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Czym jest Samodzielne Komando Wyszuki-
wania Ciekawych Słów? 

SKWCS jest niezależną nieorganizacją nigdzie nie 
afiliowaną. Zajmuje się, jak sama nazwa wskazuje, 
wyszukiwaniem ciekawych słów. Gdzie? – wszędzie,  
a zwłaszcza w tym, co się czyta. W ogłoszeniach  
w gazecie, na przygodnie spotkanych reklamach  
w Sieci i na płocie, w książkach, czasopismach,  
w audiosferze. Kiedy? – przy okazji. 

Czym są ciekawe słowa? 

Za ciekawe uznaje się tu takie słowa, które budzą 
ciekawość, nie są powszechnie znane, nie były znane 
Redaktorowi, a po sprawdzeniu w słownikach okaza-
ło się, że to nie wstyd dla Redaktora, że ich nie zna, bo 
na przykład nie były notowane w słownikach, bo są 
nowe lub ich zasięg terytorialny jest niewielki. 

Historia SKWCS – krótki kurs 

Komando powstało wskutek impulsu, jakim była 
akcja zainicjowana niemal dokładnie rok temu przez 
facebookową stronę „Ojczysty – dodaj do ulubio-
nych”1. Był to tygodniowy „plebiscyt na ulubione 
słowa i powiedzenia Waszych Dziadków”. 20 lipca 
2012 r. ogłoszono zwycięzców: 

TAK MÓWILI ICH DZIADKOWIE:- Birbant = utracjusz, 
hulaka, bibosz, lekkoduch, złoty młodzieniec; -
„Przykrzy mi się samej”; -„Jak to za mąż nie wyj-
dziesz? Na dziko chcesz dzieci rodzić?”; - Absztyfikant 

Zwycięzcami plebiscytu są: Kamil Trojnar, Józefina 
Bieżuńska, Marta Bartulewicz, Kinga Brzozowska. 

Zgromadzono sporo ciekawych słów, fraz, frazemów, 
powiedzonek. Część z nich wydała mi się tak ciekawa, 
że do autorów wypowiedzi wysyłałem prośby o do-
datkowe wyjaśnienia. W podpisie tych listów znalazła 
się nazwa Komanda. Zdaje się, że wszyscy prędzej czy 
później odpowiedzieli. W rocznicę tych wydarzeń 
publikujemy pierwszy numer „Słówka”. 

1. Bambulec ‘duży kamień’ 

Stanisław Tym w swym cotygodniowym felietonie  
w „Polityce” (nr 28 z 10 lipca 2013 r., s. 97) opowie-
dział taką oto smakowitą historię, stylizowaną na 
przekaz ludowej tradycji, choć ze śladami sceptycznej 
ironii. Nie o świat wyobrażeń o istotach demonicz-
nych i ich przejawianiu się tu idzie, lecz o tytułowe 
słowo bambulec, które w poniższym cytacie zazna-
czam, wyróżniam pogrubieniem czcionki. 

Walka z Szatanem to piękna sprawa. W mojej maleńkiej 
wioszczynie suwalskiej, jeszcze za cara, sto lat temu, w starej 
wierzbie na końcu wsi mieszkał diabeł. Pysk miał czarny jak sagan 
z kuchni zdjęty, a ogon na dwa metry. Tym ogonem jak chlasnął, 
to zająca zabijał albo lisa. Dla zabawy zabijał, bo dla diabłów 
śmierć to jest zabawa. 

Stare kobiety z nieszporów wracały z obrazem przenajświęt-
szym w pozłocistej ramie i pod szkłem. Ten obraz przed wierzbą 
postawiły, bo wiadomo, że takiej świętości diabeł nie wytrzyma.  
A ten ogonem cudowny obraz odkręcił, do wierzby go wciągnął  
i zeżarł z ramą i szybą, aż chrupało. Taki był. Dopiero ksiądz 
bambulców kazał na polu nazbierać sporą górkę i przy tych ka-
mieniach straż modlitewną trzy dni i trzy noce chłopy trzymali. 
Na koniec święconą wodą ksiądz kropił, a tymi bambulcami cała 
wieś w wierzbę ciskała. Piszczał czarci pomiot, jak oberwał, aż  
w korzenie wierzby się schował. Pierwszą wojnę przeżył, drugą 
przeżył, a jak w 1945 Ruskie Niemców gnały, to z hitlerowcami 
uciekł do Berlina. Do dziś podobno restaurację tam prowadzi.  
Za barem stoi, kopyt nie widzisz, nie poznasz. 

Słowa bambulec nie odnajduję w Słowniku gwar 

polskich IJP PAN. „Wioszczyna suwalska” to prawdo-
podobnie Zakąty2, soł. Krusznik, gm. Nowinka, pow. 
augustowski. A może autor użył tu słowa znanego 
sobie z dzieciństwa, z Małkini Górnej w pow. ostrow-
skim (Ostrów Mazowiecka)? 

W szerszym planie SKWCS chciałoby zgromadzić 
ekspresywne emocjonalne nazwy kamieni, dużych lub 
budzących emocje, takie jak na przykład przy przy-
padkowym uderzeniu w takowy, wystający z ziemi, 
palcami bosej stopy. Coś jak kamor. 

Wyszukujmy.                                                                 A.C. 

                                                           
1 https://www.facebook.com/jezykojczysty?ref=ts&fref=ts 
2
 http://www.poranny.pl/apps/pbcs.dll/article?AID=/20060828/BIALYSTOK/60827007 


