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KÓRNIK

JAK PIOTREK
ZOSTA PIERDO
iemal kady mieszkaniec Poznania, powiatu poznaÌskiego, a nawet Wielkopolski kojarzy
powiedzenie „pierdoa z Gdek”. Niewielu natomiast wie, jaka jest jego historia. Skd ten
pierdoa siÅ wzi? A pierdoa ma swoje imiÅ i nazwisko. To Piotr Paluch, oczywiycie
pochodzcy z Gdek, który w 870 roku wraz ze swoimi kolegami pomaszerowa na wojnÅ
prusko-francusk. Jako e Wielkopolska bya wówczas pod zaborem pruskim, to Piotr waynie do
tej armii zosta wcielony. Trudno byoby go jednak nazwaÁ dobrym onierzem, bo bardzo szybko
znalaz siÅ po drugiej stronie frontu. Nie trafi jednak do niewoli, poniewa Francuzi bardzo go
polubili.
Do tego stopnia, e „po swojemu” przerobili jego imiÅ i nazwisko. Piotr to oczywiycie
francuski Pierre, a Paluch w tamtejszym jÅzyku tumaczy siÅ jako doigt, co czyta siÅ „dua”.
Mieszkaniec Gdek sta siÅ zatem panem o imieniu i nazwisku Pierre Doigt (czyt. dua). Nasz
bohater w swojej nowej ojczy|nie czu siÅ jak pczek w mayle, ale po wojnie musia wróciÁ na
ojczyzny ono. W domu zgrywa ywiatowca, mówi duo i czÅsto, tyle tylko, e chÅtniej po
francusku ni po polsku. To nie pomagao mu w odywieaniu starych kontaktów czy te
nawizaniu nowych znajomoyci. A e cierpliwoyÁ rdzennych mieszkaÌców Gdek miaa swoje
granice, to koledzy nie|le zoili mu skórÅ.
Argumenty siowe przyniosy efekt, bo Pierre ponownie sta siÅ Piotrem i przypomnia sobie
ojczyst mowÅ. W tym momencie przylgnÅo ju jednak do niego przezwisko „pierdoa”,
pochodzce od jego francuskiego imienia i nazwiska. I tym waynie sposobem powstao
powiedzenie „pierdoa z Gdek”. Okreyla siÅ nim ludzi, którym nie zamyka siÅ buzia, s
gaduami, a przy tym czÅsto opowiadaj niestworzone historie. Rozwizywaniu jÅzyka
pomaga oczywiycie kilka yków mocniejszego trunku i nic dziwnego, e w naszym regionie
powstao piwo o nazwie „Pierredoa z Gdek”. Ciekawe, czy ma wziÅcie w tej niewielkiej
wsi pod Kórnikiem?

N

