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A

abo – albo, bowiem
abo baj – albo też
abort, aport <niem. Abort> – ubi-

kacja, ustęp, klozet, wychodek
abraham <od bibl. Abraham>

– pięćdziesiąte urodziny: Obcho-
dzić abrahama.

abrahamowiny – pięćdziesiąte
urodziny

abszicfajer, absznicfajer <niem.
Abschnittfeier> – wieczór poże-
gnalny, zwłaszcza przed odejś-
ciem poborowego do wojska

absztyfikant → aprztyfikant
abzac <niem. Absatz> – 1. obcas;

2. przezw. człowiek spoza towarzy-
stwa, niepożądany

Achim – Joachim
achtel <niem. Achtel = ósma

część, ósemka> – miara piwa,
ósma część antałka

achtle <jw.> – daw. dziesięcina na
piwo dla urzędników pobierana

a jino, a yno – tak, rzeczywiście,
istotnie

abcalong <niem. abzahlen = spła-
cać> – 1. spłata; 2. rata

abcybilder <niem. Abziehbild>
– kalkomania, odbitka, nalepka

abeceda – abecadło, alfabet
abel <od bibl. Abel> – przezw.

człowiek niezdarny, niezaradny,
głupi; ofiara, sierota

abfal, apfal <niem. Abfall = od-
padki, obierzyny> – 1. resztka;
2. przezw. człowiek głupi; 3. błąd;
4. odstępstwo od normy

abil – szybko, prędko
ablezować <niem. ablesen = od-

czytywać> – zmieniać
ablyger, ablyjger, aplyjger

<niem. ablegen = odkładać>
– odkład, odszczepka ogrodni-
cza

abnyjer <niem. Abnäher> – za-
szewka
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od górników w niektórych kopal-
niach

achtlik, achtliczek <jw.> – 1. mia-
ra płynów i ciał sypkich, 1/8 litra;
2. miarka wódki

adresa, antresa, atresa <fr. ad-
resse> – adres

adiwant, adiutant <od adiunkt =
pracownik naukowy> – nauczy-
ciel

adwenta <łac. adventus = przyj-
ście> – adwent, okres 4 tygodni
poprzedzających Boże Narodze-
nie

ady – a gdy, kiedy
a dyć – przecież
afa <niem. Affe> – 1. małpa;

2. także wyzwisko
Aga – skr. imion: Agata, Agnieszka
agac, agat <niem. Akazie> – aka-

cja, grochodrzew, robinia akacjo-
wa

agnusek <łac. agnus = jagnię;
symbol wiernego prowadzonego
przez Chrystusa> – medalik

agwięt <lud.> – adwent
ajchla <niem. Eichel, od Eiche =

dąb> – żołędź
ajerkuchy <niem. Eierkuchen =

naleśnik, omlet> – potrawa
z ciasta smażonego, racuchy, na-
leśniki

aji – i, i także, także, również, na-
wet (ciesz.)

ajm, ajmer, ajmro, amper, am-
pera <niem. Eimer> – wiadro
→ kibel

ajmer cingowy – wiadro cynkowane
ajnbryna, ańbryna <niem. Ein-

brenne> – kulin. zasmażka
ajncla <niem. Einzelzimmer = po-

kój pojedynczy> – pojedynka, ka-
walerka, mieszkanie jednopoko-
jowe

ajnfachowy, ańfachowy <niem.
einfach> – 1. zwykły, prosty, zwy-
czajny; 2. nieudany, przypadkowy,
byle jaki

ajnfart, ańfart <niem. Einfahrt>
– brama wjazdowa, wjazd do po-
sesji

ajnlauf, ańlauf <niem. Einlauf>
– lane ciasto

ajntop, ajntopf, antopf, ańtopf
<niem. Eintopf = jedno danie,
jeden posiłek> – kulin. gęsta, po-
żywna zupa

ajntopf → ajntop
ajnwajong <niem. einweihen =

poświęcać (coś), odsłaniać>
– przyjęcie z okazji otrzymania
mieszkania, parapetówka

ajsbajn <niem. Eisbein> – kulin.
golonka

ajszpyner – chłopski wóz jedno-
konny

aksla <niem. Achsel> – ramiącz-
ko bielizny

achtlik
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aktyntasza, akyntasza <niem.
Aktentasche> = teczka na akta,
aktówka

akuratny – 1. pasujący, w sam raz;
2. dokładny, rzetelny, uczciwy

ale ja – ależ tak
al <niem. Al> – węgorz: Tyś je dugi

jak al, ino niy taki gładki!
almaryja, almaryjo, odmaryj,

olmaryj, olmaryja, olmaryjo
<fr. armoire, wł. armario, łac. al-
marium = skład, schowek broni>
– 1. szafa; 2. skrzynia; 3. staro-
dawna szafka kuchenna na naczy-
nia, garnki

Alojz – Alojzy
alować – wypoczywać
altrajch <niem. Altreich> – Stara

Rzesza, Niemcy
alwokat → hadwokat
ała, mieć ała – dźwiękon. bolące

miejsce na ciele, skaleczenie, ból;
2. być głupim: Ty mosz ała!

ałsztojer <niem. Aussteuer = jako
podatek> – wiano, posag, wypra-
wa panny młodej

ambos <niem. Amboss> – kowa-
dło

amizyrować <niem. amusieren>
– 1. bawić, zabawiać się; 2. miz-
drzyć się

amlary, amplary – czereśnie
amolet <fr. omelette = omlet>

– naleśnik, naleśnik jajeczny

amolok <od nazwy preparatu
Amol> – cukierek miętowy

amplary → amlary
amt <niem.> – urząd
amtowy <jw.> – urzędnik
amyn – amen
Ana – Anna
ancug <niem. Anzug> – 1. ubra-

nie; 2. garnitur
ancużek <jw.> – 1. ubranko (np.

do komunii); 2. garniturek
ancykryst <przekr. antychryst>

– wyzw. nieznośne dziecko
andrzejki – obyczaje związane ze

świętem Andrzeja
andrygować <niem. eindringen>

– ładować broń, repetować
anfart → ajnfart
Angela – Aniela
angyjber <niem. Angeber> – za-

rozumialec
ani – jak, niczym: Wyglondoł ani

Indianer.
ani ciuk! – ani słówka!, ani mru-

mru! (ciesz.)
ani skrza – ani trochę, ani odrobiny
animować <fr. animator = ożywi-

ciel; przest. ten, kto zachęca do
działania> – namawiać, zachęcać

ankra <łac. ancora = kotwica>
– sztaba metalowa, kotew

ankrować <jw.> – ściągać, wzmac-
niać skręcanymi sztabami, zwłasz-
cza mury domów

ankrować
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ankrowany – o budynku: spięty
klamrami

anlegować <niem. anlegen> –
przymierzyć, wycelować, przyłożyć

ano! – tak; potwierdzenie
anproba → anprobata
anprobata, anproba, ańproba

<niem. Anprobe> – przymiarka
anszleger <niem. Anschluss =

przyłączenie> ciągacz, spinacz
wózków w kopalni

antek <od Antek> – wyzw. cwa-
niak, ale nie-Ślązak; postać z daw-
nych wiców śląskich

antlik <węg. antalag> – antałek,
beczułka

antloch – <niem. Eintloch = wej-
ście do jamy; Einsteigloch = właz;
a. od Mäuseloch = macloch, pie-
czara, jama>- górn. stary szyb.
(Próby etym. typu Altloch – ra-
czej chybione); por. stare roboty

Antoniczek, Antónik – 1. św. An-
toni; 2. posążek św. Antoniego
w maleńkim etui

antrej → antryj
antryj, antrej <niem. Eintritt =

wejście> – przedpokój
antsztalt <niem. Anstalt = zakład,

instytucja> – szpital psychiatrycz-
ny

ańfachowy → ajnfachowy
ańfart → ajnfart
ańproba → anprobata

ańtopf → ajntop
apfal → abfal
apfelmus <niem.> – przecier

z jabłek, mus
apluzina, apluzyna, apfelzina

<niem. Apfelsine> – pomarańcza
aplyjger → ablyger
aport → abort
apryl <łac. april> – kwiecień
aprztyfikant, absztyfikant, ap-

sztyfikant <z łac. starop. ampli-
fikować = rozwodzić; przekr. =
mówić górnie, wiele> – zalotnik,
podrywacz, kawaler

apsztyfikant → aprztyfikant
arbajtancug <niem. Arbeitanzug>

– ubranie robocze
arbant <niem. Armband> – bran-

soletka, obrączka na rękę
arch, archa <od arkusz; łac. ar-

cus> – kartka papieru
arenda, harenda <łac. arendo =

wydzierżawiam> – karczma
arfónia – harmonia
arynda <łac. arrendare = wydzier-

żawiać; węg. arenda = dzierża-
wa> – dzierżawa, arenda

aryndować <jw.> – dzierżawić,
arendować

asent, asynt, asyntyrunek
<niem. assistieren = asystować>
– pobór do wojska

asić sie <niem. Asses = as, tuz>
– obnosić się dumnie, pysznić

ankrowany
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asista <łac. assisten> – towarzy-
stwo

asjetka <fr. assiette = półmisek
z przekąskami> – salaterka, kom-
potierka, szklana miseczka

aska <od asić sie> – dumna, pysz-
na dziewczyna

asma – astma, dusznica
asta, astka <niem. Ast> – gałąź,

konar; gałązka
aspoń <czes. aspoń> – przynaj-

mniej, chociaż
astka → asta
astra – bot. aster
asyntyrunek → asent
aszenbecher, aszynbecher <niem.

Aschenbecher> – popielniczka
aszynbecher → aszenbecher
auflauf <niem.> – zbiegowisko
aufregować <niem. aufregen = iry-

tować, denerwować> – oburzać
się, unosić

august <niem. August> – sierpień
augustki <jw.> – najwcześniejsze

jabłka, papierówki

augymas <niem. Augenmass>
– miara na oko

autok – auto, samochód
aus <niem.> – sport. aut
ausdruk <niem. Ausdruck> – wy-

raz, wyrażenie
ausgang <niem.> – wyjście: Jo

zaś wola mieć do mola ausgang
(pios.).

ausgus <niem. Ausguss> – zlew,
wylew

auslynder <niem. Ausländer>
– cudzoziemiec

auspuc <niem. ausputzen = wyczy-
ścić, oczyszczać> – bura, zmycie
głowy: Dostoł auspuc.

auspuf <niem. Auspuff = wy-
dmuch, wydech> – rura wydecho-
wa w pojeździe, wylot rury wyde-
chowej

awąkzyrować <niem. avancieren>
– awansować

aż – byś, żebyś, niech
ażby – iżby
aże – aż

aże
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B

2. kulin. babka piaskowa (por.
→ babufka) albo drożdżowa;
3. forma blaszana do pieczenia
ciasta

babówka → babowka
babraczka <czes. babrati = pa-

prać> – kulin. gęsta zupa, papra-
nina

babrać I – malować
babrać II (sie) <czes. babrati =

paprać> – paprać, brudzić (się)
babrok – niechluj, paprak
babsko dupa, babsko rzyć → her-

cowa
babski comber, babski cumber

<niem. schampern = zapustne
maski i zabawy> – zapustne przy-
jęcie dla kobiet

babski drzyst – daw. miód turecki
babski śmiergust – lany wtorek,

zapomniany obyczaj wielkanocny,
rewanż dziewcząt wobec chłopa-
ków za lany poniedziałek

baba I – 1. zamężna kobieta;
2. żona; 3. akuszerka, babka;
4. wyzw. słaby, zniewieściały męż-
czyzna

baba II – drewniany młot górniczy
baba III, babiniec – nalepa
babczak → babka
babczok – wyzw. babiarz
babczyć – palić fajkę a. papierosa
babczynu listek – liść rośliny babki
babeczka – 1. żonka, żoneczka:

ślubno babeczka; 2. kobieta
babiniec, babinica, babnik –

kruchta kościelna
babka I, babczak – kopka skoszo-

nego zboża na polu, mendel
babka II, babicula (Beskid Śląski)

– daw. kobieta pomagająca przy
porodach, akuszerka

babok, babołk – demon domowy
straszący dzieci

babowka, babówka – 1. babka
robiona przez dzieci z piasku;
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babuciek, babuciok – prosiak, świ-
niak

babuć – wieprzek, tucznik (ciesz.)
babufka – pieczywo obrzędowe,

specjalna babka drożdżowa zano-
szona położnicy przez matkę
chrzestną (Opolszczyzna)

baby – astr. Plejady
baca, bacza <węg. bacsó> – głów-

ny pasterz na hali (ciesz.)
bacharzina <starop.> – pęcherz

zwierzęcy
bachmistrz – daw. górmistrz, szty-

gar
bachor I <czes. bachor =

brzuch>, bachora, bachorz, ba-
chórz, bator – 1. brzuch zwierzę-
cia; 2. żołądek wieprzowy; 3. na
Śląsku Cieszyńskim potrawa z je-
lit wypełnionych tartymi ziemnia-
kami ze skwarkami i kawałkami
mięsa; 3. potrawa: flaki; 4. wyzw.
człowiek z grubym brzuchem;
5. nieślubne dziecko

bachor II, bachorz <hebr. ba-
chur> – 1. nieznośne, nielubiane
dziecko; 2. dziecko nieślubne

bachora, bachory <czes. bachor
= brzuch> – wnętrzności, bebe-
chy, flaki, trzewia

bachorz → bachor II
bachórz – brzuch
bachorzyty, bachorzysty <ba-

chor I> – brzuchaty

bachraty <czes. bachor =
brzuch> – 1. pękaty, wybrzuszo-
ny, brzuchaty; 2. wyzw. człowiek
gruby, z wielkim brzuchem

bachrocz, bachroc <czes. ba-
chrác &> – 1. tłuścioch, człowiek
upasiony, brzuchacz; 2. bogacz

bacioki – gumowe, sznurowane
kalosze

backi, na backi <niem. Backe =
policzek> – daw. kara cielesna
polegająca na biciu winnego
w policzki, policzkowanie

baczeć, baczyć <starop.> – 1.
uważać; 2. pamiętać

bad, bady <niem. Bad = kąpiel>
– kąpielisko, zdrój

badać się – domyślać się, oriento-
wać się

badki, batki <niem. Badehose>
– 1. kąpielówki; 2. krótkie
spodenki; 3. majtki, slipki

badnąć (sie), badnońć (sie)
– spoglądnąć, spojrzeć, przypa-
trzyć (się)

badyhauz <niem. Badehaus>
– górn. łaźnia

badytuch <niem. Badetuch>
– ręcznik kąpielowy

bagańcie – trzewiki sznurowane
ponad kostką nogi

baga, bago – brud w fajce, zanie-
czyszczenia w fajce

bagieniarka – nalewka, chochla

bagieniarka
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bahro – dzwono koła od wozu
bai, baj – zgoła, nawet, więc, oto,

właśnie, przecież
baja, bajka <niem. Beigabe = do-

datek, dokładka> – 1. godziny
nadliczbowe, dodatkowa dniów-
ka; 2. robota wykonana ponad
normę, z nadmiarem: Szychta
zrobiół nawet z bajóm.

bajan – maszyna górnicza
bajc → bajca
bajca, bajc, bejca, bejc <niem.

Beize> – zaprawa do mięsa, ma-
rynata

bajcować, bejcować <jw.> – za-
prawiać, marynować mięso, owo-
ce, warzywa

bajdewki – bajdy, wymysły
bajdury → bajdy
bajdy, bojdy, bajdury – bajki, zmy-

ślenia, wymysły
baje – wagary
bajera <fr. barriere> – szlaban,

zapora, bariera
Bajerok <niem. Bayer> – Bawar-

czyk
Bajery <niem. Bayern> – Bawaria
bajgiel <niem. Beugel> – obwa-

rzanek z parzonego ciasta
bajgla <niem. Beilage > – kanap-

ka
baji <niem. Beispiel = przykład>

– na przykład, powiedzmy, że tak
powiem

bajka → baja
bajlaga <niem. Beilage> – 1. do-

datek, dokładka, zwłaszcza do
chleba; 2. wkładka do kanapki
(wędlina, ser, mięso)

bajs <niem. beissen = gryźć, ką-
sać> – kęs potrawy

bajsnąć, bajsnońść, bajsnóńć
<jw.> – 1. ugryźć kęs; 2. skoszto-
wać

bajslować, bajstlować <niem.
basteln> – reperować, majsterko-
wać

bajstyrz – majsterklepka, majster-
kowicz

bajszychta <niem. Beischicht>
– godziny nadliczbowe, dodatko-
wa dniówka

bajtel, bajtle <niem. Büttel = pa-
chołek> – 1. dzieciak, chłop-
czyk; 2. daw. pomocnik górniczy;
3. przezw. smarkacz

bajtka, bajka – piosenka, śpiew-
ka

bajtlik → bojtlik
bajuki – chodzenie na czworakach
bajukać – raczkować, poruszać się

na czworakach
bajzel <niem. Beisel = knajpa,

z hebr.> – 1. wulg. burdel, dom
publiczny; 2. przen. ogromny ba-
łagan, nieporządek

bakać I – ciężko pracować, haro-
wać

bahro
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bakać II <od niem. backen = piec,
spiekać> – palić papierosy

bakan – 1. pies; 2. grubas; 3. wstrę-
ciuch

bakenbort <od niem. Bäck = bak
+ Bord, Bort = bok, ściana>
– niedomyta szyja, „kora” na szyi

bakpulwer <niem. Backpulver>
– proszek do pieczenia ciast

bakus, bakusy <od Bachus>
– mięsopust, harce ostatkowe

bal I, bala <niem. Ball> – piłka
bal II <fr.> – huczna zabawa; por.

kinderbal
bal, bol III <daw. niem. bal = dyl,

obrobiony pień drzewa> – 1. bal
drewniany, drąg; 2. belka kon-
strukcyjna w ścianie

balek I, balok, bolek <daw. niem.
bal = obrobiony pień drzewa>
– balik, drąg, zaokrąglona belka,
kawałek pnia

balek II <niem. Balle> – zwój
materiału, bela

bali – właśnie że tak, zresztą, tak-
że, również

balka – 1. drąg, belka; 2. belka kon-
strukcyjna w ścianie

balkan <niem. Bahn... = w złoże-
niach: kolejowy> – kolejka szy-
nowa kursująca między Giszow-
cem a Janowem w Katowicach

balki <niem. Balle> – zwoje, bele
materiału, bandaży

balok <niem. Balle = duża partia
towaru> – zwój materiału

balok → balek
baloniok – 1. pojazd konny na gu-

mowych oponach; 2. rower na
grubym ogumieniu, rower typu
górskiego

bałmącić → bamóncić
bałamoncić → bamóncić
bałamónt – bałamut (ciesz.)
bałmóntny → bamóntny
bałplac <niem. Bauplatz> – 1.

działka budowlana; 2. plac budo-
wy

bamber <od niem. miasta Bam-
berg> – 1. gospodarz, rolnik;
2. przezw. gbur, nieokrzesaniec

bambersko – mocne uderzenie
w twarz (ciesz.)

bambetle – tobołki
bamboła – przezw. flegmatyk
bamontny → bamóntny
bamóncić, bałamoncić, błamącić

– bałamucić, kręcić, mącić, gadać
głupstwa, „nawijać”, „ściemniać”

bamóntny, bałmóntny, bamont-
ny – zbałamucony, ogłupiony,
oszołomiony

bana <niem. (Eisen)bahn> – ko-
lej

banderia <śrdw.-łac. banderium>
– orszak, straż konna

bandurki <z ukr.> – strachy, stra-
szydła

bandurki
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bandla <niem. Bandl> – wstęga,
wstążka

banę – będę
banhof <niem. Bahnhoff> – dwo-

rzec, stacja kolejowa
bania <starop.> – 1. dynia;

2. przen. twarz: dostać w bania;
3. guz od uderzenia; 4. naczynie
do wyrobu wina, dymiono

baniasto gowa – iron. dyniowata,
wielka i okrągła głowa

baniasty – obły, okrągły, baniasty
banie – przen. kara cielesna: Obyr-

wiesz banie!
baniok I – baniak, pękaty garnek

gliniany
baniok II, baniorz <od niem.

(Eisen)bahn = kolej> – kole-
jarz

banka I <niem. (Eisen)bahn> –
lokomotywa

banka II <niem. (Strassen)bahn>
– tramwaj

banować <niem. bangen = trwo-
żyć, lękać się> – 1. lamentować,
rozpaczać, żałować; 2. troszczyć
się; 3. pożyczać pieniądze

bankrot <fr. banqueroute = ban-
kructwo> – 1. bankrut; 2. ban-
kructwo

bant <niem. Band = opaska, więź
ciesielska> – deska rozpierająca
i wzmacniająca krokwie

bantować – hałasować

banty <jw.> – zawiasy
bantram <niem. Band + Raum =

pomieszczenie> – zakończenie
i wzmocnienie zrębu konstrukcji
budowlanej

bańtować – hałasować, tłuc się,
dobijać się

baraba <? 1. ros. z ukr. baraban =
wielki bęben wojenny; 2. bibl. Ba-
rabasz> – niedbaluch, próżniak,
nicpoń, łotr, łobuz: Pieronuje jak
jaki baraba.

barabosz <od bibijnego Baraba-
sza> – człowiek niegodziwy, zły,
rozbójnik

baran I – obyczaj pieczenia barana
nad ogniskiem: Idymy piyc bara-
na.

baran II – wiertarka górnicza
baranek – tradycyjny wypiek wiel-

kanocny
barbara, barbora – ciężki młot

górniczy a. kowalski
barbora, barborka – daw. ława do

wymierzania kary chłosty
Barborka, Barbórka, Barburka

– dzień św. Barbary, tradycyjne
święto górnicze

barbóra – ciężki młot
barchetka <niem. Barchat; czes.

barchan = aksamit, z łac. bar-
kanus> – kobiecy ubiór z barcha-
nu

barczki – daw. nosidła na wodę

bandla



33

barczyk – orczyk
barda, barta <od słowiańskiego

bardo = przybijaczka, starop.
barda = topór bojowy, halabar-
da; możliwe też od niem. Barte =
siekiera> – ozdobna siekierka,
oznaka władzy sztygarskiej

bardzi, bardzij → barzi
barłog <starop. barłogo = świń-

skie koryto> – 1. sterta śmieci;
2. bałagan, nieporządek; 3. nie-
chlujne łoże, posłanie

barón – baran
barta → barda
barwa – farba
barz, barzelisko, barzolisko, ba-

rzoły, barzyna, barzina, barzi-
ny, barzysko, barżiny <starop.
bara = bagno> (pisane także
przez: ż) – bagno, trzęsawisko,
moczary, oparzeliska

barzi (czyt. r-z), barzy, bardzij,
bardzi, bardżi, bardży, barży
<starop.> – bardzo, bardziej

barzo (czyt. r-z) – bardzo
barzoły → barz
barzy → barzi
barzysko – bagno
barży → barzi
bas I <łac. bassus = niski głos>

– 1. basetla, basy (instrument);
2. przen. duży, okazały brzuch

bas II <ang. boss> – szef, kierow-
nik, przełożony

basa – więzienie
basa pogrzebanie – zapustny ob-

rzęd w ostatni dzień karnawału,
polegający na symbolicznym po-
chówku basetli

basak, basok <od bas = brzuch>
– 1. brzuchacz; 2. pogard. panisko,
pan

basztard <śrdnw.-łac. bastardus>
– 1. mieszaniec; 2. dziecko z nie-
prawego łoża; 3. w ptasznictwie
mieszaniec szczygła i czyża

batać – odmawiać pacierz
bateryjka <fr. batterie> – 1. aku-

mulator; 2. podziemna lokomoty-
wa elektryczna

batki → badki
bauplac <niem. Bauplatz> – plac

budowy
bauer <niem.> – bogaty, zasobny

gospodarz
bawarka, bawarskie <od Bawa-

ria> – 1. kawa bawarka (słodzo-
na, z mlekiem); 2. herbata bawar-
ka (słodzona, z mlekiem)

bawarskie → bawarka
bawidło, bawidełko <starop.>

– zabawka, igraszka, uciecha
baśka! – okrzyk przywoływania

owiec
baźka; bażki – 1. strączek; strącz-

ki; 2. szyszka; szyszki
baźki – bazie wierzbowe
baźń – bojaźń (ciesz.)

baźń


