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Stowarzyszenie Pracownia Etnograficzna we współpracy ze Stowarzyszeniem Wilamowianie 

zapraszają na spotkanie dla osób pracujących z dziećmi i młodzieżą: 

Wymysiöeryś – mały język, ważna sprawa 

piątek 13.04.2018, godz. 17:30 
Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UW, ul. Żurawia 4, s. 104 
 

Wilamowice to niewielkie miasteczko między Bielskiem-Białą a Oświęcimiem, założone w XIII wieku 
przez osadników z Europy Zachodniej. Przywieźli oni ze sobą własny język wymysiöeryś – dziś jeden z 
najbardziej zagrożonych języków Europy. Choć do czasu końca II wojny światowej wilamowski był 
podstawowym językiem komunikacji dla mieszkańców miasteczka, obecnie sprawnie posługuje się 
nim zaledwie około trzydziestu, głównie starszych, osób. Przyczyną gwałtownego spadku liczby 
użytkowników języka wilamowskiego były represje ze strony władz komunistycznych, które w okresie 
powojennym doprowadziły do usunięci tego języka a z przestrzeni publicznej na kilka dziesięcioleci i 
do znacznego ograniczenia międzypokoleniowego przekazu kulturowego. 

Obecnie w Wilamowicach prowadzone są badania językoznawcze, działania animacyjne i 
rewitalizujące. Dzięki interdyscyplinarnej współpracy powstały nowe materiały edukacyjne, gry i 
zabawy, wspierające opowiadanie o wilamowskich tradycjach, zarówno najmłodszym pokoleniom 
Wilamowian, jak i osobom spoza miejscowości.  

Serdecznie zapraszamy na spotkanie, podczas którego chcemy się podzielić rezultatami tej 
współpracy: opowiedzieć o Wilamowicach, ale także przekazać dalej wypracowane narzędzia. 

Podczas spotkania będzie można: 

x posłuchać o historii i kulturze Wilamowian, 
x poznać podstawowe zwroty w języku wilamowskim, 
x zastanowić się wspólnie nad znaczeniem rewitalizacji języka i kultury, 
x poznać narzędzia wspierające opowiadanie o dziedzictwie Wilamowic, 
x zagrać w nową grę planszową o Wilamowicach. 

 
Gościem spotkania będzie Tymoteusz Król - etnograf, aktywista, rewitalizator języka wilamowskiego. 
 
Uczestnicy spotkania będą mogli otrzymać grę planszową „Handuł. Kupcy z Wilamowic” autorstwa 
Karola Madaja i Jana Madejskiego do wykorzystania w swoich instytucjach/ organizacjach. 

Chętnych do udziału w spotkaniu prosimy o wysłanie zgłoszenia na adres 
pracownia@etnograficzna.pl. 
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Jest rok 1858. Twoi przodkowie przybyli na polskie ziemie prawie 600 lat temu 
z zachodu Europy. Przez wieki nie zapomnieli o swoim pochodzeniu i ojczystym 
języku. Twój dziadek ciężko pracował i był jednym z tych, którzy 50 lat temu 
wykupili się od pańszczyzny. Wilamowianie zdobyli wolność, a 10 lat później 
uzyskali dla swojej wsi prawa miejskie. To był ten sam rok gdy Twoi rodzice wzięli 
ślub i zaczęli rozkręcać interes. Teraz to wszystko jest Twoje. Wraz 
ze współmałżonkiem i dziećmi masz za zadanie przejąć dziedzictwo przodków, 
rozwinąć handel i sprawić, by wilamowskie towary były dostępne 
od Konstantynopola przez Wiedeń do Hamburga . W myślach wciąż słyszysz radę 
matki: „Gdziekolwiek będziesz, pamiętaj, kim jesteś, i nie zapomnij języka w gębie. 
A jak nie chcesz przynieść mi wstydu, to ufunduj w Wilamowicach coś po sobie na 
pamiątkę”. 

Jako początkujący kupiec wilamowski zaczynasz z niewielkim kapitałem. Dzięki 
odziedziczonych po rodzicach sprytowi i żyłce do interesów możesz nie tylko stać 
się zamożny, lecz także rozsławić Wilamowice w okolicznych miastach, a nawet 
samym Wiedniu. 

Liczba graczy: 2–5 
Wiek: 10+ 
Czas gry: 30 min 
Autorzy: Karol Madaj, Jan Madejski 


