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JĘZYK —  T WÓR ŻYWY.   
JEGO S T WORY I  POT WORY  

W PROGRAMIE: 

10.00 – 10.50  wystąpienie Jana Bacewicza  
         „Rola gwary w kształtowaniu się języka literackiego” 
 

10.50 – 11.40  wystąpienie Marka Urbanowicza  
         „Błędy językowe we współczesnej polszczyźnie”  
 

11.40 – 12.00  przerwa na łyk wody i  „owocowanie” 
 

12.00 – 12.50  wystąpienie Huberta Stojanowskiego  
         „Dokąd idziesz języku? Tendencje językowe  
         w mediach społecznościowych” 

LUTY 
MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ JĘZYKA OJCZYSTEGO  

Z tej okazji Biblioteka PWSZ w Suwałkach  
zaprasza wykładowców, nauczycieli, studentów i uczniów  
szkół  ponadgimnazjalnych do udziału w cyklu wykładów 

21 luty 2020 r., godz. 10.00, aula PWSZ w Suwałkach 

„Język – twór żywy. Jego stwory i potwory” – 
wykład w Bibliotece PWSZ

z okazji Międzynarodowego Dnia Języka 
Ojczystego

Z okazji Międzynarodowego Dnia Języka 
Ojczystego klasa 1 TAUp, pod opieką 
p. Magdaleny Siwko, uczestniczyła 

w spotkaniu, którego celem było szerzenie 
wiedzy z zakresu kultury języka polskiego, 
ze szczególnym zwróceniem uwagi na 
współczesną kondycję języka ojczystego 
oraz rolę gwary w kształtowaniu się języka, 
na przykładzie gwary Suwalszczyzny.

O roli gwary w kształtowaniu się języka 
literackiego opowiadał pan Jan Bacewicz – 
regionalista, znawca i popularyzator gwary 
i kultury suwalskiej, poeta, autor i współautor 
książek o Suwalszczyźnie oraz przewodników 
krajoznawczych:

Pan Jan Bacewicz uświadomił słuchaczom, 
że Suwalszczyzna jest odmienna kulturowo 
od sąsiednich regionów. W XVI w. na naszych 
terenach rozpoczęło się osadnictwo. 
Przybywali ludzie z Mazowsza, Prus 
i Litwy i wpływy te nadały koloryt językowi 
regionalnemu:

„Język nie spadł z nieba. Kształtował się 
wraz z rozwojem rozmaitych dziedzin życia. 
Podstawą języka ogólnego jest pierwsza 
mowa. Przekazywana z pokolenia na 
pokolenie gwara przetrwała dzisiaj głownie 
na wsi. Gwary nie można traktować jako 
języka gorszego – to jest nasz początek, nasze 
korzenie. Dzięki gwarze wiemy, jak kiedyś 
brzmiał polski język – ten najdawniejszy”.
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Pan Hubert Stojanowski – polonista, 
twórca bloga „Sudawcy. Ojciec 
i syn o Suwalszczyźnie” – opowiadał 
o tendencjach językowych w mediach 
społecznościowych. 

„Język to twór żywy. Kiedyś świadomość 
kształtowała literatura, dziś Internet” – 
podkreślił wykładowca. Jak Internet wpływa 
na użytkowników? Powoduje, że skracamy 
słowa, zapominamy o przecinakach 
i znakach diakrytycznych, a za to 
w nadmiarze stosujemy emotikony, które 
rozleniwiają czytających i powodują, że 
bez nich odbiorcy komunikatu czytają tekst 
dosłownie, nie umieją rozpoznać sarkazmu 
w wypowiedzi. Niestety, Internet psuje 
naszą dbałość o język. By nie ulec modzie 
na niechlujność językową, powinniśmy 
świadomie formułować zdania, zwracać 
uwagę nie tylko na to, co piszemy, ale i jak 
piszemy, a także czytać między wierszami.

Wystąpienie pana Marka Urbanowicza – 
polonisty, Profesora Oświaty – dotyczyło 
poprawności językowej i zainspirowało 
nas do stworzenia własnego rankingu 
najbardziej rażących błędów we 
współczesnej polszczyźnie:
1. WZIĄŚĆ WZIĄĆ, bo nie BRAŚĆ
2. WŁANCZAĆ WŁĄCZAĆ
Ten, kto mówi włanczać, ma w domu 
włanczniki.
3. POSZŁEM  POSZEDŁEM
Skoro poszedł, to poszedłem.
4. BYNAJMNIEJ używane w znaczeniu 
PRZYNAJMNIEJ
„Bynajmniej” wzmacnia zaprzeczenie, np. 
Nie twierdzę bynajmniej, że jest to jedyne 
rozwiązanie. 
„Przynajmniej” to inaczej „co najmniej”, 
np. Wyjechała przynajmniej na rok.
5. W KAŻDYM BĄDŹ RAZIE W KAŻDYM RAZIE
Błędna konstrukcja to skrzyżowanie: 
„w każdym razie” z „bądź co bądź”.

1. WZIĄŚĆWZIĄĆ, bo nie BRAŚĆ
2. WŁANCZAĆWŁĄCZAĆ
Ten, kto mówi włanczać, ma w domu 
włanczniki.
3. POSZŁEM  POSZEDŁEM
Skoro poszedł, to poszedłem.
4. BYNAJMNIEJ używane w znaczeniu 
PRZYNAJMNIEJ
„Bynajmniej” wzmacnia zaprzeczenie, np. 
Nie twierdzę bynajmniej, że jest to jedyne 
rozwiązanie. 
„Przynajmniej” to inaczej „co najmniej”, np. 
Wyjechała przynajmniej na rok.
5. W KAŻDYM BĄDŹ RAZIEW KAŻDYM RAZIE
Błędna konstrukcja to skrzyżowanie: 

„w każdym razie” z „bądź co bądź”.
6. AUTENTYCZNY FAKT FAKT
fakt – to, co zaszło lub zachodzi w rzeczy-
wistości
7. DZISIEJSZY DZIEŃDZIŚ
dziś – dzień obecny
8. KONTYNUOWAĆ DALEJ KONTYNUOWAĆ
kontynuować – wykonywać w dalszym 
ciągu rozpoczętą działalność
9. OKRES CZASU OKRES
okres – czas trwania czegoś
10. W CUDZYSŁOWIUW CUDZYSŁOWIE
Warto zapamiętać: „rów” i „cudzysłów” od-
mieniają się tak samo.

Maciej Barszczewski , 1 TAUp
Kamil Przemielewski, 1 TAUp

Wystąpienie pana Marka Urbanowicza – 
polonisty, Profesora Oświaty – dotyczyło 
poprawności językowej i zainspirowało nas 
do stworzenia własnego rankingu najbardziej 
rażących błędów we współczesnej 
polszczyźnie:
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miejsce zajęła rodzina wyrazów utworzona 
od czasownika „ogarniać się” – doprowa-
dzić się do porządku. Natomiast na trze-
cim miejscu znalazła się „beka” – śmieszna 
sytuacja. W roku 2017 najwyższy wynik po-
nownie otrzymało słowo „sztos”, więc pod 
uwagę wzięto inne wyrażenie – „dwudzio-
nek”, oznaczające weekend. Jednak mimo 
drugiej największej liczby głosów określe-
nie to nie wygrało, ponieważ zostało uzna-
ne za słowo mało akceptowane. Dodatko-
wo sam Julian Tuwim stwierdził niegdyś, że 
weekendu nie trzeba niczym zastępować. 
Ostatecznie zwycięzcą w 2017 roku zostało 
„XD” – graficzny symbol śmiechu.  „Dzban”, 
jako metafora pustej gło-
wy, zajął pierwsze miejsce 
w roku 2018. Z pewnością 
większość z nas zna wy-
różnione słowa i nadal ich 
używa. 

Największe emocje wzbu-
dziły wyniki ostatniego 
plebiscytu – zwyciężyła 
„alternatywka” – określe-
nie dziewczyny o nieste-
reotypowych upodoba-
niach, stylu i zachowaniu. 
Na podium czwartej edycji 
znalazły się też „jesieniara” 
i „eluwina”. Pierwsze z nich 
oznacza miłośniczkę je-
sieni, a drugie to przywita-
nie lub pożegnanie, mo-
dyfikacja słowa „elo”, które 
pochodzi z angielskiego 
„hello”. W odróżnieniu od 
zwycięzców poprzednich 
edycji, słowa te nie są po-
wszechnie używane, co 
więcej wielu młodych lu-
dzi nawet ich nie zna, ale 
nie można odmówić im 
oryginalności.

Język to twór żywy, z cza-
sem powstaną kolejne 
słowa, a niektóre z obec-

nie używanych przejdą do lamusa. To mło-
de pokolenia kreują język, a zatem w dużej 
mierze to od nas zależy, jak ludzie będą 
mówili w niedalekiej przyszłości. Być może 
za parę lat wszyscy na powitanie będą ra-
dośnie wołać: Eluwina! Jako osoby odpo-
wiedzialne za rozwój języka pamiętajmy 
o przestrodze Juliana Tuwima: „W słowo-
twórstwie, jak w każdej twórczości, potrzeb-
ny jest talent, a czasem natchnienie”. Two-
rzenie nowych słów nie jest łatwą sztuką. 

Weronika Taraszkiewicz, 
1 wz Cp 

Każdy język się zmienia. Ludzie mają co-
raz większe potrzeby komunikacyjne 
i stale tworzą nowe słowa. Problemem 

może być jednak zrozumienie sformułowań 
potocznych. Młodzież wypracowała so-
bie slang, który dla wielu jest nieoczywisty. 
Nie wszyscy wiedzą, kogo teraz nazywa się 
„dzbanem” i o co chodzi z tym całym „XD”. 
Warto wiedzieć, co w trawie piszczy i nieza-
leżnie od tego, czy pasjonujemy się języko-
znawstwem, czy też jesteśmy przeciętnymi 
użytkownikami języka polskiego, intereso-
wać się tym, jak ewoluuje język, jakim prze-
obrażeniom podlega.

Człowiek uczy się przez całe życie. Aby zro-
zumieć slangowe określenia, można się-
gnąć do internetowych słowników, w któ-
rych opisywane są nowe wyrażenia. Takie 
strony cieszą się dużą popularnością, a to 

dlatego, że mowa młodzieżowa ciekawi co-
raz więcej osób w różnym wieku.
W 2016 r. odbył się pierwszy Plebiscyt na 
Młodzieżowe Słowo Roku. Głosowanie to 
zostało zainicjowane przez wydawnictwo 
PWN we współpracy z projektem „Słowa 
klucze”. Plebiscyt odbywa się w ramach 
programu „Ojczysty – dodaj do ulubionych” 
i ma na celu wyłonienie ciekawych wyra-
żeń używanych wśród młodszych pokoleń. 
Nie musi być to być nowe, slangowe ani 
najczęściej używane słowo. Komisja doce-
nia istotność tematu i kreatywność w opi-
sywaniu rzeczywistości.

Docenione w konkursie słowa z reguły od-
zwierciedlają aktualną mowę młodego po-
kolenia. W pierwszym plebiscycie najwięcej 
głosów uzyskało słowo „sztos”, które jest 
synonimem słowa „niesamowity”. Drugie 

   Eluwina jesieniary! – 
Młodzieżowe Słowo Roku
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Spoko luz, kumam to – 
refleksja nad językiem potocznym

Uzus wpływa na ukształtowanie języka 
obligatoryjnego – norma użytkowa 
z czasem często staje się normą 

wzorcową – ale należy pamiętać, by języka 
potocznego nie stosować w sytuacjach 
oficjalnych i wypowiedziach pisemnych. 
Nadużywanie wyrazów potocznych 
może stanowić barierę komunikacyjną. 
Nieodpowiednio dobrane słownictwo 
spowoduje, że zostaniemy odebrani nie 
tylko jako niegrzeczni, ale i nieprofesjonalni.

Jak nietrudno zauważyć, coraz więcej, 
szczególnie młodych osób, odchodzi od 
języka oficjalnego i posługuje się slangiem. 
Należy jednak pamiętać, że w niektórych 

sytuacjach nie wypada nam używać 
nieoficjalnych zwrotów. Nauczycielowi 
nie odpowiemy „spoko”, a w rozprawce 
nie napiszemy, że coś jest „git”. Nie do 
każdego krzykniemy „siema”, tak samo 
jak podczas ważnego przemówienia 
nie powiemy do widowni: „Ekstra, że 
przyszliście!”, gdyż wzbudziłoby to śmiech 
a nawet zniesmaczenie u słuchaczy. 
By usprawiedliwić przed nauczycielem 
nieobecność na zajęciach, powiemy: 
„Nie było mnie w szkole z powodu bólu 
głowy”, ale już koleżance zakomunikujemy: 
„Stara, łeb mi pęka, nie idę do budy!”. 
Używanie mowy potocznej to nic złego, 
ale musimy mieć świadomość, kiedy i do 

kogo można zwracać się 
za pomocą nieoficjalnych 
komunikatów. Umiejętność 
dostosowania słownictwa 
do odbiorcy i sytuacji 
świadczy o naszej kulturze. 
Gdy jesteśmy w gronie 
rówieśników lub bliskich 
nam osób, mamy pełne 
prawo do posługiwania się 
mową potoczną.

Polski językoznawca, prof. 
Jan Miodek przestrzega: 
„Pamiętajcie: stopień 
zróżnicowania używanych 
form jest miarą waszej 
sprawności językowej, jest 
także miarą bogactwa 
stylistycznego waszego 
ojczystego języka”. Tak 
więc, jeśli posługujemy 
się wyrażeniami, takimi 
jak: „super”, „cool”, „ekstra”, 
„mega” to pamiętajmy 
również o innych 
określeniach: „doskonale”, 
„świetnie”, „cudownie” czy 
„wspaniale”. 

Nie bądźmy monotonni, 
nawet w sytuacjach 
nieoficjalnych używajmy 
naprzemiennie różnych, 
synonimicznych wyrazów, 
w tym rodzimych. Używając 
synonimów, sprawiamy, 
że nasze wypowiedzi będą 
brzmiały o wiele ciekawiej. 

  Weronika Taraszkiewicz,  
1 wz Cp 
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Cechy stylu retorycznego to:
1.  Poprawność języka. 
2. Klarowność, logiczność wywodu.
3. Piękno – wysławianie się z dbałością 
o estetyczne walory mowy, będące po-
pisem inteligencji, siły wyrazu, wdzięku, 
wzniosłości bądź wesołości, ozdobność 
stylu (figury retoryczne).
4. Stosowność do tematu, sytuacji 
i odbiorcy.

Każda przemowa musiała spełniać trzy 
funkcje. Celem mówcy było przekonanie 
słuchacza do swoich racji poprzez:
◊ uczenie, informowanie („docere”),
◊ wzruszanie („movere”),
Istotę tej funkcji przedstawił św. Augustyn 
w „De doctrina Christiana”. Pod wpływem 
wzruszenia/zniewolenia odbiorca: „pra-
gnie tego, co mu obiecujesz; lęka się tego, 

o czym mu powiesz, że jest groźne; niena-
widzi tego, co potępiasz; przyjmuje to, co 
zalecasz; żałuje tego, co przedstawiasz jako 
żalu godne; cieszy się tym, o czym powiesz, 
że winno być powodem radości; współczu-
je temu, którego niedolę postawią przed 
jego oczyma twe słowa; wystrzega się tego, 
czego mu się wystrzegać zalecasz”.
◊ zachwycenie, wywołanie zachwytu 
u odbiorcy poprzez sprawienie mu przy-
jemności estetycznej, stosowanie figur re-
torycznych („delectare”).

Zdaniem Cycerona, dobry retor powinien 
łączyć wszystkie trzy funkcje w jednej 
mowie. „Człowiek wymowny powinien tak 
przemawiać, by uczył, sprawiał przyjemność 
i wzruszał [...]. Uczyć to obowiązek, sprawiać 
przyjemność – słodycz, wzruszać –  
zwycięstwo”.

Jedną z najważniejszych umiejętności, 
jakie powinniśmy posiąść, by 
być pełnoprawnymi członkami 

społeczeństwa jest kompetencja 
komunikacyjna. Piękno i poprawność 
wypowiadanych zdań świadczą o poziomie 
językowym i myślowym mówcy. Uleganie 
powszechnej modzie na potoczność 
i językową beztroskę nie świadczy o kulturze 
słowa, a jest wyznacznikiem niechlujności 
językowej. Jak nauczyć się informować, 
proponować, przekonywać – jednym 
słowem mówić, ale mówić tak, by wszyscy 
was słuchali, byście mogli odnieść sukces 
komunikacyjny?

Czym jest retoryka? 

Retoryka (gr. rhetor „mówca”) to sztuka 
wymowy, umiejętność opisania swojego 
punktu widzenia i przekonywania 
słuchaczy do swoich racji, czyli sztuka 

perswazji. Retoryka należała do kanonu 
podstawowych przedmiotów nauczania 
w starożytności i średniowieczu (w ramach 
sztuk wyzwolonych) i wraz z gramatyką 
i logiką tworzyła zespół umiejętności 
humanistycznych służących do wyrażania 
myśli i uczuć. Retoryka określana była jako 
„ars bene dicendi” (Kwintylian), czyli sztuka 
pięknego mówienia: 
◊ „ars” – w tym pojęciu mieści się: wiedza, 
umiejętność, sztuka – a więc wytwarzanie 
słowa za pomocą znajomości reguł 
(rzemiosła),
◊„bene” – ten łaciński przysłówek oznaczał 
zarówno poprawność i jasność, jak 
i stosowność, czyli zgodność słowa z myślą, 
wyrażał też moralne i wychowawcze 
zadanie retoryki, bowiem bene było 
równoznaczne z tym, co „godne uznania”,
◊ „dicendi” – łaciński imiesłów „mówienie” 
– dotyczy strony zarówno tekstowej, jak 
i wykonawczej (wygłoszenie).

Jak wstąpić do szkoły mówców?
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W jakich okolicznościach wykorzystujemy 
umiejętności retoryczne?

W przeszłości umiejętności retoryczne 
wykorzystywane były do wygłaszania:
◊  mów sądowych (oskarżycielskich 
bądź obrończych),
◊ mów doradczo-politycznych 
(namawiających bądź odradzających),
◊  m ó w  o k o l i c z n o ś c i o w y c h 
(pochwalnych i ganiących).

W starożytnej Grecji i Rzymie umiejętność 
przemawiania charakteryzowała każdego 
dobrze wykształconego obywatela. 
Retoryka była zwieńczeniem wykształcenia, 
nieodzownym elementem właściwego 
wychowania. Jak jest dziś? Czy ludzie 
przywiązują wagę do poprawnego, 
logicznego i pięknego przemawiania? 

Czy w dzisiejszych czasach sztuka 
pięknego przemawiania nadal powinna 
obowiązywać?

Umiejętności retoryczne potrzebne są nie 
tylko do układania i wygłaszania tekstów 
przemówień, ale także w codziennych 
sytuacjach komunikacyjnych: rozmowie 
z klientem, toaście wygłaszanym na 
przyjęciu urodzinowym, negocjacjach ze 
sprzedawcą czy na egzaminie. Retoryczne 
rytuały wymagają zaangażowania 
i kompetencji, nad którymi należy pracować, 
gdyż poprawne i skuteczne posługiwanie 
się językiem polskim jest niezbędne w wielu 
sytuacjach oficjalnych i prywatnych, ma 
wpływ na życie codzienne, sukces szkolny 
czy zawodowy. 

Wiktoria Radzewicz, 1 TGp

„Język jest formą myśli, a zatem 
bądźcie sprawni komunikacyjnie, 
a wtedy osiągnięcie szczęście 
komunikacyjne, a jeśli będziecie 
szczęśliwi komunikacyjnie, to będziecie 
szczęśliwi w ogóle jako ludzie, bo 
komunikacja językowa istotę naszego 
człowieczeństwa stanowi”. 

– Jan Miodek

Dlaczego warto posługiwać się 
poprawną polszczyzną?



Zeteścior   1514 Zeteścior 

minutę, ale myśli z prędkością 400–500 słów 
na minutę i tyle teoretycznie moglibyśmy 
słyszeć. Kiedy ktoś mówi monotonnie, wolno 
lub nieciekawie, to przestajemy analizować 
jego słowa i zaczynamy zajmować się 
własnymi myślami.

Jak wskazują psycholodzy, sprawna 
komunikacja w ogóle nie mogłaby 
zaistnieć bez słuchania – w procesie 
komunikacji aż 40% porozumienia zależy 
od słuchania. Słuchanie to podstawowa 
umiejętność, która pozwala nam na 
nawiązywanie i utrzymywanie relacji 
z innymi ludźmi. Wymaga ona jednak od 
nas zdecydowanego przeniesienia naszej 
uwagi z siebie na rozmówcę. Aby zrozumieć 
to, co ktoś do nas mówi, należy utrzymywać 

z nim kontakt wzrokowy, potakiwać, 
robić notatki, zadawać pytania otwarte, 
zachęcać do kontynuowania wypowiedzi 
i nie przerywać.

Uważne słuchanie to okazywanie 
rozmówcy szacunku i akceptacji, to 
postawa otwartości. Słuchanie nie jest 
rzeczą trudną dla osób, które stosują się 
do powyższych zasad i godzą się z faktem, 
że najpierw powinniśmy dać wysłowić się 
innym, przyjąć i zrozumieć to, co inni do 
na mówią, a dopiero potem wypowiadać 
własne zdanie.

Gabriela Skuza, 1 TGp

Słyszeć, nie znaczy słuchać.  
Na czym polega aktywne słuchanie?

Nie wystarczy dobrze mówić, 
przekazywać informacje czy dzielić 
się poglądami i odczuciami. Równie 

ważne okazuje się słuchanie. Co tracimy, 
kiedy nie potrafimy słuchać innych? Nie 
przyswajamy w pełni nowych informacji, 
a przez to możemy podejmować złe 
decyzje, utrwalać w sobie niewłaściwe 
poglądy na dany temat, robić błędy, bo źle 
zrozumieliśmy wskazówki i polecenia czy 
tracić przyjaciół i bliskich, którzy mogą nam 
zarzucić, że nigdy ich  nie słuchaliśmy.

Na umiejętność przyswajania informacji 
wpływa m.in. nasze samopoczucie, emocje, 
jakie w danej chwili odczuwamy, czas, jaki 
możemy poświęcić rozmówcy czy hałas. 
Oczekujemy potrzebnej informacji, czegoś 
interesującego, ważnego, zabawnego, 
a otaczają nas setki dźwięków płynących 
z telewizji, Internetu, radia, do tego szum 
z ulicy i rozmowy ludzi wokół. Nie sposób 
skoncentrować się, jeśli rozprasza nas tyle 
różnych odgłosów. Często tylko słyszymy, 
nie zaś słuchamy jeszcze z innego powodu. 
Człowiek mówi z prędkością 125 słów na 
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Conlang– 
tajemnica 
kreowania 

języków 
sztucznych

Tworzenie języków nie jest 
standardowym zamiłowaniem. Od 
dzieciństwa wymyślałem słowa, co 

wtedy było całkiem zrozumiałe. Od jednego 
do dziesięciu liczyłem następująco: jenen, 
la, yć, tegi, pińć, sieść, siemem, łosiem, 
dziedzieć, dziedzieć (i nie, nie pomyliłem 
się – faktycznie nie było różnicy między 
9 a 10). Na ogórek mówiłem gugu, a na 
śmietanę mieciana. To drugie słowo jest 
nadal używane w moim domu, ale już 
żartobliwie i nie aż tak często.

Jednak prawdziwa przygoda z conlangami 
zaczęła się w roku 2018. Wtedy to mój kolega 
utworzył grupę na Facebooku, która zrzeszała 
obywateli fikcyjnego państwa „Kazagradu”. 
Uznałem, że kraj ten powinien mieć swój język 
i tak narodził się kazagradzki, czyli mieszanina 
polskiego, angielskiego, niemieckiego 
i w mniejszym stopniu innych języków. Szybko 
uznałem, że więcej słów należy wymyślać niż 
zapożyczać i dlatego porzuciłem kazagradzki 
na rzecz języka meskele – nazwanego na cześć 
mojego kolegi z klasy. 

Język polski Język meskele Wymowa

Cześć Hej Hej

Na razie Žã Żaą

Dzień dobry Breza deg Breza deg

Do widzenia Breza žã Breza żaą

Dobry wieczór Breza midneh Breza midneh

Dobranoc Breza neh Breza neh

Przepraszam Rejen Rajan

Proszę Pacen Piacen

Dziękuję Denken Denken

Podstawowe zwroty

Obecnie rozwijanym przeze mnie językiem jest ketański.

Podstawowe zwroty:

Język polski Język ketański Wymowa

Cześć Hai Hai

Na razie Éjzak Eejzak (do widzenia)

Dzień dobry Lámæd deg Laamaed deg

Do widzenia Lámædek éjzak Laamaed eejzak (do miłego 
widzenia)

Dobry wieczór Lámæd get Laamaed get

Dobranoc Lámæd snef Laamaed snef (dobrego 
spania)

Przepraszam Scùi Szłi

Proszę Átsez Aat’sez

Dziękuję Tankez Tankezw
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Tworzenie języków to nie jedyne 
zainteresowanie Bartka

Czy powtórzę kiedyś sukces 
Ludwika Zamenhofa, który 
wypromował esperanto? 
A może zacznę kreować 
fantastyczne światy jak 
Tolkien, który stworzył mowę 
elfów? Bez względu na to, 
gdzie zaprowadzi mnie moja 
pasja, ważne, że zajęcie to 
sprawia mi dużo frajdy. Nie 
można też zapominać, że 
tworzenie nowych języków 
z pewnością pobudza 
kreatywność, a to już 
wystarczający powód, 
bym nie zaniechał mojego 
hobby.

Bartosz Bobrowski, 2 TMR

K R Z Y Ż Ó W K A
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

1. ... Kochanowski – polski poeta 
epoki renesansu, który wzniósł ro-
dzimą lirykę na europejski poziom. 

2. Powieść historyczna autorstwa 
Olgi Tokarczuk. Inaczej „Wielka po-
dróż przez siedem granic”.

3. W jakim mieście brzmi chrzą-
szcz? 

4. Artyści, którzy odrzucali zasady 
ortografii i interpunkcji. 

5. 7 liter, 3 sylaby, inaczej: rzeź, po-
grom, jatka. 

6. Człowiek ma dwoje oczu, w roso-
le pływają ... 

7. Wyraz lub ciąg wyrazów na-
śladujących swym brzmieniem 
dźwięki naturalne. 

8. Znaki graficzne wskazujące w 
tekście granice zdań lub części 
zdań. 

9. Określenie dzieł literackich, które 
nie zostały napisane prozą, syno-
nim liryki, dawniej termin ten ozna-
czał ogół wszystkich dzieł literatury 
pięknej. 

10. Rodzaj sprawdzianu polegający 
na zapisaniu ze słuchu podanego 
tekstu. Oceniana jest poprawność 
zapisu pod względem zgodności z 
zasadami ortografii i interpunkcji. 

11. Spójna grupa etniczna i języko-
wa, wywodząca się z grupy ludów 
indoeuropejskich. 

12. Znak graficzny, np. przecinek, 
ogonek lub kropka, dostawiany do 
litery i niosący informację o sposo-
bie wymawiania głoski oznaczonej 
tą literą. 

13. Przesadna dbałość o czystość i 
poprawność językową. 

H a s ł o
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W więzieniu 
niewidzialnego wroga - 
jak być efektywnym podczas 

pracy na odległość?

Opanowanie epidemii koronawirusa 
to ogromne wyzwanie dla 
współczesnego świata. Wszyscy 

ludzie walczą z niewidocznym przeciwnikiem. 
Wszędzie słychać instrukcje dotyczące 
tego, jak się ustrzec przed zarażeniem, 
a także kolejne wytyczne służb sanitarnych, 
do jakich mamy się dostosować. Państwa 
ustanawiają reżim epidemiologiczny – 
zakazują niepotrzebnych zgromadzeń 
i skupisk ludzi, powołują wojska asystujące 
policji, zamykają granice państwa 
i zachęcają obywateli do zostania 
w domu. Nawet osoby, które na co dzień nie 
odczuwają nadmiarowo lęku, w obecnej 
sytuacji doświadczają go bardzo wyraźnie. 
Brakuje nam kontaktu z rówieśnikami, wielu 
z nas pogrąża się w marazmie i bezczynności 
i nie potrafi skutecznie koncentrować się na 
zadaniach. 

Młodzi ludzie tęsknią za rówieśnikami, ale też 
za tradycyjną formułą nauczania. Zajęcia 
online, przesyłane drogą elektroniczną 
zadania czy prace do wykonania to teraz 
rzeczywistość każdego ucznia. Siedzenie 
przed komputerem, brak relacji z żywym 
człowiekiem, to nie to samo, co bezpośredni 
kontakt. Ponadto nowy tryb nauki jest 
– wbrew pozorom – niełatwy i bardzo 
wymagający. Do tej pory dom był przecież 
miejscem odpoczynku i spędzania wolnego 
czasu. Jak zatem zmotywować się do 
pracy? Jakie warunki sprzyjają uczeniu się 
w domu?

Plan jest kluczem do sukcesu. Nie siedź cały 
dzień w piżamie, a tak rozplanuj dzień, by 
mieć czas zarówno na naukę, jak i rozrywkę. 
Na dobry początek zorganizuj przestrzeń 
wokół siebie – zrób porządek na biurku 
i wynegocjuj z domownikami swój czas 
komputerowy, by położyć kres wojnom 
o laptopa. Wygospodaruj też określony 
czas na pracę – wyznacz sobie konkretne 
godziny, które poświęcisz na naukę. Poproś 
najbliższych, by zapewnili ci ciszę i spokój 
w trakcie nauki. Odłóż telefon, nie wchodź 
na profile społecznościowe – odrzuć 
wszystko, co przeszkadza ci w skupieniu 

się na realizacji zadania. Jeżeli zaplanujesz 
swoją pracę i będziesz unikać rozpraszaczy, 
łatwiej będzie ci osiągnąć założony cel. 
Ustal też własny system motywacyjny, np. 
słuchanie muzyki, oglądanie filmu czy gra 
na komputerze jako nagroda za wykonaną 
pracę. 

Koronawirus  zamknął  nas  w  domach. To 
tutaj uczymy się i spędzamy czas wolny. Nasze 
życie straciło swój rytm, zostaliśmy wyrwani 
z codziennych obowiązków. Nie chodzimy 
do szkoły, nie spotykamy się z przyjaciółmi, 
nie uczestniczymy w wydarzeniach 
sportowych i kulturalnych, zamiast tego 
większość dnia spędzamy w czterech 
ścianach. Odnalezienie się w obecnej 
rzeczywistości jest problematyczne 
dla wielu z nas. Wierzę jednak, że nasz 
wspólny trud dziś to nasze łatwiejsze jutro. 
Świadomość niebezpieczeństwa, jakie na 
nas czyha i poczucie odpowiedzialności 
powodują, że łatwiej nam przetrwać ten 
trudny czas, a przestrzeganie rutyny dnia 
i samodyscyplina z pewnością uchronią nas 
od zniechęcenia i pozwolą konstruktywnie 
spędzić każdy dzień.

Bartosz Bobrowski, 2 TMR
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Czy 
matura to 
naprawdę 
bzdura?

Zastanawialiście się 
kiedyś, czym tak na-
prawdę jest matu-

ra? Co znaczy dla młode-
go człowieka? Jakie daje 
możliwości? Jak wygląda 
ten egzamin z perspekty-
wy maturzysty?

Matura to egzamin dojrzałości z ma-
teriału objętego programem na-
uczania z wybranych przedmiotów 

na poziomie podstawowym lub rozszerzo-
nym, ale dla młodego człowieka jest ona 
swoistym „biletem” na studia, nie tyle eg-
zaminem weryfikującym wiedzę, co testem 
na dorosłość i odpowiedzialność.

Spostrzeżenia Karola z klasy IV TI dotyczą-
ce czekającej go matury świadczą o tym, 
że choć egzamin ten nie jest obowiązkowy, 
to należy potraktować go jako szansę na 
rozwój osobisty: „Matura to dla mnie klucz 
do dalszej edukacji, chcąc iść na studia, 
nie można nie posiadać tego dokumentu. 
Wyniki egzaminu będą też dla mnie dowo-
dem na to, że moja edukacja nie poszła na 
marne. Dlaczego warto podejść do ma-
tury? Zawsze powinniśmy próbować swo-

ich możliwości. Posiadanie matury wiele 
ułatwia. Dzięki niej będziemy mogli dalej 
kształcić się w kierunku, który nas pasjonu-
je, co w konsekwencji pozwoli nam zdobyć 
wartościową i satysfakcjonującą pracę. To, 
czy potrzebujemy świadectwa dojrzałości 
zależy tylko od naszych ambicji i oczekiwań, 
jakie stawiamy sobie w życiu”. 

Egzamin maturalny ma duże znaczenie dla 
wielu młodych ludzi. A jakie refleksje na ten 
temat macie wy, drodzy czytelnicy? Czy 
perspektywa Karola pokrywa się z waszy-
mi przekonaniami? Czy matura to dla was 
bzdura? Odpowiedzcie sami.

Konrad Rudziewicz, 2 TE  
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Recenzja
Oskarowe kino – 

„Parasite”
„Parasite” to tegoroczny zdobywca 
Oscara w aż czterech najważniejszych 
kategoriach: najlepszy film, najlepszy 
film międzynarodowy, najlepszy reżyser 
i najlepszy scenariusz oryginalny. To 
również zdobywca Złotego Globu, Złotej 
Palmy i wielu innych nagród. Zatem bez 
cienia wątpliwości należy uznać go za 
bardzo dobre kino i polecić go tym, którzy 
jeszcze go nie widzieli. 

Bohaterowie filmu to uboga rodzina 
żyjąca w najbiedniejszej dzielnicy, 
prawdopodobnie Hongkongu. Ludzie ci 
mieszkają w piwnicy. Od samego początku 
odczuwamy ich fatalną wręcz sytuację 
życiową. To typowe „pasożyty”, liczy się 

dla nich łatwy i szybki zarobek, dlatego 
próbują połączyć się z darmowym Wi-
Fi, by wyszukać jakiekolwiek ogłoszenie 
dotyczące pracy. W końcu Ki-woo dostaje 
życiową szansę, ma uczyć angielskiego 
pewną dziewczynę z bogatej rodziny. 
Chłopak przyjmuje propozycję przyjaciela 
– studenta, wykorzystuje siostrę, by 
ta podrobiła dla niego dokumenty 
potwierdzające ukończenie wyższej 
uczelni, pomyślnie przechodzi rozmowę 
kwalifikacyjną i wreszcie rozpoczyna pracę 
jako korepetytor. Wszystko idzie jak po maśle. 
Po pewnym czasie chłopak wprowadza do 
biznesu swoją siostrę oszustkę, następnie 
wspólnie podstępem doprowadzają 
do zwolnienia szofera i gosposi, których 
zastępują rodzice b o h a t e r ó w . 
Do tego momentu mamy do 
czynienia z komedią. 
Dramat rozpocznie 
się za chwilę. 
O ile na początku 
filmu sceny 

są lekkie i przyjemne (pomimo tego, że 
ukazują one, w jak tragicznych warunkach 
żyją Koreańczycy), to kolejne wydarzenia 
wprawiają w osłupienie i obnażają  podłą 
naturę pasożytów. Nie można jednak 
zaprzeczyć, iż główny bohater sprawia 
wrażenie porządnego i sympatycznego 
chłopaka, który chce wyciągnąć rodzinę ze 
slumsów. 

Z czasem wszystko zaczyna się komplikować, 
kłamstwa mnożą się i ujawniają niczym 
wyłażące na powierzchnię, skrywane 

dotąd robactwo. Przyszłość bohaterów jest 
niepewna, zaś widz pewien tego, że świat jest 
okrutny, a przeżyć mogą jedynie najbardziej 
zdeterminowane i najsilniejsze jednostki.

Moim zdaniem mocną stroną filmu jest 
budowane przez reżysera napięcie. Akcja 
jest spójna, wartka i zaskakująca. Aktorzy 
zagrali wyśmienicie. Najbardziej spodobała 
mi się postać męża pierwszej gospodyni 
domu, mieszkańca bunkra. Aktor idealnie 
oddał obłęd osoby uwięzionej przez 4 lata 

w zamkniętym pomieszczeniu, zaś scena, 
kiedy dowiadujemy się kim był duch, 
którego zobaczył najmłodszy domownik 
jest idealnym dopełnieniem tej postaci.
„Parasite” spodoba się tym, którzy lubią 
kino osadzone w realiach współczesnych 
i odnoszące się do aktualnych 
problemów cywilizacyjnych. Potyczka 
biedaków z biedakami, którzy pragną  
przetrwać w świecie bogaczy, to walka 
na śmierć i życie. Ta nieuczciwa bitwa 
to metafora stosunków międzyludzkich 
i obraz oddający niesprawiedliwość 

świata. Film pozostawia nas z wieloma 
istotnymi pytaniami. Zaczyna się od 
pozornie prostego dylematu: na ile można 
koloryzować swoje osiągnięcia podczas 
starania o się o wymarzoną pracę? Kończy 
na bardziej skomplikowanych kwestiach: 
jak wyjść z sytuacji zakłamania, w której 
człowiek zaplątał się totalnie? Czy można 
odkupić wyrządzone zło?

Jakub Meller, 1 TGg
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16 stycznia klasa 1 TG miała okazję zobaczyć 
znajdującą się w Suwalskim Ośrodku Kultu-
ry wystawę prac Marca Chagalla. Ekspozy-
cję tworzyła część cyklu Verve składająca 
się z pełnych wyrazu, kolorowych litografii. 

Autor w swoich pracach całkowicie oddał 
się tematyce biblijnej – ukazał sceny z No-
wego oraz Starego Testamentu. W ilustra-
cjach wyraźnie dostrzegalna jest powta-
rzająca się symbolika judaistyczna, która 
jest znakiem rozpoznawczym stylu artysty. 
Kształt ryby, drabiny, ludzkie ciała ukazane 
w pozycji półksiężyca odnoszą się do pro-

KOLOROWY 
ZAWRÓT 
GŁOWY – 

wystawa prac 
Marca Chagalla

cesów duchowych przemian, do ewolucji 
ludzkich poglądów. Elementem rzucają-
cym się w oczy jest przede wszystkim użyta 
przez Chagalla paleta barw, często ogra-
niczająca się do niebieskiego, żółtego oraz 
zielonego koloru. Twórca w niepowtarzal-
ny sposób ukazuje też bohaterów swoich 
prac.
– Moją uwagę zwróciły unoszące się po-
nad ziemią niczym anioły postacie. To bar-
dzo urokliwe, poetyckie malarstwo, które 
zachwyca subtelnością i niedosłownością 
– podkreśla Wiktoria z klasy I TGp.

Artysta powiedział kiedyś: „Nasz cały świat 
wewnętrzny jest rzeczywistością – może 
nawet bardziej rzeczywistą niż świat, który 
widzimy”. Wykreowana przez Marca Cha-
galla mistyczna rzeczywistość sprawia, że 
obok jego prac nie można przejść obojęt-
nie, a odrealnione wizje artysty skłaniają 
do refleksji nad symbolicznym znaczeniem 
każdego elementu kompozycji. 

Aniela Gejdel, 1 TGp



28 Zeteścior 

Znalezione w sieci
Językowe mary i koszmary

Kamienica sieje postrach

Technologia XXI wieku
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Na co?
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Ile?
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