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Redaguje Jolanta Łukasiewicz 

Szanowni Państwo! 

Po raz trzeci w szczególny sposób obchodzimy rocznicę odzyskania 

niepodległości przez naszą Ojczyznę. Sto lat – jeden wiek, a już weszliśmy 

w początek drugiego stulecia. Jest co świętować. Możemy mówić po polsku, 

uczyć dzieci historii naszego kraju, kontynuować nasze narodowe tradycje. 

Każdy może zadecydować kim chce być, gdzie chce mieszkać, może 

wyjechać z Polski i wrócić do niej – to jego wybór. 

W poprzednich numerach wydania specjalnego przywoływaliśmy 

historyczne wydarzenia, wspominaliśmy naszych bardziej znanych i tych 

trochę już zapomnianych patriotów. W bieżącym numerze skupimy się na 

języku. Poruszymy raptem kilka jego aspektów, ale mamy nadzieję, że te 

informacje będą stanowić zachętę, punkt wyjścia do poznawania jego uroku 

i … zawiłości. Przyjemnej lektury! 



 
”Nie tylko kraj ten, w którym żyjecie, 

Ojczyzną waszą się zowie: 

Bo jest i druga ojczyzna, dziecię, 

Co w polskim mieści się słowie. 

Z głębi serc polskich, nurty żywemi, 

Rwie się jak rzeka wspaniała: 

To mowa ojców, co naszej ziemi, 

Nazwisko "Polski" nadała.” 

Fragment wiersza Władysława Bełzy „Mowa polska” 

Historia języka polskiego 

Język polski, polszczyzna to język naturalny należący do grupy języków 

zachodniosłowiańskich (do której należą również czeski, słowacki, kaszubski, 

dolnołużycki, górnołużycki i wymarły połabski), stanowiącej część rodziny 

języków indoeuropejski. Pierwsze polskie wyrazy zanotowane w 

średniowiecznych łacińskich dokumentach były imionami oraz nazwami 

geograficznymi. Język staropolski nie miał unormowanej gramatyki, ortografii i 

nie pełnił roli języka literackiego. W średniowiecznej Europie 

międzynarodowym językiem literackim, urzędniczo-dyplomatycznym oraz 

naukowym była łacina. W języku tym zapisywano wszystkie dokumenty i 

kroniki. Łacina była językiem warstwy wykształconej i oświeconej, natomiast 

języki narodowe uznawane były za potoczne języki plebsu i pospólstwa – 

niewykształconych mas. Z tej przyczyny, w literaturze piśmiennej język 

staropolski pojawiał się najczęściej podczas wymieniania imion oraz nazw w 

zniekształconej formie. Na przełomie X – XI wieku pierwszymi słowami polskimi 

jakie pojawiły się  w łacińskich źródłach była nazwa Polski oraz imiona jej 

władców Mieszka I i Bolesława Chrobrego. Najstarszym zabytkiem 

piśmiennictwa notującym Polskę oraz jej władcę Bolesława Chrobrego jest 

„Żywot pierwszy św. Wojciecha” spisany w latach 997–1003 przez Jana 

Canapariusa. 

 W średniowieczu teksty sporządzano ręcznie, a twórcami manuskryptów 

było przeważnie duchowieństwo. Początkowo było to głównie pisarstwo 

historyczne oraz religijne: annały, kroniki. Prowadzone przez mnichów 

kancelarie władców również rozpoczęły działalność piśmienniczą. Język 

polski coraz częściej pojawiał się w tekstach dokumentów dyplomatycznych, 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Imi%C4%99
https://pl.wikipedia.org/wiki/Toponimia
https://pl.wikipedia.org/wiki/Toponimia
https://pl.wikipedia.org/wiki/J%C4%99zyk_staropolski
https://pl.wikipedia.org/wiki/Gramatyka_normatywna
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ortografia
https://pl.wikipedia.org/wiki/J%C4%99zyk_literacki
https://pl.wikipedia.org/wiki/Europa
https://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%81acina
https://pl.wikipedia.org/wiki/J%C4%99zyk_wernakularny
https://pl.wikipedia.org/wiki/Plebs_(%C5%9Bredniowiecze_i_nowo%C5%BCytno%C5%9B%C4%87)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Posp%C3%B3lstwo
https://pl.wikipedia.org/wiki/Mieszko_I
https://pl.wikipedia.org/wiki/Boles%C5%82aw_I_Chrobry
https://pl.wikipedia.org/wiki/Boles%C5%82aw_I_Chrobry
https://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%BBywot_pierwszy_%C5%9Bw._Wojciecha
https://pl.wikipedia.org/wiki/Jan_Kanapariusz
https://pl.wikipedia.org/wiki/Jan_Kanapariusz
https://pl.wikipedia.org/wiki/R%C4%99kopis
https://pl.wikipedia.org/wiki/Duchowie%C5%84stwo
https://pl.wikipedia.org/wiki/Anna%C5%82y
https://pl.wikipedia.org/wiki/Kronika


dotyczących własności oraz lokacji miast. Najbardziej znanym zabytkiem 

piśmiennictwa tego rodzaju jest spisana po łacinie w 1136 roku tzw. „Bulla 

gnieźnieńska” papieża Innocentego II, uznawana za pierwszy zabytek mowy 

polskiej. Pośród listy ponad 400 nazw miejscowych w języku polskim, tj. 

prowincji, grodów, wsi, przedstawione zostały w niej również nazwy osobowe, 

czyli rycerzy, chłopów, gości i rzemieślników. Wymieniona jest także nazwa 

Polski. 

W literaturze zapisanej po łacinie zanotowano również pierwsze polskie 

zdania. Najstarsze zdanie w języku polskim „Day, ut ia pobrusa, a ti poziwai” 

zapisano w 1270 roku we Wrocławiu na karcie 24. „Księgi henrykowskiej”. 

 W 1285 na zjeździe w Łęczycy postanowiono o używaniu języka 

polskiego obok łaciny w szkołach katedralnych i klasztornych. Liczne zdania 

w języku polskim zachowały się w rękopiśmiennych księgach sądowych, 

notujących treść procesów, zeznań oraz rot sądowych, zapisanych w XIV i XV 

wieku. Najwcześniejsze z nich notowane są od 1386 roku w wielkopolskich 

księgach sądowych – tzw. roty poznańskie.  

 Od XV wieku mnisi przepisujący łacińskie teksty w skryptoriach dla 

ułatwienia sobie pracy zbierali lokalne słownictwo polskie dopisując je 

w przepisywanych ręcznie manuskryptach. Pod koniec średniowiecza 

powstało kilka tego typu słowników jak „Słownik łacińsko-polski” (1437) czy 

„Słownik łacińsko-polski” Piotra z Uścia z 1450 roku. Najstarszy słownik łacińsko-

polski, znany jako „Wokabularz trydencki”, powstał ok. roku 1424 

i sporządzony został przez Aleksandra syna księcia mazowieckiego Ziemowita 

IV. Zawiera ok. 500 wyrazów łacińskich, przy których odnotowano polskie 

odpowiedniki. Pierwszy najbardziej obszerny słownik łacińsko-polski w układzie 

alfabetycznym, który wydany został drukiem, zawierał ok. 20 tys. haseł 

łacińskich oraz ich polskich odpowiedników, opublikował go w 1564 

w Królewcu Jan Mączyński.  Najstarszy druk w języku polskim ukazał się 

w 1475 roku we Wrocławiu – 35 lat po wynalezieniu druku przez Jana 

Gutenberga. Były to trzy modlitwy katolickie „Ojcze nasz”, „Zdrowaś Mario” 

oraz „Wierzę w Boga” opublikowane w tzw. „Statutach Elyana”  w pierwszej 

oficynie wrocławskiej Kaspra Elyana – Drukarni Świętokrzyskiej. Za pierwszą 

drukowaną książkę wydaną całkowicie w języku polskim do niedawna 

uznawany był „Raj duszny” – modlitewnik Biernata z Lublina z 1513 roku. 

Jednak odnaleziono starszą książkę wydrukowaną w Krakowie w drukarni 

Jana Hallera w 1508 roku zatytułowaną „Historyja umęczenia Pana naszego 

Jezusa Chrystusa”.  

 Pierwsze elementarze do nauki języka polskiego pojawiają się już 

w pierwszej połowie XVI wieku. Pierwszym zachowanym elementarzem 

polskim są „Polskie książeczki wielmi potrzebne ku uczeniu się polskiego..." 

wydrukowane przez Hieronima Wietora w Krakowie w roku 1539. 

Opracował Marcin Barszcz 
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Czy tylko język polski jest językiem naszej Ojczyzny? 

 Bez względu na to, w jakim zakątku naszego kraju się znajdziemy, 

możemy porozumieć się z jego mieszkańcami. Język polski jest bowiem 

językiem urzędowym – językiem standardowym obowiązującym w Polsce.  

 Historia naszego kraju była burzliwa, mieszały się różne wpływy, 

w prapoczątkach nasz kraj powstał ze zlepku różnych plemion słowiańskich. 

Obecnie funkcjonujący język ogólnopolski jest skutkiem naszych 

uwarunkowań historyczno – politycznych.  Relacje z ościennymi i dalej 

położonymi krajami wymagały unormowania języka, aby Łatwiej i bardziej 

zrozumiale można było się porozumiewać – czy to ustnie, czy też na piśmie. 

Taki proces zachodził niemal w każdym kraju (jeśli nie narzucono w nim np. 

języka kolonizatorów). Proces normalizacji był długotrwały i jeszcze się nie 

zakończył – do tej pory zachodzą w nim zmiany dotyczące odmiany, bądź 

pisowni wyrazów. I mimo, że język polski jest językiem monocentrycznym (nie 

istnieje w wielu odmianach  jak np. język angielski czy francuski – posiada 

tylko jedna ustandaryzowaną normę), to trudno mówić o zakończeniu tego 

procesu. 

 Rola języka ogólnopolskiego nie ogranicza się jedynie do komunikacji 

w kontaktach między narodami.  Umożliwia komunikację w naszej 

społeczności, budując równocześnie tożsamość kulturalno – polityczną. Choć 

wyróżnia nas spośród innych społeczności językowych, to równocześnie 

buduje więzi między mieszkańcami różnych regionów naszego kraju.  Pełni też 

rolę nośnik społeczno – kulturowego i umożliwia czerpanie korzyści ze 

znajomości standardu (mobilność społeczna, udział w dyskursie publicznym). 

Daje możliwość korzystania z różnych środków przekazu (książki, a więc 

i możliwość zdobywania wiedzy, media itp.). 

 Choć, jak już wspomniałam, na terenie całej Polski jesteśmy w stanie 

porozumieć się z jej mieszkańcami, to istnieją społeczności kultywujące swą 

dawną tradycję językową. Jeśli więc ich przedstawiciele będą porozumiewać 

się w swoim tradycyjnym języku, to możemy mieć problem z ich zrozumieniem. 

Do tych społeczności należą m.in. Kaszubi, Ślązacy oraz Górale. Nie tylko oni, 

ale są to społeczności chyba najbardziej widoczne w naszej Ojczyźnie. 

Język kaszubski 

 Jego prawny status w Polsce reguluje Ustawa z dnia 6 stycznia 2005 

roku o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku 

regionalnym, definiując go jako język regionalny (Dz.U. z 2005 roku Nr. 17, poz. 

14). Pozwala ona na stosowanie języka kaszubskiego jako języka 

pomocniczego obok języka urzędowego. Coraz częściej stosowany jest na 



tablicach urzędowych czy znakach drogowych obok oficjalnego języka. 

Powstają przedszkola z językiem kaszubskim, a w szkołach można się go uczyć 

jako języka dodatkowego. Jest to bardzo ważne dla liczącej kilkadziesiąt 

tysięcy społeczności kaszubskiej, choć równocześnie bardzo trudne. Język 

kaszubski bowiem nie jest ustandaryzowany – istnieje w ponad 

siedemdziesięciu dialektach. 

 Język kaszubski jest bardzo bliski standardowemu językowi polskiemu, 

choć posiada naleciałości z innych języków. Zachowały się w nim słowa, fony 

i dźwięki. Które dawno już zniknęły  z języka ogólnopolskiego. To właśnie 

sprawia, że te dwa języki choć tak bliskie są już sobie tak dalekie. 

 Najstarsze teksty zawierające kaszubizmy (nie napisane w całości po 

kaszubsku) pochodzą z 1402 roku. 1 czerwca 2009 roku zaczęła w Polsce 

obowiązywać Europejska Karta języków regionalnych lub mniejszościowych 

(sporządzona w Strasburgu dnia 5 listopada 1992 rok Dz.U. z 2009 roku Nr.137, 

poz. 1121). W języku kaszubskim wydawane są książki i czasopisma, płyty DVD, 

emitowane są regionalne programy radiowe i telewizyjne. Jest też wersja 

online: http://www.casubia-dictionary.com/ . W języku kaszubskim jest również 

odprawiana liturgia słowa w kościołach. Język kaszubski spełnia na 

Kaszubach nie tylko rolę kulturową i komunikacyjną. Jest używany głównie 

w rodzinach i kontaktach sąsiedzkich. A oto próbka tego języka: 

OJCZE NASZ w języku kaszubskim  

Òjcze nasz, jaczi jes w niebie,  

niech sã swiãcy Twòje miono,  

niech przińdze Twòje królestwò,  

niech mdze Twòja wòlô  

jakno w niebie tak téż na zemi.  

Chleba najégò pòwszednégò dôj nóm dzysô  

i òdpùscë nóm naje winë,  

jak i më òdpùszcziwómë naszim winowajcóm.  

A nie dopùscë na nas pòkùszeniô,  

ale nas zbawi òde złégò. Amen 

Źródło: https://www.kaszubi.pl/o/reda/artykulmenu?id=395 

Język śląski 

 W tej chwili mówimy o języku śląskim w nieformalnie, uznając jego 

odmienność zarówno w brzmieniu jak i z racji historycznych. Oficjalnie jednak 

jest on określany jako gwara, dialekt lub, bardziej naukowo, jako etnolekt 

będący zespołem gwar śląskich. Posługuje się nim głównie rdzenna ludność 

Górnego Śląska oraz reliktowo część ludności Dolnego Śląska. Do używania 

„ślonskiej godki” przyznaje się w tej chwili ok. 500 tys. Ludzi na terenie Polski. 
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Niewątpliwie jest to język z grupy języków zachodniosłowiańskich, na który 

wywarły swój wpływ języki: czeski, niemiecki, a także ogólnopolski i kilka 

innych. Na różnych obszarach występują pewne różnice –w znaczeniu tych 

samych słów,  a także w ich wymowie, co sprawia, że jest to język 

zróżnicowany. 

 Co powoduje uznanie jakiegoś etnolektu za język regionalny? Najlepiej 

oddają to słowa profesora Alfreda Majewicza, który stwierdził, że uznanie 

jakiegoś etnolektu za język jest powodowane zazwyczaj czynnikami 

pozajęzykowymi, a wśród nich największą rolę odgrywają: „polityczny status 

etnolektu (konstytucyjny status języka oficjalnego wymusza jego status 

odrębnego języka), narodowa i językowa samoidentyfikacja danej 

społeczności, świadomość jej odrębności, polityka językowa instytucji 

państwowych”. Takie dążenia mają już miejsce od wielu lat. Język śląski został 

zarejestrowany w Międzynarodowej Organizacji Językowej, gdzie przydzielono 

mu kod ISO : „szl”. We wrześniu 2007 roku zorganizowano pierwszy raz 

Ogólnopolskie Dyktando Języka Śląskiego. Ma ono charakter ogólnopolski, 

mogą brać w nim udział wszyscy, niezależnie od miejsca zamieszkania. Trwają 

prace kodyfikacyjne, ale… Oddajmy głos prof. Janowi Miodkowi: „Kapitałem 

dialektu śląskiego jest jego mozaikowość. Na ten dialekt śląski składa się 

kilkadziesiąt gwar. Próba kodyfikacji będzie zawsze z krzywdą dla którejś z tych 

gwar.” A oto przykład śląskiego języka: 

„Ojcze nasz " po śląsku 

Łojczulku swiynty keryś jest w niebie 

Dzisioj my wszyjscy rzykomy do Ciebie, 

Wiysz że Ślonzoki dycki Cie chwolom, 

I Twe królestwo zachować wolom. 

Niech Twoja wola zowdy tu bydzie, 

Bo przez nia durch nom pomogosz w biydzie. 

Twa wola musi być tukej i w niebie, 

Łona nom sprzijo w kożdyj potrzebie. 

Dej nom chlebiczka ,tego dziynnego, 

Bo wiysz ze ciynżko wyżyć bez niego. 

Bez ta modlitwa łodpuś nom winy, 

A my i innym tyż łodpuszczymy. 

Sprow by nos nigdy niy kusiył dioboł, 

I coby kożdy Ciebie szanowoł. 

Łod zła wszystkigo wybow nos Panie, 

Ło to Cie proszom Slązoki-amen! 

Źródło: https://www.facebook.com/400996836666457/posts/984739664958835/ 

https://slaskie.naszemiasto.pl/prof-miodek-nie-bedzie-kodyfikacji-gwar-slaskich-to/ar/c13-832860 

https://katowice.wyborcza.pl/katowice/7,35055,22916840,niech-nam-zyje-jezyk-slaski.html 
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Język góralski 

 To również potoczne określenie używane dla wielu gwar stosowanych 

przez mieszkańców Karpat – przeważnie jednak utożsamiany z gwarą 

podhalańską. Również zaliczany do grupy języków zachodniosłowiańskich i, 

tak jak powyższe, nie pozbawiony wpływów innych języków – głównie 

słowackiego i czeskiego, a także staropolskiego. Gwara podhalańska na 

przełomie XIX i XX wieku została spopularyzowana przez Kazimierza Przerwę – 

Tetmajera, który wydał cykl opowiadań „Na skalnym Podhalu”. Przykład 

gwary góralskiej: 

Hej, górol ci jo, górol 

Hej, spod samiuśkich Tater 

Hej descyk mnie wykompoł 

I ukołysoł wiater 

 

Hej descyk mnie wykompoł 

I wiater ukołysoł 

Hej, cozem sie napłakoł 

Ale mnie nikt nie słysoł 

 

Hej, nicego mi nie żal 

Hej, ino kapelusa 

Hej, cok się jej nakłanioł 

Hej nie kciała, psia dusa! 

Źródła: https://pl.wikipedia.org/wiki/Gwara_podhala%C5%84ska 

 To tylko trzy wybrane charakterystyczne języki współistniejące z polskim 

językiem urzędowym. Wszystkie mają te same początki, lecz każdy z nich 

ewoluował w nieco innym kierunku i odmiennym tempie, stając się bardziej 

zachowawczy, bądź podatny na obce wpływy. Stanowią one nie tylko 

o historii naszej Ojczyzny, jej kulturze i tradycji, ale są też jej niezaprzeczalnym 

bogactwem, które powinno się znać i o które powinno się dbać. 

Opracowała mgr Jolanta Łukasiewicz  

„Chodzi mi o to, aby język giętki, powiedział wszystko co pomyśli głowa...” 

 

       „Autor tego cytatu, Juliusz Słowacki, choć niewątpliwie był mistrzem 

słowa, zdawał sobie  sprawę z tego, że precyzyjnie i poprawne przelewanie 

myśli na papier nie jest łatwą sztuką . Nasz język ojczysty ma bowiem bardzo 

bogatą historię, która zapisała się w ortografii, fleksji, składni, fonetyce, 

frazeologii oraz leksyce .Posługujemy się nim na co dzień, sięgając do 

rozmaitych jego odmian, w zależności od sytuacji oraz celu jaki chcemy 

osiągnąć, komunikując się z innymi ludźmi .Często też stajemy przed nie lada 

problemem i zastanawiamy się, która forma wyrazu jest poprawna, czy też jak 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Gwara_podhala%C5%84ska


uniknąć ortograficznej gafy”(Wiesław Mamica). 

    Ogniem i mieczem językoznawcy, szczęśliwie zresztą, nie dysponują. 

Najmocniejszymi atutami w codziennej komunikacji  powinna być 

podstawowa znajomość historii języka, zdrowy rozsądek i nie przecenianie 

własnych możliwości, to znaczy nie traktowanie siebie jako augura i 

prawodawcy językowego. Wystarczy, jeśli będziemy w prostych słowach 

przekazywać swoje myśli ułożone w logiczną całość. 
                                                                  Opracowała mgr  Agnieszka Dąbrowska 

 

Czy wszystkie polskie słowa zawsze były polskie? 

 Myślę, że każdy dorosły Polak od razu powie: „Nie”. I rzeczywiście. 

W naszym języku jest wiele zapożyczeń, które często tak się zasymilowały, że 

nie zawsze jesteśmy w stanie powiedzieć, który język jest ich rodzimym 

językiem. Kontakt z innymi językami, spowodowany migracją ludności, 

kontaktami handlowymi, politycznymi, urzędowymi, kulturalnymi, 

technicznymi, przyjęciem chrześcijaństwa i innymi sprawiał i nadal sprawia, że 

nasz język wzbogaca się o nowe słowa.  Czasem przyjmujemy je w ich 

oryginalnej formie (kalkujemy),a czasem poddajemy polskim zasadom 

fleksyjnym, gramatycznym i ortograficznym (spolszczamy). A  oto kilka 

przykładów: 

- absolutorium, cmentarz, szkoła, atrament – pochodzą z języka łacińskiego 

- komputer, sport, mecz – zapożyczyliśmy z języka angielskiego 

- weksel, durszlak – to niemieckie słowa 

- szofer, fryzjer – słowa pochodzenia francuskiego 

- pałac, por – przyszły do nas z Włoch 

-giermek, juhas – mają rodowód węgierski 

- nieudacznik, zagwozdka – mają rosyjskie korzenie 

-  brama, hańba – język czeski 

- czajnik, torba, bohater – mają pochodzenie tureckie. 

 Wraz z upływem czasu zmienia się pisownia niektórych słów, zmienia się 

też ich znaczenie. Czasem się ono zawęża (sklep oznaczał kiedyś wszystkie 

pomieszczenia posiadające sklepienie), bywa, że się poszerza (słowo 

„adidas” z nazwy marki konkretnych butów stało się określeniem obuwia 

sportowego). Znaczenie niektórych słów bywa przesunięte np. słowo 

„ciekawy” oznaczało „szybko biegnący”,  a teraz odnosi się do tych miłych 

rzeczy, przy których czas nam szybko płynie. Kiedyś w stosunku do kobiety 

używano określenia „niewiasta”, a słowo „kobieta” dotyczyło tylko osoby 

pracującej w chlewie. Dziś wyparło wcześniejsze określenie. 

 Językowi polskiemu nie jest obce również zjawisko degradacji, które 

znajdujemy w wulgaryzmach (dlatego nie podam żadnego przykładu). 

 Możemy się zastanawiać czy wszystkie te zapożyczenia są potrzebne. 

W wielu przypadkach mamy bowiem własne słowa będące ich 



odpowiednikami np. menager – kierownik, team – drużyna, lunch – obiad. 

Prawdopodobnie osobom używającym tych słów wydają się one bardziej 

eleganckie, profesjonalne, podnoszące ich prestiż. Istnieją jednak takie 

zapożyczone słowa, które ułatwiają nam wypowiedź, nadając jej bardziej 

zwięzły charakter np. – „krawat” (franc.) zamiast „zwis męski ozdobny” lub 

„weekend” zamiast sobota i niedziela”. 

  W codziennym życiu spotykamy się z wszędobylskim „O.K.” oraz 

„Wow”. Myślę, że warto się zastanowić nad stosowaniem tych słów. Mamy ich 

odpowiedniki w języku polskim. Ba! Każde z nich możemy zastąpić kilkoma 

słowami, lecz nader często z nich rezygnujemy, zubożając nasz rodzimy język. 

A pamiętajmy o tym, że wszelkie zmiany w języku urzędowym zaczynają się 

właśnie w języku potocznym. Nie traćmy więc naszej oryginalności! Stosujmy 

zapożyczenia, ale tam, gdzie rzeczywiście wnoszą one coś dobrego 

i wzbogacają naszą ojczystą mowę.      Opracowała mgr Jolanta Łukasiewicz 

Źródła: https://e-polish.eu/blog/zapozyczenia-w-jezyku-polskim/ 

https://www.tlumaczenia-miw.pl/wordpress/2016/12/30/zapozyczenia-i-spolszczenia/ 

 

Ojczyzna – polszczyzna 

 

  Nad czystością naszego języka, właściwymi regułami gramatycznymi 

i ortograficznymi czuwa wielu specjalistów. Jednak to my sami jesteśmy na 

„pierwszej linii frontu” i w zależności od tego, jak będziemy się wypowiadali, 

tak będą mówić nasze dzieci. Nie chodzi tu jedynie o nie stosowanie 

zdrobnień typu „niemowlęca mowa” oraz prawidłowego pod względem 

logopedycznym wybrzmiewania głosek (choć również i o to), ale prawidłowe 

wypowiedzi pod względem gramatycznym. 

 Czasem zasłaniamy się tradycją rodzinną, regionalizmami, ale to nie 

zawsze jest prawda. Takim klasycznym słowem jest problematyczny „dwór”. 

Wiele razy słyszę je użyte w niewłaściwej formie. Niektórzy tłumaczą to 

różnicowaniem podwórka i dworu szlacheckiego – to nie ma znaczenia, bo 

zawsze jesteśmy/byliśmy/będziemy „na dworze”. Inna forma jest 

nieprawidłowa. 

 Kolejny   wyraz to: „wziąć”, gdzie wiele osób uparcie dodaje „ś” przed 

„ć”. Jedynie ta pierwsza, uboższa o jedną głoskę wersja, jest prawidłowa. 

 Często popełniamy błędy podczas zapisywania dat – „zjadamy” 

ostatnie głoski. Prawidłowy zapis to: 1 stycznia, 2 lutego, 3 marca, 4 kwietnia, 5 

maja, 6 czerwca, 7 lipca,  sierpnia, 9 września, 10 października, 11 listopada, 

12 grudnia. 

 Popełniamy też błędy nie odmieniając polskich nazwisk typu: Nowak, 

Kowalik. Powinniśmy mówić: „Idę do pana Nowaka/Kowalika”. 

https://e-polish.eu/blog/zapozyczenia-w-jezyku-polskim/
https://www.tlumaczenia-miw.pl/wordpress/2016/12/30/zapozyczenia-i-spolszczenia/


„Rozmawiałem z panem Nowakiem/ Kowalikiem”, „Daję nagrodę panu 

Nowakowi/Kowalikowi” itp.. 

 I jeszcze jeden, bardzo często spotykany błąd. Zapominamy o tym, że 

„miesiąc”, „tydzień”, „godzina” itp. są jednostkami czasu. Oznacza to, że gdy 

mówimy, że mamy (lub nie mamy) na coś określoną ilość czasu, ewentualnie, 

że coś trwało w podanym czasie, to nie dodajemy słowa „czas” np.: „Trwało 

to godzinę (bez słowa „czasu”), „Potrzebował na to 15 minut (znowu bez 

słowa „czasu”)”. 

 Mamy dużo możliwości sprawdzenia poprawności naszych wypowiedzi. 

Zachęcam do korzystania z nich, aby 

 „… język giętki  

powiedział wszystko, co pomyśli głowa 

A czasem był jak piorun jasny, prędki, 

A czasem smutny jako pieśń stepowa, 

A czasem jako skarga nimfy miętki, 

A czasem piękny jak aniołów mowa...” 

 Niech te słowa Juliusza Słowackiego będą nam drogowskazem. 

Opracowała mgr Jolanta Łukasiewicz 

A co z rymowankami? 

 

 Wczesne kontakty dziecka z literaturą, uczenie go wierszyków i piosenek 

pozytywnie wpływa na jego rozwój poznawczo – językowy. Zwraca uwagę 

dziecka na strukturę fonologiczną słów, a także na takie aspekty mowy, jak 

intonacja, rytm i akcent. Doświadczenia takie, między innymi różnego typu 

zabawy z rymami, ułatwiają dziecku uświadamianie sobie istnienia dźwięków 

w słowach. Dzieci od najmłodszych lat uwielbiają rymowanki. Amerykańskie 

i angielskie filmy edukacyjne dla małych dzieci pełne są rymów, które nie 

tylko przyspieszają zapamiętywanie, ale także sprawiają najmłodszym wiele 

radości. Pełno jest anglojęzycznych rymowanek na YouTube. W polskim 

nauczaniu nie przykładamy do nich aż tak dużej wagi. Są w poezji, 

przekazywanych z pokolenia na pokolenie wierszykach, ale zbyt rzadko 

wykorzystuje się ich potencjał w nauce. W luandzkich filmach i grach 

znajdziemy ich bardzo wiele. Używamy ich ucząc nazw miesięcy, godzin na 

zegarze, czy numerów alarmowych. Dlaczego warto? 

 Już niemowlę może z zainteresowaniem przysłuchiwać się czytanym na 

głos rymowankom i rytmicznym tekstom. Starsze dziecko będzie potrafiło 

wskazać swoje ulubione wierszyki,  prosząc o wielokrotne ich odczytywanie – 

a w takiej sytuacji część rodziców nawet obudzona w środku nocy potrafi 

wyrecytować ulubiony utwór swojej pociechy. Dzielne przedszkolaki co jakiś 

czas będą dumnie recytowały nowo poznane wierszyki i na pewno będą one 

towarzyszyły każdej przedszkolnej uroczystości. Warto może postawić sobie 



pytanie, dlaczego tak się dzieje? Dlaczego dzieci tak lubią rymowanki i jaką 

rolę odgrywa rym w rozwoju naszych dzieci? 

 Witold Szwajkowski, autor wielu książek zawierających rymowanki dla 

dzieci, uważa że: znaczenie rymowanych tekstów w edukacji trudno 

przecenić. Odgrywają szczególną rolę w kształceniu u dzieci świadomości 

dźwiękowej warstwy mowy, niezbędnej dla rozwinięcia umiejętności nauki 

czytania i pisania, wzbogacają słownictwo, a także sprzyjają utrwalaniu 

znaczenia słów w różnych kontekstach. Podobnie uważa Regina Kreft, 

doradca metodyczny w edukacji wczesnoszkolnej, która wymienia 

następujące zalety rymowanek: 

 rozwijają twórczą aktywność językową; 

 wzbogacają słownictwo dziecka; 

 rozwijają pamięć; 

 doskonalą poczucie rytmu; 

 poszerzają wiedzę z różnych dziedzin; 

 sprawiają dziecku dużo radości, wprawiają w pogodny nastrój. 

Dzięki temu, że w rymowankach wykorzystuje się rytm. Którego 

obecność jest bardzo ważna w życiu każdego człowieka (rytm bicia serca, 

rytmiczny oddech, rytmiczna powtarzalność pór roku itd.), przykuwają one 

uwagę nawet najmłodszych słuchaczy. Głośna recytacja krótkich wierszyków 

to wspaniała okazja do wesołej zabawy z maluszkiem, w trakcie której będzie 

on początkowo osłuchiwał się z językiem, a później poznawał już znaczenie 

konkretnych wyrazów. Taki oto krótki wierszyk będzie na przykład bardzo 

pomocny podczas nauki nazw części ciała: 

"Lata mucha koło ucha, 

Lata bąk koło rąk, 

Lecą ważki koło paszki, 

Lata pszczoła koło czoła, 

Lata mucha koło brzucha, 

Lecą muszki koło nóżki, 

Biegną mrówki koło główki, 

Pełznie gąsieniczka dokoła policzka." 

Konstrukcja dobrej rymowanki powinna być w pewien sposób 

przewidywalna. Witold Szwajkowski twierdzi, że rymowanka w sposób 

naturalny wymusza skupienie na przekazywanym przesłaniu lub informacji 

i prowokuje słuchacza do domyślania się, lub co najmniej oczekiwania, jakie 

słowa czy zwroty zostaną użyte w kolejnym wersie, które będą pasowały 

rytmicznie i rymowały się z tymi, które już usłyszał. I dlatego dziecku łatwiej 

będzie zapamiętać pewne informacje, jeśli przybiorą one postać krótkiego 

wierszyka. Mogą ułatwić dzieciom zapamiętywanie na przykład nazw dni 

tygodnia, miesięcy, kolejnych liter w alfabecie. Także reguły ortograficzne 

staną się znacznie łatwiejsze (i przyjemniejsze) do zapamiętania. 

 Nie można przecenić znaczenia rymowanek w ćwiczeniach 

logopedycznych. Istnieje wiele wierszyków stworzonych specjalnie po to, by 

rozwijać właściwą wymowę oraz doskonalić słuch fonematyczny dziecka. 

Któż nie pamięta wierszyka ćwiczącego wymowę spółgłoski „r”: 



Czarna krowa w kropki bordo, 

Gryzła trawę, kręcąc mordą. 

 Iwona Podlasińska, konsultantka logopedyczna, we wstępie do książki 

zawierającej teksty stanowiące pomoc do ćwiczeń związanych z artykulacją 

głosek dźwięcznych i bezdźwięcznych „Dranie w tranie, czyli wiersze trudne 

niesłychanie”, pisze: Nagromadzenie słów z głoskami dźwięcznymi 

i bezdźwięcznymi, ustawienie ich w odpowiednie pary (…) ma pomóc 

dziecku w prawidłowym osłuchaniu się z ich brzmieniem, w nabyciu 

umiejętności różnicowania ich (kształcenie słuchu fonematycznego), jak 

również w ćwiczeniu ich właściwej wymowy (…). Oto przykład znajdującego 

się w tym zbiorze utworu: 

Raz po piasku biegł bobasek. 

Po co bobas biegł? Po piasek 

Z tego piasku – wołał w pędzie - 

dla bobasków ciasto będzie. 

 Wierszowanki mogą stać się doskonałym towarzyszem zabaw 

ruchowych. Dobrze dobrany tekst takiej rymowanki będzie nie tylko 

wskazywał czynności, jakie dziecko ma wykonywać, doskonaląc tym samym 

koordynację wzrokowo-ruchową, orientację w schemacie ciała, ale będzie 

stanowił również pretekst do ćwiczeń logopedycznych, usprawniających 

płynność mowy, a także pobudzi dziecięcą wyobraźnię, pozwoli mu się 

zrelaksować i odprężyć. Przykładem takiego tekstu może być fragment 

utworu ze zbioru „Rymowana gimnastyka dla smyka”: 

Krok do przodu i dwa w bok. 

Hop! Przed siebie długi skok. 

Zamykam oczy i kucam, 

Udaję, że piłkę rzucam. 

 Okazuje się więc, że rymowane teksty odgrywają w życiu naszych dzieci 

naprawdę istotną rolę. Są wspaniałą okazją do zabawy, stymulującej ich 

rozwój pod wieloma aspektami. Nie tylko ułatwiają zapamiętywanie 

pewnych treści, które są tematem konkretnego wierszyka, ale przede 

wszystkim rozwijają pamięć dzieci, a dzięki temu są niezrównaną pomocą na 

dalszej edukacyjnej ścieżce. Warto więc otaczać swoje dziecko 

rymowankami, a po wielu latach na pewno część z nich pozostanie głęboko 

w pamięci dorosłego już człowieka, by od czasu do czasu powracać do 

niego jako ciepłe wspomnienie z krainy, gdzie: 

"Wlazł kotek na płotek i mruga, ładna to piosenka nie długa, 

Nie długa, nie krótka, a w sam raz, zaśpiewaj koteczku jeszcze raz".  

 Pamiętacie wierszyki z własnego dzieciństwa? Jakie są ulubione 

rymowanki Waszych dzieci? 

Opracowała mgr Katarzyna Gumowska 

 


