
 

Język polski jest ą, ę… 

piękny dzień! 

         beautiful day! 

       खूबसूरत  दिन

                                 khoobasoorat din!  

                                                               hermoso dia! 

   цудоўны дзень! 

     cudoŭny dzień 

                                  vakker dag!

 чудовий день! 

 chudovyy denʹ 

 

 zień Języka Ojczystego! Dla większości to język polski. Ale pamiętajmy, że 

są wśród nas osoby, dla których język polski to język obcy. A nie jest to język 

łatwy dla nikogo – jak Wasze odczucia po dyktandzie? Umielibyście napisać 

bezbłędnie ze słuchu tekst:  

 

                                                                                         „À propos zoo, czyli niby-bajka” 

Pierzasta piegża pospołu ze zszarzałym niedźwiedziem zażerała quasi-rostbef z rzeżuchy. 

Przygotowywała wprawdzie zawczasu risotto na pół-miękko, jednakże ryż z Peweksu, na 

przekór jej półgłośnym abrakadabrom, mamrotanym nad ogniem, nie chciał się uwarzyć. 

„Chybaby trzeba było jakiejś baby-jagi [albo: Baby-Jagi], żeby go dobrze przyrządzić” – 

usprawiedliwiała się przed supermisiem. „Możeszli skonsumować ze mną co innego?”. – „Ależ 

jedzmyż byle co” – odburknął tenże i rad nierad zanurzył łapę w papkowate paskudztwo. 

„Pfuj!” – krzyknął znienacka i wyciągnął z brei szerokolistny lwipyszczek unurzany w niby-

sosie. Po prawdzie nie spodziewał się tu ekstrapotraw, ale żeby aż taka ohyda! Ta piegża była 

widać nieobyta towarzysko, gdyż nie wyglądała na skonfundowaną. Siedziała vis-á-vis, mru-

żyła oczka, a włożona tył na przód minisuknia z tafty z mufką nadawała jej ze wszech miar 

śmieszny wygląd. Naraz z wpółotwartego gramofonu popłynęły dźwięki fokstrota. „Zatańcz 

ze mną” – prosiły bladoniebieskie oczy gospodyni. Jednakże wychodźca z ostępów kniei nie 

miał ochoty na takie figle-migle. Umknął wzrokiem w naprzemianległy kąt pokoju i mruknął, 

że doprawdy ma ekstrapilną pracę na przyprószonej polance. „Darzbór!” – szepnęła mu ci-

chutko nieutulona w żalu piegża, widząc, jak odchodzi gdzieś daleko, donikąd.  

Rada Języka Polskiego, Dyktando 1993 

 

 

 



 

 

Nie jest prosty, ale jaki piękny! Dźwięczny, bogaty, zróżnicowany i historyczny! Dlatego nie wolno 

go kaleczyć, robić błędów, obcinać ogonków w ą i ę, upraszczać i lekceważyć! W świetlicy bawili-

śmy się świetnie, nawet nie wiedząc, że poznajemy dziedzictwo języka polskiego. Były łamańce 

językowe, przysłowia, zagadki logiczne i archaizmy (to znaczy wyrazy stare, dziś już nieużywane). 

Ubieraliśmy się w giezło, sukmanę, szarawary, kamasze i baranicę. Waćpanny przygotowywały 

koafiury koleżankom, pacholęta, wygnane na banicję, pracowały w kajetach od rachunków... Żad-

nego rzezimieszka nie zakuliśmy w dyby ani nie postawiliśmy pod pręgierzem. Kodowaliśmy wy-

razy skacząc jak żabki rzekotki... Kolorowaliśmy mandale powtarzając reguły ortograficzne, śpie-

waliśmy gimnastykując buzię i język...  

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Świetliczaki dbają o poprawność i kulturę języka na co dzień, nie tylko od święta… 

 

 



 

 

https://www.youtube.com/watch?v=4f5El53lE2g („A jak mówi się u ciebie?) 

https://www.youtube.com/watch?v=GWUJzoaLCEo („Nie zabijaj polskich znaków”) 

https://www.youtube.com/watch?v=cflUFTh_dbA&list=PLP_CczjDCFCbsTSFAkgzmcf4IacoCdlo

d&index=2  („Brawo polski” – archaizmy) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=rJrpFU67tx0  
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