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egzemplarz 

bezpłatny 

OD REDAKCJI 
Cześć! 

Żyjemy w epoce wielkiego wymierania języków - alarmują językoznawcy. Obchodzony 

21 lutego pod patronatem UNESCO Światowy Dzień Języka Ojczystego ma zwrócić 

uwagę świata na ten problem. Połowa spośród języków, którymi mówi się na świecie, 

jest zagrożonych wyginięciem. Językoznawcy nie są optymistami. Czarny scenariusz 

przewiduje, że do końca XXI wieku przetrwa zaledwie jedna dziesiąta z obecnie 

używanych języków. Optymiści szacują, że pod koniec obecnego stulecia będzie w 

użyciu jeszcze połowa z nich. Prognozy te pochodzą z raportu UNESCO, które 

ustanowiło Dzień Języka Ojczystego 1999 roku dla podkreślenia bogactwa 

różnorodności językowej świata, a także w celu zwrócenia uwagi na liczbę języków 

zagrożonych i ginących. Numer specjalny naszej gazetki poświęcamy językowi 

polskiemu. 

Redaktorzy 
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TYTUŁEM WSTĘPU CZYLI HISTORIA GAZETKI 
 

W marcu 2003 roku dwie uczennice SP 10: Natalia Protasiuk i Marta Paluszkiewicz, 

przedstawicielki Samorządu Szkolnego razem z jego opiekunką, panią Marią Jasionowską 

powołały gazetkę szkolną, czyli mówiąc praktycznie, wyciągnęły z lamusa wydanie „starej” 

gazetki „Kleksik”, przejrzały, stwierdziły, że chcą to robić i ... stało się. Ostatni numer 

„Serio? Serio!” wyszedł w 2009 roku. W 2013 r., czyli 10 lat później uczniowie klasy 6c 

postanowili reaktywować szkolne pisemko. Dziś my z klasy 4 a chcemy je ulepszać, więc 

prosimy - piszcie lub mówcie, co Wam się podoba, a co nie. Możecie także pisać e – maile na 

adres samorządu: samorzadsp10@o2.pl 

Dziś do Waszych rąk trafia numer specjalny, bezpłatny. Chcemy Wam przedstawić kilka 

informacji i ciekawostek dotyczących języka polskiego, w przyszłości zamierzamy pisać o 

tym, co Was interesuje, chwalić się naszymi utworami oraz proponować rozrywki umysłowe i 

konkursy z nagrodami. (M.M.) 

 

 

 

ŁYK HISTORII 
 

Na datę obchodów Dnia 

Języka Ojczystego 

wybrany został 21 lutego, 

upamiętniający 

wydarzenia 1952 roku, 

kiedy to w miejscowości 

Dhaka (obecnej stolicy 

Bangladeszu) doszło do 

demonstracji, a następnie 

zamordowania pięciu 

studentów, domagających 

się uznania ich języka 

ojczystego - bengalskiego 

(bangla) - za jeden z 

dwóch urzędowych 

języków ówczesnego 

państwa Pakistan.  

(D.J.) 

 

 
 

 

JEDNYM SŁOWEM 

Z okazji Dnia Języka Ojczystego językoznawca dr hab. Katarzyna Kłosińska postanowiła 

wyjaśnić pochodzenie samego określenia "język ojczysty". Jest to o tyle intrygujące, że 

adekwatne określenia po angielsku (Mother Tongue), czy po niemiecku (Muttersprache), 

pochodzą od wyrazu "matka", a nie "ojciec", jak jest w języku polskim. Skąd zatem ta 

różnica? U nas wartości ogólnonarodowe wzięły swe nazwy od ojca, bo w naszej kulturze to 

właśnie linia męska wiązana jest bardziej z przekazywaniem dziedzictwa. Nawet słowo 

"dziedzictwo" pochodzi, nie w sposób bezpośredni, ale od nazwy "dziad". (A.P.) 
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           A to ciekawe … 

SKĄD SIĘ WZIĘŁA NAZWA "POLSKA"? 
 

Na określenie naszego kraju używamy dziś nazwy - Polska, a siebie samych nazywamy 

Polakami. Nie zastanawiamy się, skąd wzięły się te nazwy. Jeśli już kogoś się o to zapytać, to 

odpowie, że nazwy wzięły się od plemienia Polan i ich księcia Mieszka, który był pierwszym 

władcą naszego kraju. Ale jak to było naprawdę z Polską i Polakami? Obie nazwy („Polonia”, 

„Poloni”) pojawiają się w źródłach historycznych około roku 1000, tuż po zjeździe 

gnieźnieńskim, na którym spotkali się cesarz Otton III i Bolesław Chrobry. Przedtem, obie 

nazwy nie pojawiały się w żadnych źródłach. Być może to właśnie wtedy, po zjeździe w 

Gnieźnie, ukonstytuowała się społeczność na czele z Chrobrym, która dała początek 

nowoczesnemu państwu i społeczeństwu polskiemu. We wcześniejszych źródłach z IX i X 

wieku nie znano nazw „Polska” i „Polacy”. Widukind pisał o Licikavikach mieszkających nad 

Wisłą i Wartą. Ibrahim ibn Jakub określał Mieszka I jako „króla północy”. W dokumencie 

„Dagome iudex” jest mowa o „państwie gnieźnieńskim”. W dokumentach bawarskich 

Mieszko I określony był mianem „księcia Wandalów”. Na miniaturach monachijskiej i 

bamberskiej widnieje nazwa „Sclavinia” lub „Sclavania”, czyli kraj Bolesława Chrobrego. W 

niemieckich „Rocznikach altajskich większych” Mieszko I jest księciem słowiańskim. Być 

może, to właśnie cesarz Otton III podczas zjazdu gnieźnieńskiego i spotkania z Chrobrym, 

nadał polskiemu księciu i jego krajowi nowe nazwy: „Polska” i „Polacy”. Interesujące jest to, 

że po raz pierwszy w źródłach pisanych nazwa „Polska” pojawia się w „Żywocie starszym 

św. Wojciecha” pióra Jana Canapariusza (opat rzymskiego klasztoru św. Bonifacego i 

Aleksego). Żywot spisany został około 999-1001 roku. Skąd Canapariusz znał nazwę 

„Polonia”? Być może od tajemniczego Bogusza–Benedykta, członka wyprawy św. Wojciecha 

do Prus, który był świadkiem jego śmierci, a potem prawdopodobnie dokonał swego żywota 

w klasztorze na Monte Cassino. Później nazwę naszego kraju i nas samych rozpropagował 

Bruno z Kwerfurtu. No i tak pozostało do dziś. 
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CYTUJEMY MISTRZÓW 

„Język polski ciągle ewoluuje. Jednak moim zdaniem nie zawsze są to zmiany na lepsze. Dziś 

dużym zagrożeniem dla polszczyzny jest skłonność do nieużywania charakterystycznych 

polskich liter. Im częściej będziemy pisać na przykład esemesy bez znaków diakrytycznych, 

tym większe prawdopodobieństwo, że „ąści” szybko z naszego języka znikną. Tego bym 

niezwykle żałował, to byłoby naprawdę duże zubożenie. Uważam, że język polski jest ą-ę i 

tak powinno zostać. Używajmy polskich znaków za każdym razem, gdy wysyłamy SMS lub 

e-mail" 

Jerzy Bralczyk 

 
 
 

  

 

 

 

Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego 

przypomina nam o znaczeniu dobra 

kulturowego jakim jest język. Nie jest on 

bowiem tylko środkiem komunikacji, lecz 

pełni także funkcję nośnika tożsamości 

narodowej. Tworzony jest przez kulturowe 

tradycje, wspomnienia, historie, emocje, jak 

również szczególne zwroty i formy myślenia. 

W związku z tym dzień ten powinien nabrać 

szczególnego znaczenia dla wszystkich 

mniejszości narodowych, a jego obchody 

powinny stać się stałym elementem tradycji.   
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     ŁAMIGŁÓWKI 

 

 

 

Odszukaj imiona z „ch” lub „h” i zapisz je poniżej. Z pozostałych liter 

ułóż hasło: ………………………………………………………………………. 
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DWA ŁYKI GRAMATYKI 

HOMONIMY 

Homonimy to wyrazy o tym samym brzmieniu, lecz  różnych znaczeniach. Występują w 

morfologii fleksyjnej (synkretyzm form fleksyjnych, np. dam jako forma fleksyjna 

czasownika dać i rzeczownika dama) oraz słowotwórczej (np. ranny – zraniony, ranny – o 

poranku), a także w słownictwie (wyrazy homonimiczne, np. bal – przyjęcie (fr.), bal – kłoda 

(niem.) . O znaczeniu homonimu decyduje jego użycie, czyli kontekst, w jakim może 

występować. Zdarza się jednak, iż celowo przywoływane są dwa lub więcej znaczeń, na 

przykład w reklamie, w celu podniesienia atrakcyjności tekstu. Pozwala na to odpowiednie 

manipulowanie kontekstem oraz elementami pozajęzykowymi komunikatów. Najbardziej 

chyba znanymi przykładami homonimów (w takim właśnie, szerokim znaczeniu) są terminy 

zamek i pokój. Homonimia jest jednak w języku polskim bardzo pospolitym zjawiskiem. 

PRZYKŁADY: 

Aria – aria 

Rzecz. m-os. Aria – członek ludu, który podbił Indie w epoce prehistorycznej (częściej lm 

Ariowie). 

Rzecz. ż aria – utwór wokalny będący częścią opery, operetki, oratorium. 

bez 

 

bez, D lp bzu – dziko rosnący krzew lub niskie drzewo z rodziny przewiertniowatych, 

Sambucus nigra, dziki bez. 

 

bez – przyimek łączący się z wyrazami w dopełniaczu, wyrażający brak czegoś. 

 

beza, D lm bez (bezów jest błędem) – ciastko z ubitego na pianę białka, zapieczonego z 

cukrem. 

 

orka 
 

Rzecz. ż orka – czynność związana z uprawą roli. 

 

Rzecz. ż orka – Orcinus orca, ssak z rodziny delfinów. 

 

D lp rzecz. m-os. lub m-żyw. ork (M lm orkowie, orki) – istota mityczna z literatury fantasy. 
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Łamańce językowe 
Łamaniec językowy to trudny do wymówienia tekst, przeważnie anonimowego autorstwa. 

Kiedy mało kulturalny Polak zetknie się z cudzoziemcem, zaraz ma wielką ochotę pochwalić 

się, jaki to nasz język jest trudny. Proponuje (…) powtarzanie pewnych zdań bez wielkiego 

sensu ułożonych, ale skupiających trudności wymowy. Cudzoziemiec „łamie” język ku 

wielkiej uciesze słuchających go Polaków. Takiej zabawy nie należy pochwalać. 

 

Spróbujcie nie połamać języka: 

 

1. Baba bada baobaby. Baba dba o oba baobaby. 

2. Cesarz czesał włosy cesarzowej, cesarzowa czesała włosy cesarza. 

3. Chrząszcz szczęka szczęką – szczęką szczęka chrząszcz. 

4. Czego trzeba strzelcowi do zestrzelenia cietrzewia drzemiącego w dżdżysty dzień na 

drzewie? 

5. Czy poczciwy poczmistrz z Tczewa często tańczy cza-czę? 

6. Gdy Pomorze nie pomoże, to pomoże może morze, a gdy morze nie pomoże, to pomoże 

może Gdańsk. 

7. Gżegżółka grzała grzańca, gdy grzmiący grzmot gromko grzmiał, grożąc grzesznikom. 

8. Szedł Sasza suchą szosą, susząc sobie szorty. 

9. Idzie Jerzy i nie wierzy, że na wieży jest sto jeży i pięćdziesiąt jeżozwierzy. 

10. Król Karol kupił królowej Karolinie korale koloru koralowego. 

 

WIERSZ 

Chodzi mi o to, 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, 

Aby przeleciał wszystko ducha skrzydłem. 

Strofa być winna taktem nie wędzidłem. (J. Słowacki) 
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Gazetka przygotowana została przez uczniów klasy 4 a i panią Marię Jasionowską. 


