
Numer specjalny 2012   Rok I  Egzemplarz bezpłatny  ISSN 2299-4327

Kulturalnik
 Kulturalny Kwartalnik Miasta i Gminy Mordy

Numer specjalny „Kulturalnika” został wydany w ramach projektu Polszczyzna - mój skarb, który został 
dofinansowany ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu „Promocja języka polskiego”, 

który towarzyszy kampanii społeczno-edukacyjnej „Ojczysty - dodaj do ulubionych”.



               Od Redakcji                       

    

     
 Drodzy Czytelnicy,

nasz język ma już wielowiekową historię. Jest drugi, 
po rosyjskim, pod względem liczby użytkowników  
w rodzinie języków słowiańskich. Na obszarze Unii 
Europejskiej stanowi największy język.

 Celem programu „Promocja języka polskie-
go”, realizowanego przez Narodowe Centrum Kultury  
w ramach kampanii społeczno-edukacyjnej „Ojczysty 
– dodaj do ulubionych” jest kształtowanie twórczych, 
odpowiedzialnych i świadomych postaw wobec języ-
ka oraz budowanie kompetencji językowej poprzez 
popularyzację wiedzy o języku polskim oraz dosko-
nalenie sprawności w posługiwaniu się polszczyzną. 

 W numerze specjalnym „Kulturalnika” reali-
zjemy powyższe cele. Dowiecie się tu Państwo mię-
dzy innymi skąd pochodzi polszczyzna, czy wszystkie 
wyrazy mają polskie pochodzenie, czym jest Rada 
Języka Polskiego, czym jest nowoczesny patriotyzm 
językowy oraz poznacie uchwały ortograficzne.

 Nasz język ojczysty skrywa całą historię. Nie 
tylko językową. Jest skarbnicą wiedzy, więc uważaj-
my, by był on czysty...

 Polszczyzna to nasz wspólny skarb. Pamiętaj-
my o tym.

 
        ŁUKasz a. WaWRyNiUK

 REDaKtOR NaCzElNy   

 spis  t reś c i
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z historii języka 

Skąd jesteś, polszczyzno?
 Język polski należy do wielkiej rodziny języków 
praindoeuropejskich. Wywodzą się one z prajęzyka, 
zwanego językiem praindouropejskim, którym po-
sługiwano się mniej więcej przed trzema tysiącami lat 
przed naszą erą. W wyniku wędrówek w poszukiwaniu 
lepszych warunków życia, Praindoeuropejczycy podzie-
lili się na kilkanaście grup. W ciągu kilkudziesięciu wie-
ków plemiona indoeuropejskie zasiedliły całą Europę  
i znaczną część azji. Wraz z różnicowaniem się kultur 
ludów różnicowały się także ich języki. Najpierw wyło-
niły się duże wspólnoty językowe, np. italska, słowiań-
ska, irańska, bałtycka. Wraz z upływem czasu w ich 
obrębie następował dalszy podział. Doprowadził on do 
powstania bardzo wielu języków narodowych.
 Wszystkie języki słowiańskie rozwinęły się od 
pierwotnego języka, zwanego językiem prasłowiań-
skim. Współcześnie do tej rodziny językowej zalicza się 
14 języków, klasyfikowanych ze względu na ich historię 
i związki pokrewieństwa w trzech grupach:
1.) grupa zachodniosłowiańska – języki: polski, czeski, 
słowacki, dolnołużycki, górnołużycki;
2.) grupa wschodniosłowiańska – języki: ukraiński, bia-
łoruski i rosyjski;
3.) grupa południowosłowiańska – języki: słoweński, 
serbski, chorwacki, macedoński, bułgarski i starocer-
kierwnosłowiański. 
 Współcześni badacze języka przyjmują, że języki 
bałtyckie (m. in. litewski, łotewski) i słowiańskie – za-
nim ostatecznie usamodzielniły się – tworzyły pewną 
wspólnotę kulturowo-językową, zwaną współnotą bał-
to-słowiańską, która później została rozbita. Ślady tego 
są rozpoznawalne do dzisiaj w gramatyce i w zasobie 
leksykalnym polszczyzny.
 Poza tym pomiędzy wszystkim grupami języków 
indoeuropejskich istnieje nadal swoiste podobieństwo 
wskazujące na wspólny rodowód. Niektóre rdzenie po-
wtarzają się w wielu językach (np.: praindoeuropejskie 
*noktis, czeskie noc, francuskie nuit, białoruskie ноч, 
angielskie night, hiszpańkie noche, niemieckie Nacht, 
szwedzkie natt).
 Polszczyzna posiada charakterystyczne cechy, 
które ją wyróżniają od innych języków słowiańskich. 
tylko ona zachowała odziedziczone z prasłowiańszczy-
zny samogłoski nosowe ą oraz ę. Ma też stały akcent 
wyrazowy, który pada (poza wyjątkami) na przedostat-
nią sylabę. W języku polskim istnieje, nie znana innym 
językom z grupy, wymiana głosek: samogłoska e, sto-
jąca po spółgłosce miękkiej, a przed spółgłoską przed-
niojęzykowo-zębową (t, d, s, z, n, ł, r) przekształca się  
w o, np.: wi-e-dziesz – wi-o-dę, pi-e-śń – pi-o-senka. zja-
wisko to nazywa się przegłosem polskim.

 ze wzglęgu na kryterium filologiczne (czyli fakt 
występowania pisanych zabytków j. polskiego) dzieje 
polszczyzny dzieli się na dwie doby (epoki): przedpi-
śmienną (do 1136 r.) oraz piśmienną – od 1136 r. Gra-
nicę między nimi stanowi rok 1136. Wtedy prawdopo-
dobnie sporządzono tzw. Bullę gnieźnieńską. Co prawda, 
tego dokumentu nie sporządzono w Polsce, ani nie jest 
napisany po polsku, ale w jego tekście łacińskim wystę-
puje aż 410 nazw miejscowych i osobowych, na podsta-
wie których można zrekonstruować system fonetyczny 
dawnej polszczyzny.
 ze względu na kryterium historycznojęzykowe 
(decyduje o nim wewnętrzny rozwój języka) wyróżnia 
się 3 okresy: staropolski (od początków polszczyzny, tj. 
X w. do XV/XVi w.), średniopolski (wieki: XVi, XVii  
i XViii do roku 1772) oraz nowopolski (1772-1939). 
Najnowszą historią języka polskiego (od 1945 r.) zajmu-
je się nauka o współczesnej polszczyźnie. 
 W początkowej fazie rozwoju polszczyzny było 
odwrotnie niż jest dziś. Obecnie nasz system posiada 
tylko kilka samogłosek. Przedpolski posiadał ich ponad 
dwa razy więcej. istniał iloczas, czyli krótkość i długość 
samogłosek. Każda samogłoska, podobnie jak w łaci-
nie czy w języku angielskim, miała oba warianty: krótki  
i długi. W polszczyźnie zjawisko iloczasu zanikło  
w XV w. ale nie bez śladu. samogłoski pierwotnie długie 
przekształciły się w tzw. pochylone, o odmiennej barwie  
z powodu podwyższenia artykulacji. Pochylone a zbli-
żyło się do o, pochylone o do u (pisanego dziś jako ó), 
pochylone e do i lub y. O tym, jak te samogłoski brzmia-
ły, możemy dowiedzieć się dzięki niektórym gwarom,  
w których pochylone a, o, e przetrwały. W języku ogól-
nym pozostał po nich jedynie ślad w ortografii (litera ó). 
Dlatego uczymy się, że ó wymienia się na o. Jest to histo-
rycznie umotywowane.
 Prasłowiańszczyzna miała nie tylko samogłoski. 
istniały również półsamogłoski: jery twardy i miękki. 
Nie wiemy jak brzmiały te krótkie dźwięki, ponieważ 
albo zanikły (np. na końcu wyrazu), albo uległy woka-
lizacji (tzn. stały się samogłoskami) jeszcze w okresie 
przedpiśmiennym polszczyzny. Jerowe pochodzenie 
ma tzw. e ruchome. Pojawia się ono tylko w niektórych 
formach gramatycznych danego wyrazu, np. worek –  
w worku. 
 Oprócz samogłosek istniały jeszcze sonanty 
(głoski sonorne: r, l, m, n), które pełniły funkcję zgło-
skotwórczą. Były one w opozycji twardy-miękki. z daw-
nego miękkiego r, takiego, które istnieje w j. rosyjskim 
(rieka) powstało nasze rz. to dlatego w regule ortogra-
ficznej następuje wymiana r:rz.
 Polszczyzna od wielu wieków żyje, rozwija się.  
W niej zapisane są dawne dzieje i język naszych przod-
ków. Nasz język zawiera w sobie swoją historię. Na pod-
stawie współczesnej formy możemy zrekonstruować 
formy prasłowiańskie i przedstawiać kolejno ewolucję 
formy danego wyrazu. Polszczyzna – to nasz wspólny 
skarb.  Dbajmy o niego.  
                                                      ŁW 
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z historii języka polskiego

Katarzyna Janiak

Cudze chwalicie,  
swego nie znacie... 

 Jedną z tendencji współczesnej polszczyzny jest 
niewątpliwie ogromna ilość zapożyczeń, czyli zwrotów 
pochodzących z innego języka, a przyswojonych na grunt 
polski bądź to pod zmienioną formą fonetyczną, np.:
bagietka – baguette (francuskie), 
makijaż – maquillage (fr.), 
restauracja – ristorante (włoskie), restaurant (angielskie),
bądź brzmiących oryginalnie zarówno w języku obcym 
jak i naszym, np. sport, pub, weekend, bar, lunch, t-shirt 
itp.
 Nasuwa się pytanie: skąd tyle zapożyczeń w na-
szym języku? Odpowiedzi jest wiele. Ogromna chłon-
ność polszczyzny spowodowała, że do naszego języka 
przenikały obce zwroty, które dziś czują się, rzec by 
można, bardzo „swojsko”. zapożyczenia niemieckie (np. 
handel), czeskie (hołota), rosyjskie (czajnik), francu-
skie (pejzaż), tureckie (tapczan) przenikały na drodze 

kontaktów gospodarczo-handlowych między Polską 
a krajami sąsiadującymi. Wojny, napływ do Polski ob-
cojęzycznych mieszkańców – to wszystko przyczyniało 
się do pogłębiania i upowszechniania zapożyczeń w na-
szym języku. Dziś obserwujemy przeważającą ilość in-
ternacjonalizmów pochodzenia angielskiego: sport, je-
ans, weekend, pub, kawa, szef. Ma to związek z rosnącą 
modą na język angielski. także ogromna rola mediów, 
cyfryzacji, komputeryzacji przyczynia się do tak dużej 
liczby anglicyzmów w polszczyźnie. Ciekawy jest fakt, 
niemożności zastąpienia niektórych zapożyczeń, bo np. 
jak zastąpić polskim odpowiednikiem słowo weekend? 
Jedyne, co się nasuwa to: piątek, sobota, niedziela... Nie-
stety, brzmi to znacznie dłużej. Polszczyzna bowiem 
dąży do jak największej skrótowości.  
 z pewnymi zapożyczeniami musimy się pogo-
dzić. Nie da się ich wyeliminować, ale inne z pewnością 
znajdą odpowiednik w języku polskim, np. szef –  prze-
łożony. Pamiętajmy, by zachować zdrowy rozsądek i nie 
nadużywać zapożyczeń. Owszem są one potrzebne, ale 
ich nadmiar zwyczajnie może szkodzić naszemu dobre-
mu smakowi i walorom estetycznym wypowiedzi.

Katarzyna Janiak – polonistka, kulturoznawca, 
a w przyszłości logopeda. Od dawna interesuje się 
historią Mórd i okolic,skąd pochodzi. Pasjonuje 
się onomastyką, językoznawstwem współczesnym, 
lingwistyką. W wolnym czasie zgłębia tajniki lo-
gopedii i języków obcych, w tym łaciny i greki.

Komunikacja językowa

Ja chcieć buy nowa 
television...

 Aby człowiek z człowiekiem mógł porozumieć 
się, muszą zostać spełnione pewne warunki. Komuni-
kacja językowa, czyli porozumiewanie się ludzi za po-
mocą znaków językowych, zakłada istnienie nadawc y  
i odbiorc y. ten pierwszy wypowiada lub pisze to, 
co chce przekazać temu drugiemu, czyli adresa-
towi  (odbiorcy) komunikatu. Komunikat  (prze-
kaz, informacja) to nic innego, jak to, co chce-
my przekazać za pomocą języka drugiej osobie, 
czyli treść przekazywana. Musi on dotrzeć do odbiorcy,  
a zatem między nadawcą komunikatu a jego odbiorcą 
musi zaistnieć kontakt . ale to jeszcze za mało.
 Jeśli będzie rozmawiać, na przykład, anglik  
z Polakiem, którzy znają tylko swoje ojczyste języki, to 
jawi się duże prawdopodobieństwo, że nie zrozumieją 
nawzajem swoich komunikatów. Muszą znać wspólny 
język, a więc posługiwać się wspólnym kodem. 

KONtEKst
KOMUNiKat

NADAWCA                                           ODBIORCA
               KONtaKt (KaNaŁ)        

KOD
 Nadawca (adresant) i odbiorca (adresat) muszą 
znać kod, czyli język, w którym się porozumiewają, 
czyli inaczej: słownictwo i gramatykę danego języka. 
Wtedy mogą budować poprawne i zrozumiałe komuni-
katy. Każdy nadawca ma swój cel, dla którego podejmu-
je rozmowę. Nazywamy go intenc ją  wypowiedzi .  
W komunikacie Wybacz mi moje podłe zachowanie... in-
tencją nadawcy jest prośba o wybaczenie, przeprosiny.  
Komunikacja językowa musi odbywać się w określonej 
sytuacji, a więc w danym kontekście . Niezrozumienie 
komunikatu przez odbiorcę czy też przeszkody w jego 
odbiorze nazywamy szumem w kanale .  
 Jeżeli akt komunikacji ma określone intencje wo-
bec odbiorcy (pytanie, życzenie, prośba, rada itp.), wtedy 
taki akt określamy jako akt  mowy. Może mieć on róż-
ne funkcje komunikatywne: informatywną (najważniej-
szy jest przekaz informacji), impresywną (perswazyjną) 
– gdy nadawca chce wpłynąć na odbiorcę, nakłonić do 
swoich racji; poetycką, ekspresywną (najważniejsze są 
wyrażane emocje) i fatyczną, czyli mającą na celu pod-
trzymanie rozmowy, kontaktu.

Leon K.
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Violetta Machnicka

Śmiać się czy płakać? – o nietypowych 
pomysłach nazewniczych uzasadnio-

nych tradycją, uprawomocnionych 
przez urzędy

     Obserwacja przydrożnych znaków informujących  
o nazwach poszczególnych miejscowości pozwala za-
uważyć niewątpliwą inwencję nazewniczą Polaków, for-
malnie usankcjonowaną przez urzędników. 
    z założenia nazwy własne w przeciwieństwie do nazw 
pospolitych (apelatywów) przede wszystkim oznaczają, 
a nie znaczą, czyli służą identyfikacji nazywanych obiek-
tów, nie zaś ich charakterystyce. Jak wiadomo, geneza 
nazw miejscowych, zaliczanych do toponimów, jest dość 
zróżnicowana, gdyż mogą one pochodzić np. od ukształ-
towania danego terenu (Dolina, Górka, Kamieniec), flo-
ry i fauny specyficznej dla wybranego miejsca (Brzeziny, 
Lipiny, Wilcze Laski), od imion bądź nazwisk założycieli 
albo pierwotnych właścicieli wyodrębnionego skupiska 
ludzi (Janów, Plichtów, Warszawa). istnieją też nazwy 
miejscowe tzw. służebne, związane z siedliskami grup 
ludzkich, parających się w odległej przeszłości określo-
nymi zawodami, uwarunkowanymi potrzebami przyle-
głego grodu (Grotniki, Kowale, Strzelce). 
    zdarzają się jednak nazwy autentycznych miejsco-
wości, wywołujące u osób przyjezdnych co najmniej 
uśmiech albo zdziwienie, natomiast dla ludności za-
mieszkałej w nietypowo nazwanych wsiach i miastach 
mogą być one w pewnych sytuacjach po prostu kłopot-
liwe, a nawet krępujące. Do nazw odbieranych jako zna-
czeniowo niepuste należą chociażby tożsame z apelaty-
wami (różnice widoczne w zapisie) nazwy własne typu 
Barak, Buda, Chodaki, Kłopot, Nadzieja, Nędza, Niezgo-
da, Piekło, Szczęście, Tumidaj, Wińsko, Zadobrze, Żebry. 
Podobną semantyczną interpretację wywołują nazwy 
dwuczłonowe, np. Leśne Odpadki, Nowe Rumunki, Pod-
ła Góra, Wielka Bieda, Wielkie Oczy, Zimna Wódka, 
Zławieś Wielka. Uśmiech wzbudzają nazwy Chachalnia, 
Chichy, Ciućkowo, Kłopotnica, Kosmaty Borek, Sosenki-
-Jajki (wieś w gminie Mordy), Uciekajki, Wieś Kochanka. 
zabarwieniem humorystycznym odznaczają się stosun-
kowo liczne nazwy z kręgu „zwierzęcego”, np. Byczki, 
Cipki, Kaczynos, Knurów, Kokoszki, Kopytów, Kopytów-
ka, Koziegłowy, Kukadło, Nieświń, Psie Głowy, Ruja, Ry-
czywół, Sucha Psina, Suków, Wieprz. Bywają też nazwy 
przywołujące nieprzyjemne skojarzenia, związane np. 
z insektami – Robaczewo, Robakowo, także z brudem, 
brakiem higieny, brzydkim zapachem, np. Białykał (do 
roku 1999 Biały Kał), Ciemnoszyje (są też Czołomyje), 
Barłogi, Błoto, Gnojno, Zgniłe Łajno, Zgniłocha, Złe 

Mięso. Kolejne niemiłe asocjacje wiążą się z chorobami  
i śmiercią, np. Kostucha, Nosówka, Parchów, Ropianka, 
Zawały, Zgon. Niezbyt zachęcająco brzmią również na-
zwy Chamsk, Jęcznik, Jęczydół, Konowały, Paskudy, Plu-
gawice, Pogwizdów, Potworów, Pyskowice, Wygwizdów. 
Czasami za podstawy posłużyły nazwom określenia 
wybranych części ludzkiego ciała – zastanawiają zwłasz-
cza te, które odnoszą się do sfer intymnych, nierzadko 
traktowanych językowo wulgarnie, np. Cyców, Dupaki, 
Hujsko, Moszna, Pizdury, Pupkowizna, Sromów. Jako 
dwuznaczne można odczytać Pludry (dawny rodzaj 
spodni oraz pogardliwe określenie Niemców). Pozornie 
z „gaciami” wiąże się nazwa Swornegacie, w rzeczywi-
stości stanowiąca połączenie dwóch słów kaszubskich 
(swora – warkocz pleciony z korzeni sosnowych, wyko-
rzystywany do umacniania, czyli gacenia brzegów jezior 
i rzek).  Bywa, że w nazwach ujawnia się mało eufemi-
styczne lub przewrotnie ironiczne ujmowanie głupoty, 
np. Geniusze, Głupczyce, Głuponie. W ostatniej grupie 
szczególne miejsce zajmuje Pacanów, przez znaczną 
grupę użytkowników polszczyzny wiązany z postacią 
Koziołka Matołka, powołaną do życia w roku 1933 przez 
Kornela Makuszyńskiego (tekst) i Mariana Walentyno-
wicza (ilustracje). tymczasem Pacanów – podobnie jak 
wiele innych określeń miejscowości – stanowi tradycyj-
nie stosowaną nazwę w celach kpiarskich. zresztą nawet 
przysłowie o rzekomym podkuwaniu kóz w Pacanowie 
przywędrowało na ziemie polskie z zachodu i dopiero 
w XViii stuleciu zostało przystosowane do polskich re-
aliów. 
 zdaniem autorki niniejszego tekstu na wyjątkową 
uwagę zasługują dwie zna-
czące nazwy miejscowe, wy-
stępujące na terenie Polski: 
Niemyje-Ząbki (wieś w woj. 
podlaskim, w gminie Rud-
ka) oraz Wyrwisuka (wieś  
w woj. śląskim, w gminie 
Psary – tu zaskakuje także 
„dopasowanie” gatunkowe 
nazw „zwierzęcych”). 
 zwłaszcza ostatni 
przykład skłania do refleksji 
nad wymową skojarzeniową 
nazw własnych oraz nad oficjalnym zatwierdzaniem 
tego typu nazewnictwa.

Violetta Machnicka – profesor nadzwyczajny Uniwersy-
tetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, doktor habi-
litowany w zakresie językoznawstwa polskiego. Opublikowała  
5 książek: Aforyzmy i refleksje wybrane z „Kronik” (1874-1911), 
czyli ponadczasowa mądrość życiowa (2009), Bolesław Prus 
w Siedlcach i o Siedlcach (2009), Peryfrazy Bolesława Prusa 
(2011), Archaizmy leksykalne i frazeologiczne w „Kronikach” 
Bolesława Prusa. Słownik (2011), 100 lat myśli aforystycznej 
Bolesława Prusa (1847-1912). Antologia (2012) oraz ok. 50 ar-
tykułów, recenzji, sprawozdań, także za granicą. Pasjonatka-
twórczości Bolesława Prusa. Członkini Polskiego Towarzystwa 
Językoznawczego oraz Towarzystwa Kultury Języka.

Źródło:  www.hels.pl
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Kącik onomastyczny

Katarzyna Janiak

Mórd czy Mordów?
 

 Parafia Mordy położona jest na południo-
wym skraju historycznego województwa podlaskiego, 
w ziemi drohickiej, po północnej stronie rzeki Liwiec, 
od wielkich bagien będących źródłami Liwca ku za-
chodowi do wzniesienia koło Krześlina. Miasto Mor-
dy, centralny ośrodek gminny i parafialny, znajduje się  
w odległości 100 km na wschód od Warszawy i 18 km od 
Siedlec – czytamy w książce stanisława Byczyńskiego pt. 
Zarys dziejów parafii i miasta Mordy. Warto zastanowić 
się nad etymologią nazwy, która budzi wiele wątpliwo-
ści i kontrowersji. istnieją bowiem dwie tezy dotyczące 
pochodzenia nazwy Mordy. Jak podaje znany badacz 
stanisław Rospond: „od wyrazu morda= ’pysk’, zatem 
jest to nazwa pochodzenia ruskiego. U innego badacza, 
Kazimierza Rymuta znajdziemy następujące objaśnie-
nie: Miejscowość Mordy pochodzi od nazwy osobowej 
Morda. Nazwa osobowa użyta w formie liczby mnogiej 
tworzy nazwę miejscową. Miała ona charakter przezwi-
skowy. zatem w myśl tych teorii nazwę Mordy nale-
żałoby odmieniać jako: jadę do Mórd (nie: Mordów).  
 W świetle ludowych dociekań nazwa Mordy 
pochodzi od słów: ‘mord’, ‚mordować’. W Xiii wie-
ku na tym obszarze dochodziło do licznych łupieży  
i gwałtów. Nadto tędy wiodły szlaki najazdów łupież-
niczych Jadźwingów, a później Litwinów. Wreszcie na-
zbyt często niebezpieczeństwo zagrażało również od 
książąt ruskich, naciskanych przez Tatarów lub dzia-
łających z nimi wspólnie – podaje strona internetowa 

poświęcona Mordom. Podczas starć z wrogimi ple-
mionami dochodziło do brutalnych mordów na miej-
scowej ludności. zatem w myśl drugiej tezy, ludowej, 
odmiana nazwy Mordy przedstawiałaby się następu-
jąco: jadę do Mordów. Jeszcze inna teza akcentuje, 
że nazwa pochodzi od staroruskiego określenia sta-
wu ”mordo”, a zatem to miejscowość nad jeziorem.
 Początki miejscowości są datowane na rok 1408, 
wówczas została erygowana parafia w Mordach. W 1488 
roku Mordy uzyskały prawa miejskie na mocy przywi-
leju króla Kazimierza Jagiellończyka, uzyskanego przez 
stanisława Korczewskiego, w posiadaniu którego wów-
czas znajdowały się. Kolejno przechodziły do rąk Hle-
bowiczów, Ościkiewiczów, sapiehów. W 1529 roku mia-
sto nabył król zygmunt stary, a w 1552 roku zygmunt 
august nadał je Mikołajowi Radziwiłłowi. Miasto stało 
się ośrodkiem handlu i rzemiosła. W latach 1655- 1660 
Mordy doznały wielu zniszczeń podczas potopu szwedz-
kiego. W wieku XVii i XViii przechodziły we władanie 
rodów magnackich: Ciecierskich, Godlewskich, Rawi-
czów. W 1837 roku miasto przeszło w posiadanie rodzi-
ny zembrzuskich. Przed i wojną światową miasto liczyło 
4000 mieszkańców, w okresie międzywojennym liczba 
ta wahała się od 3200-3400 mieszkańców z czego poło-
wę stanowili Żydzi, zgładzeni później przez hitlerowców  
w treblince. W okresie powojennym w wyludnionym 
mieście drastycznie znikła większość warsztatów rze-
mieślniczych i sklepów, zmalała także liczba ludności. 
Od 1975 r. Mordy były w powiecie siedleckim, w woje-
wództwie warszawskim. 
 Do najważniejszych zabytków znajdujących się 
na terenie miasta należą: barokowy kościół z 1738 r.  
z późnobarokową fasadą, zespół pałacowo-parkowy  
z 1. poł. XiX wieku, znajdujący się w południowo- 
wschodniej części miasteczka, obecnie zdewastowany. 
 Podsumowując – poprawną językowo i etymolo-
gicznie formą genetivusa (dopełniacza) nazwy miejsco-
wej Mordy jest forma Mórd.

Poradnik językowy

Fajny, czyli jaki?
 Polacy dość często nadużywają przymiotni-
ka fajny. Mowią: To był fajny film. albo Radek jest 
fajny. W potocznej odmianie języka polskiego stał 
się on bardzo popularny, gdyż zastępuje wiele innych 
przymiotników, niekoniecznie tożsamych, ale zbliżo-
nych do niego treściowo. Fajny... To znaczy jaki? 
 Wyraz fajny pochodzi z języka jidysz, a w polszczyź-
nie pojawił się za pośrednictwem języka niemieckiego (fein –  
w dobrym gatunku). Większość ma problemy szukając syno-
nimów. Najczęściej wyrazy bliskoznaczne podawane przez 
Polaków to: ciekawy, interesujący, świetny, ładny. W powyż-
szym zdaniu, że Radek jest fajny, pytam się: jaki więc on jest?!? 

Czy ładny, miły, genialny? Muszę się domyślać lub dopytywać.
 By uniknąć takich sytuacji, możemy wykorzystać tak 
wiele konkretnych wyrazów. Oto niektóre z nich: wspaniały, 
śliczny, bajeczny, fantastyczny, genialny, boski, cudowny, feno-
menalny, niebiański, piękny, imponujący, pyszny, przepyszny, 
nieziemski, olśniewający, świetny, prześwietny, rewelacyjny, 
setny, szampański, w wielkim stylu, wymarzony, zachwycający, 
znakomity, znamienity. 
 zamiast mówić:
* Fajny widok za oknem., możemy powiedzieć: Piękny widok 
za oknem.;
* Ta książka jest fajna., możemy powiedzieć: Ta książka jest 
świetna/ciekawa.
 Jeśli będziemy stosować tylko najczęściej używa-
ne słowa, to nasze czynne słownictwo (tzn. zasób słów, 
jakie stosuje się jako nadawca) będzie bardzo ubogie.  
a przecież nie o to chodzi. Język trzeba ubogacać, upiększać.  
trzeba dbać o niego. sprawiać, by polszczyzna żyła.

 
WŁ
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Na straży języka polskiego

 Rada Języka Polskiego została powołana przez 
Prezydium Polskiej Akademii Nauk w 1996 r. W 1999 
roku jej działalność została ujęta przepisami Ustawy o ję-
zyku polskim. 
 Do zadań RJP należy m.in.: upowszechnianie wie-
dzy o języku polskim, jego odmianach, normach i kryteriach 
oceny jego użycia oraz proponowanie form językowych od-
powiednich w różnych sytuacjach czy rozstrzyganie wątpli-
wości językowych co do słownictwa, gramatyki, wymowy, 
ortografii i interpunkcji, a także co do stosowności stylistycz-
nego kształtu wypowiedzi. Rada Języka Polskiego poszukuje 
ponadto rozwiązań w zakresie używania języka polskiego  
w różnych dziedzinach nauki i techniki, zwłaszcza w dyscypli-
nach nowych (np. w informatyce), opininiuje nazwy (a także 
ich formy gramatyczne i ortograficzne) proponowane dla no-
wych towarów lub usług. W jej skład wchodzi 38 uznanych 
ludzi uznanych za kompetentnych w zakresie używania języka 
polskiego w różnych dziedzinach życia społecznego (języko-
znawcy, semiotycy, teoretycy literatury, historycy, prawnicy, 
przedstawiciele informatyki, medycyny, teologii i oświaty, 
antropolodzy kultury, dziennikarze, pisarze, aktorzy). Osobą 
zasłużoną dla powstania Rady jest jej pierwszy przewodniczą-
cy (1996-2000), prof. dr hab. Walery Pisarek. Od maja 2000 r. 
przewodniczącym Rady jest prof. dr hab. Andrzej Markowski. 
 zgodnie z Ustawą o języku polskim, co dwa lata Rada 
przedstawia sejmowi i senatowi Rzeczypospolitej Polskiej 
sprawozdanie o stanie ochrony języka polskiego. to ona też 
opiniuje słowniki językowe. W Radzie działa osiem komisji 
problemowych: Komisja Dydaktyczna, Komisja Języka Re-
ligijnego, Komisja Języka Prawnego, Komisja terminologii 
informatycznej, Komisja Języka w Mediach, Komisja Języka 
Medycznego, Komisja Ortograficzno-Onomastyczna oraz 
Komisja Kultury Żywego słowa. 
 
 Rada Języka Polskiego zatwierdza uchwały ortogra-
ficzne dotyczące spornych kwestii współczesnej polszczyzny. 
Poniżej zostały przedstawione najważniejsze treści tych doku-
mentów.

PISOWNIA NAZW WITRYN INTERNETOWYCH 
 słowa wchodzące w skład nazw witryn i portali in-
ternetowych piszemy wielką literą, z wyjątkiem spójników  
i przyimków, występujących wewnątrz tych nazw: Wirtualna 
Polska, Panorama Internetu.

ZASADY ZAPISU NIEMIECKICH LITER Ü, Ö, Ä
 Niemieckie litery ü, ö, ä można w tekstach polskich 
pozostawiać bez zmian lub zapisywać jako ue, oe, ae. Preferuje 
się pisownię oryginalną. Np. Müller lub Mueller, Schröder lub 
Schroeder.

ZASADA ZAPISU NIEMIECKIEJ LITERY ß 
 Niemiecką literę ß w tekstach polskich oddaje się 

przez „ss”. W uzasadnionych wypadkach można pozostać 
przy zapisie ß, np.: Straße lub Strasse.

ZASADY ZAPISU PODTYTUŁÓW CZASOPISM
I TYTUŁÓW JEDNORAZOWYCH DODATKÓW DO GAZET 

 Podtytuły czasopism oraz tytuły jednorazowych do-
datków do pism pisze się tak jak tytuły książek: wielką literą 
pisze się tylko człon pierwszy, pozostałe człony – małą literą. 
W tytułach stałych dodatków wszystkie człony oprócz spójni-
ków i przyimków pisze się wielką literą.

 Podtytułem jest formuła następująca każdorazowo 
po tytule czasopisma, umieszczona na jego stronie tytułowej  
(w zależności od układu graficznego – np. za tytułem albo 
właśnie po nim). Piszemy zatem: „tele tydzień. Popular-
ny magazyn telewizyjny”, „tele Świat. Magazyn telewizyjny”, 
„Cogito. szkoła – matura – studia – życie”. 
 stały dodatek ma własną numerację, ukazuje się re-
gularnie, w terminie znanym czytelnikom. Przykładowe stałe 
dodatki to „Niezbędnik inteligenta” (dodatek tygodnika „Po-
lityka”) oraz „Kujon Polski” czy „Duży Format” (dodatki „Ga-
zety Wyborczej”). 
 Jednorazowy dodatek jest okazjonalny, nie ma nume-
racji, a jego wydanie łączy się z jakimś wydarzeniem, a nie 
konkretnym terminem. takim dodatkiem jest np. „Książecz-
ka pierwszej pomocy” (dodatek do „Polityki”). 

ZASADA ZAPISU NAZWY LISTU ELEKTRONICZNEGO 
 Poprawna forma nazwy listu elektronicznego to  
e-mail, potocznie: mejl. Błędne zatem są formy: i-mail, i-mejl, 
imail, imejl.

ZASADA ZAPISU CZŁONÓW PODRZĘDNYCH
W POŁĄCZENIACH TYPU DUMAS OJCIEC 

 W nazwach typu Dumas ojciec, Dumas syn, Strauss 
starszy, Strauss młodszy, Paweł junior, Paweł senior itp. czło-
ny podrzędne powinny być zapisywane małą literą. Wyjątek 
stanowią połączenia tradycyjne, zwłaszcza dotyczące postaci 
starożytnych, np. Seneka Starszy. 

ZAPIS RZECZOWNIKÓW Z CZĄSTKĄ AFRO- 
 Rzeczowniki będące połączeniami cząstki afro- i na-
zwy mieszkańca kraju, kontynentu, regionu geograficznego, 
nazwy członka narodu, rasy i szczepu piszemy dużą literą, np.: 
Afroamerykanin.

ZAPIS POŁĄCZEŃ CZĄSTKI -LECIE I CYFR RZYMSKICH 
 Połączenie cząstki -lecie i cyfr rzymskich można sto-
sować do zapisu złożeń od rzeczownika z liczebnikiem wtedy, 
gdy liczebnik nie jest większy niż 39, a więc jeśli do zapisu 
nie trzeba użyć cyfr rzymskich oznaczonych znakami L, C, D, 
M, np.: X-lecie, XXXIV-lecie, XV-lecie. Błędne zatem są zapisy: 
CXXII-lecie czy MMXII-lecie.

ZASADY UŻYCIA ŁĄCZNIKA W WIELOCZŁONOWYCH 
NAZWACH MIEJSCOWYCH 

 z łącznikiem piszemy nazwy miejscowości, je-
śli są złożone z dwóch lub więcej członów, które wspólnie 
identyfikują jednostkę administracyjną lub geograficzną,  
a więc miejscowość lub jej część, np. dzielnicę: Bielsko-Biała,  
Krzesk-Królowa Niwa, Kobylany-Kozy, Ceków-Kolonia, Radzi-
ków-Stopki, Krynica-Zdrój, Rutka-Tartak, Warszawa-Okęcie, 
Warszawa-Śródmieście; Bielsko-Biała-Lipnik, Warszawa-Pra-
ga-Północ. 
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 Nie piszemy z łącznikiem nazw miejscowych, w któ-
rych jeden z członów nazwy miejscowej (przymiotnik) pozo-
staje w związku zgody (tzn. przymiotnik zgadza się z rzeczow-
nikiem pod względem przypadka, liczby i rodzaju) z głównym 
członem nazwy (rzeczownikiem), np.: Stok Ruski, Nowy Sącz, 
Suchodół Wielki, Nowe Łepki, Wólka Łysowska, Biernaty Śred-
nie, a także wtedy, kiedy pierwszym członem nazwy są wy-
razy: Kolonia, Osada, Osiedle, np.: Kolonia Ostrów (jak Kolo-
nia Ostrowska), Kolonia Wronów (jak Kolonia Wronowska), 
Osiedle Wilga, Osada Konin, Osada Leśna. 

ZASADY PISOWNI INICJAŁÓW 
1. Początkowe litery imienia i nazwiska, zakończone kropką, 
tworzą inicjały.
2. z dwuznaków literowych rz, sz, cz i trójznaku dzi oznacza-
jących jedną głoskę pozostawia się w inicjałach tylko pierw-
szą literę – zgodnie z ogólnymi zasadami pisowni skrótowców. 
Poprawny zapis to zatem: R. (np. Rzymowski, Rzepka), S. (np. 
Szymon, Szczepan, Szymański, Szymonowicz), C. (np. Czesław, 
Czesława, Czcibor), D. (np. Dzierżysław, Dzierżysława, Dziar-
ski, Dziekan).
3. zawsze zachowuje się w inicjałach (podobnie jak w skró-
towcach) dwuznak Ch., zarówno w wyrazach rodzimych,  
w których oznacza głoskę „ch”, jak i w wyrazach obcych, za-
czynających się od innych głosek (np. „sz”, „cz”, „k”). Popraw-
ny zapis to zatem: Ch. (np. Chrystian, Chryzostom, Chwalibóg; 
Chudy, Choma, Cholewa; francuski i angielski Charles [szarl/
cza:lz], angielski Christopher [kristofe:]).
4. W inicjałach imion i nazwisk dwu- i wieloczłonowych po-
mija się łącznik (podobnie jak w skrótowcach). Poprawny za-
pis zatem to np.: G.H.G. (Gustaw Herling-Grudziński), Z.K.S. 
(Zofia Kossak-Szczucka).

ZASADY ZAPISU SKRÓTU TYTUŁU DZIENNIK USTAW/ 
DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

 Poprawny skrót tytułu Dziennik Ustaw/Dziennik 
Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej to DzU albo Dz.U. Jeśli skrótu 
wymaga szczegółowy zapis miejsca umieszczenia aktu praw-
nego, zapis ten należy skrócić według wzoru: DzU/Dz.U. (RP) 
nr 15, poz. 30, z późn. zm. 

ZASADY ZAPISU NAZW MIESZKAŃCÓW TYPU  
ZABUŻANIN, KRESOWIANIN 

 Pisownia wielką lub małą literą nazw mieszkańców 
typu Zabużanin, Kresowianin uzależniona jest od znaczenia 
wyrazów podstawowych: kresowianin to mieszkaniec kre-
sów (‘pogranicza’), Kresowianin – Kresów (Wschodnich) 
(‘wschodniej części dawnej Polski’). Ponieważ rzeczownik Za-
buże ma właściwie takie samo znaczenie jak Kresy (Wschod-
nie), nazwę mieszkańca tych terenów powinno się pisać od 
wielkiej litery: Zabużanin, Zabużanka, tak jak Kresowianin, 
Kresowianka. Jeżeli chodzi zaś o pisownię nazwy mieszkańca 
miejscowości Zabuże, to oczywiście obowiązuje tu mała litera: 
zabużanin, zabużanka.
 Pisownia od wielkiej litery będzie obowiązywać rów-
nież w nazwach mieszkańców (jeszcze w słownikach niereje-
strowanych) innych terenów geograficznych czy też jednostek 
administracyjnych, tworzonych np. od podstaw: Naddniestrze 
(które formalnie nie jest jednostką administracyjną), Nad-
dnieprze, Zaolzie, zatem napiszemy: Zaolzianin, Nadnieprza-
nin, Naddniestrzanin.

ZASADY ZAPISU POTOCZNYCH JEDNOWYRAZOWYCH 
NAZW OŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH 

 Potoczne jednowyrazowe nazwy ośrodków dydak-
tycznych (przedszkoli, szkół i uczelni, bibliotek i in.) należy 
zapisywać od wielkiej litery – w cudzysłowie lub bez cudzy-
słowu, np.: 
- Państwowa Wyższa szkoła Filmowa, telewizyjna i teatralna 
– „Filmówka” lub Filmówka;  
- X liceum Ogólnokształcące im. Jana Śniadeckiego – „Śnia-
dek” lub Śniadek;  
- V liceum Ogólnokształcące im. Księcia Józefa Poniatow-
skiego – „Poniatówka” lub Poniatówka;
- ii liceum Ogólnokształcące im. Królowej Jadwigi – „Kró-
lówka” lub Królówka;  
- Biblioteka Jagiellońska – „Jagiellonka” lub Jagiellonka. 

ZASADY ZAPISU WYRAZÓW ZAKOŃCZONYCH LITERĄ -X 
 Wyrazy zakończone literą –x (skrótowce, nazwiska, 
nazwy geograficzne, wyrazy pospolite) możemy zapisywać 
dwojako: 
A.) w przypadkach zależnych (oprócz mianownika i wołacza) 
w miejsce -x kończącego wyraz w mianowniku piszemy połą-
czenie liter -ks-, np. Hortex, Horteksu, (o) Horteksie; Hendrix, 
Hendriksa, (o) Hendriksie; Halifax, Halifaksu, (o) Halifaksie; 
cardox, cardoksu, (o) cardoksie; maalox, maaloksu, (o) maalok-
sie;  
B.) w przypadkach zależnych pozostawiamy w zapisie tema-
tyczne -x-, np. Hortexu, Hortexowi, (o) Hortexie; Hendrixa, 
Hendrixowi, (o) Hendrixie; Halifaxu, Halifaxowi, (o) Halifa-
xie; cardoxu, cardoxowi, (o) cardoxie; maaloxu, maaloxowi,  
(o) maaloxie. 

ZASADY ZAPISU TYTUŁÓW CZASOPISM I CYKLI  
WYDAWNICZYCH 

 W tytułach – odmiennych i nieodmiennych – czaso-
pism i cykli wydawniczych oraz w nazwach wydawnictw se-
ryjnych piszemy wielką literą wszystkie wyrazy (z wyjątkiem 
przyimków i spójników występujących wewnątrz tych nazw), 
np. „Gazeta Wyborcza”, „tygodnik Powszechny”, „Polityka”, 
„Język artystyczny”, „to i Owo”, „Biblioteka Wiedzy o Prasie”, 
„typy Broni i Uzbrojenia”, „listy z teatru”, „Mówią Wieki”, 
„Po Prostu”, „a to Polska Właśnie”.  
 spójniki i przyimki występujące wewnątrz takich ty-
tułów piszemy małą literą. 

ZASADY ZAPISU WYRAZÓW KOSMOS I WSZECHŚWIAT 
 Wyrazy kosmos oraz wszechświat można w liczbie po-
jedynczej zapisywać obocznie: małą lub wielką literą: kosmos 
lub Kosmos, wszechświat albo Wszechświat; w liczbie mno-
giej oba słowa zapisujemy małą literą: kosmosy, wszechświa-
ty.  

 Rada Języka Polskiego zatwierdza także imiona.  
W 2007 r. lista imion z 1983 r. została poszerzona o 54 nowe. 
imiona, które się w nim znalazły, są zgodne z zasadami or-
tograficznymi polszczyzny oraz spełniają kryteria wska-
zane w ustawie Prawo o aktach stanu cywilnego. Oto one:
Abigail, Adriana/Adrianna, Aleks, Andrea, Andrzeja, Aneta/
Anetta, Anika/Annika, Antonia, Arian, Ariana/Arianna, Ar-
leta/Arletta, Bernadeta/Bernadetta, Bożena/Bożenna, Brajan, 
Cyntia,  Domicela/Domicella, Izabela/Izabella, Jagna, Jago-
da, Jessica, Jozue, Kamila/Kamilla, Karmen (żeńskie), Kewin, 
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Klaudian, Koryna/Korynna, Ksymena, Kuba, Liliana/Lilianna, 
Lotar, Maks,  Marcjana/Marcjanna, Marieta/Marietta, Marika, 
Martyna, Marzena/Marzenna, Mirela/Mirella,  Natan, Nataniel, 
Nel, Nikola, Nikoleta/Nikoletta, Noemi, Odetta, Pamela, Petro-
nela/Petronella, Rajner, Stela/Stella, Sylwana, Syntia, Wiliam, 
Wincent, Wioleta i Wioletta (nie: Violetta), Żaneta oraz Żanetta. 
 Ponadto Rada przygotowała listę imion, których na-
dawania dzieciom rodziców narodowości polskiej i obywatel-
stwa polskiego się nie zaleca. Wśród nich są: Abbadon, Akaina, 
Alexander, Alma, Andrzelika, Ardena, Arkhan, Bastian, Benja-
min, Bhakti, Boromir, Brian, Carmen i Carmena, Chiara, Clea, 
Cynthia, Dajana, Emaus, Ewan, Herrada, Jaila, Joshua, Julka, 
Karla, Klea, Krystina, Kuba (jako imię żeńskie), Lester, Lilith, 

Lorina, Majka, Malta, Martin, Martyn, Maxymilian, Maya, 
Merlin, Montezuma, Morena, Natasha, Nicol (żeńskie), Nicole 
(żeńskie), Nika, Nikol (żeńskie i męskie), Nikola (męskie), Ole, 
Opieniek, Pacyfik, Pakita, Poziomka, Radek, Rener, Ricardo, So-
fia, Tea, Teonika, Tonia, Tupak, Una, Unka, Veronika,Victoria, 
Violeta i Violetta, Wilga, Wilk, William, Xymena. 
 
 Rada swym zakresem działania obejmuje wszelkie spra-
wy dotyczące używania i rozwoju języka polskiego. Pełni bar-
dzo trudną funkcję jaką jest ochrona współczesnej polszczyzny. 

Ł. W.

Język i obyczaje

Joanna Kuć

Akty uszanowania i pozwolenia 
na zawarcie małżeństwa

 Ekscerpując źródła notarialne z pierwszej połowy 
XiX wieku, powstałe po przyjęciu przez Polskę Kodeksu Na-
poleona, natknęłam się na bardzo interesujące dokumenty. są 
to akty uszanowania i pozwolenia na zawarcie małżeństwa.  
z repertorium akt badanych kancelarii łukowskich – Józefa 
Kalasantego szaniawskiego i stanisława lipnickiego wynika, 
że należały do często praktykowanych czynności w owym cza-
sie, w latach 1810-1811 u obu rejentów zarejestrowano łącznie 
123 jednostki (63 akty uszanowania i 60 pozwoleń). liczba 
protokołów notarialnych jest zbliżona ze względu na wza-
jemność i dwukierunkowość wskazanych działań prawnych.  
W obu typach umów odnajdujemy też wiele sygnałów obu-
stronnych relacji tekstowych, w postaci nawiązań struktural-
nych oraz interakcji natury pragmatycznej, komunikacyjnej. 
 Akty uszanowania to krótkie, uroczyste prośby o bło-
gosławieństwo skierowane do rodziców syna – kawalera i cór-
ki – panny, pragnących zawrzeć związek małżeński, zawierane 
przez obywateli polskich i Żydów. Umowy, zwane zeznaniami, 
zanotowane w repertorium stanisława lipnickiego jako akt 
uszanowania zeznaie, sporządzone kolejno po sobie i wystę-
pujące najczęściej parzyście, por. l-11 i l-12, l-13 i l-14, s-1 
i s-2  itd.1, są dowodem na to, że uczestniczyły w nich rodzi-
ny obojga narzeczonych. Charakteryzują się też podobnym 
wstępem jak pozostałe typy notariatów, tzn. zawierają prezen-
tację stron, świadków i sugestię, że jest to zeznanie o mocy 
urzędowej: Jawnie, dobrowolnie y rozmyślnie zeznał y niniej-
szym zeznaie, co też ma potwierdzenie w określeniu przyszłe-
go pana młodego Zeznawiącym lub Zeznaiącym, zaś panny 
młodej Zeznawaiącą lub Zeznaiącą, por. l-3: Iż Zeznawaiący 
przychilaiąc się do chęci Szlachetnie Urodzoney Antoniny Brzo-
zowskiey Panny  Swietey Pamięci Szlachetnie Urodzonych To-
masza y Anny Brzozowskich Corki podług okazania Metryki, 
Lat Dwadzieścia Dwa i Miesięcy Siedm, maiącey, tu w Łukowie  
y Powiecie tymże zamieszkałey, stosuiąc się do Praw Kraiowych, 
Matce swoiey Szlachetnie Urodzoney Maryannie Borkowskiey 
Owdowiałey  we wsi Borkach Wyrkach w Parafij Zbuczyń-
skiey w Powiecie Siedleckim mieszkaiącey Akt Uszanowania 

tym Aktem Urzędowym dopełnia. Do aktów uszanowania  
stawali przeważnie kawalerowie znani z imienia, nazwiska, 
pochodzenia, stanu cywilnego, wieku i koligacji rodzinnych, 
czego odpowiednie adnotacje znajdują się już we wstępie 
dokumentów, por. s-29: Stawiąc się osobiście Starozakonny 
Abraham Leyzor Gecowicz, tu w Łukowie pod Numerem Sto 
Osiemdziesiąt przy Matce swoiey Gitli Gecowej mieszkający, 
Urzędowi swemu Znany, pełnoletni, na Ciele i Umysle zdrowy, 
do działania Urzędowego zdolny (...). Panien starających się  
o błogosławieństwo rodzicielskie odnotowano niewiele, re-
jenci identyfikują je w podobny sposób jak mężczyzn. Akty 
i pozwolenia zeznawano zawsze w obecności świadków, por. 
s-29: W przytomności Swiadkow, to iest Starozakonnych Abra-
hama Jakuba Leybusiowicza pod Numerem Sto Osiemdziesiąt 
i Jdzka Percowicza pod Numerem Sto Osiemdziesiąt Jeden (...) 
oraz przyszłej panny młodej, jeśli to kawaler składał swoim 
rodzicom uszanowanie, por. s-35: Jż tenże Zeznawaiący chcąc 
wniść w Związki Małżenskie z Urodzoną Franciszką Karwow-
ska Wdową we Wsi Swierczach Parafii Łukowskiey mieszkaiącą 
(...). informacją dodatkową, wyróżniającą badane akty spo-
śród innych typów źródeł, jest wiek przyszłych nowożeńców. 
 Mimo, że akty uszanowania dotyczą błogosławień-
stwa, są jednocześnie urzędowymi dokumentami mającymi 
umocowanie prawne, co notariusze zaznaczają każdorazowo 
w narracji, por. l-11: dopełniając Prawo Kodexu Wielkiego 
Napoleona pod artykułem Sto Pięćdziesiąt Jeden, wyrażo-
ne czynią dopraszaiąc się iak naypokorniey, aby im w Zwią-
zek Małżeński wniść Żądaiącym, Rady i Błogosławieństwa 
swoiego udzielić raczyli i zawrzeć z Sobą Związek Małżeński 
dozwolili  (...)2. Czasami powołują się też na kolejny arty-
kuł Kodeksu, co ma prawdopodobnie związek z pokrewień-
stwem rodzinnym, tj. żyjącymi rodzicami, mogącymi udzie-
lić pozwolenia na ślub, por. l-11: Iż Ciż Zeznawaiący chcąc  
z Sobą wniść w Związek Małżenski stosownie do Prawa Kode-
xu Wielkiego Napoleona pod Artykułem Sto Pięćdziesiąt Jeden 
i Sto Pięćdziesiąt Cztery wyrażonego, Akt Uszanowania (...). 
 W narracji poszczególnych aktów uszanowania nie 
ma znaczących rozbieżności, podobnie jak w ich budowie. 
Oznacza to, że prośby o błogosławieństwo mają typowe dla 
XiX-wiecznych umów elementy strukturalne, charaktery-
styczne dla tekstów matrycowych (kliszowatych), znorma-
lizowanych wzorami legislacyjnymi. tę schematyczność 
potwierdza po raz kolejny formuła finalna prezentowanych 
aktów, identyczna we wszystkich protokołach, por. s-43: Mocą 
niniejszego dobrowolnego Zeznania, które maiąc sobie głosno 
i wyraźnie przeczytane, Zeznawaiąca ze Swiadkami podpisała 
iak następuie (...), po której strony obecne u notariusza składa-
ły podpisy stwierdzające dokonanie się czynności prawnych.  
 Pozwolenia na zawarcie małżeństwa są reakcją ro-
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dziców na akty uszanowania złożone im przez nowożeńców, 
co oznacza, że są aktami asercji (oświadczeń woli), podobne 
formalnie i zależne od tych pierwszych, bowiem treść obu 
deklaracji jest bezpośrednio ze sobą powiązana sytuacyjnie, 
przedmiotowo, osobowo i czasowo. Narracja właściwa aktów 
pozwolenia, w formie ciągłej, zaczyna się od słów, por. s-2: Iż 
oni zapatrzywszy się na Akt Uszanowania przez Urodzonych 
Piotra Paszkowskiego i Antoninę Rolankę do Związku Mał-
żenskiego zabieraiących się sobie Zeznawaiacym Uczyniony 
i w Aktach Notaryusza pod dniem dzisiejszym zapisany, na 
Związek Małżenski między temiż nastąpić miany, Zycząc Jm 
Błogosławienstwa Boskiego, i najlepszego między sobą pożycia 
Zezwalaią (...). Wyraźnie więc kolejne umowy pozwoleń i ak-
tów uszanowania poprzez przywołanie w narracji kontekstu 
ich zawarcia są ze sobą powiązane. Obie formy notariatów są 
aktami deklaratywnymi. Pozwolenia, które są aktami zwrot-
nymi, notariusz określa aktami zezwolenia, co dodatkowo 
potwierdza w formule finalnej, por. s-2: tenże Akt Zezwolenia 
maiąc sobie głosno i wyraznie przeczytany (...). Poszczególne 
jednostki tego typu różnią się nieznacznie sformułowania-
mi, zwłaszcza w odniesieniu do udzielanego przez rodziców 
błogosławieństwa, por. s-2: Na Związek Małżenski między 
temiż nastąpić miany, Zycząc Jm Błogosławienstwa Boskiego, 
i najlepszego między sobą pożycia Zezwalaią (...); s-30: na 
tenże Związek Małżenski nastąpić miany, Błogosławiąc tymże 
przyszłym małżonkom Zezwala (...); s-47: na Związek Mał-
żenski (...) nastąpić miany, udzielaiąc im Błogosławieństwa 
swoiego pozwalaią Mocą niniejszego Zeznania swoiego (...). 
W s-80 dodatkowo pojawia się leksem nowożeńcy, por. na 
Związek Małżenski między temiż Nowożeńcami nastąpić mia-
ny, udzielaiąc im Błogosławieństwa swoiego pozwalaią (...). 
 W narracji jednostek tego typu uwidoczniają się nie-
znaczne różnice. Dotyczą one przywołania podstawy praw-
nej, gdyż zamiast stwierdzenia stosuiąc się do Praw Kraiowych 
w większości aktów zapisano stosownie do Prawa Cywilnego 
Artykułu Sto piendziesiąt Sześć (np. w l-66) lub stosownie 
do Prawa Cywilnego Artykułu Sto piendziesiąt Sześć Kodeksu 
Napoleona (l-106). Nieco odmienną formułę mogą mieć też 
adnotacje dotyczące chęci wstąpienia w związek małżeński, 
por.: l-67: Przychilaiąc się do chęci i usilnego starania Urodzo-
nego Andrzeia Grochowzkiego kawalera; l-69: Przychilaiąc się 
do chęci i zezwolenia Urodzoney Tereszy Krazuzkiey. Ekspo-
nują ją zwłaszcza parametry kontekstowe: charakterystyka 
uczestników komunikacji raz z perspektywy syna i przyszłej 
synowej, innym razem – rodziców, eksplicytne odwołania do 
wszystkich uczestników w obu typach aktów oraz analogie 
w ich przedstawianiu, por. s-12: Przedemną niżey podpisa-
nym Urzędnikiem Pisarzem Publicznym Aktowym Powiatu 
Łukowskiego do tego aktu wezwanym Stawiąc się osobiście 
Urodzeni, Franciszek Krasuski, niegdy Urodzonego Dominika 
Krasuskiego Syn z Żyiącą Maryanną z Jastrzębskich w Mał-
żeństwie spłodzony, w Wsi Zalesiu w Powiecie Łukowskim, 
Departamencie Siedleckim, na Dziedzictwie swoim mieszka-
jący, Urzędowi swemu znany, Pełnoletni, na Ciele i Umysle 
zdrowy, do działania urzędowego zdolny, y Agnieszka Sule-
jowna, Urodzonych Onufrego, y Franciszki z Zaleskich Ma-
łzonków Sulejow, Corka, w wyżey wyrażoney wsi Zalesiu przy 
Rodzicach mieszkająca, Urzędowi swemu znana, pełnoletnia, 
na Ciele i Umysle zdrowa, do działania Urzędowego zdolna,  
w Przytomności Swiadkow, to iest (...). zestawmy, dla przy-
kładu, s-13, będący pozwoleniem na zawarcie małżeństwa,  
w którym mamy wyraźnie odwrócenie ról prawnych: Prze-
demną niżey podpisanym Urzędnikiem Pisarzem Publicz-
nym Aktowym Powiatu Łukowskiego do tego aktu wezwanym 

Stawiąc się osobiście Urodzeni, Maryanna z Jastrzębskich, 
niegdy Urodzonego Dominika Krasuskiego Małżonka, po-
została Wdowa, we Wsi Zalesiu, w poszeszyi swoiey Doży-
wotniey Mieszkaiaca, Urzędowi swemu znana, Pełnoletnia, 
na Ciele i Umysle zdrowa, do działania urzędowego zdolna,  
y Onufry, tudzież Franciszka z Zaleskich Małżonkowie Su-
leja, także w Zalesiu w Powiecie Łukowskim, Departamencie 
Siedleckim, na Dziedzictwie swoim mieszkający, Urzędowi 
swemu znani, Pełnoletni, na Ciele i Umysle zdrowi, do działa-
nia urzędowego zdolni, w Przytomności Swiadkow to iest (...). 
 Wprawdzie oba typy aktów, tj. uszanowania i pozwo-
lenia, mogą być dzisiaj czytane w dowolnej kolejności, jed-
nak razem tworzą semantyczną całość, w której pierwszeń-
stwo ról prawnych jest wyraźnie założone. Wobec takich 
przesłanek, akt uszanowania jawi się jako tekst precedentny 
– prośba, która wywołuje odpowiedź w postaci pozwole-
nia na zawarcie małżeństwa. Pierwszeństwo relacji zakłada 
sytuacja komunikacyjna, zgodnie z którą rejent przedsta-
wia w enumeracji strony i świadków czynności prawnych 
w odpowiedniej kolejności i perspektywie. Równie wysoki 
jest stopień tematyzacji jednego teksu w drugim, bowiem 
oba akty uszanowania i pozwolenia skupiają swą uwagę na 
błogosławieństwie, będącym istotą opisywanych czynno-
ści prawnych. Odniesienia tematyczne są tu istotne i ścisłe,  
i sprawiają, że komunikacja w obu typach aktów: uszanowa-
nia i pozwolenia wiąże się z formami deklaratywnymi. Eg-
zemplifikują je stosowne fragmenty pozwoleń, por. s-30: na 
tenże Związek Małżenski nastąpić miany, Błogosławiąc tymże 
przyszłym małżonkom Zezwala (...); s-47: na Związek Mał-
żenski (...) nastąpić miany, udzielaiąc im Błogosławieństwa 
swoiego pozwalaią Mocą niniejszego Zeznania swoiego (...). 
 Czy są to formy archaiczne, czy nie, pozostawiam 
ocenie czytelników, jednak błogosławieństwo zawarte  
w formie aktu notarialnego u notariusza czy też udzielone 
bezpośrednio przez rodziców przyszłym nowożeńcom to 
piękny zwyczaj nie podlegający aksjologicznym ocenom.

Przypisy:
1  akty zawarte w kancelariach mają numerację zgodną z re-
pertorium akt, zostały opatrzone inicjałem nazwiska notariu-
szy, w celu ich odróżnienia.
2  Przytoczone fragmenty dokumentów mają ortografię zgod-
ną z oryginałami.

Joanna Kuć – doktor nauk humanistycznych w zakresie 
językoznawstwa diachronicznego, onomastyczka, logope-
da, uczestniczka wielu obozów gwaroznawczych prof. dr 
hab. Barbary Falińskiej i prof. dr hab. Henryki Sędziak, 
których rezultatem są liczne artykuły dialektologiczne  
i teksty gwarowe z Podlasia. Jej zainteresowania naukowe 
skupione są wokół zagadnień historycznej antroponimii 
podlasko-mazowieckiej, chrematonimii, rozwoju mowy 
dziecka, zaburzeń mowy i wad wymowy, profilaktyki lo-
gopedycznej, standardów komunikacji w korporacjach. 
Efektem tych ostatnich jest opracowanie haseł do polskiej 
wersji słownika biznesu (temat realizowany od 2010 r.  
z dr hab. Eleną Koriakowcewą). Obecnie przygotowała 
rozprawę habilitacyjną nt. polszczyzny XIX-wiecznych 
łukowskich aktów notarlialnych.
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twórczość

        
  Anielskie spotkanie

                                                                P. B.

to pusta noc, wiatr na drzewach,
On dziewczyny grób odwiedza.
Wokół ciemno na mogiłach-
Jasność jej duszy go nawiedza.

               << Mój ty Pawle ukochany,
                Miłujesz mnie jeszcze teraz?
                Nalej świętej wody w dzbany
                Jeśli mnie nadal kochasz...>>

 << O! anielo ma kochana,
Miłuję cię jeszcze bardziej.
Usycham z wyczekiwania;
zabierz mnie ze sobą dalej!>>

                 Rozmawiają, księżyc w pełni,
                 Martwe gałęzie wiatr trzęsie.
                 im się wszystko teraz spełni,
                 a wam –  siwizna na rzęsie!

Kochał ją bardzo za życia;
szczęście ich długo nie trwało...
Nie zaczęli jeszcze współżycia,
Do ślubu było tak mało...

                 Ona równie go miłowała;
                  „to nie miłość!” -  jej mówili.
                  aniela tego nie słuchała,
                  Choć słowami ją gwałcili.
 
za jej życia spotykali 
się na toroszynie.
W blaskach nieba całowali
się w tej pachnącej olszynie.

               schodzili się tam zgodnie.
               W oddali wody jeziora...
                Rozchodzili się pochopnie
               Wśród jasnych błysków azora.

aniela, o! Piękna była,
twarz jej anielska, cnotliwa,
Choć wiele złego przeżyła,
Mimo to była szczęśliwa.
            
                << Nie mogę cię wziąć ze sobą
                W zaświaty, mój drogi Pawle.
                 Ja duchem jestem z tobą
                 i w sercu twym mieszkam na dnie.

Przyciśnij mnie jeszcze mocno,
Niech serce sercu odpowie;
Nie karć oprawców zbyt ostro...
Wracaj już- przez sitowie...>>

                 Martwa cisza dookoła
                 i tylko nagły szum wiatru
                słychać, tylko jej głos woła:
                  << zło przeciwstawiaj dobru...>>

<< Jak nie karcić morderców ostro,
ich szkiełka jeszcze są w oczach!
im wnuki już teraz rosną;
tylko jam cały jest we łzach.>>

                 << trzy jesienie temu cnotę
                 Mi zabrali; tchu mi brakło...
                 Że dwóch ich było, więc potem
                 Udusili moje ciało...>>

<< Byłabyś ze mną tu jeszcze
Gdybym  wyszedł tam po ciebie;
lub żeby padały deszcze,
lub żeby błyski na niebie!!!

                 Żeby pogoda przeszkodziła
                 Nie spotkalibyśmy się wczora..
                 Żyłabyś, anielo miła,
                 Bylibyśmy na toroszynie
                                               teraz z wieczora.>>

Czy Bóg tak chciał, czy nie –  nie wiem.
Wiem, że się bardzo miłowali.
Jeszcze trochę wam opowiem:
słyszę grzmoty, wiatr w dali...

                 <<  Już się żegnajmy, już wracaj!
                 Jutro spotkamy się, szczerze;
                 Wracaj, ducha mego macaj
                 sercem swoim, mów pacierze.

Mów pacierze za nich, za mnie
a dostrzegaj piękno w każdej 
iskierce, ten świat jest piękny,
Pawle; nie trać chwili żadnej,
Korzystaj z życia, nim minie!>>

                 << Co mówisz, anielo miła?!?
                 Nie, nie będę tak żył, kocham
                 Ciebie; jest we mnie ta siła!>>
                 znikła, nie ma anieli. << Wracam>>.
                          
Wracał przez sitowie, ale
Nie poszedł dalej –  usiadł tam
Jakby nie dychał już wcale.
stwierdził gorzko: Czas nie leczy ran!!! 

                                                      Juliusz Polski
            

      
Moja piosnka (III)

trawa zapłakana,
trawa w rosę osnuta
Czeka do rana, ujrzeć 
Pragnie ciebie – o, słońce!

ty nadajesz trawie sens życia,
sens życia prawdziwy –
– trawa ujrzeć cię pragnie…

i nie zawsze cię ujrzy…

te obłoki, jak stado szarańczy,
zobaczyć ciebie nie pozwalają.

ale myśli nasze dotrą do nas.
Nie są nietopezim słuchem
Co odbiwszy – powraca.

twoje myśli nie powracają,
   nigdzie ani do nikogo.

  Juliusz Polski

  Mors
     
 Whenever a friend succeeds,  
  a little something in me dies.
    Gore Vidal
     
 Przestałem marzyć, jak  
  człowiek nie marzy, umiera.
   /anonim/

siedziała w parku na ławce staruszka;
twarz jej pełna cierpienia i radości,
twarz jej pełna była zamyślenia,
twarz jej pełna goryczy i słodkości.

Przysiadł się Pan, Piękny Pan, pełen gracji
i wartości, ugłaskał staruszkę
Po głowie; przybył tu z samej alzacji,
aby serce ludzkie odmienić w puszkę.

dotknął  staruszkę – 
–  nie ma staruszki...

znikła...

znikł Pan...

ławka pozostała
i park

gdzie 
zieleń przestawała być zielona...

Juliusz Polski
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twórczość

 Tondo Ingresa
 O! Palą się kadzidła tureckie
 Wśród leżących wygimnastykowane
 Niewiast osmańskich te ciała nagie.
 Jakże cudne łona odsłonione!

 słyszę muzykę, taniec rozkoszny,
 Etnośpiew z okrzykami: Merhaba!
 Kobieto czarna! trzymaj rytm miłosny,
 Pozwól dziewicom dosięgnąć nieba!

 ta dotyka piersi drugiej, tuli,
 Bada namiętnie, do się przyciska.
 (Ojej! za chwilę mnie ten dym zamuli,
 Bo tamtej włosy okadza z bliska!)

 Ponętne kształty w tym hamamie,
 tańczące leżące, obnażone
 Wstąpcie do wody, śmiało! swobodnie 
 Nasyćcie żądze niezaspokojone! 

 Chętnie wtarłbym olejek wam wszystkim,
 Ochoczo zagrałbym wam na flecie.
 Czy usłyszę teşekkür ederim...
 Ja wiem, malarz to wie, wy –  nie wiecie...

   Juliusz Polski

socjologia języka

Nazwy członków rodziny
 Socjologia języka (językoznawstwo socjo-
logiczne) to nauka na granicy językoznawstwa i so-
cjologii. Zajmuje się rolą języka w społeczeństwie  
i związkami zjawisk językowych ze zjawiskami spo-
łecznymi.
 Język familijny, czyli język rodzinny, język domowy, 
służy do komunikacji w kręgu rodzinno-przyjacielsko-są-
siedzkim. Łączą go silne i długotrwałe związki. słownictwo 
używane w języku familinym jest zupełnie inne od tego, któ-
rego używa się poza nim.
 Polska rodzina stanowi grupę, której członkowie 
pozostają wobec siebie w stosunkach równorzędności oraz 
nadrzędności-podrzędności. te zależności znalazły odbicie  
w języku, głównie w nazwach stopni pokrewieństwa oraz po-
winiwactwa. Oto jak formowały się one w dziejach polszczy-
zny.

Rodzice
Polszczyzna nie przejęła z epoki prasłowiańskiej nazwy na 
określenie ojca i matki jako jednego podmiotu. Wiązało się 
to głównie z dość późnym ustanowieniem małżeństwa. Właś-
ciwe nazwy zaczęły powstawać dopiero pod koniec średnio-
wiecza: oćce, starsi: ociec i mać, rzadziej: przyrodkowie, przy-
rodzeni, porodziciele, rodzina, przodkowie. Wreszcie powstała 
właściwa nazwa rodzice. Forma rodzic (pochodzi od rodzić, 
ród) pierwotnie znaczyła „krewny” i jest wtórna w znaczeniu 
„ojciec”, a także w znaczeniu dziś znanym: „jedno z rodziców”.

Małżeństwo
Poświadczenie tej nazwy dopiero od XV w. w dwóch znacze-
niach: „związek prawny kobiety i mężczyzny, mający na celu 
utrzymanie rodziny” oraz „mąż i żona; para małżeńska, mał-
żonkowie”. Obecne czasy przyniosły rozszerzenie znaczenia 
wyrazu małżeństwo, którym objęto związki homoseksualne.

Żona – mąż
to nazwy wyrażające stosunek powinowactwa między mał-
żonkami. Nazwa żona do czasów staropolskich znana była  
w znaczeniach: „żona (swego męża)” oraz „kobieta, niewiasta, 
białogłowa”. Później zachowała tylko znaczenie używane do 
dziś. Natomiast wyraz mąż dłużej utrzymywał oba pierwotne 
znaczenia: „mąż (swojej żony)” i „mężczyzna”.

Kobieta
Wyraz ten pojawił się w polszczyznie dopiero w poł. XVi w. 
z zapisów wynika, że wtedy miał znaczenie „głupia baba, nie-
stateczna,  nierozsądna niewiasta”, a może nawet „niewiasta 
lekkich obyczajów”, co poświadczają teź teksty z następnego 
stulecia. Dopiero od XViii w. ustaliło się znaczenie „dorosła 
osoba płci żeńskiej, małżonka”.

Mężczyzna
ten wyraz nie występował nigdy w naszym języku jako nazwa 
stopnia pokrewieństwa i powinowactwa.

Matka – ojciec
Nazwa matka od ok. XiV w. zastąpiła pierwotną, odziedzi-
czoną z epoki prasłowiańskiej mać. W staropolskich tekstach 
religijnych i w poezji świeckiej w znaczeniu „matka” wystę-
pują jeszcze 4 inne nazwy: rodzicielka, porodzicielka, rodzica, 
rodziczka.

Dokończenie na stronie 17

Źródło:  www.artfinder.com



 
13Kulturalnik    Numer specjalny 2012    Rok I

Kręte ścieżki gramatyki

Kręte ścieżki gramatyki?

 Gramatyka to taka kraina, której ścieżki tylko 
pozornie przypominają labirynt. Codziennie porusza-
nie się tymi ścieżkami nie sprawia nam przecież żadnego 
problemu. Może dzieciom jest z początku trudno – kiedy 
kilkulatki próbują budować coraz dłuższe zdania i często 
śmiesznie coś poplączą. albo jak poznają nowy, trudny 
wyraz – tak jak kiedy ostatnio pewien 4-letni Kubuś zde-
nerwował się, bo nie wiedział jak odmienić wyraz ko-
munikat a chciał powiedzieć, że jeszcze nigdy nie słyszał 
komunikatu ogłaszanego przez megafon. Dzieci szybko 
jednak rosną i niewiadomo kiedy biegają po ścieżkach 
gramatyki jak po własnym, dobrze znanym podwórku.
Jeśli komuś wydaje się, że gramatykę znają tylko polo-
niści – spieszę wyjaśnić, że to nieprawda. Dlatego, że 
znamy ją wszyscy, którzy mówimy, słuchamy, piszemy  
i czytamy w języku polskim.
 Na przykład nikt tak jak my, Polacy, nie rozróż-
nia części mowy polskiej. Nigdy na pytanie „co robisz?” 
nie usłyszałam odpowiedzi niegramatycznej, to znaczy 
zawsze ktoś odpowiadał mi CzasOWNiKiEM: nudzę 
się, pracuję, gotuję, spaceruję, itd. albo RzECzOW-
NiKiEM: kawę, obiad, pranie itd. Czy ktoś na pytanie 
„co robisz?” odpowiedział kiedykolwiek samym PRzy-
MiOtNiKiEM? to znaczy: zielony, gorący, pachnąca, 
nieświeże? Nie! a liCzEBNiKiEM? Np.
- Co robisz Pawle?
- Pięć.
a sPÓJNiKiEM?, np. :
- Cześć, co robisz Ewo?
- Ale i a.
 My tak doskonale znamy gramatykę, że po-
trafimy na pytanie „co robisz?” ułożyć całą opowieść, 
tak żeby ktoś, komu odpowiadamy na pytanie, wie-
dział nie tylko co robimy, ale i dlaczego, z kim, co na 
tym zyskamy etc – padają czasowniki, rzeczowni-
ki, spójniki, przymiotniki – odmienne części mowy 
odmieniamy aż miło, nieodmienne – zostawiamy, 
zgodnie z zasadami gramatyki w spokoju. tak, cza-
sami jakiś trudny wyraz sprawia nam problem, ale 
to dlatego, że nie mieliśmy potrzeby go używać.

 Gdybyśmy nie znali gramatyki, nie mogliby-
śmy przecież robić zakupów, oglądać telewizji, czytać 
czy podczas wizyty u lekarz mówić co nam dolega. Nie 
wierzę, że Państwo idą do lekarza i pokazują palcem na 
głowę, nie wypowiadając przy tym gramatycznych zdań  
a przypadkowe wyrazy, w przypadkowej kolejności… 
No, chyba, że jest z nami już naprawdę źle… ale naj-
częściej wszystko dokładnie objaśniamy, tak, żeby lekarz 
wiedział jak nas leczyć, odpowiadamy też na zadane 
pytania. tak, lekarze może piszą jak kura pazurem, ale 
gramatykę znają świetnie. Być może czasem są zmęczeni  
i niesympatyczni, ale nigdy nie spotkałam takiego, który 
powiedział: „Wykupią dziś ono receptą i jeść lekarstwem 
dzień prosić raz” mając na myśli „Proszę wykupić re-
ceptę jeszcze dziś i zażywać te lekarstwa raz dziennie”. 
Nawet zagraniczni lekarze praktykujący w Polsce starają 
się przestrzegać zasad polskiej gramatyki, chociaż dla 
cudzoziemców to dopiero jest labirynt!
 Oj, gdyby nie to, że my, Polacy tak świetnie poru-
szamy się po krainie Reguł Gramatyki, to dopiero byłby 
bałagan! Co tu dużo mówić. Decydenci z Unii Europej-
skiej czym prędzej rozpisaliby program nauczania nas 
gramatyki angielskiej albo francuskiej czy niemieckiej, 
żeby tylko móc od nas uzyskać odpowiedź na pytanie 
dlaczego zrezygnowaliśmy z reguł ojczystej gramatyki. 
swoją drogą chyba dużo trudniej uczyć się np. gramatyki 
angielskiej czy niemieckiej nie wiedząc czym różni się ko-
niugacja od deklinacji, liczba pojedyncza od mnogiej i że 
przymiotniki można stopniować… Najlepiej zrozumieć 
to najpierw na przykładzie swojego ojczystego języka. 
 to prawda, że nasz język jest bardzo trudny, 
ale przecież jesteśmy dlatego narodem inteligentnym!  
i tylko przez wrodzoną skromność mówimy, że nie zna-
my polskiej gramatyki. tak naprawdę – powtarzam – 
znamy ją świetnie. Nawet ostatnio słyszałam jak pewien 
pijany pan odmienił przez wszystkie przypadki (bez-
błędnie!) jeden brzydki wyraz, (ten na literę„k”) mając 
chyba na myśli jakąś panią. a w zeszłym tygodniu sły-
szałam na własne uszy jak inny pan (trzeźwy) odmienił 
inny wyraz (ten na „ch”) też przez wszystkie przypadki 
w kontekście nieumiejętnej jazdy samochodem jeszcze 
innego pana. Ci eksperci od deklinacji, zapytani czy zna-
ją reguły polskiej gramatyki  zapewne odpowiedzieliby, 
że nie… a przecież znają!
 Reguły panujące w naszej polskiej gramatyce są 
nam bliższe niż może nam się wydawać. My nie mogli-
byśmy żyć bez sensu naszego języka!

Danuta K.

 Coraz częściej w związku z postępującą demokra-
tyzacją obyczajów młodzi ludzie używają wobec ludzi od 
siebie starszych, z którymi są na pan/pani, formy pożeg-
nania Do zobaczenia. Jest to niestosowne  zachowanie.  

 
Użycie tej formy jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy 
rozmówcy są na „ty” albo gdy pożegnanie w tej formie 
wypowiada osoba wyższej rangi do osoby rangi niższej, 
np. nauczyciel do ucznia, prezes do pracownika. Użyć 
tę formę pożegnania można jeszcze, gdy nadawcą jest 
dziennikarz kończący program telewizyjny.

Czy wiesz, że...
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Bajki logopedyczne

 Bajka logopedyczna to krótka historyjka, 
której bohaterami mogą być nasze dzieci, zwierząt-
ka, postacie z baśni itp. Może być abstrakcyjna bądź 
związana z bieżącą sytuacją i wydarzeniami z życia 
dziecka. 
 Najmłodsi słuchając czytanych bajek, wykonu-
ją ćwiczenia usprawniające narządy mowy. Pokazuje je 
dorosły, dlatego tak ważne jest, aby wcześniej starannie 
przećwiczył wszystko przed lustrem. Wszystkie ćwi-
czenia są wplecione w treść w taki sposób, aby dzieci 
nie odczuły zmęczenia ani znudzenia. Elementy ruchu  
i onomatopeje (wyrazy dźwiękonaśladowcze) są dodat-
kowym urozmaiceniem. Bajka logopedyczna oprócz 
tego, że usprawnia narządy mowy dziecka, to także 
uwrażliwia je na zróżnicowanie świata dźwięków. Co 
więcej, skłania je do myślenia i poprawnej wymowy, a 
poprzez usprawnianie słuchu fonemowego – przygoto-
wywuje do nauki czytania.
 Prezentujemy Państwu 2 takie bajki. Wykorzy-
stajcie je do miłej lektury z Waszym dzieckiem.

Bolek i Lolek na zawodach

 - Raz, dwa, trzy, cztery pora ruszać w drogę – za-
wołał Bolek i pociągnął lolka za rękę (język kieruje się  
w stronę brody, nosa, w prawą oraz w lewą stronę) – 
chodźmy, bo się spóźnimy na zawody sportowe!!
 Chłopcy ruszyli na boisko (język dotyka do każ-
dego zęba na górze i na dole). Po krótkiej rozgrzewce 
(język wypycha policzki oraz brodę) rozpoczęły się praw-
dziwe zawody. Na trybunach były tłumy kibiców, którzy 
krzyczeli – UUUUU, AAAAA, OOOOO, IIIIIII i radoś-
nie machali transparentami (język kieruje się z jednego 
kącika ust w drugi). 
 lolek szykował się do skoku w dal (język wysuwa 
się na brodę), Bolek natomiast skakał o tyczce (czubek ję-
zyka opiera się o dolne zęby, środek języka idzie ku górze). 
Następnie chłopcy ruszyli na biegi przez płotki (czubek 
języka kieruje się za dolne zęby i za górne zęby). Kolejną 
konkurencją, w której brali udział był rzut oszczepem 
(ostro zakończony język wysuwa się z buzi tak, aby nie 
opierał się o zęby). Na zakończenie Bolek i lolek zdecy-
dowali się na skok wzwyż (czubek języka masuje podnie-
bienie). 
 zadowoleni chłopcy (ha ha, ho ho, he he, hi hi, 
hu, hu) wrócili do domu z medalami (czubkiem języka 
rysujemy kółka na podniebieniu).

Podczas ćwiczeń buzia szeroko otwarta i nieruchoma. 
 

K. Reda-Ostrowska

Kotek Psotek sportowcem

 W ślicznym mięciutkim koszyczku wysłanym 
różowym aksamitem mieszkał sobie zręczny, zwinny 
kotek Psotek. Psotek należał do antosia i potrafił różne 
niezwykłe sztuczki. ledwo obudził się rano, zaraz miał 
głowę pełną zabawnych pomysłów na to jak spędzić 
dzień. 
 Na początek wyjrzał ze swego przytulnego miesz-
kanka i rozejrzał się wokoło (buzia szeroko otwarta, 
czubkiem języka oblizujemy górną i dolną wargę). 
- O, jaki piękny widok! – zachwycił się kotek (robimy 
zdziwioną minę, wargi w kształcie litery o). 
- słońce, cały świat w zieleni, aż chce się żyć (wargi roz-
ciągamy do uśmiechu).
 Psotek postanowił zabawić się dziś w sportowca. 
Najpierw kilka skłonów (buzia otwarta, czubkiem języka 
dotykamy raz podniebienia górnego, raz dolnego). teraz 
parę skrętów w prawo i w lewo (buzia otwarta, czubkiem 
języka dotykamy na przemian kącików ust). a na koniec 
to, co Psotek lubił najbardziej: obroty na jednej łapce 
(buzia otwarta, czubkiem języka oblizujemy wargi).
- Jestem silny! Jestem zdrowy! – wołał dumny Psotek 
(nadymanie policzków). - teraz będę podnosił ciężary – 
w górę (język w kierunku nosa) i w dół  (język w kierunku 
brody). 
 Prężył się kotek, wyginał grzbiet (buzia otwarta, 
czubek języka opieramy o wewnętrzną stronę dolnych sie-
kaczy, zaś przednią część grzbietu języka lekko unosimy 
do górnych dziąseł tak, by boki języka przylegały do we-
wnętrznej strony górnych zębów). Cieszył się (wargi roz-
ciągamy do uśmiechu), robił wesołą minkę, że z niego 
taki sportowiec (robimy wesołą minę). Śmiał się (ha, ha, 
ha, hi, hi, hi) i był z siebie bardzo dumny (nadymanie po-
liczków). Rozbawiony Psotek wskoczył  jeszcze na płotek 
i zaczął zręcznie fikać koziołki (buzia otwarta, czubkiem 
języka dotykamy każdego zęba u góry i na dole). 

 tego było już za wiele! antoś schwytał Psotka 
i włożył z powrotem do koszyczka. zmęczony zabawą 
zamiauczał (miau, miau, miau). Potem podjadł troszkę 
(naśladujemy ruchy żucia) i napił się mleczka (wciągamy 
powietrze wargami, jak przy piciu rurką). Po jedzeniu 
oblizał się ze smakiem (buzia otwarta, czubkiem języka 
oblizujemy wargi) i zasnął, głośno chrapiąc (chrrr, chrrr, 
chrrr). tak skończyły się przygody kotka Psotka.

Opracowała: Krystyna Kaniewska-Pietrasik

Źródło:  www.bolekilolek.pl



Wywiad z językoznawcą
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Nowoczesny patriotyzm  
językowy

 Ludwig Wittgenstein powiedział: „Grani-
ce mego języka oznaczają granice mego świata”. To 
język ojczysty jest naszym pierwszym językiem, za 
pomocą którego porozumiewamy się i poznajemy 
otoczenie. Wszak słowa możemy tłumaczyć na wiele 
języków, ale ich prawdziwa wartość może być wypo-
wiedziana tylko w jednym... Ojczystym. Polszczyzna 
to nasz wspólny skarb. Od nas zależy czy i w jakim 
stanie przetrwa. O stanie współczesnej polszczyzny  
z prof. Krystyną Wojtczuk rozmawiał Łukasz Wawry-
niuk. 

  
- Pani Profesor, czy język polski przetrwa?

- Jest to pytanie na temat przyszłości językowej, a więc pyta-
nie trudne. Można na nie odpowiedzieć tylko w przybliżeniu, 
kierując się wnioskami z analizy obecnej sytuacji języka pol-
skiego. Ogarnięcie refleksją naukową całej sytuacji językowej 
jest też trudne, a może wręcz niewykonalne. sytuacja ta jest 
bowiem bardzo złożona i dynamiczna. Weźmy jednakże pod 
uwagę niektóre jej parametry, przesądzające o randze języ-
ka. Nasz język należy do średnich pod względem rangi, nie 
należy bowiem do języków dominujących we współczesnym 
świecie, jak na przykład angielski. O średniej randze naszego 
języka przesądza m.in.: liczba nosicieli tego języka (38 mln 
Polaków na terytorium Polski oraz 10-12 mln użytkowników 
na emigracji, żyjących w 80 krajach świata). Ważna jest tak-
że struktura społeczna tych użytkowników, nade wszystko 
zaś proporcja między ludźmi młodymi i starymi. znaczą-
ce jest również ich przywiązanie do rodzimego języka, czyli 
nowoczesny patriotyzm językowy. istotna jest ponadto moc 
kulturowa, czyli siła tradycji i kreatywność kulturowa współ-
czesnych Polaków. Niebagatelnym czynnikiem, wpływają-
cym na rangę języka, jest dobry stan Polski pod względem 
ekonomiczno-gospodarczym. W końcu, ważną rolę odgrywa 
wreszcie mądra polityka językowa naszego rządu, oparta na 
diagnozie językoznawców, zmierzająca do wyrobienia rów-
nościowej polityki językowej na arenie międzynarodowej. 
Jest wiele języków we współczesnym świecie, które wymie-
rają, ponieważ nie spełniają wymienionych kryteriów. Jak 
prognozują językoznawcy, spośród 6 tys. języków do końca  
wieku XXi zostanie połowa... Język polski ma się na razie 
dość dobrze, ale potrzebna jest nasza czujność wobec niego  
i odpowiedzialność za jego stan. Czyha bowiem na niego wie-
le zagrożeń – tych  wewnętrznych i zewnętrznych.

- Nasza rzeczywistość językowa jest kształtowana m.in. przez 
język używany w Internecie, w którym dominują błędne formy 

językowe, kolokwializmy, wulgaryzmy czy makaronizmy. Zja-
wiska te atakują z radia, telewizji oraz prasy. Czy w obecnej rze-
czywistości dbanie o puryzm językowy ma jeszcze jakiś sens?

- istotnie, na stan współczesnej polszczyzny olbrzymi wpływ 
mają media elektroniczne takie jak: telewizja, radio, internet, 
telefon komórkowy itp. Nie zawsze polszczyzna tych mediów 
jest najwyższej próby. Bywa, że wdziera się tu bylejakość języ-
kowa na skutek pośpiechu, niekompetencji czy nonszalancji 
językowej. szczególnie niektórzy internauci piszą, nie respek-
tując wielu reguł ortograficznych, łamiąc zasady normatywne 
obowiązujące w wypowiedziach publicznych, zbliżając je do 
swobodnych wypowiedzi potocznych. Językoznawcy nazywa-
ją to „mówionością zapisaną”. to nowe zjawisko, uprawiane 
na  masową skalę – wszak interautów jest dużo, są aktywni  
i ekspansywni – może mieć ( i ma) zły wpływ na polszczyznę, 
bo utrwala błędy, lansuje negatywne wzorce językowe, często-
kroć także agresję słowną.

- Mikołaj Kopernik powiedział, że pieniądz zły wypiera pie-
niądz dobry. Czy to samo można powiedzieć o języku?

- W pewnym sensie dotyczy to także języka, tzn. obserwuje-
my wypieranie w jakimś stopniu wysokiej normy językowej 
przez normę niską (gorszą). Język nie funkcjonuje w próżni, 
przeciwnie – jest taki, jakimi są ludzie języka używający albo 
jak kultura, która wpływa na język. (Notabene, relacja między 
językiem i kulturą jest wzajemna, bo nie tylko kultura wpływa 
na język, ale też język wpływa na kulturę). Żyjemy w czasach 
wszechobecnej kultury masowej, zwanej popkulturą, żywiącej 
się zdezawuowaną kulturą wysoką, z jednej strony, i nobilito-
waną kulturą niską, z drugiej. Ma to swoje konsekwencje języ-
kowe. Język polski bowiem jest zdeterminowany współcześnie 
ową popkulturą, która redukuje wiele stylów, np. artystyczny 
styl literatury, patetyczny styl religijny itp. na rzecz stylu po-
tocznego, stworzonego dla obsługi komunikacji codziennej, 
bytowej człowieka prostego, często prostackiego. Bardzo ży-
wotną odmianą polszczyzny naszych czasów jest język rekla-
my, apelujący, by stale coś kupować. Galerie handlowe zaś sta-
ły się dla wielu ludzi świątyniami.

- A co sądzi Pani Profesor o języku młodzieży?

- Przede wszystkim młodzież jest bardzo wewnętrznie zróż-
nicowana. Różnicują ją takie czynniki jak: wiek, płeć, pocho-
dzenie społeczne i terytorialne, stopień kompetencji języko-
wej itp. Język młodzieży to język osób nastoletnich między 
11. a 18. rokiem życia lub szerzej: między 11. a 30. Można 
mówić o wariancie męskim i żeńskim tego języka, a także   
o wariancie środowiskowym, czyli o tzw. slangu uczniow-
skim, mającym swoje przedłużenie w slangu studenckim. te 
języki – uczniowski i studencki – pokazują młodzież jako tę, 
która powołuje do życia nowe wyrazy na określenie realiów  
z jej najbliższego otoczenia. są one po to, żeby w sposób 
oceniający, na ogół negatywnie, zinterpretować te realia, by 
je ośmieszyć, zakpić z nich lub z nich zażartować. slangi bo-
wiem są powoływane do życia, żeby zamanifestować subiek-
tywny krytyczny stosunek do rzeczywistości. Nie wszyscy 
młodzi ludzie uczestniczą w tworzeniu slangu, bo nie wszyscy 
są pomysłowi w tworzeniu nowych wyrazów (najczęściej na 
bazie starych). Ogół młodych ludzi dzieli się na tych, którzy 
używają rozwiniętego kodu językowego, korzystając z całego 
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bogactwa polszczyzny, oraz na tych, którzy dysponują  języ-
kowym kodem ograniczonym. szkopuł w tym, że tych drugich 
współcześnie przybywa, co nie jest zjawiskiem korzystnym. 
Dodać warto, że współczesna młodzież uczy się masowo języ-
ków obcych, szczególnie angielskiego, ze względu na przydat-
ność tego ostatniego w komunikacji ponadnarodowej. Chodzi 
jednak o to, żeby nauka języka angielskiego nie dominowała 
nad nauką polskiego, i to w jego wersji rozwiniętej kulturowo.

- Czy szkoła uczy jeszcze poprawnej polszczyzny? Czy ma jesz-
cze wpływ na stan języka mówionego? Jeśli tak, to jaką?

- Wyważenie tych proporcji, tzn. pomiędzy nauczaniem ję-
zyka polskiego i angielskiego, należy do zadań współczesnej 
szkoły. Nie zawsze ona jednak daje sobie z tym radę. Przed-
miot szkolny język polski zyskuje w siatce godzinowej szkoły 
coraz mniej godzin, uczniowie mało czytają, zwłaszcza nie 
cieszą się ich akceptacją tzw. lektury szkolne. to wszystko nie 
wpływa stymulująco na poziom kultury języka polskiego ucz-
niów. Poza tym uczniowie nie mają na ogół nawyku korzysta-
nia ze słowników języka polskiego, a wszechobecny pośpiech 
i natłok informacji nie sprzyja refleksji nad kulturą języka  
w szkole i poza nią. Podkreślmy jednak, że młodzież w aspek-
cie kulturalnojęzykowym jest różna. Część jest znakomicie 
przygotowana językowo. Być może ze względu na pocho-
dzenie społeczne. Dbały o kulturę dom wychowuje kompe-
tentnego językowo młodego człowieka. Niestety, większą 
część stanowi młodzież językowo mało sprawna, zaniedbana 
kulturowo, w dodatku nie widząca w tym często niczego złe-
go, że posługuje się ubogim słownictwem, co chwila używa 
wulgaryzmów, że nie potrafi wypowiedzieć się poprawnie 
bezpośrednio lub w formie postów internetowych czy nie ma 
wyczucia stylu i gatunku wypowiedzi. Cały jednak czas anti-
dotum na to jest szkoła ze staranną edukacją językową. Bo jak 
nie szkoła, to co? 

- Jak ocenia Pani  stan współczesnej polszczyzny?

- Współczesna polszczyzna to język, który ma ponadtysiąclet-
nią tradycję. W języku jest zdeponowany cały nasz dorobek 
kulturowy. Gdybyśmy stracili język, to byśmy zatracili naszą 
tożsamość. Nie wiedzielibyśmy, kim jesteśmy. stalibyśmy się 
ludźmi bez właściwości. Współczesna polszczyzna to język, 

na który składają się rozmaite style funkcjonalne obsługują-
ce i współtworzące  rozmaite sfery jak: nauka (styl naukowy), 
literatura i sztuka (styl artystyczny), religia (styl religijny), 
media (styl publicystyczny) i codzienność (styl potoczny). 
Współczesna polszczyzna to cała paleta odmian: od gwar  
i dialektów poprzez slangi i żargony, aż po języki środowi-
skowe, np.: lekarzy, szewców, hydraulików, kierowców. Na 
współczesną polszczyznę składa się kilkaset tysięcy wyrazów 
i związków wyrazowych oraz gramatyka, które pozwalają 
nam wyrazić wszystko, co pomyśli głowa. i to wyrazić na swój 
własny, polski sposób, a nie np. angielski. Proszę mnie źle nie 
zrozumieć. Nie mówię, żeby się nie uczyć angielskiego, ale  
namawiam na to, żeby się uczyć przede wszystkim polskiego. 
zrezygnowanie z własnego języka to jest tak, jakby zrezygno-
wać z siebie.

- Jaką więc przyszłość widzi Pani Profesor dla polszczyzny?

- Polszczyzna ma szansę się ostać na długie lata dla następ-
nych pokoleń, jeśli już dziś o to zadbamy. Potrzebna nam jest 
obecnie, w drugiej dekadzie XXi wieku, postawa powszechnej 
odpowiedzialności za język ojczysty, traktowanie go z piety-
zmem jako dobro wspólne i indywidualne, czyli potrzebny 
jest nowoczesny patriotyzm językowy. ze strony rządu zaś 
potrzebujemy mądrej polityki językowej opartej na współ-
pracy z językoznawcami, także dobrej edukacji językowej  
w szkole. Chodzi m.in. o zapewnienie językowi polskiemu 
odpowiedniego statusu wśród języków Unii Europejskiej oraz  
o traktowanie szkolnego przedmiotu język polski  jako priory-
tetowego zadania edukacyjnego.

- Dziękuję bardzo za tak ciekawą rozmowę.

- Dziękuję. 

Krystyna Wojtczuk – dr hab., profesor nadzwyczajny 
Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedl-
cach, językoznawczyni zajmująca się językoznawstwem 
współczesnym polonistycznym, szczególnie leksykologią, 
stylistyką i tekstologią lingwistyczną, a także kulturą ję-
zyka.

Dokończenie ze str. 12

 Nazwa ojciec wywodzi się także z epoki prasłowiań-
skiej. Pierwotnie (i do końca XVi w.) miała w języku polskim 
formę ociec. Rzadko w tekstach staropolskich pojawiają się 
inne nazwy ojca, takie jak: rodzic, rodziciel, przodek. 
 Od końca wieku XVi przed nazwami matka i ojciec 
oraz ich synonimami używane są pani i pan. Mamy zatem: 
pani matka, pan ojciec, także w formie wołacza (wokatiwusa): 
pani matko, panie ojcze. takie połączenia powstały wpierw 
w środowisku szlacheckim, a już w ii poł. XVii stulecia stały 
się popularne wśród środowisk chłopskich i mieszczańskich. 
W polskim zwyczaju językowym taki stan trwał do przeło-

mu XiX i XX wieku. Natomiast w ciągu XX w. zaszedł proces 
zmian zmierzający do daleko idących uproszczeń. Najpierw 
zrezygnowano z form pani matka, pan ojciec. Nadal jednak 
przez długi czas pozostały w użyciu formy 3. osoby w zwraca-
niu się do matki i ojca, np.: niech mama pozwoli/zrobi/powie. 
Warto zaznaczyć, iż dłużej i częściej były i są one odnoszone 
do rodziców żony i męża niż do własnych. Następną fazą tego 
procesu było przechodzenie w relacji z rodzicami na formy 2. 
osoby, np.: mamo, pozwól/zrób/powiedz. Obecnie coraz częś-
ciej w wielu kręgach rodzinnych mówi się do rodziców po 
imieniu.
 Czasy się zmienają, my się zmieniamy, a wraz z nami 
– język. Pamiętajmy, że jesteśmy świadkami kolejnych prze-
mian językowych.

Oprac.: ŁW 

(na podstawie badań Kwiryny Ziemby i Mieczysława Szymczaka)

socjologia języka
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Polszczyzna dla najmłodszych, 
polszczyzna dla dorosłych...

MOtyka czy moTYka?
spośród rzeczowników zakończonych na -ika, -yka ak-
cent na 3. sylabie od końca mają jedynie rzeczowniki 
obcego pochodzenia. są to głównie nazwy dyscyplin 
naukowych: MUzyka, mateMAtyka, LOgika itp. Wyraz 
motyka ma słowiańskie pochodzenie, w związku z tym 
akcent pada na przedostatnią sylabę: moTYka.

Bieszczadów czy Bieszczad?
Od czasów średniowiecznych Beskidy i Bieszczady wy-
stępowały w dwóch formach obocznych: Bieszczad (for-
malnie liczba pojedyncza, która oznaczała zbiorowość) 
i Bieszczady (plurale tantum). Od Bieszczad utworzono 
liczbę mnogą Bieszczady i wtedy dopełniacz (genetivus) 
brzmiał Bieszczadów (jak nakład–nakłady–nakładów). 
zaś Bieszczady (plurale tantum) odmieniają się jak 
fanki–fanek, Karpaty–Karpat, Tatry–Tatr i dopełniacz 
brzmiał Bieszczad. Obydwie formy dopełniacza są zatem 
właściwe ze względu na  różną w średniowieczu postać 
liczby: liczba mnoga lub plurale tantum.

Warszawiak czy warszawianin?
Warszawiak to słowo trochę potoczne, a ponadto bardzo 
warszawskie. Charakterystyczne dla gwary warszawskiej 
są właśnie wyrazy zakończone na -ak, np.: kurczak, scha-
boszczak, cielak itp. Warszawianin to forma neutralna, 
która reprezentuje najbardziej produktywny model two-
rzenia nazw mieszkańców miast: krakowianin, siedlcza-
nin, zakopianin, łosiczanin itd.

Telefon w pociągu
Dłuższa rozmowa przez telefon komórkowy w przedzia-
le pociągu, gdy nie jesteśmy sami, źle świadczy o podró-
żującym. Jeżeli zadzwoni telefon, należy wyjść z nim na 
korytarz. Dzwoniąc samemu, również należy robić to na 
korytarzu, nawet jeśli tam też są podróżni.

Pukać czy nie pukać?
Klient wchodzący do biura w zasadzie nie powinien pu-
kać. Biuro – wraz ze znajdującymi się wewnątrz urzęd-
nikami – jest przeznaczone dla klienta. W Polsce panuje 
jednak przekonanie, że takie grzeczne zachowanie wpły-
wa na skuteczność załatwienia sprawy.

Witaj czy witam?
Użycie formy Witam zakłada nierównorzędną relację 
między rozmówcami. Witam może powiedzieć osoba 
starsza do młodszej, wyżej usytuowana do niżej usytuo-
wanej (np. przełożony do podwładnego, ojciec do syna), 
ale nie odwrotnie. Forma Witaj jest mniej egocentrycz-
na. Świadczy już nie o naszej wyższości, a o szacunku do 
drugiej osoby. 

Droga Krzyżowa czy droga krzyżowa?
Wyrazy i wyrażenia nazywające nabożeństwa piszemy 
– zgodnie z regułą – małymi literami: msza święta, ró-
żaniec. W praktyce językowej często spotyka się zapisy 
Droga Krzyżowa, co jest przykładem emocjonalnego 
użycia dużej litery. zapis dużymi literami ma sens tylko  
w znaczeniach religijnych. W znaczeniu przenośnym 
nie ma potrzeby go stosować. 

Mickiewiczowski czy mickiewiczowski?
Przymiotniki od nazwisk pisze się wielką literą tylko 
wtedy, gdy mają znaczenie dzierżawcze (odpowiadają 
na pytanie czyj?), zaś małą literą – te, które mają tzw. 
znaczenie jakościowe (odpowiadają na pytanie jaki?). 
Dlatego np. tragedia Szekspirowska to jedna z tragedii 
szekspira, a tragedia szekspirowska to utwór drama-
tyczny innego autora, mający cechy tragedii szekspira.  
z większością ludzi nie kojarzy się nam żadna istotna 
„jakość”, toteż przymiotniki od ich nazwisk piszemy 
tylko wielką literą, przekazując znaczenie dzierżawcze,  
a nie jakościowe.

Ekstraowocowy...
Przedrostek ekstra- wraz z następującym po nim przy-
miotnikiem piszemy łącznie: ekstraowocowy. Rozdziel-
nie napiszemy np.: „te owoce są ekstra”.

Paronimy
Paronimy to wyrazy różniące się nieznacznie brzmie-
niem, ale mające różną etymologię i różne znaczenie. 
zwracajmy uwagę, by nie doszło do nieporozumień.  
a poniżej przykłady najczęstszych paronimów:
formułować – formować;
konserwatorium – kowersatorium;
adaptowanie – adoptowanie;
pośredni – pośledni;
chemioterapia – hemoterapia;
debet – debit;
głoska – zgłoska;
husarz – huzar;
juwenalia – juwenilia.

Jak dzielić wyraz przy przenoszeniu?
Dzielenie wyrazów przy przenoszeniu do następnego 
wiersza opiera się w ortografii polskiej na dwóch kry-
teriach: fonetycznym i morfologicznym. Według kry-
terium fonetycznego przenosimy części zdania zgodnie 
z podziałem na sylaby, np.: ro-dzi-ce, go-to-wać. Kry-
terium morfologiczne nakazuje przenoszenie wyrazu  
w miejscu jego podzielności na rdzeń i przedrostek, zaś 
w wyrazach złożonych – w miejscu złożenia, np.: nad-
-miar, pod-rę-cznik, Wielka-noc.

Nie dzielimy: 1.) wyrazów jednosylabowych (np.: krzyk, 
płacz, las); 2.) połączeń literowych oznaczających jedną 
głoskę (np.: dzi, ch, sz); 3.) dwugłosek au, eu należących 
do jednej sylaby (np.: au-tor, Eu-ro-pa); 4.) miękkich 
głosek z „i”, np.: mia-sto, sie-dzi, dzie-ło.
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Kulturalnik
Kulturalny Kwartalnik Miasta i Gminy Mordy 

 Drodzy Czytelnicy,

zapewne jesteście już po lekturze numeru specjal-
nego „Kulturalnika”. Przygotowaliśmy dla Pań-
stwa na koniec konkurs. Odpowiedzi na poniższe 
pytania możecie znaleźć w treści wcześniejszych 
artykułów. Spośród osób, które wyślą pocztą lub dostar-
czą osobiście poprawne odpowiedzi, zostaną wylosowane  
3 nagrody książkowe. Termin zgłaszania odpowiedzi mija 
4 stycznia 2013 r.
 Zatem – do dzieła!

1. Co to są sonanty?
...........................................................................................................
...........................................................................................................

2. Od czego pochodzi nazwa miejscowa Swornegacie?
...........................................................................................................
...........................................................................................................
..........................................................................................................

3. z jakiego języka pochodzi przymiotnik fajny?
...........................................................................................................

4. ilu jest nosicieli polszczyzny?
...........................................................................................................

5. Co to są paronimy?
...........................................................................................................

6. Co znaczył dawniej wyraz kobieta?
...........................................................................................................
..........................................................................................................

7. Czym jest pozwolenie na zawarcie małżeństwa?
...........................................................................................................
..........................................................................................................

8. Jak poprawnie powinno zapisać się skrót tytułu Dziennik 
Ustaw?
...........................................................................................................

9. Kiedy zaczęła się epoka piśmienna polszczyzny?
...........................................................................................................

10. z jakiego języka pochodzi wyraz tapczan?
...........................................................................................................

11. Jakie języki należą do grupy zachodniosłowiańskiej?
...........................................................................................................

12. Czym charakteryzował się przegłos polski?
...........................................................................................................
...........................................................................................................

13. Na czym polega funkcja impresywna języka?
...........................................................................................................
..........................................................................................................

KONKURS JĘZYKOWY
KUPON ZGŁOSZENIOWY

imię: ___________________________________
Nazwisko: _______________________________
adres: __________________________________
__ __ - __ __ __ __________________________
Data urodzenia: __________________________
telefon: ________________________________
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Miejsko-Gminny Ośrodek 
Kultury w Mordach, ul. Parkowa 9, 08-140 Mordy, w celu niezbędnym do przeprowadzenia 
konkursu i opublikowania moich danych osobowych na łamach czasopisma oraz na stro-
nie www.mgok.mordy.pl w razie wygranej. Oświadczam, że zostałem (-am) poinformowany 
(-a) o dobrowolności podania danych osobowych, o prawie dostępu do treści moich danych  

i o prawie do ich wykorzystania.

Data: __.__.2012 r.
Podpis osoby pełnoletniej: .........................................................
 
Jeśli nie ukończyłeś (-aś) 18 lat, prosimy o podpis rodzica lub opiekuna.
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