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Wstymp 

 

Godka to tyż je tajla ôjcowizny, kero ôstawiyli nōm ôjce, 

starziki i prastarziki. Je to tyż norzyndzi dogadowanio sie 

na kożdydziyń, rzōndzynio ô historyji i familiji. Godka 

mo swōj plac we ksiōnżkach, urzyndowych papiōrach, 

tyjatrach, pieśniczkach, wiyrszach, priwatnych pismach.  

 

Ślōnsk to je taki ekstra plac w Europie, kaj godka je dlo 

Ślōnzokōw jednōm z nojważniyjszych tajli poznowanio 

samego siebie. Tukej sōm familije, kere pomiyszkujōm 

ôd pokolyń we tyj samyj parafiji, ale starziki urodziyli sie 

za Niymca przed piyrszōm wojnōm i we chałpie godali 

po ślōnsku, a we amcie po niymiecku; ôjcowie urodziyli 

sie za Polski i we chałpie godali po ślōnsku,  

a w urzyndzie po polsku. Potym prziszła drugo wojna  

i wszyjscy zaś we chałpie godali po ślōnsku, a we amcie 

po niymiecku.  

Po wojnie nastała Polsko i juzaś we chałpie godali po 

ślōnsku, a w urzyndzie po polsku. Bez te wszyjski lata 

zmiyniały sie rzōndy i państwa. Ale dlo Ślōnzokōw niy 

zmiyniyła sie godka w dōma i to, iże synek dostowoł ôd 

ôjca chałpa, abo stawioł nowo na ôjczyźnie. Godka 

trzimie i kupluje familije. Jak sie przociele potkajōm na 

jaki gościnie, weselu abo pogrzebie, to wszyjscy godajōm 

po ślōnsku. Tak samo jak sie kamraty potkajōm na 

wywczasie abo na jakij pōńci, tyż se radzi pogodajōm po 

ślōnsku. Godka, chocioż sie jōm rzodko pisało, a kożdy 

gdo pisoł, to pisoł tak, jak słyszoł – była przekozowano 

ze starzika na ôjca, a z ôjca na synka.  
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Na Ślōnsku godka idzie usłyszeć czynsto, a ôd pora lot 

idzie słyszeć ô akcyjach takich jak „godać niy ma gańba”, 

abo „tu sie godo po ślōnsku”. Dlo tych, co sie tu niy 

urodziyli, ale tu miyszkajōm, trocha wiedze ô ślōnskij 

godce pozwoli lepiyj zrozumieć ślōnski regiōnalizm. Dlo 

szkolorzi, kerzi pochodzōm ze ślōnskich familijōw, to niy 

ma nic nowego. Ôni bydōm mōgli kludzić swoich 

kamratôw bez Ślōnsk, choby gospodorze na swoji 

ôjcowiźnie, kerzi gościōw witajōm dobrym słowym, jak 

Pōnbōczek przikozoł.  

 

Proste kanōna pisanio a czytanio po ślōnsku 

 

W celu ochrony i zachowania śląskiej mowy już  

w 2009 roku zaproponowano na spotkaniu w Cieszynie 

proste zasady zapisu tekstów śląskich. W oparciu o te 

zasady organizowane jest w Rybniku Dyktando Śląskie 

dla dzieci, a od września 2016 r. z tego zapisu mogą 

korzystać uczniowie szkół podstawowych na lekcjach 

edukacji regionalnej.  

 

 

Niy dejcie se pedzieć, co naszo godka  

to je polsko godka pisano z błyndami! 

 

Jak sie niy zno dobrze jynzykōw,  

to we kożdym idzie nastrzylać bykōw. 
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W dużym uproszczeniu zapis śląski w regionie 

rybnickim sprowadza się to do: 

 

Rezygnacji z zapisu trzech liter alfabetu polskiego: ą, 

ę, ó; 

- zamiast „ą” piszemy zazwyczaj : ōm, ōn;  

- zamiast „ę” piszemy zazwyczaj: ym, yn; 

- litery  „ó” nie używa się w zapisie. 

 

Wprowadzenia do zapisu nowych liter, m.in.: ō, ô, ŏ 
ō – tzw. o pochylone (głoska pośrednia między o/u), np. 

wōz, bōty, fōra, charakterystyczna dla całego śląskiego 

obszaru językowego;  

ô – (ło), o labializowane, głównie na początku wyrazów, 

np.: ôkno, ôjciec, ôtworzić; 

ŏ – (oł), głoska rzadko spotykana na Ziemi Rybnickiej, 

np. kŏkos, ŏpa; 

Zapisu połączeń -ke, -ge zawsze twardo, ale wymowa 

może być zmiękczana zależnie od regionu. 

 

Zachowania pisowni i wymowy „rzi” 

starosłowiańskiego „rz” miękkiego, np. Trzi krziwe 

grziby rosnōm przi krziżu. 

 

Przymiotniki miękkotematowe w l. mn. – mogą mieć 

końcówkę -e lub -i zależnie od regionu, np.:  

Ône sōm wartke; miynke; leke; krōtke; długe, … 

  lub  

Ône sōm wartki; miynki; leki; krōtki; długi, … 

 

Te prawidła (kanōna) pisanio i czytanio po ślōnsku to 

niy ma wszyjsko. To niy yno trzi nowe litery, brak liter 
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nosowych i zamkniōnego „ó”. Tak, jako we kożdym 

jynzyku je we ślōnskij godce  cołko gramatika  

i ôrtografijo, ale ô tym niyskorzij, we czytance dlo 

starszych szkolorzi. 

 

Nō tōż widzi nōm sie, iże tym sposobym nojmłodszych 

nauczymy pisać po ślōnsku, a z nojlepszymi trefiymy sie 

na Rybnickim Diktandzie po ślōnsku. Jejich ôjcōm, 

starzikōm i rechtorōm pōmōgymy przirychtować sie do 

delszych Diktand po ślōnsku (dycki we ôstatni mojowy 

weekend), a kożdego przekōnōmy, że godać ni ma 

gańba. 
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Ze historyje ôd naszego Ślōnska 

 

We ganc downych czasach bez ziymie, na kerych 

terozki miyszkōmy, przechodziyły plymiynia Celtōw  

a Germanōw. Bezmała dziepiyro ôd sztwortego storoczo 

naszyj ery zaczły przichodzić tukej piyrsze grupy 

Słowianōw, kerymi mōgli być Chorwaty. 

Już downo tymu mnich mianowany Geôgrafym  

z Bajerōw ôpisuje plymiynia, kere na Ślōnsku miyszkały. 

Podug niygo sōm to: Ślynżany, Dziadoszany, Ôpolany, 

Golynszice a inksze.  

Plymia Golynszicōw miało ziymie, kere ciōngły sie ôd 

wiyrchnij Ôdry do wiyrchnij Wisły. Postawiyli na nich 

grody we Lubōmi, Hradku, Raciborzu, Miyndzyświyciu, 

Cieszynie, Syryni a Krziżkowicach. We dziewiōntym 

storoczu, jak piszōm niykerzi, na tych ziymiach fest 

widać było druk Morawōw, skōnd przichodzi dō nas 

krześcijaństwo ôd szkolorzi Cyryla a Metoda ze 

Welehrada. Niyskorzij, we dziesiōntym storoczu 

przichodzōm tukej Czechy, a potym Polany. 

Bez delsze storocza rzōndzōm tukej nejdłōżyj Czechy, 

potym do kupy ze Austryjōm, a ôd pōłowy ôśminostego 

storoczo Niymce. Dziepiyro po piyrszej wojnie  

i plebiscycie, we 1922 r. kōnsek Gōrnego Ślōnska je 

prziłōnczōny do Polski, a po drugij wojnie we 1945 r. 

zrobiyli granice jako dzisioj.  

Tōż mōmy tak, że wiynkszoś Ślōnska mo terozki Polsko, 

kōnsek leży we Republice Czeskij a nojmyńszo czynś we 

Niymcach. Przi takij historyji niy dziwota, że 

miyszkajōm tu Ślōnzoki, Poloki, Niymce, Czechy, 

Morawiany a inksze nacyje – wszyjscy to akuratne 

ôbywatele swojich włośnych państwōw. 
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Geôgrafijo ôd Ślōnska 

 

Granice ôd Ślōnska ôd downa wytyczōne sōm bez 

rzyki i gōry i beztōż przetwały cołki storocza. Praje cołki 

Ślōnsk leży we dolinie wiyrchniyj Ôdry. Na połedniu 

ôpiyro sie ô gōry Sudety i Karpaty, na zachodzie ô rzyka 

Nysa, a na weschodzie ô rzyka Bioło, Przymsza  

a Brynica. Te granice na rzykach i gōrach ôddziylajōm 

Ślōnsk ôd Morawōw, Czechōw, Łużycōw i Małopolski.  

Uformowani terynu Ślōnska je fest roztomańte. Na 

zachodzie mōmy niziny z dolinami a rōwniami, na 

weschodzie kympy a wiyrchowiny, zaś na połedniu gōry,  

a grōnie. Nejwyrszōm szpicōm je Śniyżka we Zudetach, 

mo 1603 m n.p.m. Skyrs takigo uformowanio terynu 

wiynksze rzyki płynōm na zachōd, a na pōłnoc ku 

Bałtykowi. Idzie pedzieć, co ôśkōm cołkigo Ślōnska je 

rzyka Ôdra.  

Ziymie na zachodzie Ślōnska sōm dobre, jak padajōm 

pampōnie – sōm jak wōntroba – taki brōnotne. Na nich 

rada rośnie pszynica, majs, cukeriba, tabaka a inksze. Na 

weschodzie je gorsij, na pioskach a szczyrku licho 

rosnōm zimioki i reż. Kejś wszyndy sioło sie ôwies dlo 

kōni. Terozki niy ma kōni, tōż ôwsa tyż sie niy sieje. 

Beztōż Dolni Ślōnsk mo wielgi bamberstwa, a na 

weschodzie na Gōrnym Ślōnsku je industrijo, kero ôd 

poczōntku ôpiyro sie ô wōngel a zielazo, kere sam sōm. 

Ślōnsk je fest zielōny – trzecio tajla ziymie to sōm lasy. 

Jak sie rzōndzi ô miastach na Ślōnsku, to nejpiyrwyj trza 

pedzieć ô starych stolicach: Wrocławiu, Ôpolu  

i Raciborzu. Katowice ôstały miastym dziepiyro, kej 

prziszła industrijo. Piykne sôm tyż inksze miasta, ntp. 

Cieszyn, Bielsko, Pszczyna a Rybnik. 
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Wrocław – piyrszo stolica Ślōnska, a terozki stolica 

Dolnigo Ślōnska, leży nad Ôdrōm a mo wiyncyj niż 630 

tysiyncy pōmiyszkańcōw. Do miasta idzie dojechać 

autobanōm A4, cugym, fligrym na lotnisko p.m. Mikołaja 

Kopernika, a i szifym po Ôdrze. Werci sie tam ôbejrzić 

rynek z dwōma rathauzami – starym a nowym, Ôstrōw 

Tumski z katedrōm, Uniwerzityjt z Aulōm Leopoldina, 

Hala Stolecio wpisano na Lista Światowego Dziedzictwa, 

stare pałace a kamiynice. Je tam tyż nojwyrszy w Polsce 

budōnek – Sky Tower, kery mo zwyżki 215 m. 

 

Ôpole – stolica Gōrnego Ślōnska po podziale Ślōnska na 

Dolni i Gōrny, a terozki stolica wojewōdztwa ôpolskigo. 

Leży nad Ôdrōm a mo wiyncyj niż 125 tysiyncy 

pōmiyszkańcōw. Mianowane jest „miastym polskij 

pieśniczki” skuli festiwalu.  

 

Racibōrz – krōm  Ôpolo  je jednōm ze downiyjszych 

stolicōw  Gōrnego Ślōnska, kaj pōmiyszkiwali ksiōnżynta 

ôpolsko-raciborski. Tyż leży nad Ôdrōm a mo wiyncyj 

jak 55 tysiyncy pōmiyszkańcōw. Na rynku je wert 

ôbejrzeć Kolumna Maryjno. 
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Dejcie pozōr szkolorze! 

 

Po piyrszym tydniu we szkole pogodejcie w dōma  

ô lekcyjach regiōnalnych we swojij klasie. Trocha ôjcōm 

porozprowiejcie, jako to mo wyglōndać, a na kōniec 

wyklarujcie – nō i po co nōm wszyjskim to bydzie?  

Tym, co bydzie niyskorzij, sie niy starejcie, a zrōbcie 

ôjcōm niyspodzianka. Zrōbcie dlo Mamy i Taty 

bōnkawy, abo tyju, dlo siebie tyż jaki mlyko abo kakaô, 

nakrejcie zisty, prziniyście albumy ze starymi zdjynciami 

a godka napocznie sie sama. 

Nojprzōd wytuplikujcie, jaki to je ważne, coby kożdy 

mioł swoja mało ôjczyzna, te miejsce, kere zno ôd 

małego, kaj ônego znajōm, kaj je u sia. Możnej Mama 

pokoże, jako ważno je tradycjo i jak wiela je we wercie 

pamiynć ô tym, co było a minyło, coby umieć dobrze 

ukłodać swoji życi i przewidować, co dalij bydzie. 

Możnej ktoś bydzie sie spōrkowoł, po co mi to bydzie, 

wteda na kōniec postowcie se pora pytań.  

– Czy kożdy mo wiedzieć skōnd pochodzi?  

– Czy mo znać swoich starszych przocieli? 

– Czy mo przoć swoji ziymi, swoji małej   

   ôjczyźnie, kaj zno kożdy płot i kożdo drōżka?  

Na kożde pytani wert je se ôdpedzieć – ja! 

 

A kim je człowiek, kery tego niy wiy? Czy to je człowiek 

bez pochodzynio, bez korzyni? Czy tyż już zdōnżōł  

ô nich zapōmnieć, abo sie za nich gańbuje? 

 

Po swaczynie weźcie kōnsek zisty, zaniyście starzikōm 

abo starszym sōmsiadōm a pogodejcie s nimi, co ôni 

jeszcze pamiyntajōm, jako to za bajtla było.    
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1. Z przewodnikiem po „małej ojczyźnie i regionie” 

We Rybniku 

Dykcjōnorz 

Kotek, co go już znōmy 

Je strasznie zagōniōny, 

Tōż sie wybiyro na krōtko 

I nazod przijedzie jutro. (…) 

 

Możno lepszy tyn pyrtek, 

Bo ôn sie wszyndzi zwyrtnie. 

Ôn siednie na trowniku.” 

Tak wylōndowoł w Rybniku. 

 

Piykne sam sōm widoki, 

Tōż ciepnōł trocha ôkym: 

Zabytki, Plaza, Fokus. 

Zwiydzać szło by pōł roku. 

 

 

Rybnik to nojbarzij zielōne miasto niy yno na Ślōnsku, ale we 

cołkij Polsce. Dostoł I plac w kōnkursie „Zielone Miasto 2000”. 

Już za starej Polski Rybnik mianowali „miastem kwiatów  

i ogrodów”, a w 2006 roku w plebiscycie „Rzeczpospolitej” 

ôstoł zwyciynzcōm na nojlepij kerowane miasto, ntp. 

przed Krakowym.  

Rybnik to raj dlo kolorzi, miasto mo jedna z nojdugszych sieci 

drōżek dlo kolorzi.  

Na kołach idzie dojechać do nojciekawszych miejscōw  

we mieście i ze zica ôglōndać Cysterskie Kompozycje 

Krajobrazowe Rud Wielkich. Dlo turystōw pokozały sie tyż 

nowe tabulki we wszyjskich miejscach, kere sōm we wercie, 

coby jich ôbejrzeć. Na to wpod prezidynt miasta.  
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Tyn szary kocik mo biołe łatki. 
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2.  Edukacja regionalna a rewitalizacja 

Yno w Rybniku 

Dykcjōnorz 

Niech inksi se jadōm  

do świata, kaj chcōm, 

Do Niymiec, Australie,  

czy Chinōw, 

A jo sie z Rybnika 

niy rusza za prōg, 

Na Ślōnsku, sam, dōm swōj 

mōm! 

 

Bo, kaj znojda widok  

tak piykny, jak tu? 

Yno w Rybniku! 

Jo nikaj niy zejrza  

tych kōminōw dwōch. 

Yno w Rybniku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rewitalizacjo to je jedyn z nojważniyjszych elemyntów 

kerowanio zrōwnowożōnym rozwojym miasta Rybnika. 

Działania, kere sōm kludzōne, majōm znojś prziczyna 

nierōwnygo rozwoju miasta, a przede wszyjskim ôdpedzieć na 

pytani – co trza zrobić, coby miasto ôdżyło? 

 

Ôbszar rewitalizacje nakryślōny we Lokalnym Programie 

Rewitalizacji Miasta Rybnika do 2020 roku ôbyjmuje tajle 

dzielnicōw: Boguszowice Ôsiedle, Chwalowice, Niedobczyce, 

Niywiadōm, Paruszowiec-Pioski, a we cyntrum Śrōdmieści.  
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Gruby i inksze werki sōm sam praje za płotym. 
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3. Najważniejsi są blisko mnie 

Korzynie 

Dykcjōnorz 

Tam w Grabowinie pod lasym, 

kaj kedyś bōł mōj dōm, 

choć to już downe sōm czasy, 

jo serce swoji tam mōm. 

 

Czas tak wartko nōm płynie 

i dziynnie nowe nas woło, 

ale tam sōm moji korzynie 

i nic ich wyrwać niy zdoło. 

 

Moga być fest bogaty, 

abo o suchym żyć chlebie, 

to, coch przeżōł przed laty, 

zostawia dycko dlo siebie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mianuja sie Franek.  

Urodziōłech sie wele Rybnika, 10 lot tymu nazod bez zima  

w lutym. We mōj gyburstag bōł ôkropnie fest mrōz, fujało 

śniegym tak, iże nie było nic widać, a zumiynta porobiły sie 

telki, co nikaj nie szło dojechać. Tata musioł iś na gruba na noc 

na szychta, a w dōma ôstali yno starka i starzik ze dwōma 

starszymi dzieckami: Wefkōm i Hyndrykym. Wefka była wtedy 

piyńć lot staro, a Hyndryk trzi. Nō i w kōńcu prziszołech na 

świat ô dziesiōntej wieczōr, we niydziela i bezmała we czepcu. 

Myśla, co te moji szczyńści to je ta moja familijo, w keryj 

wszyjscy se przajōm. 
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We chałpie trefiyli sie przociele i kamraty. 
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4.  Każda rodzina jest jak drzewo 
  

Naszo Godka  Dykcjōnorz 

Jak jo bōł jeszcze mały, 

chodziōłżech w krōtkich 

galotkach,  

to jo słuchoł ôd mamy,   

ta naszo, ślōnsko godka.  

Jak poszołech do szkoły, 

to sie to fest zmiyniyło,  

bo tam były rechtory 

 i tam sie yno „mówiło”.  

Dyć w dōma sie godało,  

a w pracy „się mówiło”,  

i tak sie to kulało  

i wszystkim dobrze było.  

Aż kedyś jo zrozumioł,  

ô co w tym wszystkim chodzi,  

joch godać jeszcze umioł,  

nale co ci młodzi? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na 26 moja 

 

Jak wszyjscy tukej miarkujecie, sōm we moju jedne gody,  

ô kerych niy idzie przepōmnieć. Je ci to dyć „Dziyń Matki”. We 

tyn dziyń trza chocioż roz haltnōńć, a lajstnōńć Ônym jake 

blumy, tytka maszketōw i podeptać tam, kaj na nos na isto niy 

poradzōm sie doczkać, kaj zowdy nōm przajōm. Tam trza tyn 

kusik na te posmorszczane ôd roboty rynce dać i jeszcze 

piyknie, szykownie podziynkować za ta utropa, za te starani bez 

cołki żywot. Eli idzie zapōmnieć ô Tyj, kero nos na tyn świat 

wykludziyła i na ludzi wyrychtowała?  
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Pamiyntej, coby 26 moja powinszować mamie! 
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5. Tradycje rodzinne i świąteczne w naszej rodzinie 

Impreza we familoku Dykcjōnorz 

U Zeflika dzisiej świynto, 

ōn zaś bydzie starszy rok, 

tōż familok tyż pamiyntoł 

i postawić musioł chłop. 

 

Bo jak Ślōnzok mo gyburstag, 

kożdy z nos to przeca zno, 

to na stole mo ôn pusto, 

za to we blōmwazach fol. 

(…) 

Cały tydziyń sie bawiymy, 

jak mo urodziny ktoś. 

Ôkazyjo se znojdymy, 

żodno niy ma przeca zło. 

 

 

 

Podzim  

Liści ôbleciały ze strōmōw, gołymi astami huśto wiater. Spod 

piyrszy śniyg i przikrōł biołōm pierzinōm cołki świat. Na 

drōgach porobiyły sie taki zumiynta, że yno piechty idzie 

przyńś. Szkolorze chodzōm na roraty, a w sklepach pokozoł sie 

piernik na moczka – na isto idōm świynta, pra! Świynta to je 

nojlepszy czas dlo dziecek. Jo sōm pamiyntōm, co bez świynta 

to było w dōma nojfajnij. Żodyn niy szoł do roboty, wszyjscy 

mieli czas na godka, dostowali my roztomańte graczki,  

a niyskorzij cołkōm familijōm śli my do kościoła na mszo.  

Na świynta było też wiela roboty we kuchni, dyć trza było 

zrychtować ekstra maszkety i paskudy na Godni Świynta.  
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Starzik siedzi przi stole, bo mo geburstag. 
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6. Cztery pory roku na Górnym Śląsku 

Sztyry pory roku Dykcjōnorz 

Wiosna 

Weźcie mie starko za rynka, 

razym pōdymy na łōnka, 

tam fajnie wōniajōm kwiotki, 

nazbiyrōmy noryncze dlo ciotki. 

Lato 

Nad rzyka starko pōdymy, 

z kamiyni mur zbudujymy. 

Kej sie w wodzie ôkōmpiymy, 

to se chmury ôbejrzimy. 

Jesień 

Nazbiyrōm starko dymbiōnek, 

aż byda mioł połny zbōnek. 

Dō niygo dōm liści suche, 

Bydzie dlo mamy na puket. 

Zima 

Starzik zrobiyli mi sōnki 

Byda mōg sjyżdżać z kympki. 

Starka szal usztrykowała, 

Byda go mioł dlo bałwana. 

 

Winszuja Wōm szczyńścio na Godni Świynta:  

coby Wōm Pōnbōczek błogosławiyli,  

cobyście byli zdrowi, a coby Wōm Dzieciōntko 

prziniōsło pod choinka  

wszyjski ôbsztelowane gyszynki,  

coby Wōm moczka a makōwki smakowały tak,  

jak jeszcze nigdy,  

a coby na bezrok darziło sie Wōm jak nojlepij. 
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Mogōm być wszyjski pory roku naroz? 
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 7. W śląskiej kuchni „od kuchni” 

Dziyń Krepla 

 

Dykcjōnorz 

Krepel dycki dobry je,  

na Wieli Post przido sie.  

Już fest rano zamiynszōny,  

do rośniynio ôdstawiōny. 

Wōnidłami pokropiōny,  

cobyś uros wydarzōny. 

Mōj ty Kreplu wyczakany,  

w gorkim fecie wykōmpany, 

marmeladōm filowany.  

Chobyś bōł pocukrowany  

– znosz, jaki ci kōniec pisany. 

– Tak by tak cie zjym! 

 

Na garniturze w starczynej 

kuchni bōł wyszywany napis 

„Kożdo kucharka 

mo swoji prziprawy  

a swoja miarka.” 

 

U starki we kuchni 

U naszyj starki w chałpie ze siynie wchodziyło sie do 

kuchnie, we keryj nojważniejszy bōł piec i stōł. We kuchni ôd 

rana wrało – wczas trza było skłodać ôgyń, zgrzoć woda 

gowiedzi, narychtować śniodani, wyprawić chłopa do roboty,  

a dziecka do szkoły. Potym pomału szło sie brać za babsko 

robota – prani, biglowani, łotani, ficowani, sztrykowani, 

heklowani, wyszywani i co tam jeszcze trza bōło. Ku połedniu 

trza sie było zwyrtać, a pilować, coby ôbiod bōł na czas.  
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Dziyń Krepla je yno roz na rok. 
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 8. Przy śląskim stole 

Ôbiod we kuchni Dykcjōnorz 

Spolył żech rōlady,  

zaloł żech to wodōm, 

wszyndzi połno sadze.  

Horror! – jo Wōm godōm. 

 

Kluski rozwarzōne,  

zostoł roztwōr wodny, 

rōlady spolōne,  

jo je dali głodny. 

 

Kapusta żech warził,  

cało żech przesolył, 

deklym żech sie sparził,  

wszyjsko je na zoli. 

 

Doszoł żech do wniosku:  

wezna chleba krōmka, 

ze dwa zōmbki czosku,  

zrobia se wodziōnka. 
 

 

Ze starczynej kuchnie nejlepij pamiyntōm swaczyny. Bez lato, 

jak już dochodziyło tak pōł piōntej po połedniu, to wszyjski 

dziecka trzimały sie blisko chałpy, bo przeca starka bydōm 

wołać na swaczyna. Niy wiym, jak my to robiyli, bo zygarkōw 

sie niy nosiyło, a mobilniokōw niy było, ale my wiedzieli, że mo 

sie ku swaczynie. Jak już starka zawołali, to my lecieli dō dōm, 

a tam we laubie na stole już bōł przirychtowany tyj abo kakaô, a 

na tablecie leżały klinki zisty, abo kołocza, czasym świeżo 

napieczōne kołoczki .  
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Sōmżeście radzi, jak mogecie co we kuchni robić? 
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 9. Mój dom, moje podwórko i moi sąsiedzi 

Dwa kokoty 
 

Dykcjōnorz 

Lis, w piōrka nastrojōny, 

Zachyncōny 

Tym, że dwa kokoty 

W łepach yno gupoty 

Majōm, o kury nie dbajōm, 

Skrodo sie ku grzyndzie. 

Kury łażōm wszyndzie, 

Kokot zamias warty 

Gro z drugim we karty. 

A lis czeko, 

Niedaleko, 

Po cichu sie skrodo 

I zjodo 

Kura za kurōm, 

Z kulturōm, 

Ze smakym. 

 

 

Za chałpōm mōm wielgo zegrōdka. Je tam blank cicho  

a z drōgi nic nie widać, bo strōmy już gynste asty majōm. Jak se 

chca dychnōć, to ida se na plac ku kurōm, ôstało mi jich już yno 

siedym, tōż trza bydzie z piynć kurzōnt przikupić. Pylōnt  

i pultokōw już nie chowia, ale latoś monej se wezna ze dziesiynć 

kaczkōw. Kejś na tym placu były niy yno gynsi i pultoki, ale tyż 

trzi abo sztyry wieprzki we chlywie, a ku tymu barany, kozy, no 

i dycki krōliki. 

Za placym do gowiedzi je fōrtka do zegrōdki, kaj we rajach 

rośnie marekwia, pietruszka, celer, młody szałot, ôgōrki, banie, 

cebule, radiski, ôberiby, a bez lato zdrzelōm tōmaty.  
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Wiycie, jak sie mianuje ślōnsko gra w karty? 
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 10. Stroje ludowe na Górnym Śląsku 

Ślōnsko ôblyczka Dykcjōnorz 

Ôbleczyni ôd chopa to:  
– bruclik to je krōtko, ciasno westa,  

– kamzela ôblykano na bruclik, 

– bioło koszula ze jedbowkōm, 

– galoty – żōłte jelynioki,  

– strzewiki – wysoki, czorne,  

– czorny pliszhut – kania, kłobuk. 

Ôbleczyni ôd baby to: 
– jakla (koszula) – z ciynkigo płōtna,  

– wiyrzchyń – kaftan, gorset,  

– kiecka (spōdnica) – dugo,  

– galotki ôblykane pod kiecka, 

– zopaska – zakrywo kiecka,  

– korale (pociorki) z krziżykym,   

– galandy abo wiōnki,  

– szlajfki ryncznie malowane, 

– czepiec, żurok abo chustka.  

 

Świynto Stroju Ślōnskiygo. Ôd pora już rokōw ôdbywo sie we 

ślōnskich miastach te świynto. Je to priwatno impreza, kolorowy 

happening, kery pokozuje regiōnalno tradycjo we cyntrach 

wielgich miastōw. Praje 100 ludzi ôbleczōnych we roztomańte 

stroje (rozbarski, pszczyński a dr.) paraduje na drōgach 

ślōnskich miastōw. Na te świynto moge przijś kożdy we stroju 

ślōnskim, potym je krōtko sesyjo zdjyńciowo. Ôrganizatory 

chcōm pokozać, że ślōnski tradycyje sōm cołki czas miyndzy 

nami. Niy trza jich szukać we muzeach i skansynach, ale idzie 

jich trefić we cyntrum dzisiejszego wielgigo miasta. Ni ma 

gańba ôblykać sie po ślōnsku!  
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Na beztydziyń tak sie już niy chodzi. 
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 11. Rybnik – moje miejsce na Ziemi 

Moji miasto Rybnik Dykcjōnorz 

 leży we sercu Gōrnego Ślōnska,  

 mo praje 140 tys. miyszkańcōw, 
148 km2 placu, 27 dzielnicōw  

 we mieście je 40 rōndōw, 

 downij miasto ze industrijōm  

 dzisioj moderne cyntrum 

 richtik fajne miejsce  

 zielōnoś to wizytkarta Rybnika 

 woda: rzyka Ruda i mianowany 
„rybnickim morzym” zalyw  

 żużel  – 85 lot tradycyje 

 bliskoś autobanōw A1 a A4  

 miasto, kere stawio na zbiorowo 
kōmunikacyjo  

 ulepszynia dlo tych, co piechty  
a na kołach rajzujōm  

 rewitalizacyjo erbowizny 

kulturowyj miasta  

 

 

Rybnik. Miasto, kere leży we sercu ôd Gōrnego Ślōnska, fest 

ôsadzōne we tradycyji regiōnu, nale tyż ganc teroźni.  

Je to plac, we kerym moderne idyje idōm ôroz ze downymi, 

industrijo je społym ze zielōnościōm, a rozwōj biere pod 

rozwoga uniwerzalne godności. Przestwōr działanio, nowych 

szansōw, widokōw na prziszłoś a roztomańtych możebności. 

Przede wszyjskim je to miasto, we kerym sie dobrze żyje, robi  

a po robocie idzie se dychnōć.  
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Narysuj  w tej czyńści Rybnika, w kerej je twoja szkoła. 
Pomaluj na modro Zalyw Rybnicki. 
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 12. Symbolika Rybnika i regionu Górnego Śląska  

 Dykcjōnorz  

Była kejś we świecie  

chałpa postawiōno,  

w kerej żōł jedyn rybiorz  

i jego zmierzło żona. 

Rybiorz bōł już stary,  

siyły niy mioł wiela, 

to, co we stawie złowiōł  

stykało na niydziela, 

Rybiorz mo dobre serce  

i sztyjc sie uśmiycho, 

a żōna nic nie robi i yno narzyko. 

Aż kedyś złowiōł złoto rybka, 

kero mu pedziała: 

Mōj rybaku siwobrody,  

nie zabiyrej mie z tyj wody, 

dōm ci, czego potrzebujesz,  

eli życi mi darujesz. 

 

A dalij tōż już wiycie … 

   

 

 

 

 

 

Herb Miasta Rybnika ukozuje we jasnomodrym polu tarcze 

ryba –  szczuka – strzybno abo bioło, ze szaga, skyrowano ku 

lewej ece tarcze.  

Wyżyj i niżyj ryby widać zieliny s kwiotkami. To je 

kotewka, mianowano tyż inaczyj ôrzechym wodnym,  

o strzybnych abo biołych sztynglach i strzybnych abo 

biołych kwiotkach. 
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To na zicher je złoto rybka!  
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 13. Miasto 27 dzielnic  

Śniyg na Ślōnsku 

 

Dykcjōnorz  

A na Ślōnsku śniyżek leci, 

Sypie sie z nieba ôd rana, 

Tōż sie fest radujōm dzieci, 

Że bydōm lepić bałwana. 

  A na Ślōnsku dzisiej bioło, 

  Choćby rozpruł gdo pierzina, 

  Wszyndzi czysto naôkoło, 

  Nasuło i do kōmina. 

Tōż sie sadze wylynkały: 

Cōż to z nami teraz bydzie? 

Kōmin bydzie bioły cały? 

Bioły kurz bydymy widzieć? 

  Dyć co wy sie tak starocie? 

  Jak prziłoży gdo do pieca, 

  Ôbejrzicie, czym dychocie -  

  Ślōnsk zaś bydzie czorny przeca. 

  

 

Smogu jeszcze niy ma, ale jak kożdy rok na podzim zbliżo 

sie czas topiynio we piecach, coby chałpy nagrzoć. Te je fest 

groźny dlo nas wszyjskich czas. Ôd września 2017 r. werkuje 

uchwała antysmogowo, kerej zadaniym je poprawa jakości 

luftu. Tym luftym przeca wszyjscy dychōmy, bo inkszego 

niy mōmy. Pomiyszkańce muszōm dać pozōr, co polōm, a 

mogōm sie spodziywać kontrole swojich piecōw. Niy idzie 

polić włażnym drzewym, mułym i flotym, zaś stare piece 

trza bydzie wymiynić na nowe, ekologiczne.  
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Zrōb bałwanowi żōłto-modro czopka i szal.  
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 14. Dzielnica, w której mieszkam  

Ta moja Grabowina 

 

Dykcjōnorz  

Ta moja Grabowina, 

tam na Podlesiu, w Radzijowie, 

pisać mōg bych godzina, 

napisać cołko powieść. 

 

Kedyś jo jeździył na kole 

i stare dzieje spōminoł, 

te lasy, łōnki i pole, 

co jo po drōdze mijoł. 

 

Teraz już jeżdża mynij, 

wola obejrzeć se zdjyncia, 

ōne przinoszōm spōmniyni, 

ô Grabowinie z dzieciństwa...  

 

  

 

Mōj cołki świat 

Piykno nasza ziymio ślōnsko, piykne nasze krajobrazy, 

Przed ôczy mi stowosz dycko, ziymio, wiela razy 

Stōnd sie dalij kōnsek rusza. Zaroz ô Cia myśleć musza, 

Choćbych niy chcioł. Jo je przeca twoji dziecko. 

(…) 

Kto na Ślōnsku sie urodziył i przesiōnknył grubskim luftym, 

Tymu niy trza jechać w świat, bo ôn widzi dycko tu, w tym 

Miejscu pympek świata. Sam żył starzik, sam żył tata, 

Jo tyż chca na Slōnsku żyć. Kaj bych mioł na stare lata 

stōnd wyjechać? Dyć, sam mōm mōj kōnsek świata. 
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Stare albumy i krōniki trza mieć we wercie.  
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 15. Osobliwości przyrodnicze Rybnika  

 Dykcjōnorz  

Rybnik rozciōngo sie na  Rybnickij 

Wiyrchowinie, kero je połedniowōm 

tajlōm Wyżyny Ślōnskij, na  Gōrnym 

Ślōnsku. Nojwyrszym pōnktym je tu 

Gōra Grzibōwka 291 m n.p.m.  

Rybnik leży we Gōrnoślōnskim Basynie 

Wōnglowym  kery ôbyjmuje 

cołki Rybnicki i Gōrnoślōnski Krōng  

Industryjalny. Miasto graniczy z 

powiatami: rybnickim, raciborskim, 

wodzisławskim, glywickim i ze Żorami.  

  

We mieście je 6 ôbszarōw zielōnych, kere sōm parkami,  

a ku tymu poradziesiōnt zielyńcōw i skwerōw. Na kraju 

miasta ôd północnej strōny je Park Krajobrazowy Cysterskie 

Kompozycje Krajobrazowe Rud Wielkich, w kerym do dzisioj 

przetwoł formowany bez wiela storoczy układ lasōw, drōgōw, 

miastōw i wsiōw i ôstała sie zachowano naturalno trocha 

zmiyniōno bez czowieka sieć wodno. W Rybniku je 15 

strōmōw, kere sōm pōmnikami przirody. Do rybnickich 

niyzwykłości przirody zaliczo sie tyż rzodki już paproci 

wodne, kere tukej rosnōm m.in. salwinio pływajōnco abo 

marsylio sztyrolistno.  

Do parkōw Rybnika zaliczo sie: Park pm. św. Jōna Sarkandra, 

Park Kozi Gōry (Hasenhajda), Park Ôsiedlowy. Do skwerōw  

i zielyńcōw przinoleżōm: Skwer z fōntannōm, Zielyniec przi 

Tyjatrze Ziymie Rybnickij, Zielyniec Polskij Ôrganizacyje 

Wojskowyj, Zielyniec przi ul. Wiyniawskigo, Zielyniec przi 

Zōmku.  
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Wpisz miana miastōw i gminōw wele Rybnika  
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 16. Rośliny lasów, łąk i przydomowych ogródków  

Furgo szmaterlok Dykcjōnorz  

Te lasy, łōnki i pola, 

Nad wszystko na świecie wola. 

Jak ida do lasa, jak koza se pasa, 

To czuja, żech je sam w dōma. 

Furgo szmaterlok, przilecioł ptok 

I se sam przi mie na strōmie siod. 

Tōż se śpiywōmy na głosy dwa, 

Ôn mi pogwizdo, jo nuca tak: 

Tōż piyrwej nasze starziki, 

Umiały dbać ô te rzyki, 

Ô kwiotka na łōnce.  

Na polu zajōnce 

Tyż mialy dycko sam pokōj. 

 

  

W moju w lesie 
Jak piyknie je w moju w lesie, 

wszyjsko wōnio naôkoło, 

ptoszki świywajōm wesoło, 

echo śpiyw po lesie niesie. 

 

Słowik śpiywo kajś na strōmie, 

mrowce budujōm mrowisko, 

wywiōrka przeleci blisko 

i gałōnzka jakoś złōmie. 

 

Chocioż widać dużo ludzi, 

cicho wszyndzi, piyknie wszyndzi, 

yno słychać szum gałynzi, 

prziroda ze snu sie budzi. 
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Pokoloruj ôbrozek i dorysuj dwa ptoki.  
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 17. Dzieje Rybnika na tle Górnego Śląska 

Ô historyji 

 

Dykcjōnorz 

Ślōnsk mo niy yno prziszłość,  

mo historyjo swoja , 

tōż wert je pomyśleć czasym, 

ô tym, co było wczora. 

(…) 

 
 

Ślōnsk, to były powstania, 

wywōzki, Sybir, Katyń, 

Ślōnsk mioł tyż czorne karty 

i mioł tragiczne daty.  

 

 
 

Kery chciołby sie prziznać, 

że tu mo tyn swōj dōm, 

miołby ta Ôjcowizna 

poznać ze wszystkich strōn. 

 

 

 

Ôd pōłowy VII w. n.e. ziymie Ślōnska znodły sie  

w zasiyngu ekspansyje Słowianōw. Niyskorsze zdrzōdła  

historyczne mianujōm taki plymiynia: Dziadoszany, 

Bobrzany, Ślynżany, Trzebowiany, Ôpolany, Golynszice, 

Głubczice, Chorwaty.  

Miyszkali ôni po ôbu strōnach Sudetōw, czyli we 

Czechach i na Dolnym abo na Gōrnym Ślōnsku, jak by 

my terozki pedzieli.  

Zdo sie, co nasz Rybnik leży na downyj ziymi 

Golynszicōw. 
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Ô czym moge rzōndzić rechtorka? 



46 

 

 18. Najważniejsze wydarzenia i ludzie  

Ślōnzoki, ô kerych trza by 

pamiyntać 

Dykcjōnorz 

 
Otto Stern – fizyk   
ur. w 1888 r. w Żorach, 
 
Maria Goeppert-Mayer – fizyk  
ur. w 1906 r. w Katowicach, 
 
Kurt Alder – chemik 
ur. w 1902 r. Chorzowie, 
 
Konrad Bloch – chemik 
ur. w 1912 r. w Nysie, 
 
Czy wiycie, czamu sōm znani we 
świecie? 
   

 

Czy wy wiycie, kogo mo Ślōnsk za patrōna? Toć, że 

wiycie, na zicher. Kery by to Ślōnzok niy słyszoł  

ô świyntyj Jadwidze Ślōnskij? Ta nasza świynto 

urodziyła we 1178 roku we dalekim Andechs na 

Bajerach, kaj jeji ôjciec Bertold bōł za grofa. Ôd modych 

lot niyrada sie szaciyła, niyrada nosiyła kosztowne 

ôbleczyni, piestrzonki, zauśniczki a inksze świycidełka. 

Jadwiga była bardzo pobożnōm krześcijankōm, a ku 

tymu przoła prostymu norodowi, tōż starała sie  

ô niymocnych a spōmogała biydokōw. Cołki czas, bez 

zima i bez lato chodziyła po bosoku, coby pokozać, że 

niy ma lepszo ôd inkszych.  

Na ôbrazach malujōm ta ślōnsko świynto – we habicie, 

po bosoku i ze strzewikami w rynce. Na inkszych 

ôbrazach trzimie we rynce klosztōr, kery je ze Trzebnice. 
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Ze Ślōnska tyż pochodzi wiela mōndrych ludzi. 
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 19. Legenda mojej dzielnicy 

Szuflodka 
Dykcjōnorz 

Mōm sam piykno szuflodka, 

Mama dali mi klucz, 

A w nij ta Nasza Godka. 

Ucz sie jōm, synek, ucz! 
  Tata mi dycko bojoł, 

  Co starzik mu przekozoł, 

  A mie, choby tyn wojok, 

  Klucza wachować kozoł. 
Trzimia go kajś we duszy, 

Głymboko skryty na dnie, 

Tōż żodyn go niy ruszy 

I mi go niy ukradnie. 
  Niy weźnie mi go sōnd. 

  To jo go trzimia w gości. 

  Jo klucz od mamy mōm 

  Z szuflodki od ślōnskości. 

 

Na połedniu Ślōnska, przi granicy z Czechami ciōngnōm 

sie piykne gōry. Fest downo temu miyszkało tam plymia, 

kere niy chciało sie dogodać ze sōmsiadami.  Swoji 

miasto ôbtoczyli murami, a wandrowce z daleka mōgli 

ôboczyć sztyry wysoki wieże, kere miały ôznaczać sztyry 

strōny świata i sztyry moce: ziymia, woda, luft i ôgyń. 

Pomiyszkańce miasta dowali pozōr, coby jim sie żodno 

krziwda niy stała. Byli radzi s tego, co majōm. To sie niy 

spodobało jednymu chopu. Pedzioł se, co zrobi wszyjsko, 

bele yno zbogatnōńć.         

Wykōmbinuj, co mōgło być dalij! 



49 

 

 

 

Ślōnsko godka to je nasz skarb. 
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 20. Szlakami zabytków  

 Dykcjōnorz 

 

Dlo pōmiyszkujōncych tukej 

ludzi Rybnik je jak chałpa, do 

kerej chyntnie zaproszo sie 

kamratōw. Dlo wandrowca, 

kery bez cufal sie tu znod, 

przirychtowanygo na typowo 

szaroś ślōnskich miastōw, to je 

richtik ustrōni, skowane we 

zacisznych lasach piyrwejszyj 

ślōnskij puszcze. 

 

 

 

Nojważniyjsze turystyczne atrakcyje miasta to sōm:  

Rynek z rathauzym (ratuszym),  

barokowy stary kościōł MB Bolesnyj, 

gotycki kościōłek na Gōrce, 

Bazilika św. Antōniygo,  

Zabytkowo Hoymgruba, 

Familoki na Pioskach,  

lotnisko sportowe,  

Zalyw Rybnicki, 

a drugi atrakcyje. 

  

Ône perfekt pokazujōm słożōno natura miasta. Idzie tukej 

poznać niy yno hajerski zwyki, ale tyż posłōchać hejnał, 

ôbejrzić miasto z wiyrchu eli tyż dać sie kludzić wiatrōm 

w czas żeglowanio po wodach rybnickigo morza. 
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We Rybniku dobrze sie miyszko. 
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 21. Poczet wybitnych postaci Rybnika 

Czy wiycie, co jich łōnczy ze 

Rybnikym? 

Dykcjōnorz 

1. Ks. abp Damian Zimoń, 

2. Henryk Mikołaj Gōrecki 

3. Adam Makowicz 

4. Lidia Grychtołōwna 

5. Karol i Antoni 

Szafrankowie 

6. Piotr Paleczny 

7. Jan Paweł II – Papież 

 

 

Dzisiej chciołbych Wōm ôpowiedzieć ô mojich trefach  

z Nojwiynkszym z Polokōw, jakigo żech znoł, z naszym 

Papiyżym – Janym Pawłym II. 

      Wszystkich tych naszych trefōw było trzi. Dwa razy 

Ôn przijechoł nos ôdwiydzić, a roz tyż jo se padoł, że 

musza go tam ôdwiydzić w tym Watykanie, żeby Mu tyż 

niy było żol, tak samymu, daleko od tyj Polski i tych Jego 

Wadowic i tych Tater. 

      Piyrszy roz, jak my sie trefiyli, to było w Katowicach 

na lotnisku Muchowiec. Bōł to rok 1983. (…) Wczas 

rano, we pyndziałek 20 czyrwnia pojechali my cugym  

z Rybnika do Katowic. Niy było to wcale leko, bo w tyn 

dziyń pōł Polski tam jechało, ścisk bōł ôgrōmny, ale 

jakoś sie udało. We Katowicach (…) trefić niy było 

problymu, bo ludzie sami nas tam zakludziyli całōm 

grōmadōm. Niż jeszcze tyn Papiyż przijechoł, minyło 

pora godzin, przeszła nad Katowicami tako ulywa, co jo 

zaś downo niy widzioł.  

Tak żech zapamiyntoł mōj piyrszy tref ze Papiyżym. 
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Kaj we Rybniku je pōmnik św. Jana Pawła II? 
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 22. Historia tworzy się na naszych oczach 

Burmistrzowie, prezydenci Dykcjōnorz 

1. Władysław Weber 

2. Eugeniusz Szymik 

3. Józef Makosz 

4. Adam Fudali 

5. Piotr Kuczera 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kopia pieczyńci miejskij (XVII/XVIII storocze) 
 

Założyni Rybnika przipado bezmała na IX abo X 

storocze, kedy na połednie ôd tyj ziymie sōm kraje ôd 

Morawianōw, a potym ôd Czechōw. Były to piyrwyj trzi 

ôsiedla rybiorzi nad stowami. We XIII storoczu we tyj 

miejscowości bōł już klosztōr z kościołym, drugi kościōł 

i kapliczka. Skuli tego, co Rybnik ôbtoczały stowy  

i barzoły, nigdy niy wystawiōno murōw do ôbrōny. Kej 

stowy spuszczali i ôsuszali – miasto było bezbrōnne. Do 

XVI storoczo w Rybniku panowali wolni ksiōnżynta. 

Coroz wiynksze były wpływy Czechōw, potym 

Austryjokōw, a ôd XVIII storoczo Niymcōw (Prusōw). 

Tak było do 1922 r. kedy po plebiscycie Rybnik zostoł 

prziznany Polsce.  
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Czy Rybnik zowdy bōł we Polsce? 
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 23. Rzemiosło, zawód, profesja 

Jegła Dykcjōnorz 

Choć mo ucho, to je gucho, 

Bo niy żyje, ale szyje, 

Modnie i wygodnie,  

jak przestyrczysz nić,  

Choć czasym tyż bodnie,  

Przipadkowo w rz...! 

 

Piekorz, to je fach! 
Nojprzōd zrychtujymy zakwas a mōnka. Potym 

zarobiōmy ciasto w dziyżce abo waniynce, a niy mogymy 

przepōmnieć ô soli. Niyskorzij ôdkłodōmy ciasto do 

wyrośniynio na jaki ciepły plac. Terozki bierymy sie za 

rychtowani piekaroka – trza w pojstrzodku napolić 

drzewym, coby rozgrzoć piekarok. Kej piekarok je już 

nagrzoty, wyciōngōmy takōm ekstra szuflōm hasi  

i porzōndnie myjymy zol piekaroka mokrōm szmatōm. 

Bierymy nazod ciasto, kere trza jeszcze roz ryncznie 

zagniyś, coby niyskorzij wrazić go do słōmiōnek, kere 

dajōm ôkrōngło abo podługowato forma naszym 

pecynkōm. Zaś ôdkłodōmy wszyjsko na jaki ciepły plac, 

przikrywōmy a czakōmy do wyrośniynio, terozki już we 

słōmiōnkach. Kedy ciasto je już fertig, wyciepujymy ze 

słōmiōnek na drzewianno łopata a wkłodōmy go do 

nagrzotego piekaroka, kery bez cołki czas wyrobianio 

ciasta wachujymy. Trza pamiyntać ô pokropiyniu ciasta 

wodōm a zrobiyniu nōń krziżyka przed wrażyniym do 

piekaroka, bo bez tego pieczyni niy bydzie udane. 

Pieczyni chleba two kole godziny a pōł, a bez tyn czas 

trza dować pozōr na ciepło we piekaroku a szmarować 

pecynki wodōm.  
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Piekorzowi tyż sie moge knefel urwać. 
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 24. Cech rzemiosł różnych 

Znocie tych fachmanōw? Dykcjōnorz 

1. piekorz,  

2. masorz,  

3. szwoczka 

4. przedowaczka 

5. fōrmōn 

6. eletrykorz 

7. grubiorz 

8. szlajfiyrz 

9. wojok 

10. fojermōn 

11. wachtyrz 

12. rechtōr 

 

Bōł roz jedyn krawiec, kery mioł tela dziecek, co ôn już 

pomału zapōminoł, jak sie kere s nich mianuje. Jak jich 

mioł już dwanoście, a w dōma biyda zaczła piszczeć, już 

niy wiedzioł, co zrobić, coby tela gymbōw wykormić. 

Poszoł do lasa, coby ze sobōm skōńczyć. Łaziōł po lesie 

a szukoł strōma ze suchōm astōm. A kej tak łaziōł, 

spotkoł Śmiertka, kero siedziała na gnotku. Śmiertka 

ôdłożyła kosa a coś bajstlowała przi swoji płachcie, 

kerōm była ôdzioto. Tōż dobrze – pomyśloł se krawiec. 

Spotkołech Śmiertka, tōż mōj koniec je już blisko. 

Prziszoł ku nij i fajnie jōm prziwitoł. Śmiertka dźwigła 

gowa i terozki dziepiyro ujrzała krawca. Piyknie wos 

witōm, majsterku! Mocie sam jegła a nici? Zeszyjcie mi 

wartko ta płachta, bo jakech szła bez wieś, napadły mie 

psy i jōm potargały. Czamu niy? – pedzioł se 

krawiec..(…) Dalij se poczytejcie w Baśniach śląskich ôd 

Gustawa Morcinka. 
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Podpisz na ôbrozku miana fachmanōw: 

fojermōn, gospodorz, rechtorka, szwoczka 
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 25. Rybnik reWITA  

                  – nowa energia rybnickiej tradycji 

Dziwej sie, dziwej 

 

Dykcjōnorz 

Dziwej sie, Norodzie,  

ta nasza prziroda 

tak se żyje w zgodzie:  

słōnko, luft, a woda. 

 

Sam ćwiyrkajōm piyknie  

roztomańte ptoszki, 

Tōż yno nōm styknie  

powyciōngać wnioski. 

 

Mlycz pokrziwie przaje, 

brzim sośniczce w lesie. 

Kto te ich zwyczaje  

miyndzy nas przeniesie? 

 

 

Piyrwyj rewitalizacyjo pomyślano była na remōnty 

budōnków, coby poprawić życi ludziōm we familokach  

i na starych a piyknych ôsiedlach. Dzisioj, po remōntach 

budōnkōw prziszoł czas na ludzi. Wiadōmo, co pomijani 

ludzi, niy yno niy mo cweku, ale dejcie pozōr – moge 

przinosić straty – sōm piykne, ôdnowiōne budōnki, we 

kerych, niczego nowego niy ma, żodyn niy mo 

pomyślōnku, co dalij. Eli żodyn niy pomyśloł, kōmu i po 

co sie to robi, to źle. Szkoda ludzkij roboty i piniyndzy. 

Beztōż terozki prziszoł czas na ludzi. W mieście prziszoł 

czas na robota animatorōw, kerzi pogodajōm z ludziami  

z tych terynōw, zrobiōm coś dlo nich i bydōm to kludzić. 
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We Rybniku je wiela miejsc, kaj se idzie dychnōńć. 
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 26. Rybnicka baza turystyczno-rekreacyjna 

Wadziyły sie Ruda z Nacynōm Dykcjōnorz 

Wadziyły sie Ruda z Nacynōm, 

(bez Rybnik ôbie płynōm), 

kero z nich je ważniejszo, 

kero mo woda czyściejszo. 

– Jo ôd Rydułtōw płyna – 

chwolyła sie Nacyna. 

– Jo płyna ôd Rudziczki 

i Żory mijōm dycki – 

Ruda ji na to rzecze. 

 

Tak dogaduje rzyka – rzyce. 

– Tyś je cało we soli! 

Cie Paruszowiec zasmolył! 

Jak sie tak razym wadziyły -   

do ôczyszczalnie trefiyły. 

I teraz już razym pływie, 

Ruda z Nacynōm, w zalywie. 

Tekst 

 

 

Jak my już pryndzyj pedzieli, nojważniyjsze turystyczne 

atrakcyje miasta to je Rynek, Bazilika św. Antōnigo, 

Zabytkowo Hoymgruba, kościōłek przi ul. Glywickij, 

drzewianny kościōłek we Wielipolu i we Rybnickij Kuźni 

a inksze. Je to tyż miasto znane ze szportu – to tukej 

dziejōm sie zawody we lotaniu, na kere sjyżdżajōm 

zawodniki ze cołkigo świata, ścigajōm sie żużlowce  

w nojlepszyj lidze świata, a tyż dziejōm sie szpile 

miyndzynorodowyj rangi. We mieście funkcjōniyruje aji 

fusbalowy klub, kery reprezyntowoł miasto na 

miyndzynorodowych turniyrach.  
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Ôbie rzyki i zalyw pomaluj na modro. 

 


