był sportowiec, tak 
był nie jyny gibki, ale i silny. O jego fajermański pasyji to uż w jednej ksiónżce było napisane. Bo on dycki musioł 
być piyrszy we fajerdepie. Tak kamraci na niego narychtowali paść. Jak był alarm, to kole łóżka mioł nagotowa-
nóm obleczke, a tak jóm jyny chycił do rynki i w gaciach wyskoczył z okna a lecioł do depa. Tak ty zbuje mu roz 
przistawili pod okno beczke z deszczówkóm, a jak był alarm, to ón hóp i skómpoł se w tej beczce. Ón mioł strasz-
nie rod fazole becoki, kiere u nas se jadło dość czynsto, a to ze szpyrkóm na cebuli, do tego potłoczóne zimioki 
omaszczóne masłym a zapijało se to kiszkóm. Jo też tymu prziszeł na chyńć i do dzisio se na tym poszmaknym. 
A tyn mój starzik, jak jeszcze był gizdym, to był w Sokole. I był festyn, na kierym mioł wystympować i ćwiczyć 
na narzyńdziach. A w te niedziele jego mama nawarzili fazoli. No i jak se dostoł na drónżek, tak na kóniec miół 
wytoczyć olbrzima i przy tym, jak se zamachnył nogami, tak se tak głośno drzisnył, że z gańby se z tego drónżka 
urwoł i spadnył na pysk, ale i tak mu ludzie klośkali. Potym, jak uż był żónaty, tak był bramkorzym za robotniczy 
klub Siła. I jak roz grali na boisku kole cegielnie, tak babcia Maryjanka uż to ni mógła zniyść, że go fórt ni ma 
dóma, tak mu przistawiła ku bramce wózek z mojóm mamóm i uciykła. To była sumeryja, bo starzik musioł lotać 
ku wózku i hólkać go, aby mama nie beczała, a dować pozór, aby mu nie dali gola. O tym se potym dłógi czas 

opowiadało, a i przi szkubaczkach to dycki kierosi 
ciotka wycióngła a potym se wszyscy aż za brzuchy 
chytali, jako to była sranda. Na placu przed bu-
delym starzik zrobił pioskownice do dziełuch a też 
postawił wielkóm, bo prawie trzi metry wysokóm 
huśtaczke. Na tej szubiynicy na hokach uwiónzoł porzóndne porwozy a deska też była z hrubego 
forsztu urzazano, aby se mógła na tym huśtać aji moja mama.Ta huśtaczka to mie strasznie bawiła. 
Poradził żech se na ni huśtać godzinami. A nejpiekniejsze to było w niedziele. Słóneczko świyci-
ło do oczy, a jo pod zawrzytymi powiekami widzioł czorno-czyrwono-złote kolca. Czułech, jak se 
z domu niesie wónia warzónego obiadu, a jak zaczły dzwóny od starego kościoła bić na połednie, 
to babcia z mamóm śpiwały Anioł Pański, było słychać, jak z radija grajóm hejnał - TU TU TU TUUU, 
potym kroki a zaś to samo, tak sztyry razy, a potym wołani: „Staasieek, obiod uż je na stole. Zlazuj 
z tej huśtawki”. A jo wtedy se eszcze fest rozhuśtoł a hóóóp jak nejdali. Tam kaj żech doskoczył, 
toch to poznaczył. Bo my ze synkami czynsto robili zawody, kdo z tej huśtaczki dali zeskoczy, a tak 
żech trynowoł, abych był nejlepszy. Pamiyntóm też, jak starzik mioł kole sześdziesiónt roków, tak 
se założył z młodszymi chłopami, że dźwignie nad głowe beczke z piwym. I wygroł tyn zakład, bo 
on mioł na to taki fortel, kiery insi chłopi ni mieli. Starzik też był wielki działacz. Jaki jyny polski 
spółek był, to ón tam robił. Ale nejwierniejszy był straży pożarnej. Dyć se tam wyrobił aż na naczel-
nika w soleckim oddziale. Z tóm Strażóm to mioł też wiela pociechy. A jak prziszli Polocy w trzica-
tym usmym roku, to on ze wszystkimi fajermónami witoł polski wojska na moście w Cieszynie.

Starzik Jozef

Babcia Maryjanka, moja mama a starzik Jozef
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Kurs handlowo-kupiecki w Orłowej 1918, (1-starzik)

1
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Ale na trzeci dziyń prziszła po niego granatowo policyja i miłego starzika za-
wrzyli. Babcia leciała za jego bratym Karolym, o kierym se wiedziało, że przed-
tym robił we dwójce, aby se dowiedziała za co go zawrzyli. A tu se ukozało, że 
czeski burgermajster Karwiny niechoł na swoim biurku spis wszystkich kómu-
nistów a socjalistów, a tak nowo władza ni miała problem se ich pochytać. 
Starzik nad tym kiwnół rynkóm, bo wiedzioł, że endecja lewice nie toleruje, ale 
insi to se tak nasmolili na to, że potym po wojnie se przepisali na czeskóm na-
rodowość, jak na przikład jego młodszy brat Rudolf, kiery dokóńca swoji cery 
zaczón posyłać do czeski szkoły. Inszo sprawa o wiela niebezpieczniejszo se 
mu przitrefiła na poczóntku wojny. Jak w trzicatym dziewióntym se polski woj-
ska wycofywały, tak dostoł rozkaz, że musi z fajermańskim autym jechać s nimi. 
Tak ón ze szoferym jechali za tymi wojskami aż kansi ku Lwowu, ale tam ziści-
li, że se na nich wali ruski wojsko. Tak starzik z tym drugim auto rozebrali 
a wszystko pieknie schowali do taki próznej stodoły, kaj pod klepiskym był 
wielki schowek. No a potym, jak se dało, wracali do dómu do Karwiny. Wrócił 
se przed Wszystkimi Świyntymi. Wszyscy dóma se odetchnyli, bo jak potym 
spóminali, każde rano a wieczór rzykali, aby se starzik zdrowy wrócił. Ale co 
czert nie chcioł, za pore dni przijechała po starzika Stadpolicaj i zawrzyli go za 

defraudacje fajermóńskigo auta. Starzik se brónił, że go nie zdefraudowoł, ale opacznie, uchrónił przed ruskimi wojskami. Tak starzika nałożyli do auta i poje-
chali po to auto, ale mu przigrozili, że jak tam auta nie bydzie, tak ónego i całóm jego rodzine wystrzylajóm. I tak babcia zaś se powierziła Panu Bogu i całymi 
dniami rzykali wszyscy. Zaś starzik potym opowiadoł, że on se nazwe tej dziedziny, kaj to auto fajermański zakopoł, pamiyntoł. Ale tam bylo wszystko zbómbar-
dowane, ani kamiyń na kamyniu nie zustoł. Wszystko spolóne. Uż myśloł, że je mu kóniec. Ale jak eszcze roz objyżdżali to miejsce, tak se wszymnył, że ta stodo-
ła tam je, ale rozbito fortrefelym. Tak zaczón odciepować popolóne deski a kamiynie, aż se dopracowoł ku tymu sómsieku. I jaki było jego szczyńści, że tam auto 
było całe. Tak go spatki poskłodali i s tym autym przijechali do Karwiny pore dni przed Świyntami Godowymi. Od tego czasu babcia se strasznie zmiyniła i stała 
sie niesamowicie pobożno, bo wierziła, że Paniynka Maryja, do kierej se tak modliła, całóm rodzine uretowała. Wtedy, jak starzik jechoł po to auto, tak Niymcy 
pozawiyrali z patnost chłopów, też i braci starzika, kierzi eszcze przed tym, niż zaczła 
wojna, se spotkali w gospodzie u Kónca, aby zawiónzać konspiracyjnóm grupe, jak wy-
buchnie wojna. No kdosi ich przezdradził, a tak wszyscy albo byli zawrzyci do koncyntra-
ków, albo ich wywiyźli na roboty do Nimiec. Jyny starzik, kierego wtedy nie było w Karwi-
nie, se zachrónił. Potym żech pore razy słyszoł, jak chłopi przi kartach debatowali o tym 
i ni mógli prziść na to, kdo to móg przezdradzić. Przi tych kartach, kiere grali chłopi z na-
szej rodziny we wielki kuchyni w niedziele po fuzbalu, jak prziszli z Polonije, debatowali 
o wszystkich wiecach, jak tych, co były na czasie, tak też o tych, kiere se stały kiedysi. 
Jejich baby siedziały w małej kuchyni i też plotkowały albo gotowały cosi na zjedzyni, 
a my dziecka, to my lómpowali, gónili po polu, po górze, po chlywkach albo w zogrodzie 
po strómach. Ale czynsto żech z ciekawości, o czym mówióm chłopi, se cicho siednył pod 
mały stół a posłóchoł jejich rzeczy. Tam żech se dowiedzioł, co to je „budżet”, „narodowi 
socjaliści”, a też o polskim żywocie w republice. Nikiedy se też powadzili, bo to nie byli 
ciymni ludzie. Byli po szkołach. Ale nejwiyncyj se spiyrali mój starzik Jozef a jego młodszy 
brat Rudolf. Godził ich czynsto ujec Paweł Foltyn, kiery robił w Ostrawie zecera w drukar-
ni gazet. Ale nejuszczypliwszym był ujec Lop Przybyła, kiery dycki cytowoł „miołeś cha-
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mie złoty róg, miołeś chamie czopke z piór...” 
albo, jak uż mioł dość tego wadzynio, to zaś 
zaczón „człek człekowi nie dorówna, nie pole-
zie orzeł w gówna”. A potym, jak se małowiela 
owocnego wina, kiere robił starzik z rybiźli 
albo z trześni, albo z jabłek, napili, to śpiwali 
stare powstańcze pieśniczki, jak Strażnica, kie-
ro zaczyno „Przy granicy jest strażnica a w stra-
żnicy jest świetlica, tam przy świecy do swej 
miłej żołnierz pisze list.” i tak dali. Potym esz-
cze śpiywali o tej „lubej co białe orły wyszywa, 
a my musimy, my żołnierze stale w polu prze-
bywać...” No a wiela inszych, bo oni wszyscy 
chodzili do chóru i umieli pieknie śpiwać. No 
i tak to było przez lato prawie że każdóm nie-
dziele a w zimie też, bo starzik jako nejstarszy 
ze Suchanków a babcia z Borakowej rodziny 
mieli na starość tóm porażónóm cere Juzie 
i gwóli ni se ni mógli moc ruszać z chałupy, tak 
byli radzi, że wszyscy do nich chodzili. Starzik 
nejbardzi mioł rod Jadzinke, tego przichlastka, 
kiero każde rano stowała o pół szustej, jak sta-
rzik jod śniodani, siodała mu na kolanach i ja-

dła z nim małóm łyżyczkóm to, co był nauczóny jeść każdy dziyń - czornóm kawe z Melty a do tego nakruszóny suchy chlyb. Jyny w niedziele jodowoł te kawe 
z mlykym a potym buchte, kieróm babcia upiykła w sobote. Na mie ani na Marylke nie dźwignół rynki, a wieczór, jak był dóma, to se z nami koczkowoł a dycki 
przi tym było wiela srandy. Roz go ale wścieklica popadła, jak mu jego syn Alojz prziniós na świadectwie pióntke z wychowania muzycznego. To go musiała 
babcia z mamą haltować, aby Alojzowi krziwde nie zrobił. No a widzicie, dzisio z Alojza je profesor nauki śpiywanio. Jo dycki starzika podziwioł, jaki był silny 
a co wszystko umioł zrobić. Jak kosił, toch mu nigdy ni móg starczyć, choć żech uż był wielki synek. A przi rzazaniu drzewa, to ón raczy zrobił przerwe, abych se 
spocznył, bo widzioł, że mielym z ostatnigo. Starzik, tyn dboł na to, abych sportowoł. Jakech mioł 7 roków, to mi pod strómek doł skije. Choć były z papuczowym 
wiónzanim, takech se na nich nauczył na chołdzie jeździć. Potym mi kupił szliczuchy, piyrsze na kluczke, ale jagech był starszy, to oprowdziwe kanady. Potym 
też kupił rakiete tenisowóm. Choć to była starszo, ale dobrze żech se z nióm nauczył grać. Balónów na fuzbal, to uż nie pamiyntóm, wiela żech od niego dostoł. 
Jak żech skóńczył 13 roków, to przez feryje mie zagnoł do jaksi roboty, abych se zarobił. Tyn piyrszy zarobek, to było pucowani cegieł na buraczce chałupy kole 
szachty Armada. Starzik kupił za łacne pinióndze chałupe na demolowani, potym to rozbiyroł a materiał sprzedowoł ludzióm, kierzi potrzebowali stawiać. Joch 
pucowoł cegły a on mi za każdóm obiecoł 10 halyrzi. Podarziło se mi ich opucować przez 6 tysiyncy, ale to nie starczyło na koło, kierech se chcioł kupić. Tak mi 
dołożył a za to żech se kupił zawodni koło Eska z przehazulóm. Dalsze feryje żech robił brygade na Gabryjeli. Dalszym rokym pomocnika kachlorza, kiery spra-
wowoł piece w dómach, kaj miyszkali hawiyrze z Gabryjeli. Ón tyn kachlorz, to był piekny wykuk. Dycki jak my prziszli do jakisi chałupy a była tam piekno pa-
niczka, tak mie posyłoł po gline strasznie daleko, bo aż ku cegielni. A jo żech za całóm szychte prziwióz ze dwoje karów tej gliny. On se wubec nie śpichoł a robił 
tyn piec prawie że cały tydziyń. Ale jak my prziszli do jakisi starki, to tak mie poganioł, żech nie starczył nawracać z karami. Jagech uż mioł 16 roków, tak mie 
starzik doł na brygade przi mulorzach, jak se stawioł na Gabryjeli nowy cechhauz. Tam żech se nadrzył, boch musioł z japónkami malte wozić po rusztónku. Ale 
żech też pieknie zarobił na nowy ancug, bóty i mantel. Ostatnióm brygade pod starzikym żech robił przi kopaniu kanałów, jak se robiły nowe lajtónki do wodo-
cióngów w kolónijach. Potym po maturze żech robił brygade wroz z Ryśkym Piskorczykym na holzplacu na Hajndrychszachcie, bo tam wtedy był ujec Lop dyrek-

Harcerze, (1-starzik)

1
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torym. A to do dzisio pamiyntóm, bo to była 
najwiynkszo makaczka. Ale wszystki ty bry-
gady mi se przidały do żywota, bo choć żech 
był mały a chudy, ale żyła, i żodno utropa 
mie nie wystraszyła. Mioł też ale starzik jako 
fajermón szczynści, że se nie sfajczyła jego 
chałupa. A było to dwa razy. Piyrszy roz to 
było, ledwa co my se nakludzili nad Zoli-
chówke. Wtedy to była pieróńsko zima. Mieli 
my w każdej izbie kachlowy wielki piec, ale 
dycki na noc se piece musiały wybrać, aby 
żar nie wypod i nie zrobił ognia. Tak mama 
przistawiała ku mojimu łóżeczku elektryczny 
piecek, aby troche te izbe zagrzoł. No a jo se 
odkopoł pierzine, kiero spadła na tyn piecek, 
a jak se zaczła tlić, tak starzik z drugi izby 
poczuł swónd. Wyskoczył do naszej izby, a jak 
widzioł, że uż je w płomiyniach, tak odewrzył 
okno i pierzine wyciepoł na plac. A tak nas 
uratowoł. Drugi roz to było na jesiyń. Jo uż 
chodził do gimpla, a starzik szeł wieczór z ja-
kigosi zebranio z Pracy. A jak był kole Zorych-
tów, to se dziwo i ni może oczóm uwierzić. 
Dach naszej chałupy gore. Tak lecioł do dómu, 
dzwóni a wrzeszczy, aby my uciekali, bo dach 
gore. Oblecioł chałupe ze zadku, bo tam była 

drabina ku kuminu, i dzieprym tam ziścił, że to gorało suche liści z drzewianym 
podestym na tym kuminie. I wiela chybiało, żeby my wygoreli? Starczyło, gdyby 
rychli prziszeł albo nieskorzi i byłoby po srandzie. I w pyndzyji starzik był strasznie 
aktywny. Nie jyny we spółkach, ale i przirobioł se, bo pomogoł Ernestowi Borakowi 
w szynkwasie. To mioł z tego Solskigo Kopca do chałupy pieknóm sztreke. Bo choć 
szeł na przejmo, to musioł obchodzić nowy kościół, przyńść kopieczek kole dómu, 
kaj spadła ta bómba na Foltynów, potym na dół ku sztrece, kiero szła z Gabryjeli na 
banhof karwiński, przez nióm do kopca, potym kónsek po ceście, kiero szła do Sol-
ce od cukrorza Luczki, a potym do lewa kole płotu od warszatów gabryjelniańskich. 
Przi bramie przemysłowej se otoczyć musioł do prawa a szeł cestóm pomiyndzy 
kuminami chłodniczymi z lewej stróny, a z prawej były urzyndnicki dómy. W tym 
pośrednim miyszkali Hibnerowie. No a potym zaboczył do lewa i szeł kole swoji 
byłej roboty, kaj na starej dyrekcji mioł kancnaryj a niedaleko była nowo portyrnia, 
sklep a nowy cechhauz. Od tego było jeszcze trzeba przyńść nad budelami kolonije 

Chór męski: (1 starzik Jozef, 2 dyrygent Karol Pastuszek, 3 brat Stanisław, 4 brat Polda, 5 brat Robert, 6 brat Karol, 7 brat Rudolf)

Stowarzyszenie Katolickich Robotników Praca w Karwinie
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Wiesieli ujca Stanisława i ciotki Manie Szuścikowej
1 rzónd: z lewej ???, ???, ???, prastarzik Suchanek Stanisław, ciotka Mania, ujec Stanisław, starka Suchankula, Paweł Foltyn a ciotka Beta Foltynka

2 rzónd: ???, ujec Robert ???, ciotka Aniela rodz. Szłapkowa jej mónż Karol Suchanek - brat starzika, ciotka Sztefka - siostra starzika, ???, ???, ???, ujec Polda,
3 rzónd: ???, ???, ???, ???, ???, ???, babcia Maryjanka, starzik Jozef, ciotka Betka, ujec Rudolf, ???,
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Pod Gruszkóm, do prawa kole kulturnigo dómu a za cestóm uż była aleja ku bunkru, nad kierym była weterka, no i potym przeszeł kole fińszczoków i przez łón-
ke (jak nie jechoł na kole) kole płota naszej zogrody i uż był w chałupie. A roz w masopust szeł nad ranym do dómu a był straszny mróz i na tej sztrece zakopnył, 
spod i złómoł se noge. Nejprzód skokoł na jednej nodze, ale go to tak bolało, że potym po leżónczku se czołgoł w tym mrozie od tej sztreki do nowej portyrni. 
A prawie że uż był bez ducha, jak głowóm walił do dwiyrzi, portyr se pore razy dziwoł przez okiynko i gdyby ty dwiyrze nie odewrzył, tak by tam starzik zamar-
znył. Taki to ón mioł charakter. No, a jak se pomyślym, że starzik Jozef a wszyscy jego młodsi bracia miyszkali dookoła tak blisko, to jak mioł kiery z nich abra-
hamowiny, to se zebrała u nas cało rodzina i szło se s pochodym, z lampionami gratulować. A najpiekniejsze to było, jak my szli do ujca Rudolfa na pindzie-
sióntke. To ludzi tam było wiyncyj niż na osiymdziesióntke starki Boraczki.

Siła 1947
1 starzik Jozef, 2 Gietze, 3 Symbol Ernest, 4 p. Raszkowa, 5 Molynda, 6 ujec Rudolf, 7 Poloczkowa, 8 ciotka Elka Hermanowa, 9 Otina Geigrowa, 10 ujec Stanisław
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	 Babcia	Maryjanka
 Tak pracowite stworzyni, jakóm ona była, do dzisio żech eszcze nie spotkoł. Stowała 
w zimie w lecie o czwortej, jak se porychtowała, to dycki se po cichu pośpiywowała. Jak było 
pieknie, to „Kiedy ranne wstają zorze”, a jak było szpatnie, to „Pod Twą obronę”. Tagech wie-
dzioł, jaki dziyń bydzie. Potym szła nakormić dobytek. Potym nagotować starzikowi śniodani 
i oblykała se do kościoła. Jo mioł te smołe, żech był nejstarszy, tak mie browała ze sebóm. I tak 
od szustego roku żywota żech chodził z babcióm rano do kościoła. Tam se mnie wszymnył ksiądz 
Wałoszek i powiedzioł, że mu bydym ministrowoł. Czynsto to było z jakimsi starszym synkym, 
ale wiyncyj razy sóm. To żech mioł nagnane, boch był mały, a do tego słaby, ani żech ni móg 
uniyść misał na ołtorz. Tak mi dycki musioł pomogać. Jak my se wrócili z kościoła, tak było śnio-
dani a babcia szła podoić koze i wykludzić jóm na łónke, a to żech musioł chodzić z niom, abych 
se nie bił ze siostrami. Potym, czy była wiosna, lato albo jesiyń, tak robiła w zogrodzie i mie tam 
browała ze sebóm i dycki mi przidzielila kónsek do zrobiynio. W zimie to albo szyła, albo sztry-
kowała, nigdy nie siedziała ze założónymi rynkami. Ku połedniu szła gotować obiod z tego, co 
ji przigotowała starka Boraczka. W połednie dycki śpiywała „Anioł Pański...” a my wszyscy 
z nióm. Po obiedzie se siedła i troche se spoczła, a za niecałóm godzinke zaś do pola robić, czy 
w zogrodzie albo kole kwaków czy zimioków. Kiedy se chodziło wieczór do kościoła, tak przed-
tym obrzóndziła dobytek, a potym zaś mie gnała, abych se oblykoł a z nióm tam szeł. Po wie-
czerzy, niż my szli spać, tak na klynczkach porzykali a potym my mógli iść do łóżek. Miała mie 
fórt na oku, bo wiedziała żech je nieobadany hóncfót. A jo ji robił na paskude. Jo se to nie pa-
miyntóm, ale babcia to dycki opowiadała, że uż piyrszy roz, jak mie wziyna ze sobóm do Braci-
sławy, to zażyła w cugu piekło. Odeszła na chwile do wychodka, przigroziła mi, abych był 
grzeczny, ale jak se wróciła, tak jo był w zamknytym przedziale, do kierego se ni mógła dostać, 

a stołech na siedzyniu 
a dziwoł se przez otewrzy-
te okno. Klepała na mie, 
pytała, aż odewrzym, ale 
najwiyncyj ji szło o to, 
abych zloz z tego siedzynio 
a nie wyglóndoł przez to 
otewrzyte okno. A jo se jyny 
ponoć śmioł a nie chcioł ji 
odewrzyć. Tak musiała za-
wołać konduchtora, aby ji 
tyn przedział odewrzył. Jo 
se myśloł, że dostanym od 
ni rzazu, ale óna jyny siedła i powiedziała, że se teraz muszymy pomodlić i podziynkować 
Panu Bogu, że se nic złego nie stało. Wiela razy, jak pleła grzóndki, tak mi przidzieliła jed-
nóm. Jo se ale belónckoł i jakech widzioł, że se babcia o mie nie zajimo, tak zwyrt na piyncie, 
hóp przez płot i uż żech ze synkami groł na łónce fuzbal. Za dobróm chwile se odzywało: 
„Staaasieeek kaj żeś zaś uciyk. Zofort spatki do roboty!“ Nejwiyncyj babcia spóminała, jak 

Babcia Maryjanka a starzik Jozef

Karwina, stary kościół
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roz mi kozała grać na klawiyrze, a ona przy tym cosi robiła w zogrodzie. I słyszała, że kla-
wiyr gro, tak se spokojnie robiła swoji. Ale potym dłóższóm chwile klawiyr nie słyszała, tak 
se szła podziwać, co zaś wymyślóm. I co widzi - wycióngnyty gramofon, co my mieli na 
kluke, na nim  płyta i rónczka z jegłóm na kóńcu - óna myślała, że jo ćwiczym, a to gramo-
fón groł, a jo tymczasym gónił ze synkami z balónym po łónce. Babcia była świynto osoba, 
też nigdy na mie rynki nie podniósła, ale roz i ji nerwy puściły. A było to,jak żech mioł 
wszystkim w sobote bótki wypucować. Abych to mioł wartko z karku, tagech nic inszego nie 
wymyśloł, jyny czornym globinym wszystki nababroł, tak jak były, z błotym. Tak tymi bót-
kami potym za mnóm ciepała i krziczała, że tego mi nie daruje i bydym mioł kore. Jak 
miała w sobote po robocie dobry humor, to se też ku nóm siedła i opowiadała swoji zażytki 
z młodych roków. Nejbardzi se pamiyntóm jednóm strasznóm historke, kiero babcie spotka-
ła. Óna po szkole, jak ji było patnost roków, pomogała w gospodzie w Solcy. Tam se ji 
wszymnył jedyn geodeta z Widnawy, jako je słószno a robotno a że umi dobrze po nimiec-
ku. Tak se starki Borakowej spytoł, czy by jóm puściła do Widnawy do jego dómu za kinder-
medle. Jak se starka dowiedziała, wiela ji bydzie płacił, tak hned kiwła na zgode. Tak 
babcia Maryjanka u tego geodety se opiekowała jego dwóma synkami. Była tam cały rok 
do Świąt Godowych. Na świynta dostała orlab, ale strasznie se cieszyła, że po Nowym Roku 
zaś tam pojedzie. Bo, jak mówiła, miała se tam dobrze. Paniczka była na nióm słószno. 
Dziecka nie gniywały, uczyły se dobrze a i óna se przi nich nauczyła troche po francusku. 
I tak po Nowym Roku pojechała do tej Widnawy spatki. Idzie do tej ichni chałupy, klepie na 
dwiyrze, bo były zamknyte, a żodyn ji nie chce odewrzyć. Tak poszła do sómsiadów se spy-
tać, czy nie wiedzóm, kaj tyn inżynier je. Oni też poszli klepać, obchodzóm chałupe i za-
glóndajóm przez okna. Widzóm, że dóma musi kdosi być, bo na stole sóm talyrze. Jak nic 
nie zmógli, kozali babci iść na policajtów, aby im powiedziała, że se do dómu ni może do-
stać. Ci odewrzyli na siłe dwiyrze i pochodzili po kwartyrze, a jyny wlyźĺi do łożnice, tak 
halt, żodnego dali nie chcieli puścić. Co se ukozało - tyn geodeta w łóżku zastrzelil swojóm 
babe i obóch synków. Ale ónego nigdzi ni mógli nóńść. Tak hned przileciało kupe tajnych 
i mundurowych i dawaj hledać panoczka. Naszli go powieszónego na górze. Tak se skóń-
czyła babci piyrszo dobro robota. Potym też se w Karwinie starała o dziecka albo pomoga-
ła we szpitolu u siostrziczek. Tam robili dwa młodzi zogrodnicy. Oba Talijani. Tyn jedyn, co 
umioł po nimiecku, se ji strasznie podoboł. I od tego czasu se potym mówiło, że chciała, aby 
jeji Alojzek był ogrodnikym albo ksiyndzym. Ale se ji to troche spełniło, bo jako nauczyciel 
Alojz uczył tzw. prace polowe. No a jak se wydała za starzika Jozefa, zaczły insze starości. 
O dziecka, o starzika. Nadeszeł kryzys w trzicatych rokach. Potym prziszli Polocy, a potym 
straszno wojna. No i krziż pański z tóm Waclicóm. Ta bestyja była wlazło jak wesz, do gar-
ców zoglóndała i szmejdziła, kaj mógła, aby dokuczyć babci. Ale jak wojna kóńczyła 
a prziszli Rusi, to wiedziała, ku kómu mo lecieć po retunek. Udała te Waclice drugo folks-
dojczka z wyrchnigo kóńca kolónije, niejako Warkoczkula. Ale dziecka przileciały powie-
dzieć, że po nióm idóm Rusi, tak pyndym do babci, buch na kolana, skłodo rynce i pyto 
„Mari, schowej mie kaj, bo jak mie zastrzelóm, kdo se bydzie o moji dziecka staroł”. Babcia 
se ani nie obróciła, a ta se ciśnie do pierzin. Naroz wielki krawal. Przilecieli dwa Rusi, jedyn 
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z automatym a drugi 
z naganym, i do babci, 
że kaj je ta niymra. 
Przileciała z wyrchu 
moja mama i omało 
jóm szlak nie trefił, bo 
se boła, że babcie za-
strzelóm. Wrzeszczy na 
tego Rusa, że sóm Polo-
cy, pokazuje mu na sza-
tach P, co miała przi-
szyte, i rynkami noga- 
mi mu wykłodo, że by 
sama te bestyje udusi-
ła, jak by jóm chytła. 
Wojocy polotali po 
chlywkach, po zogród-
ce, i jak Waclice nie na-
szli, tak poszli. Po dłóż-
szej chwili babcia 
odkrywo pierziny, a tam 
Waclica ubeczano, po-
srano, całe łóżko ji za-
świniła. Ale to eszcze ni 
ma koniec, co my przez 
te Waclice mieli. Bo se 
przedstowcie, że jak se 
dostała do Nimiecka, 
tak każde świynta po-
syłała kartke z życzy-
niami. My ale nie odpi-
sowali, bo babcia nic 
z nióm nie chciała mieć. 
A tu po Nowym Roku 
w pińdziesióntym piyr-
szym prziszli dwo pa-
nowie we skórzannych mantlach i bieróm starzika ze sebóm na wysłech. Wszyscy we strachu, jak to skóńczy. Jak starzik Jozef wrócił po połedniu, to tak krucy-
fiksowoł, że przez te hrómskóm Waclice eszcze teraz mo sumeryje. Bo fórt chcieli wiedzieć, gdo ta Waclica je i czymu se z nióm piszymy. Ale prziszeł na to, jak 
s tym skóńczyć. Jak my byli zaś w lecie w Bracisławie, to popytała babcia syna od swoji siostry Milki, Władka Pospišila, aby przez Wiydyń posłoł tej Waclicy wskaz, 
aż uż nie pisze, bo nóm tajni nie dajom żyć. Jak se pamiyntóm, to babcia Maryjanka miała za cały rok jedyn dziyń orlabu. Było to na świynto Porcyjónkuli, kaj 
jeździła z kamratkami do Jabłónkowa. Była to dycki wielko wiec. Bo jyny przigotowani, aby dóma wszystko było, jak mo być. Aby dobytek był nakormióny, koza 

Wiesieli starzika Jozefa a babci Maryjanki
Na dole siedzóm dziecka: ciotka Neszka, ???, stoji ujec Paweł, siedzi Wewka, siedzóm w 1.rzyndzie: Jozefa Tkaczyk -siostra starki Boraczki, jej mónż 

Jozef Tkaczyk, prastarzik Suchanek - ojciec starzika Jozefa, babcia Maryjanka, starzik Jozef, starka Suchankula - mama starzika Jozefa, ???
stojóm w 2 rzyndzie: ciotka Feberka, ujec Stanislaw Suchanek, ciotka Pieczkowa Agneszka rodz. Tkaczykowa, Jozef Tkaczyk, ciotka Betka a ujec Rudolf, 

ciotka Milka, ???, 3.rząd: ciotka Maryczka Robert Suchanek???, Szebestowa Marianna, jej mónż Hajndrych Szebesta, Karol Suchanek ???
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podojóno, o Juzie po-
starane. Babcia se cały 
czas starała, że jak nie 
bydzie dóma, to cosi se 
stanie. A jak se wróciła, 
to była tako szczyńśli-
wo, że zaś je dóma. Po-
chodziła wieczór po 
dómu, po zogrodzie, po 
chlywkach i pośpiywo-
wała se i ze wszystkim 
witała.
  Przi gospodarce, 
jakóm babcia kludziła, 
wszystko musiało być 
zrobione jak na polu, 
tak w chlywie. Jak se 
sadziło zimioki, to przi-
szły ciotki - siostry bab-
ci albo jeji szwagrówki 
- a i moja mama i ciocia 
Meda pomogały. Potym 
se szło pomogać sadzić 
do dalszych. A jo tam 
musioł chodzić i też po-
mogać. To samo przy 
wykopowaniu zimio-
ków albo targaniu rze-
py. Trowa, jak se poko-
siła, to ku obracaniu też 
ciotki z rodziny chodzi-
ły. Jyny jak starzik po-
kosił obili, to my robili 
sami, bo tego nie było 
wiela. Ale najwiyncyj 
żech se cieszył na to, 
jak my przesuszóne 

snopy wiyźli nad cegielnie ku młócarni wozym, kiery ciógły kónie. Bo jo, jak ze starzikym a tym furmanym my siedzieli na snopach, żech był strasznie pyszny, 
bo insze dziecka tego ni miały. Zaś co se tyko gowiedzi, to to było tak. Przed Wielkanocóm se zabijało koźlóntko. Ale na to mioł starzik napytanego chłopa, bo 
on by to sóm ni móg zabić. Potym wiym, że na jesiyń se futrowały gynsi śliżkami. To babcia nawarziła wielki garniec śliżek z kukurzicznej a zimioczanej mónki. 
Potym z ciotkami siedziały w chlywie a jo im po jednej gynsi puszczoł przez wrotka, ale żech se nieśmioł na to dziwać. Jyny żech słyszoł, jak se ty gynsi duszóm, 

Wiesieli cioci Betki a Milki (siostry babci Maryjanki)
leżóm: Robert, Wewka Florian - mama Jarka Macury, Polda, 1.rzónd z lewej stróny: prastarzik Stanisław Suchanek, prababcia Rozalia Suchanek, stoji 

Paweł Foltyn, ujec Rudolf, ciotka Betka - państwo młodzi, mama Rozka, ciotka Milka a ujec Josef Pospišil -państwo młodzi, prababcia Borakowa Maria, 
stoji Ernest Borak, prastarzik Borak, 2.rzónd z lewek stróny: Karol Suchanek, Paul Foltyn a ciotka Beta Foltynka na rynkach mo syna Zeflika, ciotka 

Maryczka, ujec Stanisław Suchanek, Florianowa (ciotka Winckula), żona Wincentego Floriana, Kareł Florian, ostatni rzónd z lewej: ciotka Neżka, ciotka 
Sztefka, babcia Maryjanka a starzik Sozef, ciotka Rużyczkula Franciszka. Marianna Szebestowa (siostra Starzika), Hajndrych Szebesta.
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jak im tymi kóńcami warzech do karku ty śliżki cisły. No a w listopadzie se gynsi szkubały, a potym se ty stare zabijały. Zabite gynsi se piykły a potym zawarzo-
wały, a szmolec z gynsi se też dowoł do szklónek. Dwa tydnie przed Wilijóm se zabijoł prosiok. Przi tym też asystowała cało rodzina, bo ci, co pomogali, dostali 
wysłóżke - świyczke, jelita, prdelónke aji kónsek miynsa. Miynso se zakłodało z czoskym a solóm, czynsto przewracało, a jak było dobrze nałożóne, tak se jechało 
z nim do wyndzynio. Dziynki tej procy my ni mieli tak wielki biydy o jedzyni. Eszcze my mieli kury, ale wajca se zbiyrała babcia sama. Jyny jak kiero zachodziła 
a nie niósła do gniozda, tagech musioł chodzić ty wajca chledać. Ale na to żech mioł patynt, bo jak zaczła kura gdokać, a nie było to w kurniku, tagech hned 
lecioł se dziwać, skónd ta zgaga idzie, i dycki żech to wajco naszeł. Jak kura zaczła kwoczeć, a nie było wajec na siedzyni, tak jóm babcia zawrziła do kosza 
i powiesiła na szpagacie tyn kosz z kuróm na klepoczu. Roz w miesióncu żech jeździł z babcióm po fasónk do konzumu ku Gabryjeli. Starzik niechoł zrobić taki 
drabinioczek na sztyrech kółkach a jo dycki cióngnył za łójko, a babcia tyn wózek cisła, ale jyny wtedy, jak był pełny tego fasónku. Pamiyntóm, że miała z nami 
chodzić i Marylka, ale óna se strasznie gańbiła i robiła wszystko, aby jyny z nami nie musiała iść. Tyn fasónk to było wszystko, co było na kartki: mónka, cukier, 
sól, krupy, masło, margaryna i jo nie wiym, co eszcze. No i maszkiety, jak bónbóny a czekulada. W tym kónzumie żech widowoł PTPaków, jak im mówili, jak se 
kupowali chlyb a ku tymu zagryzali cebule. Jo to roz sprubowoł a strasznie żech potym pluł, bo mie szczypało pyszczysko. Ni móg żech prziść na to, jak im to 
może szmakować. Ale babcia mówiła, że to je zdrowo tak jeść. Muszym eszcze spómnieć o szkubaczkach, kiere se robiły dycki u nas w tej izbie, w kierej se nie 
miyszkało. Było to jedno, czy se szkubało piyrzi od naszych gynsi, czy od kierejsi z ciotek. Izba se wykludziła, postawiły se stoły, ławki, stołki. Zahajcowało se 
w kachloku. Po obiedzie babcia z mojóm mamóm uwarziły jakisi ajntopf z miynsym a upiykły buchte albo babówke. No a jak se zećmiło, a było to pod koniec 
zimy, tak se zaczły schodzić siostry a szwagrówki moji babci aji jejich cery, czyli siostrzynice moji mamy. Dycki ich było kole dwacet, tak że izba była pełno. 
Porozdzielały se piyrzi, szkubały a przi tym dycki se opowiadało. O tym, co se kaj stało, gdo se bydzie żynił albo wydowoł, o dzieckach, jaki to sóm szkwety. Ale 
czynsto se opowiadało o tym, jak to kiesi było, jako przed wojnóm, ale i za wojny. A jo wtedy mioł raj, boch pomogoł przinosić miyszki z nieszkubanym piyrzim, 
albo wynosić na siyń z oszkubanym piyrzim. A potym żech se siedzioł za tym ciepłym kachlokym a posłóchoł, o czym ty moji ciotki opowiadały. I tymu żech 
był nejmóndrzejszy z dziecek, bo oni to nigdy nie słyszeli, a jo im to opowiadoł. A dziecka se zy mie śmioły, że to ni może być prowda i że se wymyślóm. Kole 
usmej wieczór se wszystko pokludziło, prziniósło jedzyni a pici a za niedłógo se zaczli schodzić chłopi po ty swoji babki. Kdosi z nich, to se uż nie pamiyntóm, 
prziniós heligónke, a tak se zaczło śpiwać aż do nieskorych godzin. Mie ale mama wyganiała spać, bo było trzeba rano stować. Też po Wiliji przed Jutrznióm, 
to se wszyscy u nas schodzili, aby se powinszować na świynta. A my dziecka to my se mógli chwolić, co kiery dostoł pod strómek. Na tej Wiliji na stole musiało 
być tych dwanost jedzyń - nejprzód polywka rybio, potym sałot zimioczanny z usmażónóm rybóm, potym fazole na sucho aji też groch z kapustóm, a na kóniec 
pieczóne warzóne gałuszki z makym posypane cukrym z orzechami a mandlami a polote masłym. Też wszystki owoce, co se urodziły w zogrodzie. A kiedy było 
szczyńści, że se kupiło banany a pomerańcze, to też po jednej było na stole. Też tam stoło napieczóne cukrowi, sztrucla a jabkowy zawijok, ale to se mógło jeść 
aż po połómaniu opłatków. Ale na kóniec dycki starzik wzión chlyb, co leżoł na pośrodku stoła, ukroł po krajiczku, dowoł nóm i mówił, żeby doł Pónbóg, aby 
nóm tego nie pochybiło. Jedyn zwyczoj ale se nie robił, a to aby każdy se rozłupoł sztyry orzechy, aby wiedzioł, co go czako. Bo ponoć, jak mówiła mama, że we 
sztyrycatym pióntym roku, po wojnie, na Wiliji mój tata wszystki sztyry orzechy mioł czorne, ale se z tego śmioł, a mama mówi, że to była przepowiednia, że tata 
umrze. Też w naszej rodzinie je taki zabobón, że kiero urodzi trzi dziecka, to bydzie młodo wdowóm. Bo se to przitrefiło jak moji mamie, tak Bożce Kowarzowej 
z Bracisławy, aji moji siostrze Jadzi.
 Babcia Maryjanka, ta miała strasznie dobre serce. Żodnymu nigdy pómocy nie odmówiła. A tak dycki roz do roka przichodziły na plac cygónki z małymi 
dzieckami. A że to było w lecie, tak mi kozała natrzepać do kosza jabłek papiyrówek, kiere uż były zdrzałe. Usypała do szklónek po ogórkach mónki, cukru. Dała 
im też z pół pytla zimioków aji jakómsi marekwie czy cebule. W tym czasie cygónki popijały se kompot, kiery im babcia nagotowała, i opowiadały babci skónd 
prziszły i kaj teraz dali majóm ceste. Roz ale i ona była jaksi nerwowo, jak prziszły taki baby, niby cygónki, ale inakszy mówiły. Chciały wody, soli a tabaki. Bab-
cia powiedziała, że tabaki ni mo, bo żodyn dóma nie kurzi. Też im dowała jabka, to se wzióny, ale zimioków nie chciały, jyny że se weznóm cebule a marekwie. 
Jo ale słyszoł, jak kury zaczły gdokać a po zadnim placu lotać, tagech lecioł na góre, abych se przez okiynko podziwoł, co se tam robi. I widziołech, jak w losku 
siedzóm jaksi chłopi z gwerami, a kury taki młodziok se niesie do tego losku. Tagech lecioł spatki do babci, abych ji to powiedzioł, ale ty baby uż były pricz. Tak 
my zaś lecieli na te góre se podziwać, a ta banda uż kroczała tym loskym dali ku Hóhoneger. Potym starzik mówił, że my mieli szczynści, że se nic nie stało, bo 
to byli Banderowcy.
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	 Tata	Francik
  Tata był z sześciu dziecek nejmłodszy. Jak wiycie, to żech se go dłógo nie użył. 
Tymu też mało o nim wiym. Że se uczył za piekorza u Fajkisa a za młodych roków rozwo-
ził na kole na patyntregrze chleby po kolóniji, kiere strasznie pieknie wóniały, to wszyscy 
spóminali. A że uż za mamóm gónił, jak skóńczyła patnost roków, a mama se gańbiła, 
że taki stary pachoł jóm oblatuje, to też spóminali. A wszyscy o nim dycki dobrze mówi-
li, jaki to nie był szykowny. Za wojny jako Polok ni móg robić nigdzi indzi jyny na dole, 
bo by go wywiyźli na roboty do Rajchu. Po wojnie, jak se uż myśloł, że zacznie robić na 
swojim jako piekorz, to se przez te harówke tak zaniedboł zdrowi, że tymu podlegnył. 
Jak mama owdowiała, to my se z rodzinóm taty moc nie stykali. Chodzili my tam jyny 
na urodziny babci Pieczónkuli. Jak starzik Gawlik se pominył, to do dzisio nie wiym, bo 
żodyn wtedy o tym nie chcioł mówić. Pry go zabiło na szachcie. Jynym nigdy my nie 
chodzili na jego grób na Wszystkich Świyntych, a przeca cało rodzina je pochowano na 
karwińskim kierchowie. Starka Gawlikowo se drugi roz wydała za Pieczónke, i tymu my 
ji tak mówili. Tyn Pieczónka mioł jednóm noge drzewiannóm, a i starka Pieczónkula nie 
była moc zdrowo. Jak my tam prziszli do ni, to dycki leżała w łóżku. Bracia taty Francika 
to byli: Rajnhold, znómy frysztacki masorz, drugi Adolf, kierymu na Uzetce urwało rynke 
przi pasach, ale ón był wyuczóny szewc, tak i z tóm jednóm rynkóm umioł sprawić bóty. 
Nejstarszy był Karol, ale o nim se nie mówiło dobrze. Jo se z nim spotkoł, jak żech sztu-
dowoł w Polsce. Byłech na zawodach w dżudo w Opolu, a jak żech skóńczył a szeł do 
szatni, tak mie za-
stawił taki starszy 
panoczek a pyto 
se mie, skóndech 

je. Jak żech mu powiedzioł, że z Karwinej, to z płaczkami se mi przedstawił, że je Karol 
Gawlik, nejstarszy brat mojigo taty. No a tyn mi potym, jak my se od czasu do czasu widzie-
li, troche opowiedzioł o sobie a swojich młodych rokach w Karwinie. Też o tym, że musioł 
uciekać z Karwinej a że se dostoł do Belgije. Ale po wojnie se móg wrócić aspóń do Polski. 
Jo ale do dzisio ni ma z tego móndry, bo tam było cosi, o czym on nie chcioł opowiadać. 
A jagech se potym pytoł ujca Rajnholda na to, tak ón cały nerwowy jyny kiwnół rynkóm 
a też nie chcioł o tym debatować. Siostry tata mioł dwie. Jedna Anna, kiero se wydała za 
Kocha, a tyn, to był piyrszy stachanowiec na Hańdrychszachcie. Jyny potym, jak go wozili 
ukazować po wszystkich szachtach, tak to nie uniós, doł se na pijatyke i dłógo po tym nie 
pożył. Drugo siostra taty se wziyna niejakigo Jaskółe, kierego poznała, jak jóm Niymcy wy-
wiyźli do Rajchu, a potym z nim żyła we Francyji. Tyn Jaskóła po wojnie, jak były ty wyścigi 
pokoju, to był szefym tych bicyklistów z Polonije Francuski. Jak ji tyn Jaskóła umrzył, tak se 
przekludziła do Krakowa, ale my se z nióm moc nie unterhaltowali.

siedzóm: mama, ciocia Jadzia zymnóm a tata
stojóm: ciotka Różyczkula a jejo cera Maryczka Tomasikowa

siedzóm: siostry taty Anna Koch, Maria Jaskóła a tata Francik
stojóm: bracia taty Rainhold, Karol a Adolf
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Piekarnia Feikis

BYŁO TO A NIMA



30

	 Mama	Rozka
 Nie wiym, jak bych mioł zacznyć. Bo jak se to teraz przelecym w głowie, tak mi je jasne, jaki to miała moja mama ciynżki. We dwaceciszejści rokach 
owdowiała. Trzi dziecka na karku, do tego eszcze po połogu onimocniała. Jak óna to wszystko wydzierżała? Ale isto se powiedziała, że to musi wydziyrżeć, bo 
była ze Suchankowego rodu, a z tymi se też żodyn nie cackoł. Jak była mało, to zaczła chodzić do ochrónki przi Gabryjeli a potym i do piyrszej klasy w Solcy. Ale 
od drugi klasy chodziła do szkoły u paniynek, Ubogich Zakonnic de Notr Dame na Szustym. Na wydziałówke zaś chodziła ku starymu kościołu do „czyrwónej 
szkoły”. Wiym to tymu, że móm wszystki jeji świadectwa. A uczyła se dobrze, bo ani roz ni miała trójki.

Mama Rozka we szkółce (1)

1
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Szkoła Ubogich Sióstr Zakonnych de Notre Dame

Czyrwóno szkoła, (dalsze szkoły vide strona 47)
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Z tymi szkołami w Karwinie to było tak, 
że były polski szkoły jak w Solcy, tak na 
Sowińcu aji na Granicach, a na Szustym 
potym były dwie, bo jednóm miały pa-
niynki, a drugo była powszechno. Ale 
nejwiyncyj se mówi o tych kole starego 
kościoła. Dostała mi se do rynki jednod-
niówka o dziejach polski szkoły przi sta-
rym kościele, a tymu wiym, że insi, kierzi 
pisali o tych szkołach (jak F. Sochor abo 
J. Chmiel z J. Szymikym), to ganc tak ni 
mieli prowde. Pisze se tam, że piyrszio 
szkoła przi starym kościele była drze-
wianno a postawiono była w zogrodzie, 
kaj potym stoła „bioło szkoła”. Ale kiedy 
była postawiono, to uż żodyn nie wiy, bo 
o tym, że se tam uczyło, se naszeł zapis 
w archiwie parafialnym z 1727 r. W 1848 
roku uż była w tak dezolacyjnym stanie, 
tak se zaczło stawiać murowanóm szko-
łe. Potym ale zaczło chybieć miejsca do 
dziecek, tak gmina kupiła w 1873 r. za 
14.000 ryńskich gospode pod starym 
kościołym (kaj przedtym miyszkoł orga-
nista Sobala) - tak że nima prowda, że 
tam była w 1774 r. szkoła) a w 1879 tam 
były dalsze 4 klasy. W 1886 r. odewrzyte 
były dalsze elokowane klasy w budynku 
konsumowym na Gabryjeli. W 1894 r. se 
zaczło stawiać tzw. „czyrwónóm szkołe” 
kiero miała dwa skrzidła - prawe do syn-
ków, a lewe do dziołuch. Poświóncka tej 
szkoły była 20 września 1896 r. W tej 
„biołej szkole” potym od 1902 r. otew-
rzyli nimieckóm szkołe, a po 1920 roku, 
jak prziszli Czesi, tak z ni zrobili czeskóm 
szkołe. Potym jedno skrzidło „czyrwónej 
szkoły” dali Niymcóm, a w drugim skrzi-
dle se uczyły polski dziołchy społym ze 
synkami (z tym, że ty kiere miał bliży do 
inszych szkół, tak ich tam przeniyśli).

Szkoła w dómie po organiście Sobali, 
kupióno w 1873 roku
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Po wojnie od 1946 roku w „biołej szkole”, do kierej i jo chodził, była polsko ludówka piyńcioklasowo, a potym żech chodził do „czyrwónej szkoły”, w kierej była 
polsko średnio szkoła, ale od 1953 r. to uż była 8 klasowo szkoła podstawowo s polskim jynzykym nauczanio.

Klasa V.
siedzóm: ???, Kubeczkówna Henryka, dyrektor Pastuszek Karol, nauczyciel Suchanek 

Bronisław, Hermanówna Alicja, Madecka Oliwia,
stojóm w 1 rz.: Sydor ??, Jędrzejczykówna Jadwiga, Tabarówna Anna, Krysa Miroslaw, 

Paździora Edward, Suchanek Edward, Śmaga Karol, ???, Urbańczyk Józef,
Sztefkówna Helena, Mucha Józef

stojóm w 2 rz.: Pieczonkówna Helena, Pustówkówna Helena, Żaganówna Helena,
Zieleźnikówna Olga, Gawlik Stanislaw, Szwarcówna Wanda, Krupówna Hilda,

Śmigówna Halina, Urbańczykówna Hilda, Guznarówna Anna

Klasa IV:
siedzóm: Tomiczkówna Halina, Hermanówna Alicja, Kubeczkówna Henryka,

Sztefkówna Helena, nauczycielka Olszakówna, dyrektor Pastuszek Karol,
Tabarówna Anna, Jędrzejczykówna jadwiga, Madecka Oliwia, Żaganówna Helena
stojóm dziewczynta: Śmigówna Halina, Krupówna Hilda, Pieczonkówna Helena, 

Urbańczykówna Hilda, Pustówkówna Helena, Guznarówna Anna, ???,
Zieleźnikówna Olga, Szwarcówna Wanda

stojóm syncy: Matloch Ryszard, Paździora Edward, Suchanek Edwarda,
Gawlik Stanisław, Łabudek ??, Sydor ??, Krysa Mirosław, Śmiga Karol, Mucha Józef

X (to je ta klasa kieróm historyk Gąsior umieścil jako czeskóm,
we swoi publikacyji o czeskim nauczycielu ???)
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Klasa I A :
siedzóm: Kunschke Karol, Rymorz Edward, Bojko Miroslaw, Leszczuk Aleksander,

nauczyciel Pinkas Rudolf,
Iwanuszek Andzielin, Fober Władysław, Gamrot Robert, Dudzik Jerzy, 

stojóm: Sznapka Aleksander, Gaś Henryk, Szotek Jerzy, Hampel Władysław,
Kaczmarczyk Bronisław, Kupczok Erwin, Urbańczyk Józef, Krzak Alfred, Hampel Józef, 
Paździora Edward, Mira Władyslaw, Kocur Oton, Tomiczek Stanislaw, Bielczyk Antoni, 

Szczepanik Tadeusz, Syrek Antoni, Duda Eugeniusz, Matloch Ryszard,
Suchanek Edward, Gawlik Stanislaw

Czyrwóno szkoła
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No abych se wrócił do tego, kaj mama dali chodziła do szkoły. Tak potym chodziła 
do pokraczówki, a jak se zaczła uczyć za szwoczke u ciotki Maryczki Tomasikowej  
(siostrzynicy babci Maryjanki) w Darkowie, to też chodziła do szkoły zawodowej, 
aby dostała papiyry czeladnicze. W trzicatym dziewióntym roku za Poloków se wy-
dała za tate Francika. Ale tyn za nióm gónił uż pore pieknych roków. Ale na kóniec 
była rynka w rynkowie i byli swoji. No a potym prziszła wojna i strach, aby jóm nie 
wywiyźli, bo od nas żodyn se nie wzión folkslisty. Potym se urodził jo, a za dwa roki 
Marylka. Przez wojne to nie było na żodne wyskakowani, a tym wiyncyj, że ta po-
twora, Waclica fórt naszóm rodzine prześladowała. Nejbarży mamie dokuczyła ale 
ku kóńcu wojny. Było to na Wielkanoc we sztyrycatym pióntym. Mama s tatóm se 
wybiyrali do kościoła, a że było pieknie, tak mama se oblykła nowe szaty, kiere se 
przeszyła ze starych, eszcze sprzed wojny. Jak jóm ta Waclica na tym placu uwidzia-
ła tak wysztrychnytóm, tak zaczła wrzeszczeć, co se to przedstawio, że na fróncie 
wojocy ciyrpióm, a ona mo opowoge se tak strojić. I prziskoczyła ku ni i zaczła ji ty 
szaty targać, aż ich ganc potargała. Mama z beczym uciykła do chałupy, a tata jóm 
dłógo musioł hólkać, aby se przewlykła do inszych i aby szli do tego kościoła. To 
potym eszcze wiyncyj na te Waclice była nasmolóno.
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Ale wojna se skóńczyła, dostali my nowy kwartyr u Pulcera i wszystko wyglóndało, że idzie ku dobrymu. 
Ale czert nie społ, i tata umrzył, a mama była we strasznym dołku. Potym jak my se przekludzili nad 
Zolichówke, tak mama zaczła szyć, aby zarobiła jakisi pinióndz. Dokóńca se wziyna i ucznice, bo myślała, 
że sama robocie nie do rady. Ale zaś wszystko było inaczy. Ludzie dowali jyny przeszywać stare lómpy, bo 
na nowe nie było, tak że i zarobek był słaby. A że mama była dobro szwoczka, bo i z tych starych obleczek 
umiała uszyć piekne wiecy, to je przikład, jak swoi siostrzynicy Otinie na bal maskowy do Pracy przeszy-
ła ze starego strasznie piekny strój z frakym, bryczesami aji biołóm bluzke z wielkim kraglym. Do tego ji 
zegnali cylinder a jeździecki cholewioki. Pamiyntóm, że kole tego robili ze dwa tydnie, bo to wisiało ja-
kisi czas nie dorobione na pupie (tak mówiła mama na tego manekina, co stoł w kóncie). No i Otina na 
tym balu była wygłoszóno za najpiekniejszóm maske, ale to nie było taki ważne. Bo najważniejsze było 
to, że tam se dała dogrómady ze swoim prziszłym chłopym Tadkym Geigrym. Tadek to był feszaczysko 
chłop a Otina była gryfno dziołcha, tak im to strasznie pasowało. A ciotka Aniela (mama Otiny) dycki 
mówiła mamie, że gdyby nie jejo robota, to by Otina takigo chłopa ni miała. Inszo zaś wiec była, jak 
mama robiła strój rycerski Alojzowi. Tyn jak cho-
dził do czwortej klasy wydziałówki w Karwinie, 
tak grali przedstawiyni o rycerzach spod Czynto-
ryji. No a Alojz był jednym takim rycerzym. Tak 
pamiyntóm, że z papyndeklu robili całóm zbroje, 
tarcze a potym na wyrch lepili taki strzybny pa-
piyr, aby se cało świyciła. Musioł też mieć taki 
kołpak, a z tym było najwiyncyj roboty, aby do-
brze siedzioł na głowie. No przedstowcie se, że 
jyny tymu, że tyn kołpak był dobrze zrobiony, 
uratowoł głowe Alojza. Bo na tym przedstawiy-
niu, na scynie w Pracy, prosto na niego spadły 
lampy z oświetlynim, a on był jyny troche potrza-
skany, ale głowe mioł całóm. Wszyscy widzieli, że 
to szyci nic wiela nie prziniesie, a i mama z tego 
była na nic i wszystko jóm nerwowało. Jo to do-
brze pamiyntóm, boch dwa razy w tym czasie od 
ni schytoł straszne bici. Roz to było, jak mi nej-
miynszymu fórt dokuczoł Urbańczyk - nejwiynk-
szy synek z klasy. Tak jak zaś mie chcioł bić, tak 
se położył wedle potoka Karwinioczki taszke 

z ksiónżkami, aby mie rychli chycił. Jo ale nic nie czakoł, jyny te jego taszke żech porwoł, otoczył pore 
razy nad głowóm i buch jóm do potoka. Potym nogi za pas i wio do dómu. No ale miły Urbańczyk ze 
wszystkimi dzieckami, kiere se tymu prziglóndały, przilecieli do nas do dómu a żałowali, coch mu zrobił. 
Mama, jak to widziała, to nie chciała nic słyszeć, jyny porwała opasek i przed tymi dzieckami mi narza-
zała. Drugi roz to było, jak żech se pobił z Jurkym Nowakym. Był wiynkszy ody mnie, żech mu ani po 
ramióna nie siyngoł. Ale mi se wtedy podarziło mu głowóm rozbić nos tak, że ciykła krew jak ze zabitej 
świni. Jurek z beczym polecioł do dómu, a jak to jego mama widziała, tak go draps za rynke i kludziła go 

Ślubno fotka moji mamy z tatóm

Mama przi szyciu
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do nas, aby wszyscy widzieli, coch mu zrobił. Mama, jak usłyszała, jak ji Nowaczka nadowo, tak porwała 
praker i uż mie zaczła bić. Jyny w tóm samóm chwile wyszeł starzik Jozef z piwnice, chytnył jóm za rynke 
a Nowaczce powiedzioł, aż se wachuje swojigo synka, bo jak se nie umi bić, tak niech se nie bije. Inszym 
razym zaś w zimie, jak uż była Zolichówka pod wodom, to na tym stawie na lodzie my se klejzali. A jako-
si ku wiośnie to tyn lód uż se tak przegiboł aji woda na nim uż stoła, ale syncy se chodzili tam majdać. 
Mama, jak mie tam uwidziała, tak mi zaś narzazała a zakozała mi tam chodzić. Ale co czert nie chcioł, 
roz po szkole se tam szli syncy zaś majdać a zarzwoł tam niejaki Krupa, kiery spod pod tyn lód i utopił se 
tam. Od tego czasu żech  tam przestoł chodzić, boch se boł, abych se też nie utopił. Za jakisi czas ksiądz 
Wałoszek se mamy spytoł, czy by nie chciała iść na kurs katechetów do Pragi a potym by mógła uczyć 
religije we szkole. Jak to dóma powiedzia-
ła, tak zrobili porade, i jak se starzik Jozef 
zgodził, tak mógła jechać do tej Pragi. Po-
tym dycki spóminała, że to było nejlepsze, 
co mógła zrobić, bo ta Praga ji wróciła 
chyńć do żywota. Prowda, uczyła jyny dwa 
roki, bo potym kómóniści zaczli robić cere-
giele, tak musiała przestać uczyć i szła do 
roboty najprzód jako urzydniczka na Arma-
dzie, ale tam zaś ni miała sprawne papiyry, 
tak poszła na Uzetke i robiła tam do pyn-

dzyje jako robotnica. Na te Uzetke, toch musioł uż jako synek dziesiycioroczny chodzić po mame, 
jak miała odpołedniajszóm szychte, bo se boła po nocy sama chodzić. Była to piekno sztreka, ale jo 
to mioł jako tryning, boch dycki lecioł na te Uzetke a po każde żech se mierził czas, za jak wartko 
tam bydym. Obyczejnie to żech wystartowoł tak kole sztwierć na dziesiynć z dómu a byłech tam 
o trzisztwierci na dziesiyńć. Na wiosne a w zimie to było ganc zajimawe, ale nejgorszy to było, jak 
był szpatny czas na jesiyń. Jagech lecioł przez te ćmawóm aleje od Bijoków po ochrónke, toch mioł 
nikiedy aji serce w galatach, bo se mi zdało, że tam za każdym strómym kdosi stoji. Abych se dodoł 
odwagi, tagech nosił ze sebóm w rynkowie schowany kordzik. Była to jeglica na sztrykowani, ku 
kierej żech dorobił drzewiannóm rynkojeść. Ale o tym żech mamie nigdy nie powiedzioł, bo by mia-
ła sama strach, abych po nióm chodził. Nikiedy tam fakt gdosi na nas wachowoł, ale ni mioł odwa-
gi nóm nic zrobić, jyny se chowoł za strómami, a jak żech ich oblecioł z drugi stróny, tak se to naroz 
straciło. Jo tam rano se szeł podziwać a była tam trowa wydeptano. Tak żech wiedzioł na betón, że 
nas kdosi śledził. No był w Karwinie taki borok puklaty, kiery jeździł ku nóm na kole a zoglóndoł 
przez okna, co se robi w chałupach. Pamiyntóm, że roz, jak my grali nieskoro wieczór na skryczki 
z dzieckami, tak my go nachytali, jak wisioł na klepoczu za fińskim dómkym a podglóndol młodych. 
Zaś inszym razym to go mama nachytała, jak szła odkludzić moji siostry do szkoły. Óny se boły 
chodzić same przez losek, tak mama se stanyła na taki brzyg, z kierego było widać, jak óny przez 
tym losek idóm, a tu se dziwo, a pod nióm w krzokach tyn borok stoji ze spuszczónymi galatami. 
Tak nic nie miarkowała, jyny porwała wielki bazal a z wrzaskym go na niego chynyła. Ón se tak 
wylynkoł, że z galatami w jednej rynce, drugóm dziyrżoł to koło a uciekoł z tego losku. Potym sta-
rzik Jozef posłoł na niego policajtów, tak doł dłógo pokój. Mama miała strasznie rada sport. 

Ksiądz Wałoszek ze starzikym Jozefym w pikelhaubie
przi poświóncce remizy strażacki w Solcy
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Pamiyntóm, że chodziła na Po-
lonije, bo tam growoł aji jeji 
bratraniec Zeflik Foltyn, a nie-
skorzi prziszły chłop jeji sio-
strzynice Otiny, Tadek Geiger. 
Chytoł też za beczko ujec Alojz, 
jak eszcze chodził do Studium 
Nauczycielskigo. Browała mie 
ze sobóm, ale to było, jagech 
był młodszy a nie growoł eszcze 
za trampkarzy. Dycki siedziała 
na trybunie od tej stróny, z kie-
rej było widać na staróm szat-
nie. Też se pamiyntóm, jak był 
tyn cyrkus z tym syndzióm Var-
koczkym, co se mówi, że go zbi-
li po meczu z Meteorym, jako była wściekło, że jednymu panoczkowi, co przed nióm siedzioł, sciepała 
kłobuk paryzolym, jak kibicowoł za tyn Meteor. A jak potym mie dziyrżała za nogi, jagech stoł na tej ba-
lustradzie trybuny a musiołech ji referować, co widzym, jak tyn Varkoczek szeł do szatni. Jagech uż gro-
woł za tych trampkarzy, to se pamiyntóm, 
że piyrszo rzecz, kiero nas w poniedziałek 
przed tryningym czakała, to było pucowani 
tretrów fuzbalistóm z piyrszego manszaftu. 
Dlo mnie to nie była żodno nowota, boch 
dóma musioł wszystkim w sobote pucować 

bóty. Mie było ale dycki dziwne, że ty bóty, choć były taki wielki, były taki lekutki. Też my z mamóm 
posłóchali radijo, jak były jakisi sportowe reportaże, a też my se chodzili dziwać na kolarzy, jak 
jechoł przez Karwine Wyścig Pokoju (tyn Praga - Warszawa). A to było dycki wielki świynto. No 
a potym nieskorzi, jak se kupiła telewizor, to dycki oglóndała sport, co mi do dzisio zustało po ni. 
Muszym też spómnieć te dobe, kiedy była wymiana piniyndzy. Je fakt, że my nie byli bogaci, ale 
mama se myślala, że my jako dziecka sóm zaopatrzóni, bo nóm po śmierci babci Pieczónkuli przi-
znali jakisi pinióndze z podziału po jeji chałupie. Mieli my to na ksiónżkach w kasie z warunkym, 
że to możymy wybrać, aż bydymy mieli po osiymnost roków Było to trzicatego maja dewatnosettrzi-
japindziesióntego roku. Pamiyntóm se, żech se wrócił z wycieczki szkolnej, na kieróm mi mama 
dała pinióndze na utrate. Jo se ich ale uszporowoł, boch se chcioł kupić nowy klaser na pocztowe 
marki. Jak ale rano ogłosili, że je wymiana, tak dóma wszyscy zaczli rachować pinióndze do tych 
trzista korón na osobe, kiere se wymiyniały jedyn do piyńciu. Tak u nas w rodzinie było akurat tela, 
że na każdego tych trzista korón wypadło. Jyny mamie chybiała ta stówka, kieróm jo ji doł ze swo-
jich uszporowanych piniyndzy. Najwiyncyj ale mame nasmoliło, że ty nasze pinióndze w kasie 
miynili jedyn ku piyńćset korón, tak że nóm zustało na tych ksiónżkach tela, że jagech skóńczył 
osiymnost roków, toch se móg za ty pinióndze kupić tak ancug, ale bóty uż ni.

(1) Jo ze synkami po treningu na Polonii

Jadzinka, Janek Przybyła, Marylka, jo a Brónek Przybyła

Boisko PKS Polonia
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  Miała też mama sumeryje zy mnóm, jagech chodził ministrować. Bo my byli 
straszne lómpy. Roz se przewaliło, że my podwyndzili zakrystianowi Ferfeckimu mszal-
ne wino. Ale my wiedzieli, że ón przi rozlywaniu tego wina se odlywo do swoji flaszecz-
ki. My se ty flaszki zmylili a z inszej my odloli (tej, z kierej se ksiyndzu loło do ampółek) 
a dololi my to wodóm. Jasne, że ksióndz Boczek na to chned prziszeł, a nie jyny nas po-
rzódnie wykudlił za uszy, ale też to powiedzioł naszym. Pamiyntóm se, że my roz po ślu-
bie dostali od starosty tryngelt. A co nas napadło. Poszli my do Burysza do sklepu a Ka-
rol Kunschke kupił za to owocowe wino, kiere my we czwórke wypili pod tramwajowóm 
sztrekóm. Było w lecie po połedniu a słóneczko pieknie śwyciło, tak nas tak dorobiło, że 
my pod tóm sztrekóm spali do wieczora. Ale jak mie dłógo nie było, tak mama leciała 
na fare, kaj żech je. Potym żech mioł co robić, abych wycyganił jakómsi historyje, że my 
szli do Pracy grać fuzbal. 
W każdym razie to ni mia-
ła zy mnóm lechki. Jagech 
chodził do wydziałówki, 
to jak se cosi zmajstrowa-
ło, tagech i jo w tym lotoł. 
Ale nejgorszy to było na 
gimplu, jak mi groziło wy-
ciepani za trójke z zacho-
wanio w ostatní, jedyno-
stej klasie. A było to tak, 
że z Ryśkym Piskorczykym 

a Olgóm Janeczek w gabinecie biologicznym u profesora Jyndrzejczyka my kormili po szkole jaksi 
myszki doświadczalne. No a wiedzieli my, że profesorowie kansi poszli na piwo, tak żech wymyśloł 
na nich pułapke. Nastrojili my kościotrupa do biołego mantla, na głowe my mu dali szkorupe z ko-
kosa z pawim piórym, a miyndzy nogi powiesili dwa kwaki. Takigo nastrojónego my oprzyli o dwiy-
rze gabinetu, jak my go zamykali. No i co czert nie chcioł, że se wrócili wieczór do gimpla a szli do 
tego gabinetu, a jak otwiyroł profesor Jyndrzejczyk dwiyrze, tak tyn kościotrup spadnył na niego, 
a ónego omal szlak nie trefił. Strasznie se nasmolili i zaczło wielki badani, kdo był tyn hóncwót, 
co to zrobił. No i po jakisi dobie se na to prziszło. Tak Dyrektor Drózd, co my mu mówili Ślampa, 
prziszeł do naszej klasy i przed wszystkimi mi przeczytoł wyrok, że móm trójke z zachowanio, a jak 
jeszcze cosi małego przeszkrobiym, tak wylecym ze szkoły. Po maturze żech se dowiedzioł, że jedy-
nie nasz klasowy profesor Demczuk (mówili my mu Fujara, bo ón tak dycki mówił tym grzysznikóm, 
co nic nie umieli. Ale nejwiynkszo kora była, jak kdosi nie dowoł pozór, to pocichu prziszeł ku nimu 
ze zadku a przicisnył mu swój smrodlawy papucz na nos), a profesor Niemiec se mie zastoł, aby 
mie nie wyciepali z tego gimpla. W tym gimplu toch i pokurzowoł cygaretle, ale musiołech se wa-
chować, aby mie żodyn przi tym nie chycił. Co ale mi zrobiła mama, jakech zdoł tóm mature. Przi-
niosła paczek cygaretli a zapałki i dała mi ich, że teraz uż nie muszym potajymnie kurzić, jak móm 
tóm mature. Jo był z tego tak wywalóny, żech powiedzioł mamie, że jo ni muszym kurzić, jak uż to 
mogym. I tagech przestoł kurzić.

Ministranci: siedzóm: Suchanek Edward, Szotek Józef, Kubienka Henryk, 
Ks. Boczek Wiktor, Danisz Edward, Kołatek ???, ???,

stojóm: ???, ???, Kunschke Karol, Syrek Antoni, ???, Gawlik Stanislaw,
Firla Adam, Monczka ??

Tramwajowo sztreka

BYŁO TO A NIMA



41

 A ze Staróm Karwinóm, kiero se pisała Centrum, to szło w tym czasie wartko z kopca. To znaczy wartko se zaczła zapadować, a tam na ty miejsca se woziło 
opuke z dołu. Tak i za naszym budelym se zrobiła sztreka, kieróm na wózkach wozili te opuke. Tak my tam wydziyrżeli miyszkać do osiymapińdziesóntego roku, 
ale potym se uż budel zaczón rozpadować, tak se wszyscy powykludzali. Jo wtedy chodził do szkoły do Ołomuńca, tagech u tego nie był a ni musioł se na tyn 
smutny kóniec dziwać. Ale i tak, jak jeżdżym teraz na kierchów do Karwinej na groby Starzika a Babci, jako i moich rodziców a wszystkich inszych z całej naszej 
rodziny, kierzi tam spoczywajóm, tak se podziwóm na tyn zaleśnióny brzyżek a dycki spóminóm, jak tam było dobrze.

Nowy kościół w SolcyNowy kościół w Solcy
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Chałupa ciotki Sztefki a ujca Pietra Kocha Glacówka kole kierej żech lecioł na przistanek „Mitte“

	 Cosi	na	kóniec
 Dłógo mi trwało, niż żech se zdecydowoł, abych to wszystko, co pamiyntóm, i to co zustało po mojich przodkach, doł do kupy. Po prowdzie, to dzieprym, 
jagech przeczytoł od Kazimierza Kutza jego ksiónżke „Piónto stróna świata“, tagech wiedzioł, że to moji rozmyślani muszym dać dogrómady, bo to bydzie miało 
cwek. Wszystko, co tu je napisane, je o ludziach, kierzi swojim żywobycim utwierdzali stare obyczaje i przywiónzani do wszystkigo, co widzieli i zażyli, a choć 
to ni mieli lechki, tak se nigdy nie wyrzykli swojigo. Miołech też szczyńsci, żech uretowoł tych troche dokumentów, kiere schowowała moja mama, bo óny doka-
zujóm, że dochowali wiary, swojigo jynzyka i narodowości. A słownik gwarowo-polsko-czeski dołónczóm tymu, aby ty dziecka a wnuki, kiere uż tatowie a sta-
rzikowie z naszej rodziny nie nauczyli po naszymu, se uświadomiły, jako piekno je naszo gwara, że óny też majóm polski korzynie i że je wert se interesować 
tym wszystkim, skónd żech je, kim byli moji przodkowie i co dokonali. Wierzym, że jak ci, o kierych spóminóm, wszyscy żyjóm w moji pamiynci, tak teraz jejich 
żywoty se przedłóżóm o tych wszystkich, kierzi to przeczytajóm a kierym to przipómni jejich młode roki, jejich tatów a starzików.
 Na kóniec bych chcioł podziynkować wszystkim, kierzi mi pomogali radóm, przipomniynim spraw, o kierych żech zapómnioł, albo pomocóm przi pozno-
waniu ludzi na fotografijach. Strasznie moc mi pomogło to, że była zrobiono genealogia naszego rodu przez ciocie Jadzie Lipkowóm a jejóm cere Krysie Pinka-
sowóm. Też chcym podziynkować ciotce Elce Hermanowej, Irce Górecki (siostrzynice moji mamy), mojim siostróm Marylce i Jadzi, kamratowi Eżynowi Dudzie 
i MUDr. Helynce Střemkowej (Janikowej z dómu - miyszkała w kolóniji za szpitolym), a też Hali Stańkowej za rady, jak używać sprawnej pisowni gwary dolański.  
Moc roboty zrobiła Irka Pyszkowa z Potoków, kierej za korekte całej ksiónżki strasznie dziynkujym. No a redaktorowi tej ksiónżki Januszowi Kurzeji, że mioł tóm 
ciyrpliwość zy mnóm a wszystko zrobił tak, aby to było ku czymusi.
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Karwiński banhow
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Ciotka Sztefka, Maria Koch, Antón Koch, ujec Pieter Koch
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Słowniczek	gwarowo	-	polsko	-	czeski
A
achtlik	 	 kieliszek	1/8	l	 sklenička	1/8	l
ajntopf	 	 jedno	danie	 jídlo
ancug	 	 garnitur	 	 oblek
B
babuć	 	 wieprz	 	 vepř
balón	 	 piłka	 	 míč
banhof	 	 dworzec		 nádraží
baniok	 	 zbiornik		 nádrž
barży		 	 bardziej	 	 více
becoki	 	 fasola	wielkoziarnista	 velkozrná	fazole
beczeć	 	 płakać	 	 plakat
belónckać	 wałęsać	 	 cárat	se
bicyklista	 kolarz	 	 cyklista
bioły	 	 biały	 	 bílý
blyszczeć	 lśnić	 	 třpytit	se
bratraniec	 kuzyn	 	 bratranec
browała	 	 brała	 	 brát
brzyżek	 	 brzeżek	 	 břeh	zdrob.
buchta	 	 ciasto	 	 buchta
budele	 	 domy	w	koloniji	górniczej				domy	v	hornické	kolonijí
bunkra	 	 bunkier	 	 bunkr
burgermajster	 burmistrz	 starosta
bydym	 	 będę	 	 budu
bynbynek	 bębęnek		 bubínek
C
cackać	 	 cackać	 	 mazlit
cechhauz	 cechownia	 cejchovna
cera	 	 córka	 	 dcera
cesta	 	 droga	 	 silnice
chałupnik	 chłop	bezrolny	 bezzemek
chałupy	 	 domy	 	 domy
chcioł	 	 chciał	 	 chtěl
chledać			 szukać	 	 shánět
chlywek		 chlewik	 	 chlívek
chować	 	 hodować	 chovat
chwolić	se	 chwalić	się	 chválit	se
chycić	 	 chwycić		 chytit
chyńć	 	 ochota	 	 chut
ciść	 	 pchać	 	 tlačit
ciyrpliwość	 cierpliwość	 trpělivost
cosi	 	 coś	 	 něco
cug	 	 pociąg	 	 vlak

cukrorz	 	 cukiernik	 cukrář
cwek	 	 sens	 	 smysl
cymra	 	 pokój	 	 pokoj
cyndry	 	 drut	powleczony	 drát	s	potahem
cynióny	 	 ceniony	 	 vážený
cyrkus	 	 cyrk	 	 cirkus
cysorz	 	 cesarz	 	 císař
czakaczka	 zabawa	w	karczmie	 hospodská	zábava
czakoł	 	 czekał	 	 čekat
czert	 	 czart	 	 čert
czułech	 	 poczułem	 cítil	jsem
czymu	 	 dlaczego		 proč
czynsto	 	 często	 	 mnohdy
czyrwóny	 czerwony	 červený
D
darzić	sie	 powodzić,	udawać	się	 dařit	se
debatować	 dyskutować	 diskutovat
deka	 	 koc	 	 přikrývka
dłógi	 	 długi	 	 dlouhý
dogrómady	 razem	 	 spolu
dokozać		 udowodnić,	potrafić	 dokázat
dostać	rzazu	 dostać	lanie	 dostat	nářez
dować	pozór	 uważać	 	 dávat	pozor
drzewianny	 drewniany	 dřevěný
drzisnyć		 puścić	bąka	 prdnout
drzyć	 	 mozolić	się	 lopotit	se
dyć	 	 przecież		 přece
dycki	 	 zawsze	 	 vždy
dziecka	 	 dzieci	 	 děti
dziedzina	 wioska	 	 vesnice
dziełuchy	 dziewczyny	 děvčata
dzieprym	 dopiero	 	 teprve
dziołcha		 dziewczyna	 holka
dzisio	 	 dzisiaj	 	 dnes
dziwać	se	 patrzyć	 	 hleděl
dźwignóć	 podnieść		 zvednout
E
ero	 	 samolot	 	 letadlo
eszcze	 	 jeszcze	 	 ještě
F
fajerdepo	 remiza	strażacka	 hasičská	zbrojnice
fajerman		 strażak	 	 hasič
feryje	 	 wakacje		 prázdniny
feszaczysko	 przystojniak	 fešák
fińszczok	 domki	fińskie	 finské	domky
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flaszka	 	 butelka	 	 láhev
forsztu	 	 gruba	deska	 fošna
fórt	 	 ciągle	 	 neustále
fortrefel	 	 bezpośrednie	trafienie	 přímý	zásah
frelka	 	 panienka	 slečna
fuzbal	 	 piłka	nożna	 kopaná
G
gacie	 	 kalesony		 podvlíkačky
gańbić	se	 wstydzić	się	 ostýchat	se
ganc	 	 zupełnie		 úplně
gazda	 	 gospodarz	 hospodář
gazdować	 gospodarzyć	 hospodařit
gdosi	 	 ktoś	 	 někdo
gibki	 	 zwinny	 	 mrštný
gizd	 	 smyk	 	 spratek
globin	 	 pasta	do	butów	 krém	na	boty
godnie		 	 znacznie		 značně,	hodně
gónić	 	 biegać	 	 běhat
góra	 	 strych	 	 půda
gorzołka		 wódka	 	 vodka
gospoda		 karczma		 hospoda
gowiedź		 zwierzęta	domowe			domácí	zvířata
grejcar	 	 drobna	moneta	 drobná	mince
gryf	 	 sposób	 	 fortel
gryfny	 	 ładny	 	 pěkný
gumno	 	 klepisko		 humno
gwóli	 	 z	powodu	 kvůli
gynś,	gynsior	 gęś,	gąsior	 husa,	houser
H
hajcowani	 ogrzewanie	 vytápění
halt	 	 stop	 	 stop
haltować		 zatrzymywać	 zastavovat
hawiyrz	 	 górnik	 	 horník
hebama	 	 położna	 	 porodní	bába
hned	 	 zaraz	 	 ihned
hok	 	 hak	 	 skoba
hólkać	 	 uspokajać	 utišovat
hóncwót		 urwis	 	 rošťák
hruby	 	 gruby	 	 tlustý
huśtaczka	 huśtawka	 houpačka
I
inszy,	insi	 inny,	inni	 jiný,	jiní
isto	 	 chyba	 	 asi
izbeczka		 izdebka	 	 pokojíček

J
jakech	 	 jakem	 	 když	jsem
jakisi	 	 jakiś	 	 nějaký
jakisi	 	 jacyś	 	 nějací
janiczki	 	 ogniki	 	 bludičky
jaszczóncy	 krzyczący	 křičící
jegła	 	 igła	 	 jehla
jiste	 	 pewne	 	 jisté
jodać	 	 jadać	 	 jídat
óna,	jóm		 ona,	ją	 	 ona,	ji
jyny	 	 tylko	 	 jenom
K
kachliczek	 kafelek	 	 dlaždička
kachlok	 	 piec	kaflowy	 kachlová	kamna
kachlorz		 zdun	 	 kamnář
kaj	 	 gdzie	 	 kde
kaj	je	 	 gdzie	jest	 kde	je
kajsi	 	 gdzieś	 	 kdesi
kamiyń	 	 kamień	 	 kámen
kamracić	 kolegować	 kamarádit
kancnaryj	 biuro	 	 kancelář
kańsi	 	 gdzieś	 	 někde
kary	 	 taczki	 	 kolečko
karbidka		 lamka	górnicza	 hornický	kahan
kdosi		 	 ktoś	 	 někdo
kiedysi	 	 kiedyś	 	 kdysi
kiej	 	 kiedy	 	 kdy
kierchów	 cmentarz	 hřbitov
kiery,	kiero	 który,	która	 který,	která
kierzi,	kiere	 którzy	które	 kteří,	které
kindermedle	 opiekunka	do	dzieci	 pěstounka
kiszka	 	 zsiadłe	mleko	 kyška
kiwnóńć		 oszukać	 	 podvedl
klawiyr	 	 fortepian	 klavír
klepocz	 	 trzepak	 	 klepáč
klin	 	 łono	 	 klín
kłobuk	 	 kapelusz		 klobouk
klośkać	 	 klaskać	 	 tleskat
na	klynczkach	 na	klęczkach	 na	kolenou
koczkować	 figlować		 dovádět
kolasa	 	 bryczka	 	 bryčka
kolca	 	 koła	 	 kola
kole	 	 koło	 	 kolem
koło	 	 rower	 	 kolo
kolonija		 osiedle	robotnicze	 dělnické	sídliště
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kómpielka	 łazienka		 koupelna
kóncyntrak	 obóz	koncentracyjny	 koncentrační	tábor
kóniec	 	 koniec	 	 konec
kónsek	 	 kawałek		 kousek
kozała	 	 kazała	 	 nařídit
krawal	 	 awantura	 hádka
krupicznioki	 placek	z	pszennej	żarnówki			buchta	z	celozrné	mouky
krupón	 	 skóra	świńska	 vepřovice
kuchyń	 	 kuchnia	 	 kuchyň
kulik	 	 palik	 	 kolík
kuloki	 	 okrąglaki	 kulatina
kuminiorz	 kominiarz	 kominík
kwak	 	 brukiew		 tuřín
kwartyr	 	 mieszkanie	 byt
L
łacne	 	 tanie	 	 levné
lagier	 	 obóz	koncentracyjny	 koncentrační	tábor
lajtónk	 	 rurociąg		 vodovod
po	leżónczku	 leżąc	 	 vleže
lómpować	 broić	 	 dělat	lumpárny
losek	 	 lasek	 	 lesík
lutować	 	 żałować		 litovat
M
makaczka	 ciężka	praca	 dřina
małowiela	 niewiele		 nemnoho
malta	 	 zaprawa		 malta
mantel	 	 płaszcz	 	 kabát
masorz	 	 rzeźnik	 	 řezník
minyło	 	 minęło	 	 minulo
misał	 	 mszał	 	 misál
miyndzy		 między	 	 mezi
miyszek		 worek	 	 pytel
miyszkać	 mieszkać	 bydlet
mlyko	 	 mleko	 	 mléko
modistka	 modystka	 modistka
mónka	 	 mąka	 	 mouka
mulorz	 	 murarz	 	 zedník
muter	 	 matka	 	 matka
N
na	dole		 	 w	kopalni	 na	šachtě
na	paskude	 na	przekór	 na	truc
naproci	 	 naprzeciwko	 naproti
na	stare	roki	 na	stare	lata	 na	staré	léta
na	wyrchu	 na	wierzchu	 navrchu
nachytać		 zdybać	 	 nachytat

nadować		 przeklinać	 proklínat
mieć	nagnane	 mieć	stracha	 mít	namále
nahodóm	 przypadkiem	 náhodou
najwiyncyj	 najwięcej	 nejvíce
nakludzić	 przyprowadzić	 nastěhovat
naprzód	 	 najpierw		 nejprve
napytać	 	 umówić	 	 domluvit
narychtować	 przygotować	 připravit
nasadzóno	 podstawiona	 nastrčená
nasmolić	 nagniewać	 nahněvat
nasyrać	 	 drażnić	 	 zlobit
nóńść	 	 znaleźć	 	 najít
nejbardzi	 najbardziej	 nejvíce
nejprzód		 najpierw		 nejprve
nie	godzi	 nie	uchodzi	 neni	vhodné
nie	zajimo	 nie	interesuje	 nezajíma
nieobadany	 niezmierny	 hrozitánský
nie	przezdradzić	 nie	zdradzić	 neprozradilo
nie	sfajczyć	 nie	spalić	 neshořela
nieskorszy	 późniejszy	 pozdějších
nieskorzi	 później	 	 později
nie	być,	ni	ma	 nie	być,	nie	ma	 nebýt
ni	mieć	 	 nie	mieć		 nemít
ni	móc	 	 nie	móc	 	 nemoct
ni	mieć	rod	 nie	lubić		 nemít	rád
niymra	 	 niemczura	 Němka
nómero	 	 numer	 	 číslo
nożyska		 nogi	pej.		 nohy
O
obili	 	 zboże	 	 obilí
oblykać	 	 ubierać	 	 oblékat
obrozki	 	 obrazki	 	 obrázky
ochlapany	 ochlapany	 pocákaný
ochrónka	 przedszkole	 mateřská	škola
odciepować	 odrzucać	 odhazovat
odewrzyć	 otworzyć	 otevřit
odewrzyty	 otwarty	 	 otevřený
odpiónć	 	 odpiąć	 	 odepnout
oglóndać	 oglądać	 	 prohlížet
olmaryja		 szafa	 	 skříň
ołtórz	 	 ołtarz	 	 oltář
omaszczóny	 okraszony	 omaštěný
onimocnieć	 zachorować	 onemocnět
opacznie		 odwrotnie	 obraceně
opyskować	 okrzyczeć	 okřiknout
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ostuda	 	 wstyd	 	 ostuda
otewrzyte	 otwarte	 	 otevřené
P
pańszczorze	 poddani	 	 poddaní
pastyrziczek	 pasterz	zdr.	 pastýř
patyntreger	 nośnik	na	rowerze			nosník	na	kole
pieróńsko	 strasznie		 příšerně
pierzina	 	 pierzyna		 peřina
pikelhauba	 kask	strażacki	 hasičská	přilba
piyc	 	 piec	 	 péct
piyntrowy	 piętrowy		 patrový
piyrszy	 	 pierwszy	 první
plac	 	 podwórze	 dvorek
po	połogu	 po	urodzeniu	 po	porodu
pochowany	 pogrzebany	 pohřbený
pochwolić	sie	 pochwalić	się	 pochlubit	se
pochybić	 zabraknąć	 chybět
pochytać	 wyłapać		 pochytat
pociynek	 przedsionek	 předsíń
podarzić	sie	 udać	się	 	 povést	se
poddaszek	 stryszek		 podkroví
podziwać	sie	 popatrzeć	się	 podívat
poganiać	 popędzać	 pobízet
pogrzyb		 pogrzeb	 	 pohřeb
pojczać	 	 pożyczyć	 půjčit
pojónć	 	 zrozumieć	 pochopit
pokazować	 pokazywać	 ukazovat
pokraczówka	 zawodówka	 učiliště
pokrziwy	 pokrzywy	 kopřivy
polecieć		 pobiec	 	 utíkat
połednie		 południe		 poledne
półka	 	 kieliszek		 kalíšek
polutować	 poskarżyć	 postěžovat
polywka		 zupa	 	 polévka
ponoć	 	 prawdopodobnie	 pravděpodobně
poradzić		 potrafić	 	 dokázat
porażóno	 sparaliżowana	 ochrnutá
pore	razy	 parę	razy	 několikrát
portyr	 	 portier	 	 vrátný
porwozy		 powrozy		 provazy
porządny	 porządny	 silné
porzykać	 pomodlić	się	 pomodlit	se
paść,	pos	 paść,	pasł	 pást,	pásl
posek	 	 pasek	 	 opasek
posypka		 kruszonka	 drobenka

potłoczóne	 ziemniaczane	purée	 bram.	Pyré
potrzaskany	 potłuczony	 potlučený
powadzić	 pokłócić		 pohádat	se
pozawiónzować	 pozawiązywać	 pozavazovat
pozawiyrać	 pozamykać	 pozavírat
prajski	 	 pruski	 	 pruský
praker	 	 trzepaczka	 klepáč
prodło	 	 bielizna	 	 prádlo
prosiok	 	 świnia	 	 prase
prowodyr	 prowodyr	 vůdce
prózny	 	 pusty	 	 prázdný
przeca	 	 przecież		 přece
przedtym	 przedtem	 předtím
przehazula	 przerzutka	 přehazovačka
przekludzić	 przeprowadzić	 přestěhovat
przewlyc	 przebrać		 převléknout
przezdradził	 zdradzić		 prozradit
przichlastek	 lizus	 	 pochlebník
przigrozić	 pogrozić		 pohrozit
przikludzić	 przyprowadzić	 přivést
prziść	na	to	 odkryć	to	 odhalil	to
przistawiony	 podstawiony	 přistavený
przitrefić	się	 przytrafić	się	 přihodit	se
prziuczać	sie	 przyuczać	się	 přiučovat	se
przyńść	 	 przejść	 	 projít
pucowani	 czyszczenie	 čištění
puppa	 	 manekin		 manekýn
pyndzyj	 	 emerytura	 důchod
pysk	 	 gęba	 	 huba
z	pytokym	 z	prośbą		 s	prosíkem
R
razyr	 	 fryzjer	 	 holič
robić	 	 pracować	 dělat
rozmaszkiecóny	 kapryśny	 vrtošivý
rułka	 	 rurka	 	 trubka
rusztónk		 rusztowanie	 lešení
rybiźle	 	 porzeczki	 rybíz
rychtować	 przygotowywać	 připravovat
rynka	 	 ręka	 	 ruka
rzyka	 	 rzeka	 	 řeka
S
sakramyncko	 niesamowicie	 příšerně
schowować	 sprzątać		 schovávat
ściepać	 	 zrzucić	 	 shodit
ścióngać		 ściągać	 	 stahovat
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ściść	 	 ścisnąć	 	 stlačit
spiyrać	se	 spierać	się	 hádat	se
siednónć,	siedła	 siąść,	usiadła	 sednout,	sedla	si
siyń	 	 korytarz		 chodba
skije	 	 narty	 	 lyže
skómpać	sie	 wpaść	do	wody	 spadnout	do	vody
smoła	 	 pech	 	 smůla
sómsiad		 sąsiad	 	 soused
sómsiek		 sąsiek	 	 perna	ve	stodole
spadnyć,	spod	 spaść,	spadł	 spadnout,	spadl
spatki	 	 z	powrotem	 nazpět
śpichać	 	 śpieszyć		 pospíchat
śpiwać	 	 śpiewać	 	 zpívat
spocznyć	 odpocząć	 odpočinout
spółek	 	 organizacja	 spolek
społym	 	 razem	 	 spolu
spóminać	 wspominać	 vzpomínat
spómnieć	 przypomnieć	 připomenout
sprawować	 naprawiać	 opravovat
sprubować	 spróbować	 zkusit
spurny	 	 krnąbrny	 vzpurný
sranda	 	 heca	 	 legrace
stare	lómpy	 stare	szmaty	 staré	hadry
starka	 	 babcia	 	 babička
stary	pachół	 stary	kawaler	 starý	mládenec
starzik	 	 dziadek	 	 děda
stołek	 	 krzesło	 	 židle
strómek	 	 choinka	 	 stromek
strzigać	 	 strzyc	 	 střihat
sumeryja	 zamieszanie	 pozdvížení
świycónce	 błyszczące	 lesknoucí
Świynta	Godowe	Boże	Narodzenie	Boží	hod
swobodne	 niezamężne	 svobodné
synek	 	 chłopiec		 chlapec
szychta	 	 zmiana	 	 směna
szachta	 	 kopalnia		 důl
szaty	 	 sukienka		 šaty
szczyńści	 szczęście	 štěstí
szefować	 kierować	 řídit
iść,	szełech	 iść,	szedłem	 jít,	šel	jsem
szkłódzić	 myszkować	 slídit
szkółka	 	 przedszkole	 mateřská	škola
szkubaczki	 darcie	pierza	 draní	peří
szkwety		 smarkacze	 usmrkancí
szliczuchy	 łyżwy	 	 brusle

szmejdziła	 buszować	 šmejdit
szmolec		 smalec	 	 sádlo
szofer	 	 kierowca	 řidič
szola	 	 winda	kopalniana		 zdvíž
szpacyr	 	 spacer	 	 procházka
szpagat	 	 sznurek	 	 provázek
szpekulować	 kombinować	 chytračit
szpyrka	 	 słonina	 	 špek
szkwarki	 skwarki	 	 škvárky
szpyrnik		 skrzynia	na	wędliny	 skříň	na	uzeniny
szteble	 	 szczeble		 příčky
sztokerla	 taboret	 	 taburet
sztreka	 	 tory	 	 koleje
sztrykować	 robić	na	drutach	 plést
sztyry	 	 cztery	 	 čtyří
szustka	 	 drobny	pieniadz	 drobný	peníz
szwoczka	 krawcowa	 švadlena
T
tagech	 	 takem	się	 tak	jsem	se
talyrze	 	 talerze	 	 talíře
tańcować	 tańczyć	 	 tancovat
targać	 	 rwać	 	 trhat
tela	 	 tyle	 	 tolík
tłók	 	 głupol	 	 blbec
troche	 	 trochę	 	 trochu
trómpecista	 trębacz	 	 trumpetista
tropić	sie	 męczyć	się	 trápit	se
trówła	 	 trumna	 	 rakev
U
ubeczano	 spłakana		 uplakaná
uchrónić		 uratować	 zachránit
uciyc,	uciyk	 uciec,	uciekł	 utéct,	utekl
ujec	 	 wujek	 	 strýc
ukazować	 pokazywać	 ukazovat
uklejznyć	 pośliznąć	 uklouznout
umieć,	umióm	 umieć,	umieją	 umět,	umí
uretować	 uratować	 zachránit
urodzóny	 urodzony	 narozený
urzazany	 obcięty	 	 uřezaný
urzyndnicki	 urzędniczy	 úřednický
usnyć	 	 zasnąć	 	 usnout
utropa	 	 trud	 	 lopota
uzmyślić	 wymyślić	 vymyslet
W
wachować	 pilnować	 hlídat
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wachta	 	 straż	 	 hlídka
wadzyni		 sprzeczki	 hádky
wajca	 	 jajka	 	 vejce
warciejszy	 szybszy	 	 rychlejší
warzić	 	 gotować		 vařit
warzóny		 gotowany	 vařený
wasermón	 utopiec	 	 vodník
waszkuchnia	 pralnia	 	 prádelna
wedle	 	 koło	 	 vedle
weterka	 	 szyb	wentylacyjny			ventilační	jáma
widliczka	 widelec	 	 vidlička
wiecy	 	 rzeczy	 	 věci
wiela	 	 ile	 	 kolík
wielkucny	 olbrzymi	 obrovský
wiesioły		 wesoły	 	 veselý
wiym	 	 wiem	 	 vím
wiyncyj	 	 więcej	 	 více
wiynkszo	 większa	 	 větší
wojok	 	 żołnierz	 	 voják
wólki	nie	wólki,	 chcąc	nie	chcąc	 chtě	nechtě
wóniać	 	 pachnieć		 vonět
wrzask	 	 krzyk	 	 řev
wrzeszczeć	 krzyczeć		 řvát
wszymnyć	 zauważyć	 všimnout	si
wubec	 	 w	ogóle	 	 vůbec
wychodek	 ubikacja		 záchod
wycióngnyć	 wyciągnąć	 vytáhnout
wydać	se	 wyjść	za	mąż	 vdát	se
wydziałówka	 podstawówka	 šk.	Obecná
wygłoszony	 znany	 	 vyhlášený
wykidać		 wyrzucać	 vykydat
wykuk	 	 wyrachowany	 vypočítavý
wylazować,	wyloz	 wyłazić,	wylazł	 vylézat,	vylezl
wynajónć	 vynająć	 	 pronajmout
wyndzone	miynso			wędzonka	 uzené
wyngiel	 	 węgiel	 	 uhlí
wyrchni		 górny	 	 horní
wyrobić		 uzyskać	 	 dosáhnout
wyrychtować	 naszykować	 připravit	se
wysmażić	 usmażyć		 usmažit
wyśmiywać	 drwić	 	 posmívat	se
wyspować	 wysypiać	 vyspávat
wysturkować	 wypychać	 vytlačovat
wystympować	 występować	 vystupovat
wysztajgować	 awansować	 být	povýšen

wysztrychnóto	 wystrojona	 vyparáděná
wysztymplowany		obudowany	 vyztužený
wyuczóno	 wyuczona	 vyučená
wywalóny	 zdumiony	 překvapený
wziónść,	wziyni	se	 zabrać,	zabrali	 vzít,	vzali
Z
z	beczym	 z	płaczem	 s	pláčem
z	gańby	 	 ze	wstydu	 hanbou
za	pore	roków	 za	parę	lat	 za	několik	let
za	pysk	 	 za	mordę	 za	drštku
zachrónić	 uratować	 zachránit
zaczónć,	zaczón	 zacząć,	zaczął	 začít,	začal
zakopnyć	 potknąć	się	 zakopnout
zakazować	 zabraniać	 zakazovat
zastawić		 zatrzymać	 zastavit
zawarzować	 zagotowywać	 zavařovat
zawodni		 wyścigowy	 závodní
zawrzyć		 zamknąć		 zavřít
zażyć	 	 przeżyć	 	 prožít
zbuchnyto	 ciężarna		 těhotná
zbuje	 	 zbójnicy		 zbojnici
ze	zadku		 z	tyłu	 	 ze	zadu
zebrać	 	 zabrać	 	 vzal
zeżrać	 	 zeżryć	 	 sežrat
zielazny			 żelazny	 	 železný
zimioki	 	 ziemniaki	 brambory
zjiścić	 	 stwierdzić	 zjistit
zjyżdżać		 zjeżdżać		 sjíždět
zlazować	 złazić	 	 slézat
znieużywać	 wykorzystywać	 zneužívat
zniyść	 	 znieść	 	 snést
żodyn	 	 nikt	 	 nikdo
zofort	 	 natychmiast	 okamžitě
zogroda	 	 ogród	 	 zahrada
zogródki		 ogródki	 	 zahradky
zowidzieć	 zazdrościć	 závidět
zwrzeszczeć	 zbesztać		 seřvat
zwyrt	 	 nagły	zwrot	 rychlý	zvrat
żber	 	 ceber	 	 džber
żech	 	 żem	 	 że	jsem
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