
MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ JĘZYKA 

OJCZYSTEGO 

 

Co roku obchodzimy 21 lutego Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego, święto 

ustanowione przez UNESCO by na całym świecie chronić różnorodność językową jako nasze 

wspólne dziedzictwo kulturowe. Język polski jest jednym z najpopularniejszych języków na 

świecie, posługuje się nim ok. 50 milionów ludzi. Pierwsze zdanie zapisane po polsku brzmi 

Daj, ać ja pobruszę, a ty poczywaj, co oznacza: Daj, ja rozetrę zboże na mąkę, a ty odpocznij. 

Słowa te zostały zapisane kronice z Henrykowa na Śląsku w 1270 roku. Nasz język ojczysty 

uznawanyjest za jeden z najtrudniejszych do nauki, sam Tolkien – twórca Hobbita – 

stwierdził, że jest dla niego za trudny. 

W tym roku chcemy pamiętać o słowach Franciszka Ksawerego Dmochowskiego, który pisał: 

A nade wszystko szanuj mowę swą ojczystą. 

Nie znać języka swego – hańbą oczywistą. 

Starajmy się zatem unikać najczęstszych błędów: 

 

W tym wyjątkowym dniu najmłodszych uczniów zachęcamy do wykonania kolorowych 

mandali ortograficznych. 

 



 

 

Źródło: https://www.specjalni.pl 

 

Natomiast starszych zapraszamy do wyzwania i zmierzenia swoich zdolności językowych 

próbując wypowiedzieć znane łamańce językowe.  

I poziom trudności: trzeba wyrecytować następujące zdania. 

-Suchą szosą szedł Sasza do suszarni suszyć śliwki. 

-W czasie suszy szosa sucha. 

-Czy tata czyta cytaty Tacyta? 

-Ząb – zupa zębowa, dąb – zupa dębowa. 

-Król Karol kupił królowej Karolinie korale koloru koralowego. 

-Stół z powyłamywanymi nogami. 

-Czarny dzięcioł z chęcią pień ciął. 

-Czy rak trzyma w szczypcach strzęp szczawiu, czy trzy części trzciny? 

-Cesarz czesał włosy cesarzowej, cesarzowa czesała włosy cesarza. 

-Gdy Pomorze nie pomoże, 

To pomoże może morze, 

a gdy morze nie pomoże, 

to pomoże może Gdańsk. 

 

II poziom trudności: należy starannie przeczytać utwory Małgorzaty Strzałkowskiej 

zawartych w Wierszykach łamiących języki. 

https://www.specjalni.pl/


 

CHRZĄSZCZ 

Trzynastego w Szczebrzeszynie 

chrząszcz się zaczął tarzać w trzcinie. 

Wszczęli wrzask szczebrzeszynianie: 

– Cóż ma znaczyć to tarzanie?! 

Wezwać trzeba by lekarza, 

zamiast brzmieć, ten chrząszcz się tarza! 

Wszak Szczebrzeszyn z tego słynie, 

że w nim zawsze chrząszcz BRZMI w trzcinie! 

A chrząszcz odrzekł niezmieszany: 

– Przyszedł wreszcie czas na zmiany! 

Drzewiej chrząszcze w trzcinie brzmiały, 

teraz będą się tarzały. 

 

SZCZENIAK 

W gąszczu szczawiu we Wrzeszczu 

klaszczą kleszcze na deszczu, 

szczeka szczeniak w Szczuczynie, 

szepcze szczygieł w szczelinie, 

piszczy pszczoła pod Pszczyną, 

świszcze świerszcz pod leszczyną, 

a trzy pliszki i liszka 

taszczą płaszcze w Szypliszkach. 

 

JAMNIK 

W grząskich trzcinach i szuwarach 

kroczy jamnik w szarawarach, 

szarpie kłącza oczeretu 

i przytracza do beretu, 

ważkom pęki skrzypu wręcza, 

traszkom suchych trzcin naręcza, 

a gdy zmierzchać się zaczyna, 



z jaszczurkami sprzeczkę wszczyna, 

po czym znika w oczerecie 

w szarawarach i berecie… 

 

STRZYŻYK 

Czubaty strzyżyk w czystej czapeczce 

z Tczowa do Tczewa toczył kuleczkę. 

W Tczewie tłum tczewian wytęża oczy 

– Strzyżyk dotoczy czy nie dotoczy? 

Tymczasem strzyżyk tuż-tuż przed Tczewem 

troszeczkę zboczył w krzaczkach za drzewem 

i krótszą dróżką krocząc nad rzeczką, 

wrócił do Tczowa razem z kuleczką. 

 

MUSZKA 

Mała muszka spod Łopuszki 

chciała mieć różowe nóżki, 

różdżką nóżki czarowała, 

lecz wciąż nóżki czarne miała. 

– Po cóż czary, moja muszko? 

Ruszże móżdżkiem, a nie różdżką! 

Wyrzuć wreszcie różdżkę wróżki 

i unurzaj w różu nóżki! 

 Redakcja: Brygida Woźniak 


