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Nie zapomnieć mowy ojców
Radio Katowice 

mo 90 roków
Witóm piyknie.
Radio Katowice, znane nie jyno na Ślónsku, 

ale też w całej Polsce, a i poza granicami, mo 
90 roków.

Tóż witóm Was piyknie, kierzyście tu przy-
szli z bliższa i dalsza. Nie jyny na tyn kónkurs 
po naszymu se pogodać, ale też na tyn piykny 
Jubileusz 90-lecia łurodzin Ślónskigo Radia, 
z kierego mogymy łusłyszeć zawsze cosi do 
śmiychu, cosi do płaczu, ale zawsze do słócha-
nio.

Tóż witóm Was jeszcze roz piyknie, rozto-
mili ludeczkowie i przekazujym pozdrowiynia 
Wóm i tymu Radiu z piyknej Ziymi Cieszyń-
skij, z moji dziedziny, kiero nazywo się Josiy-
nica. A jo, mieszkaniec tej znanej Gminy nazy-
wóm sie Niesyt Józef.

Łod downa po naszej wsi niósła sie wieść, 
że Radio Katowice bydzie łobchodzić 90 ro-
ków. Je nóm łóno znóme , dyć nieroz gościło 
w naszej Gminie, jak sie  trefiła jakosi ważniej-
szo łuroczystość, a tego łu nas nie brakuje, łod 
stycznia do grudnia.

Piyrsze, zaroz po Nowym 
Roku je: „Noworoczne Spotka-
ni Emerytów”. Wtedy, to wóm 
powiym, je przeszumno gości-
na, kaj 160 emerytów spoty-
ko sie w Kompleksie Sporto-
wo-Kulturalno-Rekreacyjnym. 
Tam sóm witani przez swojigo 
prezesa, radnych z Fojtym na 
czele, a Koło Gospodyń dycki 
przyrychtuje dobre jodło, ko-
łocz i kawe, przy kierej sie do-
brze siedzi i spómino minióny 
rok. Dyć je ło czym rzóndzić, 
ponikierzy emeryci majóm 90 
roków i wiyncyj. Tóż rzóndzóm 
móndrze i zwiyńźle tak, jak 
jejich równiok – Radio Katowi-
ce. 

Pod kóniec stycznia mómy Josiynicki Świ-
niobici, jakbych chcioł ło tym dokładnie ło-
powiedzieć, to dnia by brakło. Powiym jyno 
krótko, gaździnki stowajóm już po północy, 
stawiajóm wode na piec, coby wrzała, jak ło 
pióntej przydzie masorz. A potym już je moc 
roboty, coby było wszystko do wieczora goto-
we. Trzeja jeszcze łustawić stoły i przykryć bio-
łymi łobrusami, dyć bydzie wielko zbijaczko-
wo zabawa. Fojt zaś na to świniobici łoblyko 
to swoji piykne łoblycze cieszyński, zostawio  
w chałpie tóm literackóm mowe, kierej łużywo 
na kożdo, a biere tóm naszóm staróm mowe, 
kieróm wito na progu gości. A nie myście se,  że 
je ich 50 abo 60, bo je ich zwykle 250 i wiyn-
cyj. Fojt z sołtysym, jak przystało na gazdów, 
kludzóm tóm piyknóm impreze po naszymu. 
Chcym wóm też powiedzieć, że na tej gości-
nie był niejedyn polityk z Warszawy, a po-
tym, kie sie go kiery spyto, jak tam sie łudało 
świyniobici w Josiynicy, zaroz łuciyro brode, 
bo mu sie zdo, że mo jóm jeszcze masnóm  
i zaczyno spóminać, że takij leberki, prezwósz-
tu, a szpyrek z wóntrobóm nie jod w życiu. Bo 
je to zawsze gościna wyjóntkowo, przyprawió-
no dobrocióm i gościnnościóm cieszyńskóm.
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Dyć jeszcze wiosna na dobre nie wlazła,  
a już zaczynajóm sie konkursy gwarowe po 
naszych szkołach, potym mómy roztomajte 
festyny, przeglóndy zespołów regionalnych,  
a na kóniec lipca, a poczóntek siyrpnia Trady-
cyjne Żniwowani. Je to niecodzienno impre-
za, na kierej pokazuje sie, jak to downi nasi 
przodkowie żniwowali. Łuwidzieć idzie, jak się 
siykło, łobili siyrpym i kosóm, jako sie młó-
ciło cepym, a klepało kose. Zdałoby sie wóm 
dzisio, któż to jeszcze poradzi, sóm tacy ludzie, 
a łu nas je ich jeszcze moc. Przed nimi trzeja 
czopki schybować, bo to łóni pokazujóm na-
szym wnukóm, że chlyb to nie „Biedronka”, 
supermarket, ale nasza ziymeczka, kiero go 
rodzi. Dziynki tymu skibeczek chleba coroz 
miyni spotykomy w kubłach, na śmieciach  
i po krzypopach, bo dziecka nasze wiedzóm, że 
chlyb mo mieć wielki poszanowani, leżeć na 
stole, a krzyżym świyntym mo sie go znaczyć.

Na poczóntku września mómy wielki do-
żynki gminne, a to byście musieli widzieć. 
Wszystki drógi, ka jedzie korowód dożynkowy 
sóm piyknie przystrojone, a łołtorz w kościele 
bogato łobsuty plónami, kiere nasze gaździnki 
przyniósły ze swojigo pola i łogródka. Łopa-
trowały je z miłościom przez cały rok. Toteż  
z serca słychać śpiewani „ Czego chcesz od nas 
Panie za Twe hojne dary”.

Jeszcze baby nie skończyły po dziedzinie go-
dać ło tych szumnych dożynkach, a już mómy 
Gwarowe Spotkani Pokolyń, na kierym to sta-
rzy i młodzi rzóndzóm po naszymu. A piykno 
cieszyńsko pieśniczka to popołedni łurozmaj-
co. A jo je w wielkij zocy, że mogym to spotka-
ni kludzić. Ale przyznóm sie wóm, że łóńskigo 
roku, kiej to miało miejsce piyrszy roz, serce 
mi kołatało, czy ludzie przydóm, czy ty stołki 
kiere sóm narychtowane nie bydóm prózne. 
Ale niepotrzebnie żech sie staroł, ludzi coroz 
wiyncyj przybywało, brakło miejsca, młodzi 
musieli stoć. 

Toż jo ich piyknie wszystkich przywitoł  
i z łogrómnóm radościóm żech powiedzioł, że 
sie bardzo radujym, że tych stołków brakuje, 
byłoby mi łokropnie luto, jakby były prózne. 

Przed samymi świyntami mómy Josiynic-
kóm Wilije, wtedy też je kupe ludzi, nie jyny  
z naszej gminy, ale też z inszych strón. Dyć koż-
dy chce poszmakować i dowiedzieć sie, jak się 

robi prowdziwóm tradycyjnóm Wilije i Świyn-
ta. Koło Gospodyń mo kupe roboty, dyć musi 
to świónteczne jodło przyrychtować, a potym 
jeszcze łodpowiadać na wiela pytań, jak to sie 
robi, żeby wszystko wyglóndało świóntecz-
nie i miało dobry smak. Zaś cało ta impreza je 
przeplecióno naszymi starymi kolyndami.

Tóż widzicie ludeczkowie złoci, że w tej 
moji Gminie dbomy łogrómnie na to, coby lu-
dzie nie zapominali tej starej mowy, zwycza-
jów, downych piyknych pieśniczek i tańców. 
Wzbudzómy w naszych mieszkańcach poczu-
ci dumy z przynależności do tego regiónu. Zaś  
w każdóm niedziele, w samo połednie nieje-
dyn słucho audycji „Po naszymu czyli po Ślón-
sku”. Kie z radia słuchocze dowiedzieli sie, że 
latoś łobchodzi łóno 90 roków rozdzwóniły 
sie do mnie telefóny, nie jyny z mojigo regió-
nu, ale też z Górnego Ślónska, łod mojich kam-
ratów, kierych żech poznoł dziynki Radiu.

-Józek, ty wiysz, że radio mo 90 roków, my-
ślymy, że przidziesz tu do studia, jak dziesiyńć 
roków tymu, kie łobchodziło łosiymdziesiónt-
ke i powinszujesz mu na tyn piykny Jubileusz.

-Jo wiym, ale dziynkujym wóm za przy-
pómniyni, pójdym, bo jakby mógło być ina-
czyj.

Zawiyróm łoczy, tak jak żech wóm to godoł 
przed rokami i zaś żech je w tej małej izbecz-
ce, w kierej żech się łurodził. Widzym miyndzy 
jednym a drugim łoknym małóm skrzyneczke, 
kieróm my kołchoźnikym nazywali, a z kie-
rej płynie piykno mowa ślónsko, ta poważno, 
ale i humor. Słyszym głos roztomajtych ga-
wyndziorzy i zocnych ludzi, kierzy zaszczepili  
w małym chłapcu miłość do swojigo regionu. 
Jakbych tu dzisio mógł nie stanóńć, coby ży-
czyć mojimu Radiu, coby z jego fali płynyły 
same dobre wiadómości, humor i piykno ślón-
sko muzyka. Tóż wszystkigo naj-
lepszego.

Józef Niesyt 
Josiyniczanin

Tekst wygłoszony z okazji 90-lecia Polskiego 
Radia Katowice w Konkursie „Po naszymu czy-
li, po śląsku”


