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ki?Historia Karolinki i Karliczka jest dla nas 
żywą legendą. Wspomnienia nabierają barwy, 
kiedy oglądamy pożółkłe fotografie a losy po-
szczególnych naszych przodków plątają się mię-
dzy sobą i tworzą obraz przeszłości. Do dziś nie 
mamy pewności, czy piosenka z takim kunsztem 
rozsławiana przez zespół „Śląsk”, jest wzorowa-
na na wydarzeniach z życia naszej praprababci, 
lecz mocno w to wierzymy, bo i wiele faktów za 
tym przemawia.

„Historia o Karolince, co to szła do Gogolina” podczas Gminnych Dożynek w Bzinicy 
Starej 9 września 2018 roku. Przedstawienie z udziałem chóru „Kantata” i Zespołu 
Pieśni Regionalnej z Dobrodzienia, Orkiestry Dętej z Szemrowic oraz Teatru Mimo-
wolnego i MaMeMik z Domu Kultury w Dobrodzieniu, realizowane w ramach projektu 

grantowego Lokalnej Grupy Działania Kraina Dinozaurów z siedzibą w Ozimku
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W opowieści o Karolince i Karliczku z okolic 
Dobrodzienia – jak w znakomitym melodramacie 
– pojawiły się wątki miłosnego zauroczenia, nie-
spełnionego romansu, wiejskiej rzeczywistości prze-
łomu wieków, tragicznego w skutkach wypadku 
i szczęśliwego związku małżeńskiego w następnym 
pokoleniu, a wszystko osadzone w konkretnych re-
aliach funkcjonowania śląskich wsi.

W tamtych czasach i w tamtej wspólnocie 
religijnej obowiązujące zasady sprawiały, że tego 
rodzaju  romans nie mógł się udać. Rodzice Karo-
linki wcześnie wydali ją za mąż. Poślubiła miesz-
kańca swojej rodzinnej wioski. 

Na pytanie, czy śląska piosenka opowiada 
o dziewczynie o nieprzeciętnej urodzie i zaletach 
charakteru oraz jej przystojnym i błyskotliwym 
adoratorze z okolic Dobrodzienia, możemy od-
powiedzieć że jest to prawdopodobne, lecz nigdy 
nie uzyskamy jednoznacznej i pewnej odpowiedzi. 
Jednakże pojawiające się wątpliwości i stwierdze-
nia, że to nieuprawnione porównanie lub jedy-
nie legenda, nie zmienią faktu, że w czasie, kiedy 
powstawała ostatnia wersja piosenki o Karolince 
i Karliczku, na naszej ziemi żyły osoby o podob-
nych imionach i przeżyciach.

Poszła Karolinka do Gogolina,
a Karliczek za nią, z flaszeczką wina.
Szła do Gogolina, przed sie patrzała,
ani się na swego synka szykownego

nie łobejrzała.

Nie goń mnie Karliczku,
czego po mnie chcesz?

Joch ci już pedziała,
nie byda cię chciała,
som to przeca wiesz.

Wróć się Karolinko,
bo jadom goście!

Jo sie już nie wróca,
bom już na moście.

Wróć się, Karolinko,
czamu idziesz precz?

Nie odpowiem tobie,
po swojemu zrobie,
to nie twoja rzecz.

Nie odpowiedziała,
synka odbieżała.

Łoj, łokropno rzecz!


