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Danuta Krzyżyk, Helena Synowiec
Uniwersytet Śląski w Katowicach

Żywo i obrazowo o trudnych wyrazach 
i formach gramatycznych

(Joanny Krzyżanek 
Księga językowych porad Lamelii Szczęśliwej)

Znając zainteresowania badawcze Pani Profesor Bernadety Niesporek‑
 ‑Szamburskiej literaturą dziecięcą oraz doceniając Jej wkład w poszuki‑
wania skutecznych form edukacji polonistycznej1, chcemy w artykule 
dedykowanym Jubilatce przyjrzeć się niekonwencjonalnym sposobom 
zaznajamiania uczniów z problemami językowymi. Naszą uwagę zwrócił 
cykl książek autorstwa Joanny Krzyżanek o tej tematyce, opublikowany 

1 Por. m.in. B. Niesporek ‑Szamburska: Językowy obraz pór roku i tradycji kulturowych 
w twórczości dzieci. Katowice 2004; Eadem: Wartości edukacyjne popularnej literatury fan
tasy dla dzieci i młodzieży. „Postscriptum” 2004, nr 1, s. 26–34; Eadem: Igraszki słowem 
w wierszach dla dzieci: światy na opak – światy za słowami. W: Żonglerzy słów w literaturze. 
Red. M. Kita. Katowice 2006, s. 167–180; B. Niesporek ‑Szamburska: Perspektywa języko
wego oglądu świata w twórczości dziecięcej. W: Odkrywanie – wyjaśnianie rzeczywistości. Per
spektywa artystyczna i edukacyjna. Red. K. Krasoń, M. Łączyk. Katowice 2009, s. 159–176; 
B. Niesporek ‑Szamburska: Dziecięce zabawy językiem a gry językowe w poezji dla dzieci. 
W: Dziecko – język – tekst. Red. B. Niesporek ‑Szamburska, M. Wójcik ‑Dudek. Katowice 
2010, s. 230–245; Eadem: Współczesny wiersz dla dzieci – nowy styl edukacji językowej. „Ję‑
zyk a Edukacja”. T. 1: Kształcenie językowe. Red. J. Nocoń, B. Skowronek. Opole 2012, 
s. 101–118; B. Niesporek ‑Szamburska: O radości i strachu w konceptualizacjach dziecięcych.  
W: „Z Teorii i Praktyki Dydaktycznej Języka Polskiego”. T. 21. Red. H. Synowiec. Kato‑
wice 2012, s. 62–75; B. Niesporek ‑Szamburska: Stereotyp „czarownicy” i jego modyfikowanie.  
Na przykładzie tekstów dla dzieci i wypowiedzi dziecięcych. Katowice 2013; Eadem: Dobre ma
niery, czyli o dydaktyzmie we współczesnej literaturze dziecięcej. W: Nowe opisanie świata. Lite
ratura i sztuka dla dzieci i młodzieży w kręgach oddziaływań. Red. B. Niesporek ‑Szamburska, 
M. Wójcik ‑Dudek. Katowice 2013, s. 55–70.
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przez Wydawnictwo Święty Wojciech w Poznaniu2. Tytułowa bohaterka 
tego cyklu Lamelia Szczęśliwa3, emerytowana nauczycielka, w poszcze‑
gólnych książkach przybliża dwojgu bohaterom dziecięcym – Gabrysi 
Gałce i Kajtkowi Kurkowi4, zagadnienia polskiej gramatyki, ortografii 
i poprawności językowej. Istotną rolę w przekazywaniu tych zagadnień 
odgrywają teksty fabularne – żywe i obrazowe, utrzymane w konwencji 
gawędy, oraz zharmonizowane z ich treścią ilustracje, wykonane przez 
Zenona Wiewiurkę (Marcina Cisła). Sprofilowanie tekstów narracyjnych 
w stronę językowo ‑normatywną wymagało od autorki nie tylko inwencji 
twórczej, ale także przygotowania językoznawczego, dobrej znajomości 
psychologii rozwojowej dziecka i zagadnień dydaktycznych języka oj‑
czystego.

W tym artykule skoncentrujemy się na jednej z publikacji wymie‑
nionego cyklu Księdze językowych porad Lamelii Szczęśliwej5. Składa się na 
nią krótki wstęp zatytułowany Na powitanie; niewyodrębniona tytułem 
część wprowadzająca, w której narratorka Lamelia Szczęśliwa informuje 
między innymi o celu książki, dokonuje autocharakterystyki i przybliża 
okoliczności rozmów o języku: podobnie jak w Księdze gramatyki… i Księ
dze ortografii…, Lamelia podjęła się w okresie wakacyjnym na prośbę 
dzieci Gabrysi Gałki i Kajtka Kurka (choć „przymuszonych” przez rodzi‑
ców) uczyć je języka polskiego, tj. zaznajamiać z poprawnymi formami 
językowymi i wyrazami. Dzieci zamieszkały w jej domowej bibliotece 
i przez siedemnaście kolejnych dni rozmawiały codziennie o innym pro‑
blemie językowym, motywowane do tego opisanymi w tekstach fabu‑
larnych sytuacjami i wydarzeniami. Zasadniczą zatem część publikacji 
stanowią teksty narracyjne, opatrzone tytułami; obok każdego nagłówka 
jest umieszczony swoisty lid – zwięzła informacja o temacie rozmowy 

2 Por. J. Krzyżanek: Księga gramatyki Lamelii Szczęśliwej. Poznań 2011; Eadem: Księga 
ortografii Lamelii Szczęśliwej. Wyd. 1. Poznań 2009; Wyd. 2. Poznań 2013; Eadem: Księga ję
zykowych porad Lamelii Szczęśliwej. Poznań 2014. Ponadto J. Krzyżanek jest autorką publi‑
kacji o innej tematyce, przeznaczonych dla młodzieży: Zdrowa kuchnia Lamelii Szczęśliwej 
i Księga spraw ważnych Lamelii Szczęśliwej. 

3 Połączenie imienia Lamelia z nazwiskiem Szczęśliwa tworzy zamierzony dysonans 
stylistyczny. Imię jest sztuczne, w swej strukturze nawiązuje do imienia Amelia (też: 
Melania). W nazwisku znaczącym natomiast wyraża się usposobienie bohaterki, która 
w autoprezentacji stwierdza, że jest kobietą szczęśliwą. 

4 W wydaniu 1. Księgi ortografii Lamelii Szczęśliwej (2009) imiona głównych bohate‑
rów były inne: Julia Patyczakówna i Janek Maślanka.

5 O Księdze ortografii Lamelii Szczęśliwej piszemy w artykule: D. Krzyżyk, H. Syno‑
wiec: Sposoby popularyzowania poprawnej pisowni na przykładzie „Księgi ortografii Lamelii 
Szczęśliwej” Joanny Krzyżanek. W: Stare i nowe w literaturze dla dzieci i młodzieży – małe formy 
narracyjne. Red. B. Olszewska, O. Pajączkowski. Opole 2017, s. 279–300.. 
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Lamelii z dziećmi, nawiązująca do treści tekstu, nieprecyzująca jednak 
poruszanej kwestii normatywnej. Szesnaście odrębnych opowieści koń‑
czy się relacją narratorki z jej ostatniego spotkania z Gabrysią i Kajtkiem, 
które miało na celu sprawdzenie ich osiągnięć. Książkę zamyka Poradni
czek adresowany do dzieci i dorosłych6. Uwzględniono w nim te wyra‑
zy i formy gramatyczne nastręczające trudności normatywnych, które 
pojawiały się wcześniej w tekstach narracyjnych, przytoczono też kon‑
teksty sytuacyjne ich użycia i zilustrowano barwnymi rysunkami. Do 
publikacji dołączone zostało zaproszenie do Szkoły Lamelii Szczęśliwej 
i materiał promujący inne książki Joanny Krzyżanek.

Przedmiotem naszych obserwacji uczynimy w tym artykule dobór 
przez Joannę Krzyżanek problemów poprawnościowych uwzględnio‑
nych w Księdze językowych porad oraz sposób, w jaki zostały one wple‑
cione w teksty narracyjne i osadzone w różnych sytuacjach komunika‑
cyjnych: jak autorka sygnalizuje trudności językowe (kłopotliwe formy, 
błędy, niezręczności), jak je wyjaśnia oraz im przeciwdziała i ułatwia 
zapamiętanie form poprawnych, przede wszystkim zaś – w jaki sposób 
autorka książki stara się zaciekawić odbiorców sprawami języka.

Z naszych analiz wynika, że już lektura wprowadzającej części książ‑
ki może wzbudzić zainteresowanie czytelników jej treścią. W krótkim 
słowie Na powitanie tytułowa bohaterka książki Lamelia Szczęśliwa za‑
powiada cel Księgi językowych porad… – walkę z błędami językowymi. 
Wprawdzie narratorka wskazuje szerszy krąg odbiorców (zalicza do nich 
nie tylko uczniów, ale też osoby reprezentujące różne zawody i pełnią‑
ce różne funkcje społeczne oraz wykonujące różne czynności)7, jednak 
konwencja gatunkowa i sposób narracji oraz objaśniania wątpliwości ję‑
zykowych dowodzą, że głównymi jej adresatami są dzieci.

Na dziecięcego adresata, z którym narratorka stara się nawiązać kon‑
takt, wskazuje posługiwanie się antropomorfizacją: [błędy] wkradają się 
do naszych domów i czują się tam jak ryba w wodzie […]; można je spotkać na 
ulicy, na boisku, w tramwaju […]” (s. 3), a Księga językowych porad…, z którą 
odbiorcy mają zadzierzgnąć przyjazne więzi, może mieszkać prawie wszę
dzie: w pokoju, kuchni […], […] po długiej rozłące robi się smutna […], nie lubi 
[…] przeszywającego bólu, kiedy ktoś zagina jej rogi (s. 3). 

Lamelia Szczęśliwa, która w tekście pt. Na powitanie określiła siebie 
jako miłośniczkę rozmów przy filiżance kakao, wplata w dalszą część auto‑

6 Wskazuje na to zwrot adresatywny Drogie Dzieci i drodzy Dorośli!. W części za‑
wierającej teksty narracyjne tylko raz wyodrębniono przypis adresowany do rodziców, 
a dotyczący form rzeczownika: lód – lody.

7 Wylicza m.in. polityków, nauczycieli, hydraulików, kamieniarzy, właścicieli kamie‑
nic, posiadaczy psów, kosmonautów, ochroniarzy, por. s. 5 Księgi językowych porad….
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charakterystyki (w niewyodrębnionym tytułem wprowadzeniu) wątek 
swojego rozwoju językowego. Czytelnik dowiaduje się więc o odkrywa‑
niu przez nią – przy współudziale dorosłych (babci, dziadków) i kole‑
gów – czym jest język i jakie pełni funkcje. Obrazowym, żywym stylem 
w narracji pierwszoosobowej narratorka przekazuje sporą dawkę wia‑
domości o języku jako narzędziu anatomicznym i jego wielu funkcjach 
(między innymi służy do rozróżnienia smaków, produkowania dźwię‑
ków mowy, decyduje o jakości głosek)8.

Trafnym pomysłem dydaktycznojęzykowym autorki jest przytaczanie 
w retrospektywnym opowiadaniu Lamelii o latach dzieciństwa różnych 
związków frazeologicznych z komponentem język (wraz z kontekstami 
i sytuacjami ich użycia), pozwalających scharakteryzować zarówno bo‑
haterkę (narratorkę), jak i grono jej rówieśników, na przykład Pewnego 
dnia moja babcia powiedziała: „Lamelko potrafiłabyś utrzymać na języku spory 
kawałek gorącej marchewki, ale tajemnicy już nie” (s. 14); Miałam koleżankę, 
która mówiła, co jej ślina na język przyniosła. Dlatego często gadała głupstwa 
(mówiła dużo, ale bez sensu) (s. 15); Mój kolega z trzeciej klasy miał cięty język, 
czyli wyrażał się w złośliwy sposób. Na szczęście nie ostrzył go sobie na innych, 
tylko skupiał się na swoich słabościach – to znaczy żartował w ten złośliwy 
sposób jedynie na swój temat (s. 14).

Wyjaśnienie przenośnego znaczenia frazeologizmów wsparto zabaw‑
nymi rysunkami, ilustrującymi dosłowne znaczenia połączeń wyrazo‑
wych, na przykład mieć wspólny język, ugryźć się w język, ciągnąć mamę 
za język. Frazeologizmy uwikłane w szerszy kontekst wykorzysta też 
narratorka do scharakteryzowania pary dziecięcych bohaterów: Gabrysi 
Gałki i Kajtka Kurka, na przykład Kajtek ma coś na końcu języka […] (s. 22), 
Gabrysia biega z wywieszonym językiem […] (s. 23).

Duże walory dydaktyczne mają także zamieszczone we wprowadza‑
jącej części książki zabawy językiem (tzw. łamańce językowe, uwielbiane 
w dzieciństwie przez Lamelię) – te zabawne teksty rodzice i nauczyciele 
mogą wykorzystać do ćwiczeń ortofonicznych, usprawniających aparat 
artykulacyjny dzieci.

Kilkunastostronicowe wprowadzenie do zasadniczej części Księgi 
językowych porad… odgrywa więc istotną rolę motywacyjną i poznaw‑
czą: uwrażliwia na wartość języka jako narzędzia porozumiewania się 
ludzi, jako środka wyrażania wiedzy o świecie. Autorka nie fetyszy‑

8 Niewystarczająco wykształcony aparat artykulacyjny czteroletniej Lamelii nie po‑
zwalał jej różnicować w wymowie głosek c i cz, r i l, dlatego – jak relacjonuje, „gdy po‑
prosiłam na urodziny o taczkę, dostałam tackę, a kiedy zobaczyłam tłustą kurę, zawoła‑
łam »Ale piękna kula«, i nie wiedziałam, dlaczego się obraziła i chciała mnie dziobnąć”. 
Por. ibidem, s. 12.
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zuje błędów językowych, zaznacza, że błąd może się zdarzyć nie tylko 
uczniowi, lecz także osobom wykształconym. We wprowadzeniu do 
książki nauczycielka Lamelia wyznaczyła głównym bohaterom kon‑
kretne reguły postępowania: Kajtek i Gabrysia po posiłkach mają gim‑
nastykować języki, przez cały dzień tropić błędy językowe, wieczorem 
szorować języki szczoteczką, a ponadto – pić lemoniadę pietruszkowo‑
 ‑jabłkową.

Główną część książki stanowi szesnaście wyodrębnionych nagłówka‑
mi (tytułami) opowieści, odpowiadających poszczególnym dniom przy‑
swajania norm poprawnościowych przez dzieci. Tytuły nie informują 
jednak o tych problemach9. Komponentami leksykalnymi są przeważnie 
nazwy osobowe: imię (w formie oficjalnej lub zdrobniałej) i nazwisko 
bohatera/bohaterki, na przykład Czesia Wasilewska, Klementyna Kokoszko, 
Malina Mrówka, Tosia Markotka, Mania i Mieczysław Maniuszkowie. W dwóch 
opowieściach składnikami tytułów są nazwiska bohaterów – zestawio‑
ne szeregowo i niepoprzedzone formą pan, pani, co utrudnia „rozszyfro‑
wanie” tytułu i czyni go zagadkowym, zwłaszcza że nazwiska są od‑ 
apelatywne, na przykład Sadełko i Wiórek, a jedno brzmi obco – Smoczek 
i Drodo. W dwóch nagłówkach nazwisko zostało poprzedzone stopniem 
pokrewieństwa i nazwą zawodu, por. Wujek Anatol, Szewc Julian. Spora‑
dycznie w funkcji tytułu występują: sama nazwa piastowanego stano‑
wiska lub godności, na przykład Kierownik sklepu, Królowie Wschodu i Za
chodu, pseudonim w połączeniu z rzeczownikiem pospolitym (Pompon 
i kreski), nazwa zespołu muzycznego Czerwone Mrówy.

Jeżeli w sformułowaniu tytułu autorka używa dwóch rzeczowników 
pospolitych, to dotyczą one tego samego pola znaczeniowego, na przy‑
kład Ptaki i ikatpy10, Mleczarz i masełko; jedynie raz składnikiem tytułu jest 
wyrażenie przydawkowe Piegowate pięcioraczki. Tytuły opowieści służą 
przede wszystkim pozyskiwaniu uwagi odbiorcy, zmotywowaniu go do 
zaznajomienia się z treścią tekstu, nie są natomiast nośnikiem informa‑
cji o poruszanych w tekstach kwestiach poprawnościowych. Kierują one 
uwagę czytelnika na postaci bohaterów, którzy – jak się okaże dopiero 
w trakcie lektury – albo są kompetentni językowo i uwrażliwiają innych 
na poprawne formy gramatyczne, albo są nieświadomi popełnianych 
błędów i konsekwencji nadużywania niektórych form, albo mają wątpli‑
wości, jakiej formy należy użyć.

 9 Nagłówkom tekstu wyznaczają tekstolodzy kilka funkcji: nazywanie tekstu, nada‑
wanie mu pewnej autonomii oraz funkcję informacyjną, a ponadto – pozyskiwanie uwa‑
gi odbiorcy i zachęcania go do lektury publikacji. Por. J. Bartmiński, S. Niebrzegowska‑
 ‑Bartmińska: Tekstologia. Warszawa 2009, s. 212–225. 

10 Wyraz ikapty to palindrom. Ikapty są synonimem zbędnych zapożyczeń. 
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Problemy normatywne zostały zatem przez autorkę „wtopione” w fa‑
bułę opowieści. Umieszczone obok nagłówków lidy, o których wspomnia‑
łyśmy wcześniej, inicjowane formułą: Tego dnia/W tym dniu rozmawialiśmy, 
zapowiadają tematy rozmów Lamelii z dziećmi, ale dość ogólnie, a cza‑
sem nieściśle formułują problemy poprawnościowe: Tego dnia rozmawiali
śmy o pani Klementynie Kokoszko, cytatach i cudzysłowach11 (s. 82); […] o Ju
lii, Janie, pięcioraczkach, adaptowaniu i adoptowaniu (s. 103); W tym dniu 
rozmawialiśmy o mleczarzu, mleczarzowej i maśle maślanym (s. 76).

Formuły inicjalne poszczególnych opowieści utrzymane są w kon‑
wencji znanej już z Księgi ortografii Lamelii Szczęśliwej. Występują zatem 
wśród kilkunastu tekstów narracyjnych formuły temporalne, zdania 
egzystencjalne, formuły lokalizujące zdarzenia w przestrzeni oraz for‑
muły zdarzeniowe12. Przyjrzyjmy się przykładom. Formuły temporalne, 
uściślające czas zdarzeń, często pojawiają się w analizowanych tekstach: 
Wielkanoc nadciągała wielkimi krokami, a do domu babci Maryli zaczęli zjeż
dżać goście (s. 34); Była druga połowa grudnia. Na miasto spadł pierwszy śnieg 
(s. 52); Był rok 2014. Bartosz z mamą Moniką i tatą Mironem robili w kuchni 
przetwory z truskawek (s. 107).

Rzadko pojawiają się natomiast stereotypowe formuły, typu: daw
no temu, na przykład Dawno, dawno temu żył sobie szewc imieniem Julian 
(s. 88).

W konwencji baśni sytuują tekst zdania egzystencjalne: był sobie…, 
była sobie…, na przykład Była sobie kiedyś Klara, która miała duży dom 
i ogród […] (s. 28); Była sobie kiedyś rodzina Malinowskich (s. 47).

Zdarzenia i bohaterów lokalizują w przestrzeni frazy z czasownikiem 
mieszkać, na przykład: W murowanym domu otoczonym poletkiem marchewek 
[…] mieszkali Julia i Jan (s. 100).

Najczęściej mamy przy tym do czynienia z deskrypcją nieokreślo‑
ną, której wykładnikiem jest zaimek pewien, por.: W pewnym miasteczku, 
w którym wszystkie okna mają czerwone okiennice, mieszkała Lusia […] (s. 40); 
W pewnym miasteczku, w którym dni ciepłe przeplatają się z gorącymi, miesz
kała Klementyna Kokoszko (s. 82).

Bywa, że zdarzenia są zlokalizowane w przestrzeni bliżej nieokreś‑ 
lonej, na przykład Gdzieś daleko, ale dokładnie nie wiadomo gdzie, leżała  
wieś mlekiem i miodem płynąca (s. 76), albo też w przestrzeni stopniowo, 
koncentrycznie przybliżanej i dookreślanej, niemal jak za pomocą ka‑
mery, por.: 

11 Wszystkie podkreślenia zapisane kursywą spacjowaną pochodzą od Joanny Krzy‑
żanek, a podkreślenia kursywą półgrubą – od autorek artykułu. 

12 J. Bartmiński, S. Niebrzegowska ‑Bartmińska: Tekstologia…, s. 228.
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Na środku pewnego kontynentu był kraj, na środku tego kraju było mia
steczko, na środku tego miasteczka była ulica. A przy tej ulicy była szkoła, 
a w niej pracowała nauczycielka języka polskiego Czesia Wasilewska.

s. 58

W kilku opowieściach lokalizacja wydarzeń w przestrzeni zostaje 
pominięta, a narracja rozpoczyna się formułą zdarzeniową, na przykład 
Maria i Mieczysław Moniuszkowie wprowadzili się do bardzo dużego i bardzo 
białego drewnianego domu […] (s. 118); Pewnego letniego dnia elektryk Wicek 
Sadełko zwołał nadzwyczajne zebranie (s. 64); Pewnego dnia do władcy króle
stwa Wschodu […] przyjechał król Zachodu […] (s. 70).

Niektóre opowieści rozpoczynają się przestawieniem głównych boha‑
terów, na przykład Malina Mrówka była krawcową i miała piękną pracownię 
na poddaszu [tu następuje opis wnętrza pracowni] (s. 112). Prezentację 
poprzedza czasem pośrednia charakterystyka bohaterki, na przykład: 

Podobno są na świecie dwa rodzaje dziewczynek. Jedne, które poproszone 
przez kogoś o to, by poszły do sklepu […], natychmiast rzucają wszystko 
i już po minucie stoją do wyjścia […]. I drugie, które gdy je ktoś popro
si […], wołają: „Bardzo bym chciała, ale nie mogę!” Tosia Markotka nale
żała do tych pierwszych […].

s. 94

W przedstawiane dalej w tekstach wydarzenia i sytuacje wpisane 
są zachowania językowe bohaterów, w których ujawniają oni trudności 
w użyciu form wyrazowych.

Z analizy Księgi językowych porad… wynika, że dobierając materiał 
przykładowy nastręczający problemów normatywnych, autorka przeważ‑
nie uwzględniła te błędy i negatywne zjawiska językowe, które wykazu‑
ją tendencję do upowszechniania się, choć wykraczają przeciw normie 
(nawet na jej poziomie użytkowym)13. Są wśród nich takie wyrazy, które 
sprawiają trudność użytkownikom języka z uwagi na nieznajomość mo‑
deli odmiany (na przykład cudzysłów), na skojarzenia fonetyczne lub zna‑
czeniowe z innymi leksemami (na przykład adoptować, adaptować), wziąć 
(mylnie wymawiane i zapisywane *wziąść – pod wpływem analogii do 
siąść), formy tzw. dopełniacza cząstkowego (na przykład zjeść loda), a tak‑
że z uwagi na łączliwość semantyczno ‑składniową, na przykład czasow‑
niki: ubrać (coś, kogoś), ubrać się w coś (w znaczeniu ‘założyć, włożyć coś’), 
czekać za kimś (na przykład w kolejce), czekać na coś, na kogoś, zwroty: proszę 

13 Zob. A. Markowski: Kultura języka polskiego. Teoria. Zagadnienia leksykalne. Warsza‑
wa 2005, s. 28–37.
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pani, proszę panią (o coś). Ponadto autorka uwzględniła problemy składni 
liczebników złożonych w zestawieniu z rzeczownikiem rok (na przykład 
rok 2000, rok 2014). Spośród kłopotliwych form koniugacyjnych znalazły 
się w Księdze językowych porad… między innymi czasownik iść w liczbie 
pojedynczej czasu przeszłego rodzaju męskiego (*szłem, *przyszłem, *po
szłem) i czasowniki wielokrotne (iterativa) typu: włączać, wyłączać (*włan
czać, *wyłanczać).

Marginalnie zostały uwzględnione normatywne kwestie słowotwór‑
cze14 – J. Krzyżanek ograniczyła się do derywatów utworzonych od 
wyrażeń przyimkowych (peleryna) przeciwdeszczowa, (okulary) przeciwsło
neczne, (tabletki) przeciwalergiczne. Niedoceniona została możliwość utrwa‑
lenia poprawności form nazwisk żeńskich (nazw żon) z przyrostkiem 
 ‑owa i nazw małżeństw – w tekstach narracyjnych nazwiska żon wy‑
stępują niemal wyłącznie w formach oficjalnych (męskich) w połączeniu 
z rzeczownikiem pani, na przykład pani Chudyk (żona Mateusza Chudyka), 
pani Słomka (żona Jędrka Słomki). Nazwiska par małżeńskich (na przykład 
Mleczkowie, Maniuszkowie) pojawiają się w opowieściach, ale nie są przed‑
miotem uwagi. W kręgu zainteresowań poprawnościowych znalazły się 
– i słusznie – pleonazmy (na przykład okres czasu, cofnąć się do tyłu), łącz‑
liwość leksykalno ‑semantyczna wyrazów liczba i ilość oraz nadużywanie 
wyrazów zapożyczonych15. Autorka nie pominęła też w książce o cha‑
rakterze poprawnościowym takich zjawisk, które wprawdzie nie wykra‑
czają przeciw normie językowej, jednak osłabiają bądź zakłócają porozu‑
miewanie się, na przykład wtręty językowe (nazwane przerywnikami), 
oraz indywidualne maniery stylistyczne uczestników dialogów, na przy‑
kład skłonność do nadużywania wyrazów zdrobniałych. Nie zawsze do‑
bór przykładów jest fortunny, na przykład wtrętu językowego tak używa 
rozmówca w wypowiedzi o charakterze instruktażowym; w niektórych 
kontekstach owo tak może być sygnałem sposobu wykonania czynno‑
ści wyrażanej za pomocą środków pozajęzykowych (na przykład gestu), 
por. Teraz trzeba, TAK, poucinać wystające kawałki wełny (s. 36); Kawałkiem 
włóczki, TAK, trzeba związać środek, TAK, aby po delikatnym wycięciu krąż
ków. TAK, powstał włóczkowy pompon (s. 37).

14 O normatywnych zagadnieniach z zakresu słowotwórstwa zob. H. Jadacka: Kultu
ra języka polskiego. Fleksja, słowotwórstwo, składnia. Warszawa 2008, s. 98–137.

15 Zastrzeżenia budzi dobór przykładów, wśród których są wyrazy charaktery‑
styczne dla stylu oficjalnego, dziennikarskiego lub naukowego, np. partycypować, imple
mentacja, event, ewidentny, designer. Odpowiedniki rodzime niektórych wyrazów nie są 
adekwatne znaczeniowo, np. apartament – mieszkanie, albo też są wyrazami pochodzenia 
obcego, zadomowionymi w polszczyźnie, np. restauracja, inwestor. 
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Zamieszczone w książce teksty są nasycone również innymi kło‑
potliwymi dla użytkowników polszczyzny formami gramatycznymi, 
które – choć nie zostały dostrzeżone w komentarzu poprawnościowym 
Lamelii ani w Poradniczku – zasługiwały na utrwalenie w języku mło‑
dych czytelników, na przykład poprawna forma mianownika i bierni‑
ka rzeczownika sweter (bez alternacji e : ø w temacie, por. częsty błąd 
*swetr), formy dopełniacza liczby mnogiej rzeczowników rynna, trampki 
(rynien, trampek), bezokolicznika i czasu przeszłego czasownika mleć, 
mełł; formy deklinacji nazwisk męskich zakończonych na  o,  a (Sadełko, 
Mleczko, Słomka), formy wołacza imion, wyrażenie przyimkowe z wy
jątkiem.

Interesowało nas, jak wyrazy i formy z trudnością poprawnościową 
zostały „zanurzone” w narrację. Bohaterowie opowieści są uczestnikami 
i obserwatorami wielu sytuacji komunikacyjnych w różnych miejscach, 
w których toczy się akcja: w domu, szkole, sklepach, na stadionie pod‑
czas koncertu młodzieżowej kapeli, w księgarni – kawiarence, w lodziar‑
niach, w zakładach usługowych (szewskim, krawieckim, elektrycznym). 
Sprawiające kłopoty poprawnościowe wyrazy i formy lub inne niepo‑
żądane zjawiska językowe występują albo we wplecionych w narrację 
dialogach, albo w dłuższym monologu jednego z bohaterów. „Nosicie‑
lami” błędów lub osobami mającymi wątpliwości językowe są nie tylko 
dzieci, ale nierzadko dorośli użytkownicy języka. Błędy są wynikiem ich 
nieświadomości językowej, złych nawyków, niezdawania sobie sprawy 
ze skutków, jakie mają dla porozumiewania się (na przykład dwuznacz‑
ność, nieporozumienia językowe, niezrozumienie treści wypowiedzi). 
Dopiero sytuacje, w jakich zaleźli się bohaterowie, uzmysławiają im, że 
użycie niewłaściwej formy prowadzi do zakłóceń (na przykład w fortun‑
nym załatwieniu sprawy) lub do efektów komicznych.

Błędne wypowiedzi uczestników opowieści są dostrzegane i korygo‑
wane przez osoby wrażliwe na poprawność językową; one też objaśniają 
inne wątpliwości językowe bohaterów. I tak, wysokie kompetencje języ‑
kowe (i dydaktyczne) wykazuje nauczycielka Czesia Wasilewska, właści‑
cielka księgarni Klementyna Kokoszko, a także przedstawiciele innych 
niehumanistycznych profesji: szewc, mleczarz, piekarz, elektrycy, kie‑
rownik sklepu odzieżowego, osoby z kręgu rodzinnego bohaterów (ro‑
dzice, dziadkowie) i politycznego (król) oraz istoty ze świata fikcyjnego 
(krasnoludek – pomocnik szewca). W kilku tekstach wskazówki popraw‑
nościowe są formułowane nie jako reakcja na błędne formy zasłyszane 
w wypowiedziach bohaterów, lecz przeciwnie – by uprzedzić wystą‑
pienie błędu, zapobiec mu. Na przykład w lodziarni pani Malinowska 
wyjaśnia synom repartycję konstrukcji zjeść loda i zjeść lody; pani Julia 
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(mama adoptowanych dziewczynek) objaśnia znaczenie paronimów:  
adoptować – adaptować, adopcja – adaptacja.

Sposoby objaśniania poprawności form językowych są przystępne 
i przejrzyste, egzemplifikowane wyrazistymi przykładami, choć – zauważ‑
my – nie zawsze trafnymi (por. informacja, że pięknymi polskimi słowami 
są: restauracja i inwestor; s. 32). Nawiązują one do konkretnych sytuacji, 
opisanych w tekstach narracyjnych, a wskazówki (reguły) są zazwyczaj 
formułowane przez jednego z bohaterów opowieści, na przykład: 

Jeśli wiemy, po co idziemy do sklepu, na przykład po mleko lub owsiane 
bułeczki, mówimy wtedy, że idziemy po zakupy. A jeśli idziemy do sklepu, 
by się rozejrzeć i może coś kupić, to wtedy powiemy, że idziemy na zakupy 
– wyjaśniła mama […].

s. 114

Dla utrwalenia zakresu użycia tak objaśnionych form używa ich po‑
nownie już nie bohaterka, lecz narratorka opowieści, a swoją wypowiedź 
rozpoczyna formułą: x wie, że… oraz Jeśli x mówi…, to znaczy, że…, por.: 

Jeśli Pola mówi, że idzie do sklepu po zakupy, to znaczy, że wie, co chce 
kupić, na przykład ma ochotę na bardzo dużą kalarepę. Jeśli jej siostra 
oświadcza, że idzie na zakupy, to znaczy, że chce się rozejrzeć po sklepach, 
a jeśli coś jej „wpadnie w oko” (!), kupi to.

s. 116

Forma poprawna bywa zwykle zestawiona w opozycji do błędnej, 
na przykład: 

Córki pani Maliny wiedzą, że w sklepie zawsze stoi się po coś. Dlatego jeśli 
chcą kupić bagietkę, mówią, że stoją po bagietkę, a nie za bagietką.

s. 116

Użycie błędnej konstrukcji narratorka opatruje żartobliwym komen‑
tarzem, odnoszącym się do zakłóceń logicznego sensu wypowiedzi spo‑
wodowanych błędem, por.: 

Gdyby sprzedawczyni zachorowała, na drzwiach wisiałaby kartka z na
pisem: Zamknięte z powodu choroby sprzedawczyni, a tu jest napisane: 
Zamknięte z powodu choroby, to raczej oznacza, że sklep jest chory. Może 
przewody miały zwarcie lub pękła rura.

s. 115

Wyraziste są również konteksty użycia wyrazów adoptować i adapto
wać. Mama adoptowanych dziewczynek mówi w dialogu: Mieliśmy adop
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tować jedną córeczkę, a adoptowaliśmy tyle co palców u jednej ręki […] (s. 103). 
Narratorka dodaje: 

Od dnia, kiedy Julia i Jan adoptowali – czyli przyjęli do swojej rodziny 
pięć małych dziewczynek – pan Jan bardzo często wygląda jak drzewo, na 
którym siedzi pięć małych gadułek ‑śmiechówek.

s. 104

Tata pięcioraczków natomiast informuje o zaadaptowaniu pokoju: 
Zaadaptowaliśmy pokój obok sypialni dla potrzeb jednego malucha, a nie pięciu 
(s. 103).

Te konteksty stanowią podstawę do podania przez panią Julię słow‑
nikowego (a przy tym komunikatywnego, dostosowanego do możliwo‑
ści percepcyjnych uczniów) znaczenia wyrazów adoptować, adaptować 
z uwypukleniem różnic między nimi: 

adoptować oznacza zupełnie coś innego niż adaptować […]. Adopto 
wać to przyjąć do rodziny dziewczynkę lub chłopczyka, którzy nie urodzili 
się w tej rodzinie, i uznać je za swoje dziecko […].

s. 104

Słowo adaptacja  ma kilka znaczeń. Może to być przebudowa […], na 
przykład stodołę można zamienić na teatr dla dzieci. Ale adaptacja to tak
że przystosowanie książki do tego, by historię w niej opowiedzianą można 
było przedstawić na scenie […].

s. 105

Dla wyjaśnienia różnic znaczeniowych między konstrukcjami, któ‑
rych nieznajomość może prowadzić do błędów polegających na wyborze 
nieodpowiedniej konstrukcji, autorka posługuje się w opowieściach róż‑
nymi strategiami dydaktycznymi i zabiegami stylistycznymi. Tytułowa 
bohaterka jednej z opowieści – Czesia Wasilewska, doświadczona na‑
uczycielka, stosująca upoglądawiające metody pracy z uczniami, chcąc 
skorygować uporczywy błąd w wypowiedziach uczniów, aranżuje za‑
bawę: w role gąsiątek i gąsiora wchodzą dzieci i przypadkowo spotkany 
na korytarzu dyrektor szkoły. W tak upoglądowiony sposób (poruszanie 
się gęsiego, elementy onomatopeiczne – gęganie) skłoniła dzieci do zapa‑
miętania konstrukcji czekać na kogoś o innym zakresie używalności niż 
czekać za kimś:

Jeśli gęś gęga, że czeka za Krysią, to znaczy, że owa dziewczynka stoi przed 
gąską […]. Gdy Krysia oznajmia, że czeka na gąskę, to oznacza, że gąski 
obok niej jeszcze nie ma.

s. 62
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W tekstach rzadko rozpatruje się przyczyny błędów gramatycznych, 
na przykład dlaczego poprawna jest forma wziąć (a nie *wziąść) i kon‑
strukcja w dwa tysiące siódmym roku (a nie: *w dwutysięcznym siódmym). 
Dużą wagę przywiązuje się do utrwalenia tychże form i konstrukcji, 
wprowadzając je kilkakrotnie w narracji i dialogach – w bliskich do‑
świadczeniom dzieci sytuacjach domowych: przygotowywanie prze‑
tworów i umieszczanie na wieczkach słoików naklejek z zaznaczonym 
miesiącem i rokiem; gra w scrabble, podczas której brak znajomości po‑
prawnej formy wyrazu wziąć uniemożliwia ułożenie hasła.

Uczestnicy dialogu mniej kompetentni językowo akceptują rady po‑
prawnościowe innych osób: Dobrze mamo – zgodził się chłopiec (s. 107); 
[Wuj Anatol] jednym szybkim ruchem usunął kostkę z literą ś, a potem grzecz
nie spytał: – Czy mogę wziąć kawałek ciasta z truskawkami? (s. 109).

Rolę ekspertów językowych i „strażników” poprawności językowej 
wyznacza się w Księdze językowych porad… językoznawcom, choć bohate‑
rowie opowieści rzadko powołują się na ich opinię.

Na pytanie o to, czy bakterie są policzalne, czy niepoliczalne, ojciec 
Lusi odpowiada, że teoretycznie tak, ale praktycznie nie (bo są bardzo 
malutkie i jest ich bardzo dużo) oraz puentuje: 

Dlatego profesorowie językoznawcy pozwalają mówić, że na biurku Lusi 
żyje bardzo duża ilość bakterii.

s. 45

W innej opowieści czytamy, że mieszkańcy wsi mlekiem i miodem 
płynącej nie popełniają już błędów, które językoznawcy (czyli specjaliści 
od języka) nazywają pleonazmem, tzn. nadmiarem16. Teksty narracyjne 
mają skłonić do poszukiwania możliwości walki z błędami. Konkretne 
próby działań profilaktycznych zostały ukazane w kilku opowieściach. 
I tak, bohaterowie wrażliwi na kulturę słowa, między innymi elektryk 
Witek Sadełko i jego koledzy, szewc Julian, Klementyna Kokoszko – 
właścicielka księgarni i kawiarni zarazem, mleczarz Mleczko, starają 
się przeciwdziałać nagminnie popełnianym błędom, sięgając po sankcje 
społeczne wobec osób, które nie respektują reguł poprawnościowych. 
Tak więc elektrycy z miasteczka z inicjatywy pana Sadełki postanawiają 
– na znak protestu językowego – nie przyjmować do naprawy sprzętu od 

16 Nie jest to precyzyjne wyjaśnienie; pleonazm pochodzi z greckiego pleonazmos 
‘nadmiar’, por.: „pleonazm jest niepoprawnym wyrażeniem lub zwrotem, w którym 
część podrzędna gramatycznie zawiera elementy treściowe występujące w wyrazie nad‑
rzędnym”. Słownik poprawnej polszczyzny PWN. Oprac. L. Drabik, E. Sobol. Warszawa 
2004, s. 1099.
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osób, które zgłaszając awarię, używają form: *włanczać, *wyłanczać; szewc 
odmawia naprawienia butów (nawet samemu królowi Dropowi V), jeśli 
w wypowiedzi klienta usłyszy formę: *szłem, (*przyszłem, *poszłem); mle‑
czarz nie sprzeda kostki maślanego masła panu Jędrkowi Słomce, a właś‑ 
cicielka księgarni ‑kawiarni przenosi ją do rowu, by skłonić czytelników 
do poprawnego używania formy w cudzysłowie. W tym celu w informa‑
cji o przeniesieniu lokalu wyeksponowała błędną formę w rowiu, por. 
Dzisiaj kawa, koktajle i rogale w rowiu na skraju miasteczka (s. 85). W za‑
miarze bohaterki właśnie ten błąd miał spowodować odkrycie analogii 
form rzeczowników: rów – cudzysłów, w rowie – w cudzysłowie. W innej 
opowieści, znużony manierą językową żony do nadużywania zdrobnień 
mąż (zdun) ucieka się do fortelu: przy okazji remontu kuchni kupuje ma‑
teriały w sklepie dla krasnoludków i z miniaturowych elementów wy‑
konuje ciut mniejszy od kartonu mleka piecyk, który ma niebieściutkie kafe
leczki, drzwiczki z granatową rączusią […] (s. 120). Potem, parodiując sposób 
wypowiadania się żony, opisuje tenże piec i opowiada o jej przyszłych 
czynnościach wykonywanych w kuchni.

Humorystycznie, a czasem wręcz groteskowo, ukazane są sytuacje, 
w których uczestnicy wydarzeń – pod wpływem „sankcji” – zmieniają 
powoli swoje zachowania językowe i wyzbywają się błędów. Z pewno‑
ścią opisy te oddziałają na emocje czytelników Księgi językowych porad… 
i przyczynią się do utrwalenia poprawnych form gramatycznych.

Autorka zresztą w wielu miejscach daje dzieciom „receptę” na za‑
pamiętanie tychże form: opisuje, jak ułatwili sobie ich przyswojenie bo‑
haterowie opowieści, pomysły ilustruje zabawnymi rysunkami. I tak, 
krasnoludek w utrzymanej w konwencji baśni narracji o szewcu Julianie 
wieczorem bawi się z tytułowym bohaterem w chowanego: 

– Gdzie jesteś krasnoludku? – woła pan Julian […]. Wszedłem do 
wielkiego buta – odpowiada wtedy krasnoludek [tu: rysunek]. Wyszed‑ 
łem z wielkiego buta – mówi zaś, kiedy po godzinie wychodzi znudzony, 
bo szewc, zamiast go szukać, zasnął na kanapie.

s. 93

W innej opowieści (Pompon i kreska) znajdziemy przepis na wyzbycie 
się natręctwa językowego (zwrotu retardacyjnego tak), który bohaterowi 
Michałowi podsunęły jego kuzynki Miecia i Marysia.

Z kolei w opowieści Kierownik sklepu święty mikołaj podarował 
wszystkim przypominajki, czyli karteczki, dotyczące użycia konstrukcji: 
ubierać sweter, ubierać się w sweter, wkładać sweter.

W jeszcze innym opowiadaniu poprawność językową „promują” za‑
wieszki, które jedna z bohaterek przygotowała w prezencie dla właści‑
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cielki sklepu: Sklep zamknięty z powodu urlopu pracowników; Stoisko nie
czynne z powodu choroby sprzedawcy, a także żartobliwą informację: U nas 
zawsze świeże jajka od podwórkowej kury (s. 117).

Nauczycielka natomiast – chcąc utrwalić poprawną formę językową 
– zakłada koszulkę z nadrukiem Proszę pani, by przeciwdziałać naduży‑
wanej przez dzieci błędnej formie *Proszę panią.

Mniej trafny (sztuczny) jest natomiast pomysł na wyzbywanie się ple‑
onazmów typu masło maślane, por.: 

Pewnego dnia pan mleczarz z panią mleczarzową […] postanowili robić 
maślane kremy z różnymi dodatkami. Potem wkładali je do słoików i opisy
wali, na przykład KREM MAŚLANY CYTRYNOWY […]. A obok każdej 
nazwy umieszczali wyrażenia, w których jakieś słowo było niepotrzebne, 
bo jego treść zawierała się w pozostałych. A pan mleczarz i pani mlecza
rzowa to niepotrzebne słowo skreślali.

s. 80

Obok tekstu zamieszczono szesnaście rysunków słoików z napisami 
typu: pełny komplet, oliwa z oliwek, spadać w dół, wrócił z powrotem, z prze
kreślonymi zbędnymi wyrazami. Można się zatem obawiać, że błędne połą‑
czenia – mimo skreśleń – utrwalą się w pamięci uczniów.

Wychowawczą funkcję pełnią zakończenia opowieści, stanowiące – 
jak już wspomniałyśmy – puentę wydarzeń przedstawionych w narracji. 
Formułują ją uczestnicy tych wydarzeń; czasem dzielą się oni refleksją 
o poprawności form, a czasem narratorka informuje o tym, jak opisa‑
ne sytuacje wpłynęły na zmianę językowego zachowania się bohate‑
rów opowieści: Miesiąc później w całym kraju nikt już nie mówił włanczam 
i wyłanczam (s. 67); chłopiec, który nadużywał wtrętu językowego tak, 
postanowił stosować go jedynie w funkcji partykuły wtedy, gdy jest to 
uzasadnione: Kiedy babcia spyta: Wnusiu masz ochotę na duży kawałek cze
koladowego ciasta? (s. 37). Czasem narratorka dodaje humorystyczne i za‑
skakujące czytelnika zakończenie: po jakimś czasie osoba zawsze dbająca 
o poprawność językową (Klementyna Kokoszko)

zapomniała, która forma jest poprawna. Może jadała za mało kaszy jaglanej 
i migdałów, które dobrze działają na pamięć – snuje przypuszczenia nar‑
ratorka i kończy opowieść optymistycznie: Na szczęście przypomniała 
sobie o rowie i już wiedziała, że w cudzysłowie to forma, której ma użyć.

s. 85

Bywa, że tekst kończy się zabawnym dialogiem bohaterów, nawią‑
zującym do maniery stylistycznej. Jednocześnie część finalna jest miej‑
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scem na uwagi normatywne, wynikające z treści tekstu narracyjnego. 
Bohaterowie opowieści stają się „nosicielami norm poprawnościowych”, 
które – jak zaznaczałyśmy wcześniej – są wprowadzane formułą: x wie, 
że, na przykład Wujek Anatol już wie, że należy mówić i pisać wziąć (s. 111); 
Nawet najmniejszy gość „Książeczki” [nazwa księgarni i kawiarni] wie, że 
cudzysłów to jeden ze znaków interpunkcyjnych, który wyróżnia cudze słowa 
(s. 86). Przytaczane są konteksty sprzyjające utrwalaniu trudnych form 
i wyrazów. W ich zapamiętaniu pomagają elementy graficzne i ikonicz‑
ne (wyodrębnione na kolorowym tle lub kolorową czcionką słowa oraz 
żartobliwe rysunki).

W niektórych opowieściach pojawiają się głębsze refleksje o języku 
w związku z kryteriami poprawnościowymi. I tak, w kontekście naduży‑
wania wyrazów obcych przez bohatera jednej z opowieści uczestniczka 
dialogu Klara uzasadnia potrzebę pielęgnowania języka ojczystego, tak 
jak pielęgnuje się żywe istoty, por.: 

Od wielu lat troszczysz się, aby nie wyginął żaden ptasi gatunek. Walczysz 
nawet o kruszyny mniejsze od naparstków. Pilnujesz, by nie wyrzuciły ich 
z gniazd jakieś ikatpy nakręcane na kluczyk z przeraźliwie skrzypiącymi 
głosikami […]. To dlaczego tak jak o ptaszki nie troszczysz się o polskie 
słowa? Dzisiaj wyrzuciłeś z mojego ogrodu kilka ładnych słów i zastąpiłeś 
je obcymi. Przecież o ojczysty język należy dbać tak samo jak o pisklęta – 
powiedziała Klara i w ogrodzie zapanowała cisza jak makiem zasiał.

s. 30

W zakończeniu tej samej opowieści inna z postaci, mieszkająca we 
Francji, podaje przykład troski Francuzów o swój język, przeciwdziała‑
nie zapożyczeniom: 

[…] Francuzi bardzo dbają o swój język. Udało im się wyraz „komputer” 
zastąpić wyrazem „ordineteuer” a zamiast „mejl” piszą „courriel”.

s. 3317

Puentą opowieści, a zarazem dobrym wstępem do dyskusji z czy‑
telnikami książki nad kryterium oceny zapożyczeń jest dialog, którego 
uczestnicy żałują, że nie zastąpiono polskim odpowiednikiem pocztem 
wyrazu mejl oraz że nie udało się „wymyślić” polskiego odpowiednika 
dla słowa weekend.

Książka Joanny Krzyżanek nie tylko upowszechnia wzory popraw‑
ności językowej, ale spełnia także inne funkcje: przyczynia się do po‑

17 Nadmieńmy, że autorka nie podaje informacji o wymowie przywoływanych fran‑
cuskich słów.
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szerzania zasobu leksykalnego dzieci oraz rozwija ich wrażliwość sty‑
listyczną i estetyczną. Tworzywo słownikowe tekstów narracyjnych, 
zdeterminowane tematyką opowieści oraz przedstawionymi w nich 
sytuacjami komunikacyjnymi, jest różnorodne. Autorka korzysta jed‑
nak przede wszystkim z leksyki odnoszącej się do człowieka, jego cech 
i codziennych czynności oraz środowiska – świata roślinnego i zwie‑
rzęcego. Rozbudowana leksykalnie jest grupa tematyczna nazw stop‑
ni pokrewieństwa (mąż, żona, tata, mama, córki, syn, babcia, dziadek, wujek, 
narzeczona) i nazw zawodów (dawnych i współczesnych), na przykład 
zdun, parasolnik, mleczarz, piekarz, szklarz, szewc, krawiec, krawcowa, perku
sista, gitarzyści, inwestor, ornitolog, zegarmistrz, deweloper, nauczycielka, ap
tekarz) oraz funkcji (profesor, król, kierownik sklepu, klienci, również święty 
mikołaj18); także – nazwy pomieszczeń, na przykład mleczarnia, lodziarnia, 
piekarnia, księgarnia, kawiarenka, pracownia krawiecka, pomponiarnia.

Bogato reprezentowana jest leksyka kulinarna – nazwy produktów 
spożywczych, przetworów, potraw, słodyczy, napojów (wśród nazw są 
zestawienia wielowyrazowe i wyrażenia z przydawkami przyimkowy‑
mi), na przykład twaróg półtłusty, dojrzały ser (śmierdziuch), konfitura z mira
belek, pasztet z warzywek, jajka od podwórkowej kury, gołąbki z włoskiej kapusty 
nadziewane kaszą, kompot z rabarbaru, korzenne pierniczki, ptasie mleczko, sos 
miętowy. Występują też nazwy czynności kulinarnych, na przykład sma
żyć, miksować, ucierać (jajka).

Tematyka niektórych tekstów sprzyja operowaniu przez autorkę 
słownictwem botanicznym i zoologicznym (nazwy ptaków, zwierząt, 
owadów). Uwagę zwraca zharmonizowana z tym słownictwem meta‑
foryka, na przykład neologizm pięcioptasie apartamenty (na wzór: pięcio
osobowe pokoje, pięciopokojowe mieszkanie); też czasowniki onomatopeiczne: 
kozy meczały, krowy muczały, mucić piosenki z krowami.

W nielicznych opowieściach (Czesia Wasilewska, Klementyna Kokoszko) 
występuje terminologia z zakresu wiedzy o języku, na przykład akapit, 
cudzysłów, cytaty, język, błąd językowy, ale też nieuzasadniona innowacja 
literowe perełki (zamiast: perełki literackie ‘cytaty, skrzydlate słowa’).

Uwagę młodych czytelników zwróci zapewne warstwa onomastycz‑
na tekstów, zwłaszcza antroponimy19. Bohaterowie opowieści obdarzeni 
są imionami i nazwiskami, sporadycznie pseudonimami (na przykład 

18 Por. hasło ze słownika ortograficznego: mikołaj (przebrany człowiek)  ‑ja; ci  ‑je, 
 ‑jów: święty mikołaj oraz Mikołaj (święty)  ‑ja: Święty Mikołaj (skrót: św. Mikołaj). Wielki 
słownik ortograficzny PWN. Red. E. Polański. Warszawa 2016, s. 682.

19 O nazwach własnych w utworach dla dzieci piszą m.in.: M. Czaplicka ‑Jedlikowska: 
Edukacyjne aspekty nazw własnych w literaturze dla dzieci. Bydgoszcz 2007; M. Dawidziak‑
 ‑Kładoczna: Mechanizmy kreacji onimów w literaturze dla dzieci (na przykładzie wybranych
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Pompon to pseudonim Michała, motywowany jego hobby – wykonywa‑
niem kurczaków wielkanocnych z pomponów i zdobywaniem nagród 
w tej dziedzinie; Klaps oraz Trufel – to gitarzyści zespołu „Czerwone 
Mrówy”). Ponadto występuje określenie peryfrastyczne: król Wschodu 
i Zachodu.

Większość antroponimów pełni w opowieściach – oprócz funkcji 
nominatywno ‑identyfikacyjnej – także ludyczną i ekspresywną. Nace‑
chowania stylistycznego nabierają odapelatywne nazwiska bohaterów 
(zwykle poprzedzone imionami), zestawione z nazwami wykonywa‑
nych przez nich zawodów lub pełnionych funkcji. Budzą one bowiem 
asocjacje znaczeniowe, dotyczące wyglądu zewnętrznego, cech charak‑
teru, profesji, a więc są tzw. nazwiskami znaczącymi, por. piekarz pan 
Bułka, mleczarz Marian Mleczko i jego żona Marianna Mleczko, dyrektor 
domu dziecka Krzysztof Gołąbek, cukiernik Jan Wiórek, elektryk Witek Sa
dełko, właściciel sklepu Mateusz Chudyk, polityk Franciszek Piernik, profe‑
sor króla Wschodu Edmund Słodki. Sporadycznie występują w tekstach 
nazwy par małżeńskich: rodzina Malinowskich, rodzina Mleczków (też: 
państwo Mleczkowie), Maria i Mieczysław Maniuszkowie (ale pani Słomka 
i pan Słomka). Jak już wspomniałyśmy, nie uwzględniono odmężowskich 
nazwisk żon tworzonych za pomocą formantu  owa,  ina (w tekstach 
występują konstrukcje: pani + nazwisko męża, na przykład pani Chu
dyk, pani Mleczko).

Imiona z kolei świadczą o przynależności pokoleniowej i środowi‑
skowej postaci. I tak, imiona osób dorosłych są poprzedzane nazwą 
stopnia pokrewieństwa lub zawodu (funkcji) i używane w formie ofi‑
cjalnej (metrykalnej), na przykład tato Miron, wujek Anatol, wujek Kornel, 
szewc Julian, król Drop I, królowa Elżbieta, albo formą grzecznościową pan, 
pani, na przykład pan Leon, pan Robert, pani Julia. W narracji pojawia się 
zdrobniała forma imienia nauczycielki Czesi Wasilewskiej, świadcząca 
o skracaniu dystansu między nią a uczniami, jej kontaktowości i wię‑
zi emocjonalnej z dziećmi (potwierdzają to przedstawione w opowieści 
szkolne sytuacje).

Nie dziwi też w innej opowieści zdrobniała forma imienia Mani Ma
niuszkowej, gdyż jest uzasadniona skłonnością bohaterki do nadużywa‑
nia zdrobnień.

Efekty komiczne wzbudzają – zestawione z odapelatywnym nazwi‑
skiem bohaterów – podniośle brzmiące „niecodzienne” imiona, na przy‑
kład Malwina Mrówka, Klementyna Kokoszko.

utworów). „Onomastica” 2015, t. 59, s. 341–354; I. Łuc: Nazwy własne w literaturze dziecięco‑
 ‑młodzieżowej Małgorzaty Musierowicz. Katowice 2007.
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W odniesieniu do bohaterów dziecięcych funkcjonują w narracji 
i dialogach zdrobniałe i spieszczone derywaty imion, na przykład Mie
cia, Gabrysia (też: Gabi), Kasia, Lusia, Krzyś, Antoś, Adaś, Michałek, Bartoszek, 
(krasnoludek) Kleoś.

Imiona mają w opowieściach zwierzęta i owady, por. zoonimy: Pućka 
i Mućka (imiona krów), kot Kleofas i kotka Katrysia, pani Mola i jej córki 
Latysia i Tysia (imiona moli żyjących w bibliotece). Dzięki temu dochodzi 
do oswajania małych czytelników ze światem przedstawionym w tek‑
stach.

Rzadko natomiast wprowadzane są nazwy miejscowe. Lokaliza‑
cja wydarzeń jest bowiem – jak już zaznaczałyśmy – niedookreślona. 
Raz autorka użyła nazwy Krapkowice Wielkie, raz – Królestwo Wschodu, 
kilkakrotnie występują nazwy obiektów – sklepów wielobranżowych 
„Mydło i Powidło”, „To i Owo”, piekarni „U Bułki”, prowadzonej przez 
Klementynę Kokoszko księgarni i kawiarenki w jednym o nazwie „Ksią‑
żeczka” (w witrynie właścicielka zamieszczała „złote myśli” z klasyki 
literackiej).

Autorka Księgi językowych porad… korzysta ze stylotwórczych moż‑
liwości frazeologii. Teksty narracyjne nasycone są związkami frazeolo‑
gicznymi zarówno potocznymi, jak i o charakterze oficjalnym, na przy‑
kład przemoczony do suchej nitki, chodzić gęsiego, śmiać się do rozpuku, robić 
do kogoś maślane oczy, wskoczyć za kimś w ogień, ratować z narażeniem życia, 
(filmy) mrożące krew w żyłach, odmierzyć z aptekarską dokładnością, (wieś) 
mlekiem i miodem płynąca. Obrazowość stylu podnoszą wyrażenia i zwro‑
ty porównawcze (na przykład suchy jak pieprz, wpaść jak huragan, gnać 
jak struś pędziwiatr), często zmodyfikowane, por. różnego typu innowacje 
(głównie wymieniające i rozszerzające): wesoła jak szczygiełek, tablica była 
czarna jak futerko kreta, tkaniny grube jak skóra słonia i cienkie jak skrzydełka 
motyla, [chustka] niebieska jak niezapominajka.

Doraźnie tworzone porównania i przenośnie służą nie tylko uinten‑
sywnieniu właściwości opisywanych obiektów, ale zabarwiają tekst hu‑
morystycznie, na przykład tautologia: (mama) kicha jak kichaczek, oddzia‑
łują również na wyobraźnię dziecka, a nawiązując do jego doświadczeń 
językowych i obserwacji rzeczywistości – odświeżają znane mu frazeolo‑
gizmy albo osadzają je w nowych zaskakujących kontekstach, por.:

[…] wodospad tak zielony, że żaby na jego widok robiły się czerwone z za
zdrości.

s. 71

W wielu tekstach spotykamy rozbudowane sekwencje porównawcze, 
przyjmujące formę zdań podrzędnie złożonych, na przykład podłogę 
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w lodziarni pomalowano tak, że przypominała rozgniecione maliny z kapką 
śmietanki, a krzesła do złudzenia przypominały lodowe kule (s. 47). Podnosi 
to zapewne plastyczność opisu i równocześnie uruchamia wyobraźnię 
odbiorcy.

Warto zauważyć, że komponenty związków frazeologicznych (za‑
równo stałych, jak i zmodyfikowanych), używanych w tekstach, są 
zharmonizowane semantycznie z tematami poszczególnych opowieści, 
z czasem i miejscem przedstawianych zdarzeń, z zawodem bohaterów, 
na przykład w tekście pt. Mleczarz i masełko nagromadzone zostały 
w bliskim sąsiedztwie wyrażenia ze składnikami z „nabiałowego” pola 
znaczeniowego: ściany szerokich domów były w kolorze tłustej śmietanki, do 
szczęścia brakuje jej tylko ptasiego mleka, (masło) na gorącej kaszce zamienia 
się w maślane jeziorka; mleczarz robi do żony maślane oczy (s. 77); do sklepu 
pana Mleczki przychodził klient, który miał trampki białe jak bita śmietana 
(s. 78). Bohater opowiadania Ptaki i ikatpy opisany został jako człowiek 
o gołębim sercu, ptasi opowiadacz, przyjaciel skrzydlatych, mający czuprynę 
przypominającą ptasie gniazdo; występują też w tym opowiadaniu wyra‑
żenia: ptasia rodzina, ptasi koncert i neologizmy jedno ‑, dwu ‑ i pięcioptasie 
gniazda.

Z kolei w opowieści, której akcja rozgrywa się w sklepie w okre‑
sie przedświątecznym, guziki i buty błyszczą jak choinkowe bombki, 
a święty mikołaj obdarowuje krawca ostrymi jak brzytwa nożyczkami.

Za pomocą porównań i metafor używanych w tekstach zaktywizo‑
wane zostają też doświadczenia kulturowe (lekturowe) małych odbior‑
ców, na przykład w dialogu z elektrykiem klient opisuje zdefektowany 
sprzęt: Wszystkie moje urządzenia zachowują się tak, jakby były w zamku śpią
cej królewny i nie chciały się obudzić (s. 65). W innej opowieści skojarzenia 
ze znanym z utworów literackich obrazem zimowego krajobrazu wy‑
wołuje opis, w którym jako zabieg stylistyczny wykorzystano personifi‑
kację: Dachy domów miały śniegowe czapy, na drogach mroźna zima rozłożyła 
grube szale (s. 52).

W opowieściach popularyzujących poprawną polszczyznę, napi‑
sanych żywym, obrazowym stylem nie udało się uniknąć – zapewne 
wskutek nieuwagi autorki lub redaktorów publikacji – usterek stylistycz‑
nych i przykrego błędu ortograficznego Święty Mikołaj w kontekstach, 
w których to zestawienie wymagało zapisu małą literą, por. przebierał się 
za Świętego Mikołaja (s. 52); […] wczoraj widziała, jak Święty Mikołaj przygo
towywał dla panów prezenty. Pewnie dostarczy wam je dziś wieczorem (s. 54); 
Święty Mikołaj pod choinką krawca zostawił duży czerwony igielnik (s. 56)20.

20 Zob. przypis 17. 



– 272 –

Krajobraz językowy

Niefortunne stylistycznie jest używanie w bliskich odcinkach tekstu 
tego samego wyrazu, por. Można je [błędy] spotkać na ulicy, na boisku […], 
a nawet w auli, w której spotykają się profesorowie i studenci (s. 3). Obser‑
wujemy ponadto nagromadzenie w jednym wypowiedzeniu przydawek 
rozwijających, wyrażonych imiesłowami przymiotnikowymi czynnymi 
(prowadzi to czasem do niezamierzonych rymów), na przykład żółte oku
lary wyglądające  jak dwa słoneczka s iedzące  na grubym żółtym drucie 
(s. 96).

Zdarza się, że – mimo iż autorka zwraca uwagę w tekstach na pro‑
blem nadużywania zapożyczeń – sama posługuje się w nich słowami 
modnymi obcego pochodzenia (być może chcąc wzmocnić oficjalność 
wypowiedzi), na przykład miał go [pomponowego kurczaka] prezento 
wać przed komisją konkursową (s. 34); Lusiu! Za godzinę idziemy na koncert 
– zakomunikował  [tata], nie kryjąc radości (s. 40). Mali odbiorcy z pewno‑
ścią nie są jeszcze wrażliwi na tego typu uchybienia, ale dorośli zapewne 
je zauważą.

Celowe nagromadzenie przez autorkę w krótkich odcinkach tekstu 
porównań i przenośni – dla uplastycznienia narracji i osiągnięcia komi‑
zmu – prowadzi do hiperbolizacji. Może ona być nużąca dla czytelnika, 
a nawet czasem razić niestosownością. Na przykład w przywołanej już 
przez nas opowieści ornitolog Kornel (nadużywający w swojej wypowie‑
dzi wyrazów obcych) dostrzega, że jego goście wyglądają, jak mewy, które 
połykają wysuszone, stare i niesmaczne dżdżownice, a nie jak pisklaki, z otwar
tymi dziobami, czekające, aż rodzice wrzucą im do gardła tłuściutką gąsienicę. 
Czyżby się nudzili? (s. 30). Nie wiadomo, czy dzieci „odczytają” właści‑
wie zamysł stylistyczny autorki: zdegustowanie słuchaczy niezrozumia‑
łą wypowiedzią wujka Kornela opisane zostało w kategoriach doznań 
zmysłowych (spożywania pokarmu) z wyzyskaniem mało estetycznego 
porównania do ptasiego wyżywienia. Metaforyzacja obrazów może też 
prowokować błędy językowe. Przykładowo: Klementyna Kokoszka naj
częściej nurkowała w swych ukochanych Muminkach i miłym Kubusiu Puchat
ku (s. 83). Wprawdzie nurkowanie może budzić skojarzenia z poławia‑
czami pereł (Klementyna wyławiała z książek literowe perły), to jednak 
bardziej uzasadnione byłoby użycie frazeologizmu zanurzać się (zatapiać 
się) w lekturze i w ten sposób utrwalić w zasobie słownym uczniów stałe 
połączenie wyrazowe. Niefortunne jest też rozbijanie stałych związków 
frazeologicznych lub osadzanie ich w niewłaściwych kontekstach, por. 
literową perełkę napisała patykiem na piasku (s. 84); prośby odbijały się od nich 
jak piłeczki od ściany (s. 84). 

Wszystkie rozpatrywane w tekstach fabularnych kwestie językowe 
zostały zebrane na końcu książki w Poradniczku (mimo że w poprzedza‑
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jącej tę część opowieści narratorka przestrzegała przed nadużywaniem 
zdrobnień). Jego odbiorcami mają być dzieci i dorośli. W sformułowa‑
nych radach i przestrogach rzadko używa autorka form dyrektywnych 
typu: musicie, powinniście, występują natomiast konstrukcje subdyrek‑
tywne: starajcie się unikać…, nie zapominajcie o…, możecie powiedzieć…, lub 
apele: pamiętajcie; przypominajcie, nie używajcie; pojawia się też zaprzeczo‑
na konstrukcja dyrektywna z inkluzywnym  ‑my: nie powinniśmy. Niektó‑
re rady bywają uzasadniane względami komunikacyjnymi lub seman‑
tycznymi, na przykład: Nie używajcie zbyt wielu przerywników, bo bardzo 
przeszkadzają tym, którzy was słuchają (s. 129); Nie zapominajcie o cząstce 
przeciw w wyrazach […]. Jeśli o niej zapomnicie, wyrazy te będą oznaczać coś 
innego (s. 139).

W Poradniczku sygnalizuje się wariantywność (dopuszczalność) dwóch 
form językowych uznawanych za poprawne, na przykład: 

Możecie też powiedzieć, na przykład, włożyć – spodnie, skarpetki, sweter, 
płaszcz. Możecie też powiedzieć, że ubieracie się w swetry.

s. 132

Poprawne formy i konstrukcje językowe osadzone są w zarysowanej 
sytuacji porozumiewania się i w kontekście powiązanym z intencją wy‑
powiedzi, na przykład: Jeśli chcecie, aby Antek włączył sygnalizator świetlny, 
poproście: Antku, przyciśnij ten przycisk (s. 134); Gdy stoicie w sklepie, by kupić 
bagietkę, mówcie, że stoicie po bagietkę (s. 142).

Lektura Księgi językowych porad Lamelii Szczęśliwej może być pożytecz‑
na dla nauczycieli, rodziców oraz wychowawców – nie tylko dlatego, że 
dostarcza materiału do obserwacji i ćwiczeń poprawnościowych, ale też 
dlatego, że uczy, jak prowadzić z dziećmi dialog na tematy językowe, 
jak zainteresować je problemami poprawnościowymi. A to, że o języku 
ojczystym trzeba mówić żywo i ciekawie, pozostaje wciąż – zwłaszcza 
dla polonistów – aktualnym przesłaniem.


