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Abstract

This article aims at demonstrating the phonetic features of speech of the residents of Nowa Wieś 
Głubczycka. This analysis will determine which borderland language features in oral production 
of the respondents remained to this day.
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Przedmiotem rozważań językowych jest stan zachowania polszczyzny kresowej 
w mowie najstarszych mieszkańców Nowej Wsi Głubczyckiej, którzy wskutek 
przymusowej deportacji po II wojnie światowej zostali przesiedleni z Wicynia, 
wsi kresowej, na teren Opolszczyzny. 

Obecni mieszkańcy Nowej Wsi Głubczyckiej mają swoje korzenie na Kresach 
Południowo-Wschodnich. Kolebką większości z nich jest dawna miejscowość 
Wicyń (dziś: Smerekivka) w województwie tarnopolskim, w powiecie złoczow-
skim. Kresowiacy podkreślają wyjątkowość wsi o rodowodzie sięgającym czasów 
Polski Piastowskiej, jednej z nielicznych na Kresach z ludnością (ok. 1800 miesz-
kańców) całkowicie polską [Argasiński, 2006, s. 4]. W ciągu kilku wieków wieś 
zmieniała swą nazwę parokrotnie. W XIV w. funkcjonowała jako Wieczin, sto lat 
później jako Wysczen bądź Wysuczen. W XIX w. ustaliła się nazwa Wycin, która 
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zmieniła się z czasem na Wicyń. Ludność polskiego pochodzenia zamieszkiwała 
tę wieś do końca II wojny światowej. Wicynianie zachowali polską tożsamość, 
kulturę, obyczaje oraz wiarę katolicką, przede wszystkim zaś polski język, któ-
rym posługiwali się w codziennej mowie. We wsiach czysto polskich1, których 
przykładem jest Wicyń, ludność posługiwała się swą gwarą2 na co dzień i nie 
ulegała ukrainizacji w takim stopniu jak Polacy zamieszkujący wsi mieszane pod 
względem językowo-etnicznym, tj. wsi polsko-ukraińskie. 

Sąsiedztwo wsi ukraińskich bądź mieszanych miało wpływ na to, iż miesz-
kańcy Wicynia byli bilingwalni, zaś owa dwujęzyczność zasadzała się na tym, 
że oprócz swej gwary znali także język otaczającej ich ludności małoruskiej (od-
mianę gwarową języka ukraińskiego) i praktycznie się nim posługiwali. Jednak 
językiem właściwym, używanym na co dzień przez wicynian był język polski. 
Jak pisze Władysław Paryl: 

Ta dwujęzyczność sprawiła, że polszczyzna na kresach była silnie przesiąknięta wpływami 
ukraińskimi zarówno w fonetyce, jak w morfologii składni i słownictwie. Z tego też powodu 
właściwości kresowe tak mocno utrzymują się do dziś w najstarszym pokoleniu [Paryl, 1999, 
s. 124].

Wskutek przesiedleń Polaków zamieszkujących ziemie dawnych województw 
tarnopolskiego, wołyńskiego, stanisławowskiego i lwowskiego, ludność wicyńska 
została repatriowana w 1946 r. na Ziemie Zachodnie, ściślej na Śląsk Opolski i za-
siedliła teren Nowej Wsi Głubczyckiej, gdzie zamieszkała wspólnie z nielicznymi 
rodzinami niemieckimi, które po wojnie nie chciały przesiedlić się do Niemiec.

Prace badawcze na terenie Nowej Wsi Głubczyckiej prowadzono w 2010 
i 2011 r. Gromadzenie materiału dialektologicznego tego terenu poprzedziły 
badania o charakterze socjologicznym, podczas których zasięgnięto opinii soł-
tysa wsi na temat struktury demograficznej Nowej Wsi Głubczyckiej. Następnie 
przystąpiono do eksploracji terenowej, polegającej na dotarciu do najstarszych 
mieszkańców, tych, którzy zachowali dobrą pamięć połączoną ze znajomością 
realiów życia na wsi kresowej i w mowie których odbijał się wachlarz cech tej 
polszczyzny. Badaniem zostali objęci kresowiacy – wicynianie w wieku powyżej 
75 lat. Mieszkańców spełniających kryteria etniczne oraz wiekowe, wyrażających 
przy tym chęć udziału w badaniu językowym, pozostało we wsi niewielu – sze-

1 „Wieś czysto polska” to termin funkcjonujący w mowie repatriowanej ludności na określenie 
wsi kresowej, której wszyscy mieszkańcy byli Polakami, w odróżnieniu od wsi mieszanych, 
tj. polsko-ukraińskich bądź ukraińskich.

2 W artykule będą stosowane wymiennie pojęcia: gwara, język, mowa/gwara wicynian, język, 
mowa mieszkańców Nowej Wsi Głubczyckiej na określenie tego samego systemu językowego.
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ścioro – 1 kobieta i 5 mężczyzn. Materiał badawczy od wszystkich respondentów 
pozyskiwano w sytuacjach nieoficjalnych. Uzyskano informacje na temat losu 
Polaków na Kresach i konfliktów polsko-ukraińskich podczas II wojny świa-
towej. Przedmiotem rozmów były również lokalne obyczaje i tradycje, sposób 
obchodzenia świąt liturgicznych. Częstym tematem były zwyczaje świąteczne 
oraz obyczaje związane z narodzinami, zaślubinami i śmiercią. Z uwagi na to, że 
wszyscy informatorzy mieszkali na wsi i zajmowali się pracą w gospodarstwie, 
większość pozyskanych tekstów dotyczy opisu gospodarstwa wiejskiego, pra-
cy na roli i prac domowych. Rozmowy interlokutorów w formie wywiadu lub 
wypowiedzi ciągłe nagrano na rejestratorze cyfrowym, wstępnie odsłuchano, 
zweryfikowano, a następnie rozpisano w transkrypcji fonetycznej. Odsłonięta 
została tym samym najstarsza zachowana warstwa mowy kresowej. Efektem 
prowadzonych badań jest ponad 7 godzin nagrań.

Objętą badaniem grupę wicynian łączy wspólne pochodzenie językowe, kod 
prymarny oraz kultura. Repertuar cech językowych właściwy respondentom 
ukształtował się we wsi tarnopolskiej, w Wicyniu, a zatem polszczyzna kreso-
wa używana przez informatorów przed II wojną światową na terenie Kresów 
Południowo-Wschodnich stała się bazą wyjściową języka, którym posługują się 
obecnie w Nowej Wsi Głubczyckiej. Odcięcie od podłoża, na którym ukształtował 
się język wicynian, mogło spowodować już po deportacji stopniowe zanikanie 
polszczyzny kresowej. Z drugiej strony, ludność kresowa, mimo przesiedlenia 
do Nowej Wsi Głubczyckiej, na teren Śląska Opolskiego, stanowiła nadal pewną 
zwartą społeczność komunikacyjną, co mogło sprzyjać zachowywaniu prymar-
nego kodu językowego. 

Artykuł ma na celu wskazanie wybranych cech fonetycznych przeniesionej 
polszczyzny kresowej i omówienie stanu ich zachowania u obecnych, najstarszych 
mieszkańców Nowej Wsi Głubczyckiej, którzy zostali przesiedleni z Wicynia. 
Polszczyzna kresowa informatorów w warunkach rodzimych, tj. na wsi kresowej 
nie została opracowana, zatem pomocne dla określenia pierwotnego repertuaru 
cech językowych respondentów okazały się prace dialektologiczne Karola Dej-
ny [2009], Stefana Hrabca [1955], Władysława Harhali [1931], Józefa Kościa 
[1999] oraz Michała Łesiowa [1957], którzy zbadali i opisali cechy polszczy-
zny południowokresowej obszarów pokrewnych językowo. Wzorowanie się na 
opracowaniach wspomnianych badaczy – dialektologów, jak również na pracach 
Zofii Kurzowej [1985; 1993] (przy jednoczesnym uwzględnieniu obecnego stanu 
zachowania się gwary u informatorów) pozwoliło na opisanie możliwego jeszcze 
do uchwycenia dawnego stanu wicyńskiej gwary kresowej, która funkcjonuje do 
dziś w mowie respondentów.
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Na podstawie opublikowanych prac [Dejna 2009; Hrabec 1955; Łesiów 
1957; Kurzowa 1985]3, opisujących m.in. język mieszkańców Tarnopolszczyzny, 
można określić podstawowy zasób cech językowych charakteryzujących system 
polszczyzny południowokresowej:

1.  Redukcja nieakcentowanych samogłosek średnich e, o do wysokich i, 
y, u, np. druGij, oSimXeSont, vdofcym, veselym, navyt, ruBiLi, kuhank’e, guXiny, 
2unaty, vysoku.

2.  Wymowa e pochylonego jako i lub y, np. Bida, Bidny.
3.  Zanik samogłosek nieakcentowanych w nagłosie i wygłosie wyrazu: 

sencja ‘esencja’, zdaj Mi Se ‘zdaje mi się’.
4.  Rozbijanie wygłosowych grup spółgłoskowych przez wprowadzenie 

wtórnej samogłoski e, przechodzącej w sylabie nieakcentowanej w y, np. teatyr, 
k’josyk. 

5.  Asynchroniczna wymowa spółgłosek wargowych miękkich, np. pjasek, 
bja;ego, fjolka, vjelKi, mjasto.

6.  Występowanie l’ miękkiego przed samogłoskami innymi niż i, np. l’am-
pa, l’asu, l’evaryk, l’udovy.

7.  Zachowanie przedniojęzykowo-zębowego ;, np. ;opata, ;opjan, ;y2ka, 
po;amany, vy;adovać, ma;y.

8.  Dwuwargowa wymowa szczelinowej spółgłoski w obok wargowo-zębo-
wej v, przejście w przed spółgłoską i w wygłosie wyrazu w 5, np. kre5, lvo5sKi.

9.  Mieszanie przyimków v oraz u, np. u kośCel’e, v matKi.
10.  Miękka wymowa połączeń he, hy wymawianych jak He, Hi, np. Herbata, 

Hiba, blaHi, 
11.  Dźwięczność v (V) w grupach tv, sv, śv, hv, kv, np. tvoji, svaty, śvjatovy, 

hVil’a, kvjat.
12.  Wymowa ] frykatywnego, np. k]y2, pot]eba.
13.  Zachowanie dźwięcznego . w wyrazach zapożyczonych z języka ukra-

ińskiego .ry1ka, .ryka.
Najbardziej wyczuwalną cechą w mowie Polaków przesiedlonych z ziem 

Kresów Południowo-Wschodnich był osobliwy akcent. W mowie potocznej 
określany jest mianem akcentu wschodniego, akcentu kresowego. Przycisk 
akcentowy pada w nim na tę samą zgłoskę, co w polszczyźnie ogólnej (czyli na 
zgłoskę przedostatnią), jednakże akcentuje się ją za pomocą silniejszego wyde-
chu. Miejsce akcentu było jedną z najwyraziściej wyczuwalnych cech różniących 
język polski od ukraińskiego [Dzięgiel, 2003, s. 140]. W gwarze Nowej Wsi 
3 Wsi kresowe opisane przez K. Dejnę, S. Hrabca, M. Łesiowa, tj. Milno, Duliby, Huta Stara, 

podobnie jak Wicyń, leżały w województwie tarnopolskim. 
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Głubczyckiej formy z akcentem właściwym okolicznym gwarom ukraińskim – 
ruchomym i swobodnym – występują sporadycznie. 

Realizacja samogłosek szeregu przedniego – o, e – w języku mieszkańców 
badanej miejscowości zależy od pozycji, jaką te samogłoski zajmują w wyrazie. 
W zgłoskach akcentowanych wymawiane są zwykle dłużej i wyraźniej, zaś w sy-
labach poza akcentem ich artykulacja jest krótsza i przebiega przy zwężonym 
kanale artykulacyjnym. 

W gwarze informatorów powszechnym zjawiskiem jest ścieśnianie nieak-
centowanego e każdego pochodzenia do y, #, i [Kurzowa, 1985, s. 75; Dzięgiel, 
2003, s. 141], np. Cikavuść, majontyk, mNeśći, do mNi, NelegalNi, NeMic, paPir, 
pr#zenty. Ścieśnienie nieakcentowanego e zachowuje się w mowie mieszkań-
ców Nowej Wsi Głubczyckiej także przed spółgłoskami nosowymi, co ilustrują 
przykłady: batym, ca;Kim, folvarKim, haKim, jedyn, jeSiń, ku3dyn, m;ot#m, mo-
dLitevNiKim, oSim, s povrotym, renkafKim, ryskalym, vezvaNim, v3eSiń. Podobne 
zjawisko K. Dejna zaobserwował w gwarze Milna: na dryvutNi, Pirony, pozna;ym, 
p2yBegNe Si, Sejim, zapali;ym [2009, s. 377–378]. Z. Kurzowa zalicza tendencję 
do podwyższania (ścieśniania) samogłosek e, o przed spółgłoską nosową do ar-
chaizmów fonetycznych południowokresowych, ponieważ proces ten zakończył 
się w polszczyźnie ogólnej w ciągu XVIII w.

Podwyższona artykulacja samogłoski e jest ciągle żywotna w gwarze wicy-
nian, ponieważ wystąpiła u wszystkich informatorów z dużą częstotliwością – 
głoski te realizowano częściej jako zwężone niż bez zwężenia.

Samogłoska tylna, średnia i zaokrąglona o w mowie informatorów w więk-
szości wypadków pozostaje monoftongiczna. W pozycji poza akcentem może 
ulec redukcji, czyli osłabieniu i skróceniu, i jest wówczas wymawiana jako u, =: 
duPiro, g;embok=, kulana, kunopLi, kuryvrotek, kuśćoła, puCongu, pudejXi, tarno-
pul, vysok=. Proces ścieśniania samogłoski o w pozycji nieakcentowanej dotyczy 
zarówno sylaby przed akcentem, np. okuLice, sam=l’oty, skuń1y;a, zorgaNiz=vany, 
w tym sylaby nagłosowej, np. dumaMi, guXiny, huXiLi, k=2ykah, ruBiLi, v=ZiLi, 3una-
ty, jak i sylaby wygłosowej, np. 1eCegu, 1egu, 1enstu, g;emboku, vagun. Proces 
ten zachodzi jednak niekonsekwentnie, głównie w mowie szybkiej i niestarannej. 
Jak wykazał K. Dejna w gwarze Milna – nawet u tego samego informatora obok 
braku zwężenia występowały samogłoski zwężone, jednak znacznie rzadziej [2009, 
s. 375]. Aktualnie w gwarze Nowej Wsi Głubczyckiej ścieśnienie o do = zaobser-
wowano u dwóch osób, natomiast zwężenie o do u u czterech pozostałych. Jak 
podaje Krzysztof Kleszcz, należy przypuszczać, że w języku ludności badanego 
terenu samogłoska = to głoska nowa, powstała pod wpływem unikania gwarowej 
wymowy nieakcentowanego o jako u [2001, s. 56–57]. 
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Sporadycznym zjawiskiem w badanej gwarze jest proces labializacji, polega-
jący na poprzedzaniu samogłoski tylnej o lub u niezgłoskotwórczym 5, zwykle 
osłabionym. Częściej w mowie informatorów występuje labializacja o- i u- w na-
głosie: 5odleCa;a, 5okna, 5ona, 5ostatńa, 5ośćaKi, 5othoXi, 5otpus, 5o3eNi;, 5ubraLi, 

5uCih;o, 5ukrajincy, 5uLicy, 5umNa;a, 5uroXi;a, 5u3yNi;a, rzadziej w śródgłosie, np. 
po5ubjirane, po5uCikaLi. 

Właściwe mowie badanej ludności kresowej jest również poprzedzanie 
elementem spółgłoskowym nagłosowej samogłoski i-: jidom, jih, jiha;a, jindor. 
Cecha pojawiła się w mowie respondentów prawdopodobnie wskutek oddzia-
ływania okolicznych gwar ukraińskich i występowała alternatywnie do braku 
protezy [Dejna, 2009, s. 374–375]. Stan ten zachowuje się do dziś.

W badanej gwarze obserwuje się obok zachowania tylnej samogłoski nosowej 
przed spółgłoskami szczelinowymi, np. mM2, sMśatka, vjM3e, formy z jej rozłożoną 
wymową, np. obovjonzek, vjonzać, vjonza;o, vźońść, na co mogła mieć wpływ 
beznosówkowa wymowa ukraińska. Taki sposób realizacji polskiej samogłoski 
nosowej M był właściwy mowie osób, które posługiwały się na co dzień językiem 
ukraińskim, a chciały naśladować polskie M, ę. Z. Kurzowa zalicza tę asynchroniczną 
wymowę samogłosek nosowych przed spółgłoskami szczelinowymi do innowacji 
fonetycznych ustalonych pod wpływem języka ukraińskiego [1985, s. 86–87]. 
Najczęściej w mowie informatorów zamiast wygłosowego -M występuje wariant 
z rozłożeniem wygłosowej samogłoski nosowej na samogłoskę ustną -o i spół-
głoskę nosową -m, co ilustrują przykłady: basKinkom, bja;om, drogom, hoxom, 
lecom, ;oXom, maruśkom, porom, sekretarkom, ślubnom, zap;acom. Samogło-
skę -M w pozycji wygłosowej respondenci realizowali także jako dyftongiczny 
substytut samogłoski nosowej w postaci -o5, np.: bapko5, cure1ko5, kuhanko5, 
;adno5, momko5, mordujo5, Nemko5, p2eńikno5, reńko5, s;omo5, star2o5, śmjejo5, 
2ep1o5, 2opko5, ViGiLijno5, zapalono5. Można przypuszczać, że badana grupa 
ludności przyswoiła taką formę realizacji wygłosowego -M w wyniku obcowania 
z okolicznymi gwarami ukraińskimi.

Samogłoska nosowa ę, realizowana jako samogłoska ustna e i spółgłoska 
nosowa n, wystąpiła u respondentów głównie przed spółgłoskami zwartymi 
i zwartoszczelinowymi. Ilustrują to przykłady: kSenxu, nastempuji, pendem, 
peI1ak, pynxel, u3endNicy, vjencej, zamkńenta, zavendrova;u. Ponadto wariant 
z rozłożeniem samogłoski ę występuje także przed spółgłoskami szczelinowymi, 
np.: kSen3yc, men21yzna, ven2y;, ven3e, zaven3a;a. Zanotowano także wymowę 
samogłoski nosowej ę w wariancie zdenazalizowanym w formach czasu prze-
szłego przed spółgłoskami półotwartymi, zgodną z normą polszczyzny ogólnej, 
co ilustrują przykłady: brne;a, p2yje;am, utone;o, zaGineLi, zaje;y, zamkne;am.
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Do osobliwości językowych w mowie informatorów zaliczyć należy dwuwar-
gową wymowę szczelinowej spółgłoski w obok wargowo-zębowej v. Spółgłoska 
w w pozycji przed inną spółgłoską i w wygłosie wyrazu wymawiana jest przez 
respondentów jako 5. Egzemplifikują to wyrazy: dunaju5, goNo5sKi, lvo5sKi, 
;ahu5, numeru5, pol’aku5, rozvodu5, ruXicu5, staNis;avo5sKi, z;o1u5, 3uko5sKi. 
Cechę tę należy zaliczyć do fonetycznych ukrainizmów południowokresowych. 

Wymowa spółgłosek miękkich wargowych wykazuje w mowie mieszkańców 
Nowej Wsi Głubczyckiej tendencję do asynchronii. Synchronicznie wymawiana 
miękkość utrzymała się w badanej gwarze tylko przed samogłoską i: Bitva, Figu-
rant, MiGi, Vić, Vidok, Vitka. Przed pozostałymi samogłoskami charakterystyczna 
jest asynchroniczna wymowa spółgłosek wargowych miękkich P, B, F, V, M. 
Wymawia się je jako twarde z wyraźnie wyodrębnionym spirantem j: parafja, 
pjasek, pjotr, bja;ego, bjeLizna, fjolka, vjelka, vje1ur, vjara, mjastoVi, mjazga. 
Z. Kurzowa uważa, że bifonematyczna wymowa omawianych spółgłosek może 
być wynikiem oddziaływania języka ukraińskiego, albo kontynuacją polskiej 
cechy gwarowej, którą odnotowano w części dialektu mazowieckiego [1985, 
s. 86–87]. Charakterystyczna dla ludności kresowej była także wymowa M jako 
mń: mńa;, mńaste1ka, mNasto, na mńar4, NemNecKi, zamńatać, zamńe2ańe, co 
potwierdzają badania prowadzone w Nowej Wsi Głubczyckiej. Takie rozłożenie 
spółgłoski miękkiej M charakteryzowało mowę ludzi niewykształconych [Dejna, 
2009, s. 386; Kurzowa, 1985, s. 86].

Spółgłoski v, V wymawiane są w pozycji po spółgłoskach bezdźwięcznych 
t, s, ś, k, c z zachowaniem dźwięczności: cvany, kvaśno, kvjatyk, modLitvy, 
państvo, pokVitova;, svoja, śViNopas, śvjat, tvjerXi;a, tvuj, vojevuctvo. Wymowa 
ta pojawiła się u respondentów pod wpływem języka ukraińskiego, w którym 
omawiane grupy spółgłoskowe wymawiane są z zachowaniem dźwięczności 
v, V [Dejna, 2009, s. 387]. 

Charakterystycznym elementem kresowym polszczyzny informatorów jest 
występowanie we wszystkich pozycjach przedniojęzykowo-zębowego ;, określa-
nego mianem ; kresowego, np.: f2ama;, gutova;a, ;ysy, ;y2ka, ;opata, po;amany, 
v;adys;avym, za;amyvaLi, zapa;. Cechę tę Z. Kurzowa uważa za archaizm fone-
tyczny południowokresowy, gdyż przedniojęzykowo-zębowe ; język ogólnopolski 
tracił od XVIII w. na rzecz zredukowanego 5. Należy zauważyć, że w wymowie 
respondentów przedniojęzykowo-zębowe ;, znajdujące się na końcu zgłoski po u, 
przeszło w 5: na du5, na pu5 umar;a, pu5buty, pu5tora, pu5 hektara, pu5 rańone. 

Do fonetycznych archaizmów południowokresowych, które utrzymały się 
w mowie respondentów, a które język literacki usunął w XVI w., należy zachowa-
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nie miękkości spółgłoski l przed samogłoskami w każdej pozycji. Egzemplifikują 
to wyrazy: l’as, l’atarNa, l’ep2ym, l’eśny, l’oteryjka.

Do cech językowych mieszkańców Nowej Wsi Głubczyckiej należy zaliczyć 
wymianę *hy w Hi, np.: blaHi, Hiba, straHim. Odnotowano także jeden przykład ze 
zmiękczonym h w pozycji przed u: stryHu. Wymowę taką poświadczyli w swoich 
badaniach K. Dejna [2009, s. 391] i Sergiusz Rudnicki [2000, s. 101] opisujący 
gwarę Milna i Korczunka. 

Zanotowano również dwa przykłady z dźwięcznym .: .ry1any, .ryka zapoży-
czonym z języka ukraińskiego. Tadeusz Lehr-Spławiński [1914, s. 45] stwierdza, 
że dźwięczne . przedostało się do kresowych gwar polskich za sprawą gwar 
ukraińskich wraz z wyrazami zapożyczonymi. Podobne stanowisko zajmuje 
Z. Kurzowa, która uważa, że wymowa . nawiązywała w mowie ludności kreso-
wej polskiego pochodzenia do fonetyki ukraińskiej. Według Z. Kurzowej przed 
II wojną światową dźwięczne . utrzymywało się już tylko u starszego pokolenia 
na odległych obszarach wschodnich. 

W repertuarze cech językowych przeniesionej polszczyzny kresowej w mo-
wie informatorów – najstarszych mieszkańców Nowej Wsi Głubczyckiej – nie 
zanotowano zaniku samogłosek nieakcentowanych w nagłosie i wygłosie wy-
razu oraz rozbijania wygłosowych grup spółgłoskowych przez wprowadzenie 
wtórnej samogłoski e, przechodzącej w sylabie nieakcentowanej w y. Zanikła 
też wymowa ] frykatywnego, które aktualnie posiada wartość 3, np. kRyR, po-
tReba. Zapewne długoletni kontakt z odmianą ogólną polszczyzny spowodował, 
że wymowa dźwięcznego krtaniowego . pojawiła się w mowie informatorów 
tylko dwukrotnie.

Z analizy zebranego materiału gwarowego wynika, że przedstawiciele najstar-
szego pokolenia wicynian, którzy po wojnie osiedli w Nowej Wsi Głubczyckiej, 
stosunkowo dobrze zachowują do dziś właściwości rodzimej mowy. Wynika to 
z faktu, iż repatrianci po osiedleniu się we wsi opolskiej prowadzili osiadły tryb 
życia, pracując głównie na roli i w gospodarstwie. Z obserwacji poczynionych 
w czasie eksploracji wynika, że emocjonalny stosunek i silne przywiązanie, 
zwłaszcza starszych mieszkańców Nowej Wsi Głubczyckiej, urodzonych przed 
II wojną światową na terenie Kresów Wschodnich, do rodzinnych stron, własnej 
kultury i tradycji oraz mowy ojców nie pozostaje bez znaczenia dla utrzymywa-
nia się kresowych form gwarowych, choć w ograniczonym zakresie. Ekspansja 
polskiego języka ogólnego, dzięki zmianom społecznym (m.in. powszechność 
szkolnictwa, rozwój masowych środków przekazu) spowodowała zanikanie 
gwary kresowej, co w niewielkim wymiarze jakościowym i ilościowym można 
zauważyć w mowie najstarszego pokolenia przesiedleńców. Usuwanie dawnych 
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cech językowych z systemu gwarowego widoczne jest przede wszystkim u po-
tomków kresowiaków, którzy przybyli do Nowej Wsi Głubczyckiej. Opis tego 
interesującego zjawiska znacznie przekracza jednak objętość prezentowanego 
tekstu, stanie się on przedmiotem dalszej analizy. 
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Katarzyna Banach

POLSZCZYZNA KRESOWA WICYNIA PRZENIESIONA  
DO NOWEJ WSI GŁUBCZYCKIEJ  

(NA PRZYKŁADZIE WYBRANYCH CECH FONETYCZNYCH)

Streszczenie

Przedmiotem rozważań językowych jest stan zachowania polszczyzny kresowej w mowie naj-
starszych mieszkańców Nowej Wsi Głubczyckiej, którzy wskutek przymusowej deportacji po 
II wojnie światowej zostali przesiedleni z Wicynia (wsi kresowej leżącej w woj. tarnopolskim) na 
Ziemię Głubczycką.

Polszczyzna kresowa przeniesiona rozumiana jest jako zespół cech fonetyczno-fonologicznych 
właściwy ludności zamieszkującej teren Kresów, który rozwijał się i ewoluował we wsiach 
kresowych ze szczególnym uwzględnieniem interferencji ukraińskich cech językowych, a wskutek 
deportacji mieszkańców – przeniesiony został z obszarów kresowych na ziemie polskie.

Analiza materiałów gwarowych wskazała na to, że przedstawiciele najstarszego pokolenia 
wicynian, którzy po wojnie osiedli w Nowej Wsi Głubczyckiej stosunkowo dobrze zachowują do 
dziś właściwości rodzimej mowy. 

LOCAL DIALECT OF PEOPLE FROM WICYŃ MOVED  
TO NOWA WIEŚ GŁUBCZYCKA  

(BASED ON SELECTED PHONETIC FEATURES)

Summary

This article aims at demonstrating the phonetic features of speech of the residents of Nowa Wieś 
Głubczycka, born before World War II in south-eastern borderlands in Wicyń village (voivodship 
Tarnopol) and later on relocated to Głubczyce region. This analysis will determine which borderland 
dialect features of the residents of Wicyń remained in spoken language to this day.

Speaking about the displacement of the borderland Polish language, I mean a set of features 
of a spoken language characteristic of the informants, which developed and shaped in their place 
of birth (i.e., borderland villages), with the simultaneous impact of Russian dialectal features, and 
as a result of the forced repatriation of respondents moved to a foreign land. 

The analysis of gathered dialect features shows that the oldest respondents are quite good at 
using borderland Polish language. The survey conducted shows that emotional attitude and strong 
commitment to the homeland’s language, culture and tradition are relevant factors in cultivating 
local dialect features.


