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Nie zapomnieć mowy ojców
Czworte Josiynicki żniwowani

Witóm piyknie.
Dycki spóminóm, że ktosi móndrzejszy łody 

mie powiedzioł piykne słowa, kiere chodzóm mi 
fórt po głowie: „Kto chce mierzyć dróge przyszłóm, 
musi wiedzieć skónd sie wyszło”.

Zdo mi sie też, że ty słowa nie jyno mie chodzóm 
po głowie, ale i tym wszystkim, kierzy już czworty 
roz złorganizowali tak piyknóm impreze, coby przy-
pómnieć młodymu pokolyniu, jak to downi starzy-
kowie i prastarzykowie żniwowali. Tóż nie dziwota, 
że niejedyn ze starszych ludzi przykludził na tóm 
impreze dziecka i wnuki, kierym nieroz łopowiadoł 
jak to i łón, kiesi jako mały chłapiec, pumogoł przy 
żniwach. A potym, jak mioł patnost roków, to już 
z chłopami na równo łobili siyk. Wnuki zaś starzy-
kowi nie dowały pokoju, fórt sie go ło cosi pyta-
ły i tak poznowały, jak to sie downi żniwowało.  
A starzyk poczuł sie w zocy, że wnuki posłóchajóm 
jego łopowiadanio. Teraz zaś mógli to razym łuwi-
dzieć, jak to żniwowani downi na naszych dziedzi-
nach wyglóndało. Jo też był w zocy, boch móg pore 
słów na tej imprezie powiedzieć. I tak żech zaczył.

Witóm piyknie, roztomili ludeczkowie na Czwor-
tym Josiynickim Żniwowaniu, ale nie takim, jako 
to widzymy dzisio, kaj nowoczesne maszyny po-
rymplujóm po polu i już łobili zebrane i po robocie. 

Żniwa dzisiejsze to staroś siedloka i jego rodziny, 
ło to żeby zwiyź za pogody z pola. Przeciyntny zaś 
mieszkaniec nie przywiónzuje wogi do dzisiejszych 
żniw. Wiy, że chlyb je w Biedrónce, abo w inszym 
super markecie. Jak je nie do zjedzynio, to idzie do 
kubła. Zas downi chlyb to była świyntość na tej na-

szej ziymeczce, nim sie nie poniewiyrało, znakym 
krzyża sie go znaczyło i był w wielkim poszanowa-
niu. Tóż dziynki łorganizatoróm za tóm dzisiejszóm 
impreze, dziynki tym ludziom, kierzy nóm dzisio 
pokożóm, jak to downi siykło sie siyrpym, abo ko-
sóm, jak sie cepym młóciło i kose klepało. Któż to 
dzisio jeszcze poradzi? Downe żniwa to była robo-
ta łod rana, kie słoneczko wyzdrzyło spoza gróni aż 
do wieczora. We żniwa kożdy mioł co robić, żodyn  
w chałpie nie siedzioł, zostowali jyno starsi scho-
rowani ludzie i małe dziecka, bo ty wiynksze już 
przy żniwach pumogały. Przeca sie godało: „Błogo-
sławione rynce, jak ich je wiyncyj”. Dziecka robiły 
skrynty, góniły do potoku po wode, żeby sie żniwio-
rze mógli łumyć, łochłódzić, zmyć pot, kiery ciurkym 
sie po nich loł. Gaździnka też miała we żniwa pełne 
rynce roboty, dyć została sama na gróncie. Musiała 
połodbywać bydło, podojić, narychtować sfaczy-
ne do pola. Trzeja było nakroć telkownych skibek, 
poszmarować syrym i masłym, narychtować bańke  
z piciym, gorczki i wszystko połukłodać do wielkigo 
maślanego kosza. Dzisiejszo niejedna gaździno mia-
ła by biyde tyn kosz łudźwignóć. A łóna na noróncz-
ko kosz wziyła i  gibko tyrckała do pola. Dyć tam 
czakali na nióm zrobióni, głodni żniwiorze. Z daleka 
ich piyknie pozdrowiła tymi downymi słowami (nie 
jak to dzisio słyszymy „siemanko”) „Szczyńść Boże”, 
a łóni łodpowiedzieli: „Dej Panie Boże” abo „Boże 
łusłysz”. Hónym posiadali na miedzy, łomyli zim-
nóm wodóm pot i łodetchnyli z łulgóm, a gaździnka 
ponalywała do gorczków biołóm kawe. Kożdy do-
stoł wielkóm pajde chleba, zaczyli jeś. A w tej skib-
ce chleba żniwiorze widzieli kónsek nieba, kiery im 
dzisio sprzyjo przy tej ciynżkij robocie. Słyszeli też 
fórt śpiyw skowrónka, co ich tak wczas rano witoł, 
czuli trud i wieczne starani ło chlyb powszedni. Jo 
dzisio widzym tych ludzi, widzym ich jak żywych, 
kierzy rynce mieli popnykane, charbate, ale kiere 
woniały tóm naszóm ziymióm i chlebym. Tóż móm 
dzisio wielkóm radość że mogym na tym naszym 
tradycyjnym żniwowaniu w imiyniu łorganizato-
rów powitać wszystkich, kierzyście przyszli z bliższa  
i dalsza. A szczególnie chcym podziynkować tym, 
kierzy bydóm tu siyc, wiónzać, stawiać, młócić  
i pytóm Was piyknie, przekazujcie tóm sztuke wa-
szym dzieckóm i wnukóm, żeby za-
pamiyntały, jak to z ziorka rodzi sie 
chlyb, kiery dzisio leży na stole z przy-
trzeszczónóm skórkóm.
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