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J zyk miasta kluczem do jego bram. O wspó czesnej 

polszczy nie mówionej mieszka ców Cz stochowy 

I. Wprowadzenie 

1. Terminy i definicje 

Z tematyk  artyku u s  zwi zane niektóre terminy dotycz ce polszczyzny 

mówionej, które wymagaj  krótkiego obja nienia: j zyk miejski, polszczyzna 

miejska; mowa mieszka ców miast, j zyk mówiony mieszka ców miast; polszczy-

zna regionalna, miejska polszczyzna kolokwialna; gwara miejska, dialekt miejski. 

Najbardziej pojemne semantycznie i ogólne s  terminy: j zyk miejski, polsz-

czyzna miejska, które wskazuj  na fakt, e okre lone cechy j zykowe s  obecne 

w j zyku mieszka ców danego miasta. 

W terminach mowa mieszka ców miast, j zyk mówiony mieszka ców miast 

uwypuklony zostaje fakt, i  przedmiotem bada  jest mówiona, nie za  pisana 

forma realizacji j zyka przez mieszka ców danego miasta. 

Termin polszczyzna regionalna bywa u ywany w wielu odcieniach znacze-

niowych, najcz ciej jako terytorialno- rodowiskowy wariant ogólnej, kultural-

nej odmiany j zyka narodowego. 

Funkcjonowanie terminów miejska polszczyzna kolokwialna oraz gwara 

miejska zwi zane jest ci le z wyodr bnieniem przez niektórych badaczy w ob-

r bie j zyka mówionego trzech podstawowych jego typów: mówionej polszczy-

zny dba ej o zachowanie norm poprawno ci j zykowej (kulturalnej); potocznej 

polszczyzny mówionej (inaczej: styl potoczny, nieoficjalny) oraz tzw. gwary 

miejskiej. 
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W terminach gwara miejska, dialekt miejski uwypuklony zostaje zwi zek 

mowy mieszka ców miast z mow  mieszka ców wsi. W zwi zku z tym od-

miank  t  cechuje wiele w a ciwo ci okolicznych gwar ludowych. 

Rzeczywistym przedmiotem artyku u jest gwara miejska, jednak e ze 

wzgl du na fakt, i  terminy dialekt, gwara funkcjonuj  przede wszystkim w od-

niesieniu do dialektów i gwar ludowych, pos ugiwa  si  b d  okre leniami opi-

sowymi: polszczyzna mówiona mieszka ców Cz stochowy, j zyk mówiony cz -

stochowian, mowa mieszka ców Cz stochowy, sygnalizuj c tym samym, i  przed- 

miotem uwagi i opisu jest ustna, mówiona, kolokwialna realizacja j zyka. Ro-

zumie  przez ni  b d  regionalny, wyst puj cy na obszarze Cz stochowy wa-

riant ogólnego j zyka potocznego ludno ci miejskiej, na co dzie  niemówi cej 

gwar  ludow , ale te  nieu ywaj cej j zyka literackiego. 

2. Stan bada  

Badania j zyka mówionego w Polsce s  prowadzone ju  od dawna (zosta y 

zapocz tkowane w latach 70. XX w.) i dotycz  zarówno ma ych miasteczek, 

miast redniej wielko ci, jak i du ych aglomeracji miejskich. Prekursorsk  prac  

zbiorow , która podsumowa a pierwszy etap dzia a , by a Miejska polszczyzna 

mówiona. Metodologia bada 1. Trwaj ce przez cztery dekady badania, prowa-

dzone w wielu o rodkach naukowych w Polsce, przynios y wiele interesuj cych 

wniosków i zaowocowa y licznymi publikacjami. Omówienie tych prac w krót-

kim artykule jest praktycznie niemo liwe. Z konieczno ci odsy amy czytelnika 

do Bibliografii, która i tak jest ograniczona. 

Istnienie miejskiej polszczyzny mówionej potwierdza wi kszo  typologii 

wspó czesnego j zyka polskiego. Sytuowana jest ona mi dzy dialektami i gwa-

rami ludowymi a odmian  mówion  j zyka ogólnopolskiego. Powszechnie tak e 

w literaturze j zykoznawczej zwraca si  uwag  na fakt, i  kszta t miejskiej pol-

szczyzny – zw aszcza du ej aglomeracji – nie jest jednorodny, lecz wewn trznie 

zró nicowany, uwarunkowany struktur  spo eczn  jego mieszka ców, a jedno-

cze nie u ytkowników j zyka (takimi jego cechami, jak: p e , wykszta cenie, 

wiek, zawód, pochodzenie spo eczne i regionalne). 

3. Badany materia  

Uj ty w artykule badany materia  zosta  zgromadzony w czasie wieloletnich 

bada  polszczyzny mówionej mieszka ców Cz stochowy, prowadzonych przeze 

mnie w latach 1994–2009. Badania te zmierza y do ukazania najbardziej typo-

                                                 
1 Miejska polszczyzna mówiona. Metodologia bada , red. W. Luba , Katowice 1976.  
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wych dla mieszka ców Cz stochowy cech j zykowych, opisu polszczyzny cz -

stochowian w opozycji do j zyka ogólnego. 

Analiz  obj to wypowiedzi 150 informatorów. Wzi to pod uwag  g ównie 

najstarsz  generacj  cz stochowian (urodzonych w pocz tkowych latach XX w.), 

których wykszta cenie ogranicza o si  co najwy ej do szko y podstawowej; ge-

neracj  redni  (urodzonych po wojnie), których wykszta cenie mo na okre li  

jako podstawowe i zawodowe, oraz generacj  m odsz  (urodzonych w latach 

70.), g ównie legitymuj cych si  wykszta ceniem rednim i wy szym. 

Teksty zbierano poprzez kierowan  rozmow . Tematyka rozmów dotyczy a 

warunków ycia w dawnej Cz stochowie, wygl du miasta, pracy zarobkowej, 

a tak e zabawy, odpoczynku, zwyczajów zwi zanych ze wi tami lub rodzin-

nymi uroczysto ciami. Wiele miejsca zajmowa y wspomnienia prze y  z czasu 

II wojny wiatowej. W ten sposób powsta a poka na ta moteka. Cz  tekstów 

ukaza a si  drukiem2. Obok nagrywania tekstów gromadzi am przez lata ciekawe 

formy j zykowe w kartotece. 

4. Krótka historia miasta 

Cz stochowa to miasto po o one nad Wart , licz ce ponad 250 tys. miesz-

ka ców. W krajobrazie miasta od zachodu dominuje Jasna Góra, od wschodu 

Z ota Góra, od po udnia Góra B eszy ska, a od pó nocy Góry Kawie. Najwa -

niejsze etapy w rozwoju miasta to: lokacja wsi Cz stochowa na prawie niemiec-

kim dokonana w 1356 roku na podstawie przywileju Kazimierza Wielkiego; 

ufundowanie w 1382 roku przez W adys awa Opolczyka klasztoru ojców pauli-

nów na Jasnej Górze; przekazanie klasztorowi obrazu Czarnej Madonny (oto-

czonego kultem Matki Boskiej Cz stochowskiej); obrona Jasnej Góry przed 

Szwedami w 1655 roku, która przynios a s aw  klasztorowi; nadanie praw miej-

skich w 1717 roku przez króla Augusta II Mocnego przyklasztornej wsi Cz sto-

chówce, co doprowadzi o do powstania miasta Nowej Cz stochowy; w 1826 ro-

ku formalne po czenie Starej ( redniowiecznej) i Nowej Cz stochowy w jeden 

organizm miejski – Cz stochow . Cz stochowa jest o rodkiem kultu maryjnego 

w Polsce oraz du ym o rodkiem miejskim i kulturalnym. 

                                                 
2 A. Majkowska, G. Majkowski, Wybór tekstów polszczyzny mówionej mieszka ców Cz stocho-

wy, Cz stochowa 2004. 
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II. W a ciwo ci j zykowe polszczyzny cz stochowian 

1. Cechy gramatyczne  

We wspó czesnej polszczy nie cz stochowian obserwujemy pewne odr b-

no ci gramatyczne, leksykalne, tak e odr bno ci w zakresie zwi zków wyrazo-

wych – w porównaniu z innymi miastami. 

Przedstawiony materia  zosta  sprawdzony w s ownikach j zyka ogólnego: 

S.B. Lindego; J. Kar owicza, A. Kry skiego, W. Nied wiedzkiego; W. Doro-

szewskiego; B. Dunaja, w s owniku etymologicznym A. Ba kowskiego oraz 

w s ownikach gwarowych: S owniku gwar polskich, S owniku gwary miejskiej 

Poznania, S owniku gwary warszawskiej XIX w., w S owniku frazeologicznym 

j zyka polskiego, w S owniku polszczyzny potocznej oraz w S owniku argoty-

zmów (patrz: Literatura przedmiotu. S owniki). 

Wiele form wywodzi si  z pogranicza j zykowego ma opolsko- l sko-wielko- 

polskiego, w ród cech gwarowych s  cechy o szerokim zasi gu i du ej ekspan-

sywno ci, niezwi zane z jedn  tylko prowincj . S ownictwo gwarowe obecne 

w mowie cz stochowian jest znane szeroko w wielu gwarach, na obszarze ró -

nych dialektów. Tym samym mia o mo liwo  wnikania do ró nych odmian 

polszczyzny. 

Uwag  zwróc  na te cechy j zykowe obecne w j zyku mieszka ców Cz sto-

chowy, które nie s  spotykane powszechnie, a ich wyst powanie pozostaje 

w cis ym zwi zku z pod o em dialektalnym j zyka jego mieszka ców. Cechy 

te skonfrontuj  z j zykiem mówionym innych miast, np. z Krakowem, odzi , 

Katowicami, a tak e Poznaniem, Wroc awiem. 

1.1. Odr bno ci fonetyczne 

Rozpoczn  od cech gramatycznych, a dok adniej od odr bno ci fonetycznych 

dotycz cych wyg osowych samog osek nosowych oraz samog osek ustnych. 

Wyg osowe -  oraz -  wymawiane jest jako -om i analogicznie jako -em: 

idom z matkom, z wyk adowcom, mojom ksionszkom, pracujem na zmianem. 

Norma ortofoniczna w tym przypadku zaleca dla wyg osowego -  zawsze 

realizacj  - , np. pójd  z twoj  matk , a dla wyg osowego -  utrat  nosowo ci na 

rzecz -e, np. widze te matke. 

T  fonetyczn  cech  cz stochowian obserwujemy na j zykowym pograniczu 

l sko-wielkopolsko-ma opolskim. 

Porównuj c t  w a ciwo  z innymi miastami, zauwa amy, e w Krakowie 

panuje zdenazalizowane o, np. ido z matko, oraz tendencj  do dwufonemowo ci 

(dyftongizacji) -o , np. ido  z matko ; w Katowicach wyst puje zast powanie 

samog osek wyg osowych, szczególnie - , samog osk  przedni , redni , bardzo 

krótk , przypominaj c  samog osk  e. Z kolei w odzi wyst puje dyftongiczna 
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wyg osowa wymowa -o : ido  z matko , która jest znamienna dla wszystkich o-

dzian i nie wykazuje tendencji do cofania si . Wymowa typu dobro , so  charak-

terystyczna jest dla wnuków niektórych ódzkich informatorów, a wi c przeka-

zywana z pokolenia na pokolenie. We Wroc awiu pojawia si  jedynie zdenazali-

zowane -o. 

Wymowa samog osek nosowych ,  z rozk adem szerzy si  tak e w ród 

cz stochowian w ródg osie wyrazów przed spó g oskami szczelinowymi, tak 

wi c mamy postaci: czenstochowa, ze lonska, obowionzek.  

Norma ortoepiczna zaleca w wymowie poprawnej wymow  ródg osowego - -, 

- - przed spó g oskami szczelinowymi, np. w wóz, m , w ch. 

Pewne zmiany artykulacyjne zauwa amy w obr bie samog osek ustnych e, a, o. 

Ogólnopolskie literackie e w uzasadnionych historycznie pozycjach realizo-

wane bywa jako i lub y, najcz ciej w rzeczownikach i czasownikach, np. mliko, 

wzili, pozabirali, umira ; bochynek, cymynt, rynta. Wymowa taka utrzymuje si  

tak e w ko cówkach przymiotników i zaimków rodzaju m skiego i nijakiego, 

np. mondrygo, starygo, dobrygo, tygo, samygo. 

Ogólnopolskie literackie a jest wymawiane zgodnie z j zykiem literackim. 

Pojawia si  tak e realizacja a jako o, któr  to spotykamy w pozycjach historycz-

nie uzasadnionych, to jest jako kontynuant dawnego a pochylonego. Wymowa 

typu schowo , p ako , mio  jest uznawana przez wi kszo  cz stochowian za 

wymow  gorsz , natomiast najstarsze pokolenie nie odczuwa ró nicy nawet 

w takich formach, jak: przys ówkowe, np. teros, nieros; przymiotnikowe, np. 

ciekawo, ca o; rzeczownikowe, np. wago, po kawo eczku. W polszczy nie cz -

stochowian wymowa o na miejscu staropolskiego a d ugiego nie jest realizowa-

na konsekwentnie. Nawet u tego samego informatora wyst puj  obok siebie 

formy literackie i gwarowe, np. po kawo eczku, kawa ek. Wymowa gwarowa a 

nale y do zjawisk regresywnych w j zyku mówionym cz stochowian. 

Zmiana artykulacji samog osek ustnych dotyczy tak e literackiego o. Samo-

g oska ta w mowie najstarszych mieszka ców Cz stochowy ulega podwy sze-

niu, zw aszcza w ko cowej fazie artykulacyjnej przed spó g oskami nosowymi, 

przez co zbli a si  do artykulacji u, np. ku , s u ce, w dumu, robium, dawajum. 

W j zyku cz stochowian zauwa amy równie  zjawisko labializacji samog o-

sek nag osowych, np. emerytura, okno, a tostrada. W zwi zku z labializacj , 

szczególnie samog oski o, szerzy si  w ród cz stochowian hiperpoprawno , co 

po wiadczaj  formy: opatka, obuziak, uszko ( ó ko), a nawet afka ( awka). 

Te fonetyczne cechy obserwujemy na j zykowym pograniczu ma opolsko-

l sko-wielkopolskim. Otaczaj ce Cz stochow  gwary wywar y silny wp yw na 

polszczyzn  mówion  cz stochowian. Nie wszystkie cechy dialektalne wyst pu-

j  jednakowo konsekwentnie i w tym samym nat eniu, nie wszystkie te  s  

u wiadamiane przez mówi cych. Zachowanie ladów odr bnych kontynuantów 
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dla samog osek d ugich a oraz e reprezentowane jest przez szereg przyk adów, 

które wymieni am. Warto przy tym doda , e na przyk ad wymowa typu cimna 

kobita trzyma si  o wiele lepiej ni  wymowa typu dobro bopka. Doskonale za-

chowuje si  te  wymiana samog osek rednich przed spó g oskami nosowymi, 

np. dum, cimno. Inne zjawiska fonetyczne spotyka si  ju  raczej sporadycznie 

i najcz ciej w mowie najstarszego pokolenia cz stochowian, np. substytucja or 

przez ur, np. motur; lub ar przez er, np. ter a (tar a). 

Badania j zyka mówionego dotycz ce samog osek ustnych wykazuj  podo-

bie stwa, ale tak e ró nice z polszczyzn  innych miast. 

Samog oska e w Cz stochowie, ale tak e w odzi, Krakowie, Katowicach, 

Poznaniu, Lublinie, Wroc awiu obok artykulacji zgodnych z j zykiem literackim 

(tzw. norm  ogólnopolsk ) realizowana jest jako y po spó g oskach twardych, 

a po spó g oskach mi kkich jako i. 

W Krakowie formy z wariantami -y, -i s  szczególnie silne dla wyg osowego 

e i -ej, np. dawni, lepi, bli y. 

Na Lubelszczy nie Teresa Skubalanka cie nienie samog oski e nazywa ce-

ch  fonetyczn  najbardziej rzucaj c  si  w oczy. 

Inaczej jest w Poznaniu, gdzie odnotowujemy odmienn  ni  w Cz stochowie 

realizacj  wyg osow  typu lepij, bardzij, a nawet lepi, mni. 

Wariantywno  realizacji wykazuje równie  samog oska a. Jest ona realizo-

wana jako o, ale w mniejszym zakresie ni  samog oska e. 

W Krakowie, inaczej ni  w Cz stochowie, wariant o utrzymuje si  niezwy-

kle silnie, cho  w niektórych rodowiskach bywa on unikany, szczególnie przez 

kobiety, które uwa aj  go za realizacj  o ni szym presti u spo ecznym. 

1.2. Odr bno ci s owotwórcze 

W zakresie odr bno ci s owotwórczych na uwag  zas uguje stosunkowo du-

a liczba deminutywów nieznanych j zykowi literackiemu b d  znanych, lecz 

w funkcji niedeminutywnej, np. gawniaczek (rubasznie ch opiec), bebuszek (piesz- 

czotliwie brzuch), adu  ( artobliwie o m czy nie), bobu  (pieszczotliwie o dziec- 

ku) oraz schódki (i popularny w Cz stochowie zwrot chodzi  po schódkach), 

niadanko, chlebek, mase ko, biurko (biuro). 

Deminutywa cho  s  kategori  tworzon  dla oznaczenia rzeczy i osób o wy- 

miarach ma ych, to w j zyku cz stochowian spe niaj  tak e funkcje ekspresyw-

ne: melioratywne, a kontekstowo tak e na zasadzie przekory – pejoratywne. 

W wypowiedziach cz stochowian regularno  formantów jest naruszana w wy-

niku indywidualnej presji emocjonalnej, co prowadzi do przekszta cania funkcji 

deminutywnej, melioratywnej w przeciwn  – pejoratywn , a czasem do wyko-

rzystania formantów augumentatywnych i pejoratywnych do oznaczenia ekspre-

sji pozytywnych, np. bajtlisko (z sympati  o dziecku), chapczyd a ( artobliwie, 

kapcie). 
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Trzeba równie  podkre li , e do  du a liczba ró norodnych emocji wyra-

anych tak e w polszczy nie mówionej utrudnia rozpoznanie szczegó owych 

funkcji ekspresywnych formantów. Zwykle formanty deminutywne s  polifunk-

cyjne, przy czym nie zawsze atwo wyznaczy  hierarchi  tych funkcji. 

W okolicznych gwarach odnotowuje si  szczególn  produktywno  forman-

tów deminutywnych -ek, -ik, -yk oraz ekspresywne -yszek, -aszek, np. ch opy-

szek, ch opaszek, synaszek, robaszek. 

Okazuje si , e nawet typowo augumentatywne sufiksy, jak -sko, -isko wy-

st puj  w j zyku mówionym cz stochowian w funkcji deminutywnej (hipokory-

stycznej), np. dzietczyska ( artobliwie o dzieciach) i odwrotnie, typowo piesz-

czotliwe sufiksy s  formantami derywatów o znaczeniach wysoce negatywnych. 

A oto przyk ady: badziewiak (pogardliwie o m czy nie nieciekawym), bambe-

rak (pogardliwie o cz owieku bogatym), ciucimak (pogardliwie o cz owieku nie-

zaradnym), plotu nica (pogardliwie o kobiecie plotkuj cej), babiszcze (z zabar-

wieniem ujemnym – kobieta), podkasajka/podfruwajka (pogardliwie o kobiecie). 

W j zyku mówionym mieszka ców Cz stochowy, w zasobie osobliwych de-

rywatów, s  i takie, których nie mo na jednoznacznie zakwalifikowa  do emo-

cjonalnie pozytywnych lub negatywnych. Nazywam je derywatami ogólnie eks-

presywnymi, poniewa  chodzi o wyra ony w nich pewien typ emocji, któr  

mo na by zakwalifikowa  do neutralnej. Oto przyk ady: baja (k amstwo), b  

(rubasznie dziecko nie lubne), delirka (delirium), bajzel (rubasznie brak organi-

zacji), beka (osoba korpulentna), gidyja (osoba wysoka), pyrtek (osoba niskiego 

wzrostu), bamber (cz owiek bogaty). 

Derywacja czasowników charakteryzuje si  wysokim stopniem komplikacji, 

poniewa  w obr bie s owotwórstwa czasowników dokonuj  si  nie tylko zmiany 

w a ciwe innym cz ciom mowy, ale tak e zmiany gramatyczne. W polszczy -

nie mówionej cz stochowian w zakresie czasowników obserwujemy przede 

wszystkim zjawiska prowadz ce do modyfikacji derywatów w kierunku nadania 

im charakteru ekspresywnego. Osobliwe derywaty czasownikowe u ywane 

przez cz stochowian s  motywowane g ównie przez onomatopeje o homoni-

micznych funkcjach gramatycznych, a tak e czasowniki, rzeczowniki, przy-

miotniki i rzadko przez inne cz ci mowy. Oto przyk ady tworzone formantami -

a , - , -n , -oli /-eli , -owi : fajta  si  (ko ysa  si ), dziama  (je  powoli), 

hatra  (k óci  si ), buchn  (ukra ), drapn  (uciec), lujn  (uderzy ), chlizd-

n  (obla  wod ), skubn  (ukra ), strysn  (zderzy  si ), zatrzasn  (pobi ). 

S  równie  formacje powsta e od podstaw nacechowanych ekspresywnie: dyn-

doli  (gra  nieumiej tnie na jakim  instrumencie, od dynda  – ko ysa  si , lub 

od dyn – odg osu dzwonka), ceregieli  (waha  si , od ceregiele – zb dne gesty, 

ceremonie). Derywaty prefiksalno-sufiksalne: zachachm ci  (oszuka ), zadzior-
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gn  (ukra , od dziorga – kradzie  owoców w sadzie). Derywaty alternacyjno-

sufiksalne: giba  (zwodzi , od gibki – zwinny). 

Derywacja czasowników najcz ciej odbywa si  przez: 1) sufiksacj  za po-

moc  kilku przyrostków znanych tak e odmianie standardowej, np. -a , -n , 

-owa , a tak e licznych przedrostków i przyrostków wyst puj cych tylko w od-

mianie potocznej, np. -oli , -owi ; 2) alternacj  po czon  z sufiksacj ; 3) ró ne 

kombinacje alternacyjne (uci cia na granicy i poza granic  morfologiczn ). 

1.3. Odr bno ci fleksyjne 

W zasobie leksykalnym j zyka cz stochowian wyst puj  tak e charaktery-

styczne osobliwo ci fleksyjne. Dotycz  one g ównie neutralizacji kategorii flek-

syjnych: rodzaju, liczby, przypadka, czasu, osoby, trybu itp. 

Na szczególn  uwag  zas uguj  wahania, a wr cz mylenia rodzaju grama-

tycznego rzeczowników, które ju  na trwa e zakorzeni y si  w j zyku mówio-

nym cz stochowian (i to te  w ród cz stochowian z wy szym wykszta ceniem), 

np. podkoszulka (podkoszulek), pomara cz (pomara cza), okular, kontrol (kon-

trola), fryz (fryzura), winogron (winogrono). Rzeczowniki typu beksa, kaleka, 

pijanica mimo swej przynale no ci do rodzaju e skiego i m skiego (ta beksa, 

ten beksa) posiadaj  wy cznie rodzaj e ski, mimo i  odnosz  si  do istot m -

skich, np. a taka pijanica z niego by a. 

Wahania rodzaju gramatycznego wyst puj  w przypadku rzeczowników 

w liczbie mnogiej. Najcz ciej pojawiaj  si  zak ócenia w rozró nianiu rodzaju 

m skoosobowego i niem skoosobowego, np. dzieci byli, dyrekcja krzywdy nie 

robili, kaprale jecha y, ch opy byli. 

Z form fleksyjnych rozpowszechni  si  gwarowy rodzajnik te zamiast to, np. 

te jab ko, te dziecko, te oko, te okno. 

Do osobliwo ci w j zyku mówionym mieszka ców Cz stochowy mo na za-

liczy  oboczno ci tematowe takich rzeczowników, jak: wiater (wiatr), kiosek 

(kiosk), liter (litr), swetr (sweter), mol (owad mól). 

Z gwarowych osobliwo ci fleksyjnych utrzymuj cych si  w mowie cz sto-

chowian wymieni  mo na: – w ko cówkach przymiotników i zaimków upo-

wszechnienie formy -ygo, po tematach twardych, np. dobrygo, samygo, oraz -igo 

po tematach mi kkich, np. takigo, drugigo; – pozostawienie dualnej ko cówki -ta 

w 2. os. liczby mnogiej czasu przysz ego. I st d formy: bierzeta, idzieta, niesie-

ta; – zachowanie ekspresywnego warto ciowania kategorii liczby mnogiej i sto-

sowanie jej w odniesieniu do pojedynczych, szczególnie starszych osób, tzw. 

pluralis majestaticus. Wyk adnikiem morfologicznym tej kategorii j zykowej 

w trybie rozkazuj cym jest ko cówka -cie, która wyst puje obok ko cówki -ta. 

I st d, zamiast wejd , chod  – mamy formy w stosunku do osoby pojedynczej: 

wejd cie, chod cie lub wejd ta, chod ta. 
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1.4. Odr bno ci sk adniowe 

W zakresie odr bno ci sk adniowych zauwa amy zast powanie pewnych 

konstrukcji przyimkowych przez inne: na + biernik (zam. do + dop.), w + bier-

nik (zam. do + dop.), na + miejscownik (zam. w + narz.), w + miejscownik (zam. 

na + narz.): na poci g (do poci gu), na miejscowo  (do miejscowo ci), na po-

kój (do pokoju), w gar (do gara), w klatk  (do klatki), na hucie (w hucie), w po-

duszce (na poduszce). 

2. Cechy leksykalne 

Na przenikanie do j zyka cz stochowian osobliwo ci z zakresu s ownictwa 

mia y niew tpliwie wp yw okoliczne gwary. Wnikaniu do mowy mieszka ców 

gwarowej leksyki sprzyja o po o enie geograficzne oraz rozwój przemys owy 

w latach 70. XX w., który sprzyja  nap ywowi i osiedlaniu si  ludno ci z oko-

licznych wsi. Wraz z rozwojem miasta post powa a ekspansja terytorialna, w nas- 

t pstwie czego, okoliczne wsie przekszta ca y si  w miejskie osiedla. W ten spo-

sób powstawa y lokalne rodowiska, które przez d ugie lata przechowywa y wie-

le cech j zykowych i w ogóle kulturowych wyniesionych z okolicznych, wiej-

skich tradycji. Po o enie miasta na obszarze ma opolsko- l sko-wielkopolskiego 

pogranicza j zykowego i s siedztwo z obszarem zajmowanym przez gwary Pol-

ski centralnej spowodowa o, e mamy tu do czynienia z mieszanin  w a ciwo ci 

znamiennych dla g ównych dialektów polskich. Specyficzne dla Cz stochowy 

s ownictwo o pod o u gwarowym to s ownictwo w du ej mierze nacechowane 

ekspresywnie. Mo na w nim wyró ni : wyrazy gwarowe, regionalizmy leksy-

kalne, archaizmy. Oczywi cie, w miar  przyswajania j zyka literackiego i wy-

zbywania si  gwary obserwujemy stopniowe zmniejszanie si  zasobu leksyki 

gwarowej w mowie codziennej. 

2.1. Wyrazy gwarowe 

Wyrazy gwarowe obecne w j zyku cz stochowian trudne s  do jednoznacz-

nego zaklasyfikowania jako dialektyzmy. Stanowi  grup  specyficzn , tak pod 

wzgl dem swojej genezy, jak i funkcji. Niektóre z odnotowanych form s  roz-

powszechnione w mie cie do  szeroko, inne stanowi  sk adniki indywidualne-

go zasobu j zykowego mówi cych. Wyrazów gwarowych o szerokim rozpo-

wszechnieniu jest do  du o, s  to równie  wyrazy, które trafi y do polszczyzny 

potocznej ogólnej lub jej rodowiskowych odmian i chyba tym nale y t umaczy  

ich ywotno  w mowie cz stochowian. Wymieni  tylko niektóre, np. badyle 

(w osy rozczochrane, w osy proste, r ce, papierosy, warzywa, ro liny uprawiane 

przez ogrodników sprzedaj cych je w mie cie – badylarzy); brzechta  (my  si , 

reg. mazowiecki – szczeka ); chlasn  (uderzy , rzuci , powiedzie  pochopnie, 

nierozwa nie, ci  ostrym narz dziem); ciepa  (rzuca , z gwar wielkopolskich, 
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l skiej, zachodnio ma opolskiej); fuka  (odnosi  si  do kogo  opryskliwie, ob-

rusza  si , mówi  do kogo  z irytacj , strofowa  kogo ), krupniak (kaszanka, 

gw. l ska), rosiko  (koniczyna, gw. l ska), szmaja (ma kut, gw. l ska) itp. 

Warto te  zwróci  uwag  na wyrazy zaczerpni te z gwar, lecz funkcjonuj ce 

w zmienionym znaczeniu, np. badziewie – zn. gwarowe ‘kawa ki chrustu, traw, 

s omy’ zosta o rozszerzone na ‘byle co, co  ma ej warto ci’. 

Pod wzgl dem znaczeniowym w ród wyrazów o proweniencji gwarowej da 

si  wyodr bni  s ownictwo nacechowane ekspresywnie. Badania tekstów poka-

zuj , e dialektyzmy atwiej przenikaj  do wypowiedzi nacechowanych emocjo-

nalnie, gdy s abnie lub zanika samokontrola mówi cego. Zdarza si  wówczas, e 

ekspresywno  wypowiedzi bywa na trwa e kojarzona w wiadomo ci mówi -

cych z gwarowym, osobliwym na tle j zyka literackiego leksemem. Jako forma 

nowa, wie a, jest silnie nacechowana emocjonalnie, przez co utrwala si  w j -

zyku mieszka ców miasta jako ekspresywizm, np. fleja, kluka. 

W polszczy nie cz stochowian utrzymuj  si  takie wyrazy, które ró ni  si  

od swoich literackich odpowiedników jedynie znaczeniem. Ta zbie no  for-

malna powoduje, e wyrazy gwarowe nie ulegaj  eliminacji. Wymieni  w ród 

nich mo na: bez (przez, np. bez pola, bez las), burzyny (mydliny), gadzina 

(drób), kompania (pielgrzymka), p achta (prze cierad o), skorupy (naczynia ce-

ramiczne). 

Dialektyzmy, jako element polszczyzny cz stochowian, s  skutkiem prze-

niesienia form wyrazowych z rodzimej gwary, a potem, w m odszym pokoleniu, 

s yszanych i u ywanych w domu. Uwa ane za gorsze, wstydliwe, stanowi  jed-

nak nieodzowny sk adnik j zyka domowo-rodzinnego, w którym przechowuje 

si  stare, utrwalone formy j zykowe. Pe ni  tak e istotne funkcje stylistyczne, 

wzbogacaj  polszczyzn  o nazwy realiów w mie cie nieznanych oraz dostarcza-

j  rodków ekspresywnych na tle leksyki potocznej i literackiej. 

2.2. Regionalizmy leksykalne – lokalne osobliwo ci s ownikowe 

Istniej  trudno ci w wytyczeniu granicy mi dzy leksyk  regionaln  a po-

toczn . Badaczy regionalizmów ró ni kwestia spo ecznego zasi gu u ycia bada-

nej leksyki. Jedni za regionalizmy uznaj  tylko te formy nieogólnopolskie, które 

wesz y do mowy inteligencji. Inni odnajduj  je w wypowiedziach mieszka ców 

miast o ró nym poziomie wykszta cenia. Przyjmuj  to drugie stanowisko – od-

najduj  bowiem regionalizmy, które si  upowszechni y i wiele z nich jest dzi  

w u yciu tak e w ród inteligencji. Mowa wybranej do bada  grupy spo ecznej 

by a dla miasta reprezentatywna i wp yn a na ukszta towanie si  pewnych od-

r bno ci j zykowych miasta. Druga kwestia ró ni ca to relacja regionalizmów 

do s ownictwa potocznego. Granica mi dzy leksyk  regionaln  a potoczn  jest 

p ynna, nieostra. Jedni badacze w czaj  do zasobu regionalizmów równie  te 

formy, które si  upowszechni y i wesz y do potocznej odmiany polszczyzny, in-
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ni za  przyjmuj  w szy punkt widzenia, zgodnie z którym j zyk potoczny trak-

tuje si  jako odmian  j zyka ogólnego, tym samym regionalizmami s  jedynie 

formy, które nie s  kwalifikowane jako potoczne. Stoj  na takim w a nie stano-

wisku. Nie bior  pod uwag  wielu wyrazów traktowanych przez literatur  

przedmiotu jako regionalizmy, ale notowanych przez s owniki j zyka ogólnego 

jako potoczne lub bez kwalifikatora, np. gidyja ‘pogardliwie lub artobliwie 

o wysokiej osobie’. 

ród em lokalnych osobliwo ci s ownikowych jest pod o e dialektalne – 

z tego pod o a przenikaj  do j zyka miasta formy gwarowe, gdzie pocz tkowo 

funkcjonuj  jako dialektyzmy u osób przyby ych ze wsi do miasta, a nast pnie 

staj  si  w mowie nast pnych pokole , urodzonych i wykszta conych w mie cie 

– regionalizmami; wp ywy obce o lokalnym zasi gu; ró ne tempo rozwoju j zy-

ka, wskutek czego wyrazy dawnej polszczyzny ogólnej niejednocze nie wycho-

dz  z u ycia na ró nych obszarach. 

Regionalizmami mog  sta  si  archaizmy, dialektyzmy, zapo yczenia. W mo-

wie mieszka ców Cz stochowy odnale  mo na grup  regionalizmów w a ci-

wych innym miastom, np. wilgny – forma wspólna z Poznaniem, z odzi ; bam-

ber – z Poznaniem, Bydgoszcz , z odzi ; brzechta  si , ci ta , glima , ob-

szmelcowa  – z odzi . Spotykamy te  inne formy kwalifikowane w s ownikach 

ogólnych jako regionalne: ciepn , koleba , krawatka. 

Ustalenie listy wyrazów charakterystycznych tylko dla Cz stochowy jest 

rzecz  trudn , bowiem jest ich niewiele, a poza tym brak odpowiedniej podsta-

wy porównania, by jednoznacznie przes dzi , e dany wyraz jest typowo cz -

stochowski. Przyjmuj , e wyraz jest charakterystyczny dla j zyka mieszka ców 

Cz stochowy na podstawie nast puj cych kryteriów: desygnat lub poj cie na-

zywane tym wyrazem maj  synonimiczne odpowiedniki w innych regionach 

kraju, np. bilet miesi czny jest nazywany sieciówk  (we Wroc awiu chwilówk , 

w odzi migawk ), targowisko jest nazywane ryneczkiem (te  w Poznaniu, 

w odzi; w innych miastach bazarem, bazarkiem); wyraz odnosi si  do lokal-

nych realiów – nazwy mieszka ców urobione od nazwy dzielnicy miasta, np. 

stradomiak; powszechno  u ycia. 

Kryteria te pozwalaj  za cz stochowskie osobliwo ci leksykalne o charakte-

rze regionalizmów uzna  takie formy, które nadal pozostaj  w powszechnym 

u yciu przez cz stochowian. S  to: chech a  ‘pra ’, sieciówka ‘bilet miesi czny 

ze zdj ciem na rodki komunikacji miejskiej’, ryneczek ‘targowisko’. 

Niektórych regionalizmów mieszka cy si  stopniowo wyzbywaj . Przyczy-

n  wychodzenia z u ycia form regionalnych jest zanik desygnatu (np. kanka – 

‘naczynie do przenoszenia i przechowywania wody’) lub negatywna ocena po-

prawno ciowa dotycz ca zwykle zapo ycze , np. sznytka. 
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Status regionalizmów zyskuj  te zjawiska polszczyzny miejskiej, które maj  

spo eczn  aprobat  mieszka ców danego regionu, a przez mieszka ców innych 

regionów s  wyra nie czone z danym miastem lub obszarem, np. pozna skie 

i wielkopolskie pyry, krakowskie i ma opolskie wyj  na pole. 

Mo na wskaza  na dwa zasadnicze ród a, co do genezy regionalizmów: 

1) pod o e dialektalne, sk d przedostaj  si  do j zyka miasta formy gwarowe, 

gdzie pocz tkowo funkcjonuj  jako dialektyzmy u osób przyby ych ze wsi do 

miasta, a nast pnie pozostaj  w mowie nast pnych pokole , urodzonych i wy-

kszta conych w mie cie; 2) ró ne tempo rozwoju j zyka. 

W mowie mieszka ców Cz stochowy odnale  mo na grup  regionali-

zmów, zapewne w a ciwych tak e innym miastom. Wiele form mamy wspól-

nych z odzi , np. antyk (stary cz owiek), asfalt (droga asfaltowa), babok (ro-

dzaj straszyd a), berbelucha (nieapetyczne danie), b c (brzuch), brzechta  si  

(moczy  si  w wodzie), chachm ci  (oszukiwa ), ko omyja (zamieszanie), ko -

tuny (w osy), kufaja (kurtka), szofer (kierowca) i inne. W mowie mieszka ców 

Poznania pojawi y si  te  znane w Cz stochowie formy, np. bamber (osoba bo-

gata, te  o Niemcu), ch chy (zaro la, krzaki), gira (z dezaprobat  o nodze). Nie-

które wyrazy w Bydgoszczy maj  inn  form  fonetyczn  ni  w Cz stochowie, 

np. w Bydgoszczy kuch (placek), fleja (brudas), lofer ( az ga), szlaus (w  gu-

mowy), a w Cz stochowie: kus, fluja, lufer, szlauf. Wyrazów charakterystycz-

nych tylko dla Cz stochowy nie jest wiele. Bior c pod uwag  kryterium: wyraz 

nie jest znany j zykowi ogólnemu, czyli nie ma po wiadcze  w s ownikach, 

mo na ustali  skromn  list  regionalizmów cz stochowskich. S  to: beb oty 

(niewyra nie wypowiedziane s owa), chachuli  ( ciska , otula ), chapcie (kap-

cie), chorcowa  (drapa  si ), chrosta (krosta), chyrla  (kaszle ), dziorga (kra-

dzie  owoców w sadzie), fusyt (niejadek), hatra  si  (k óci  si ), kozub (ko-

uch), pozo dy (s odycze), sieciówka (bilet miesi czny), strysn  si  (zderzy  

si ), zgódka (czkawka), zrywka (zrywana torba foliowa) i inne. 

Regionalizmy zapobiegaj  szablonowo ci, martwocie, skostnieniu j zyka 

mówionego. 

2.3. Archaizmy 

Leksyka mieszka ców Cz stochowy cechuje si  wyrazami, które w j zyku 

ogólnym s  uwa ane za przestarza e, zapomniane, wr cz wysz e ju  z u ycia. 

Granica oddzielaj ca aktywny zasób s ownictwa od zasobu biernego jest nie-

ostra, niemniej na podstawie licznych s owników i leksykonów oraz w asnej 

kompetencji j zykowej postaram si  o wyodr bnienie najstarszej warstwy lek-

syki, obecnej w mowie cz stochowian, szczególnie tych najstarszych. Do nie-

licznej grupy archaizmów wyrazowych nale : cieka  ‘biega ’, ma ‘ciemno ’, 

dubeltowo ‘podwójnie’, inszy ‘inny’, frycówa ‘z o liwe figle, bicie’ a tu: ‘wy-

mówka’, piterek ‘portmonetka’, roztwiera  ‘otwiera ’, wilgny ‘wilgotny’. 
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Drug  grup  archaizmów s  archaizmy semantyczne. S  to wyrazy znane 

i u ywane w polskim j zyku ogólnym, które w Cz stochowie zachowa y swoje 

dawne znaczenie. S  to: struga  ‘obiera ’, zgrza  si  ‘ugrza  si  za mocno’. 

Niektóre archaizmy j zyka ogólnego zachowa y si  i funkcjonuj  w j zyku 

cz stochowian w nieco zmienionym znaczeniu: blu ni  ‘u ywa  wulgarnych 

wyrazów, przeklina ’, dawniej ‘gada  z o liwie, nie do rzeczy’, skorupa ‘naczy-

nie do podawania posi ku, talerz’, dawniej ‘naczynie gliniane’. 

Z innych archaizmów, które zachowa y si  w j zyku cz stochowian wymie-

ni  mo na: biesiostwo (diabelstwo), bobek (li  laurowy), burzyciel (ten, który 

podburza), chromanie (utykanie, kulenie), cieka  (biega ), cielisty (gruby), dwo-

isty (podwójny), dubeltowo (podwójnie), dziw (rzecz zadziwiaj ca), frycówa (bi-

cie), gehenna (ci kie ycie), herszt (przywódca bandy), inszy (inny), japa 

(usta), kajet (zeszyt), k piu ka (k piel), lato  (tego roku), nazad (z powrotem), 

niemota (niemowa), obwarzy  (gotowa ), przepa cisty (g boki), przywrze  

(przypiec), skancerowa  (uszkodzi , skaleczy ), sko cia y (skostnia y, zzi bni -

ty), piterek (portmonetka), trafunek (przypadek), zmatanie (powik anie) i inne. 

2.4. Potocyzmy. S ownictwo charakterystyczne dla stylu potocznego 

Miejska polszczyzna mówiona jest silnie nasycona elementami j zyka po-

tocznego polszczyzny ogólnej. Nale  tu dwie grupy wyrazów. Leksyka o zasi -

gu ogólnopolskim, silnie nacechowana, notowana przez s owniki polszczyzny 

ogólnej z kwalifikatorem stylistycznym. Nale y tu te  leksyka niestandardowa, 

której nie notuj  leksykony (ale mo e nale e  do zasobu ogólnego). 

Zwróc  uwag  na formy silnie nacechowane, ekspresywne, o ograniczonym 

stylistycznie zasi gu u ycia, g ównie na rejestr emocjonalny i swobodny stylu 

potocznego (uj cie Jerzego Bartmi skiego3). Przywo uj  formy najliczniej re-

prezentowane w zgromadzonych tekstach. 

W ród rzeczowników dominuj  nazwy osób, np. ch op ‘m czyzna’, ko-

ciarz/kociara ‘mi o nik/mi o niczka kotów’, pleciuga ‘gadu a, plotkarz’, poma-

gier ‘pomocnik’, prywaciarz ‘osoba prowadz ca w asn  dzia alno  gospodar-

cz ’, przylepka ‘o dziecku lubi cym pieszczoty’, spryciarz ‘cz owiek sprytny’. 

S  to wyrazy silnie nacechowane i cz sto negatywnie warto ciuj ce cz owieka. 

W ród rzeczowników nieosobowych dominuj  nazwy konkretne, np. pepegi 

‘p ócienne pantofle sportowe na gumowych spodach’, schaboszczak ‘kotlet 

schabowy’, wej ciówka ‘bilet wst pu’. Mniej jest nazw abstrakcyjnych, np. dul-

czenie ‘wycie syreny fabrycznej’, a tu: ‘leniuchowanie, nieefektywne wykorzy-

stanie wolnego czasu’, gadka ‘rozmowa’, eniaczka ‘ma e stwo, o enek’. 

                                                 
3 J. Bartmi ski, Styl potoczny, [w:] Wspó czesny j zyk polski, red. J. Bartmi ski, Lublin 2001, 

s. 115–134. 
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Spotyka si  te  potoczne czasowniki, które s  ekspresywnymi odpowiedni-

kami czasowników neutralnych nale cych do j zyka ogólnego, np. bimba  

‘lekcewa y ’, buchn  ‘ukra ’, dziwowa  si  ‘dziwi  si ’, natyra  si  ‘napra-

cowa  si ’, okantowa  ‘oszuka ’, paln  ‘uderzy ’ a tu: ‘powiedzie  co  niesto-

sownego’, tapla  ‘moczy  w wodzie’, wysiuda  ‘wygoni , zaj  czyje  miej-

sce’, wyniucha  ‘wyw cha ’, ale te  ‘odszuka  ukryt  rzecz, odkry  jak  ta-

jemnic ’. 

Skromnie przedstawiaj  si  przymiotniki, np. cwany ‘sprytny’, rozharatany 

‘ranny’, i przys ówki, np. najsampierw ‘najpierw’. 

Warto przyjrze  si  jeszcze innej obszernej grupie wyrazów. S  w niej liczne 

derywaty, zazwyczaj od podstaw znanych polszczy nie ogólnej. Dominuj  

w ród nich zdrobnienia, np. szczeniaczek, mase ko, niadanko; augumentatywa 

(tworzone drog  dezintegracji), np. klok (: klocek). Zauwa a si  te  wykorzy-

stywanie sufiksu -owa  w czasownikach odrzeczownikowych, np. bublowa , 

b blowa . M. Kami ska widzi w takich strukturach s owotwórczych oddzia y-

wanie s owotwórstwa gwarowego4. 

Zaprezentowany tu przegl d wyst puj cych w mowie mieszka ców Cz sto-

chowy potocyzmów potwierdza pogl d, e j zyk cz stochowian jako prymarn  

pe ni funkcj  ekspresywn . Przy czym dominuje negatywna ocena opisywanego 

wiata. Wa n , obok ekspresywno ci, cech  stylu potocznego jest te  sponta-

niczno , która jest wynikiem, np. dora nych zmian formalno-znaczeniowych 

w leksyce, kontaminacji czy przej zycze . 

3. Zwi zki wyrazowe 

Warto przyjrze  si  bli ej zwi zkom wyrazowym, które uleg y modyfikacji 

w stosunku do postaci funkcjonuj cych zarówno w literackim, jak i potocznym 

j zyku ogólnym (nie s  z nim identyczne pod wzgl dem formalnym i znacze-

niowym), i tym zwi zkom, które s  nieznane j zykowi ogólnemu. 

Ró nice mi dzy postaci  ogóln , któr  mo na uzna  za wzorcow , a funk-

cjonuj c  w j zyku mieszka ców Cz stochowy najcz ciej dotycz  odmienno ci 

ich sk adu leksykalnego. 

Modyfikacje ogólnopolskich zwi zków wyrazowych w polszczy nie cz sto-

chowian, polegaj ce na zmianie sk adu leksykalnego, dotycz : 1) wstawiania 

dodatkowego elementu j zykowego do znanego z j zyka ogólnego frazeologi-

zmu (rozci gni cie frazeologizmu), np. owca jakby czarna (owca czarna), g u-

pia jak g  (g upia g ), mie  kluski elazne w g bie (mie  kluski w g bie), wbi  

ostry ko ek w cian  (wbi  ko ek w cian ); 2) odmiennego ukszta towania mor-

                                                 
4 M. Kami ska, Polszczyzna mówiona mieszka ców odzi i okolic w uj ciu socjolingwistycznym, 

ód  2005, s. 90–109. 
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fologicznego poszczególnych komponentów, np. cz owieczyna bez g owy (cz o-

wiek bez g owy); tego rodzaju modyfikacje s  zabiegiem wyra aj cym ekspresj  

mówi cego; 3) substytucji jednego z komponentów leksykalnych przez inny, 

pochodz cy z tego samego lub bliskiego pola semantycznego. Nowy komponent 

wyrazowy mo e pochodzi  z ogólnopolskiego zasobu leksykalnego, ale mo e to 

by  tak e leksem regionalny, np. diabe  rogaty (diabe  wcielony), wilk w skórze 

Cygana (wilk w skórze barana), jak z y/g odny wilk (jak ranny wilk), zapomnie  

g by (zapomnie  j zyka w g bie), d uga kiesze  (g boka kiesze ), piewa  

owczym g osem ( piewa  baranim g osem), nie mie  do kogo z bów otworzy  (nie 

mie  do kogo g by otworzy ), zajad y cz owiek (zawzi ty, z o liwy cz owiek). 

Zdecydowana wi kszo  zmodyfikowanych zwi zków wyrazowych, które 

wyst pi y w materiale, jest wynikiem z jednej strony spontaniczno ci mówienia 

czy mówiono ci w ogóle, z drugiej za  niedok adnej znajomo ci przez mówi -

cego wzorca frazeologicznego. 

Kolejny rodzaj frazeologizmów to te, które nie s  znane ogólnemu j zykowi 

literackiemu, czyli nie zosta y odnotowane w s ownikach i leksykonach. Nie zaw- 

sze mo emy ustali , czy znane s  tak e mieszka com innych miast polskich. 

Nale y przypuszcza , i  jako nale ce, w zdecydowanej wi kszo ci, do j zyka 

potocznego funkcjonuj  tak e zarówno w miejskiej, jak i wiejskiej polszczy nie 

innych obszarów geograficznych. W tej grupie znajduj  si  zwi zki wyrazowe 

typu babka zaawansowana (o kobiecie b d cej ju  czyj  sympati ), bar na ko -

kach (o pijaku), ch odny kalkulator (cz owiek wyrachowany), chory mózg (o cz o- 

wieku zachowuj cym si  nienormalnie); frazeologizmy z podstaw  czasowni-

kow : by  aut (by  wyko czonym), by  kul (zachowywa  si  jak nale y), by  

galaretk  (ba  si ), by  na ksiutach (by  na spotkaniu), by  na luzie (by  swo-

bodnym), by  otrzaskanym (mie  wiedz ), by  zakr conym (wyró nia  si  

w czym ), chodzi  na dziewczyny/panienki (szuka  towarzystwa m odych ko-

biet), chodzi  na czyim  pasku (podporz dkowa  si  komu ), chodzi  po kim  

(obmawia  kogo ), da  ceg  (zawstydzi  si ), da  dyla (uciec), i  na kwadrat 

(i  do domu), i  na cha upki (i  do s siada, poplotkowa ), i  na ywio  (ro-

bi  co  spontanicznie), i  w kimono (i  spa ), mie  do a (mie  z e samopoczu-

cie), mie  fuksa (mie  szcz cie), robi  w balona (oszuka ), wciska  kit (oszu-

kiwa ), przybi  pion  (pozdrowi ). 

Na zako czenie spróbuj  zestawi  zwi zki wyrazowe, które wyst pi y 

w polszczy nie cz stochowian, z zasobem j zykowym mieszka ców innych re-

gionów. Nie b dzie to atwe, poniewa  nie dysponujemy inwentarzem zwi zków 

wyrazowych funkcjonuj cych w mowie mieszka ców w skali ca ego kraju (wy-

j tek stanowi S ownik dwudziestowiecznej odzi). Np. i  na cha upki (Cz sto-

chowa) / chodzi  na kominki, chodzi  po kominkach ( ód ); bra  na krech  

(Cz stochowa) / bra  na kartk  ( ód ); bite kartofle (Cz stochowa) / t uczone 
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kartofle ( ód ) / pyry deptane (Pozna ) / kartofle dukane (Bydgoszcz); da  so-

bie w gard o (Cz stochowa) / da  sobie w szyj  ( ód )/ da  sobie w gnyk (Po-

zna ) / da  w dudy (Sokó ka).  

III. Zako czenie 

Mowa mieszka ców Cz stochowy jest zabarwiona lokalnie, obecne s  w niej 

cechy gramatyczne znamienne dla otaczaj cych gwar, ale tak e dla pobliskich 

miast. Najwi cej cech gramatycznych pojawia si  w j zyku najstarszej generacji 

cz stochowian. rednie i najm odsze pokolenie mieszka ców Cz stochowy wy-

zbywa si  dialektyzmów gramatycznych. Dla wspó czesnych cz stochowian 

wzorem j zykowym jest ten, który s ysz  w telewizji i innych rodkach maso-

wego przekazu. 

Dokonany przegl d leksyki charakterystycznej dla mieszka ców Cz sto-

chowy ugruntowuje pogl d, e j zyk cz stochowian jako prymarn  pe ni  funk-

cj  ekspresywn . Przy czym dominuje negatywna ocena opisywanego wiata. 

Równie  istotn  cech  stylu wypowiedzi cz stochowian jest spontaniczno . 

Summary 

Language key the city’s gates. The contemporary polish spoken 

residents of Cz stochowa 

Reffered to the urban population is colored locally. Are present in the cha-

racteristic features of the surrounding hubbub. Are for Cz stochowa Polish Cen-

tral dialect. Dialect features of common and popular in the Polish language 

among the inhabitants of Cz stochowa features a wide range of geographical and 

expresses are large. 

 


