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Jaki typ polszczyzny upowszechniają gminne 
tablice ogłoszeń w ziemi tarnowskiej? 

Informowanie mieszkańców o treści uchwal podejmowanych przez Radę Gminy 
oraz prowadzenie jawnej polityki zatrudnieniowej czy inwestycyjnej to dziś stan
dard wynikający z obowiązków nałożonych na samorządy terytorialne m. in. przez 
ustawę O dostępie do informacji publicznej, która weszła w życie z dniem 1 stycznia 
2002 r. 

O tym, że gminy nie są jeszcze przyzwyczajone do dzielenia się posiadaną infor
macją z obywatelami, że mają kłopoty z organizacją struktur informacyjnych oraz 
trudności z konstruowaniem strategii komunikowania się z zainteresowanym śro
dowiskiem społecznym, przekonują na przykład opracowania J. Regulskiej1 i P. Fen- 
rycha2. Jednak ogólny obraz samorządowej informacji i komunikacji nie wszędzie 
wygląda źle, zauważa się dążenie do rozwiązania tego nowego, stojącego przed wła
dzą terenową problemu i uczynienia z polityki informacyjnej narzędzia, usprawnia
jącego pracę urzędów gminnych. 

1 Grochem o ścianę...? Polityka Informacyjna Samorządów Terytorialnych, red. J. Regulska, War
szawa 1995. 

2 P. Fenrych, Komunikacja społeczna w urzędzie. Warszawa 1998. 

Budowa systemu informacji urzędowej w terenie wymaga nakładów finanso
wych. Ponieważ na różne cele publiczne stale brakuje gminom pieniędzy, dlatego 
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trudno się spodziewać, że polityka informacyjna zyska od razu silniejsze wsparcie 
finansowe. Realnie myślącym samorządowcom pozostaje na początku zapropono
wanie takich rozwiązań w zakresie komunikacji społecznej, które służyłyby z jednej 
strony rzetelnemu informowaniu mieszkańców, z drugiej zaś dały się zrealizować 
przy stosunkowo niskich nakładach budżetowych. Wydaje się, że zamierzone cele 
praktyczne można by osiągnąć najłatwiej poprzez wywieszenie w urzędach tzw. 
gminnych tablic ogłoszeń - najprostszego sposobu komunikowania się miejscowej 
władzy terenowej z mieszkańcami. Teksty znajdujące się na tablicach ogłoszeń in
formowałyby zainteresowanych głównie o strukturze urzędu gminy, czasie pracy 
urzędników, planowanych i realizowanych przez władzę lokalną inwestycjach oraz 
o bieżącej działalności służb gminnych i różnych ciał kolegialnych. 

Przed siedzibami lub na budynkach niektórych gmin tablice ogłoszeń już za
wisły, a urzędnicy dzielą się ze społeczeństwem wiadomościami dotyczącymi bie
żącego funkcjonowania urzędu i inicjatywami przedsiębranymi przez samorządy 
terytorialne. Nie inaczej jest też w gminach powiatu tarnowskiego, ogłaszających 
materiały na powszechnie dostępnych tablicach. 

Publikacje urzędowe znajdujące się na tablicach gmin tarnowskich zostały ze
brane przez studentów administracji publicznej PWSZ w Tarnowie w 2006 r. Zgro
madzono w sumie 450 stron tekstu informującego o pracy organów samorządo
wych w środowiskach miejskim, małomiasteczkowym i wiejskim. Te komunikaty 
językowe stanowią podstawę analiz lingwistycznych użytkowej polszczyzny pro
wincjonalnej, istniejącej w obiegu między urzędem a obywatelami. 

Badania języka ekscerpowanego z regionalnych tablic urzędowych wymagają 
uchwycenia jego cech ogólnych na podstawie kryteriów sytuacyjnych (I), określenia 
właściwości wewnątrzjęzykowych (słownikowych, frazeologicznych i gramatycz
nych) (II), przedstawienia oceny jakościowej rozpatrywanego zjawiska językowe
go (III) oraz wskazania perspektyw rozwojowych generowanej odmiany języko
wej (IV). 

Ad I. Długa dyskusja lingwistów o zróżnicowaniu współczesnej polszczyzny 
(por. Z. Klemensiewicz3, S. Urbańczyk4, A. Furdal5, T. Skubulanka6, D. Buttler7 *,  

5 Z. Klemensiewicz, O różnych odmianach współczesnej polszczyzny, Warszawa 1953. 
4 S. Urbańczyk, Rozwój języka narodowego. Pojęcia i terminologia, [w:] Z dziejów powstania języ

ków narodowych i literackich. Warszawa 1956.
5 A. Furdal, Klasyjikacja odmian współczesnego języka polskiego, Wrocław 1973.
6 T. Skubulanka, Założenia analizy stylistycznej, [w:] Problemy metodologiczne współczesnego li

teraturoznawstwa, red. H. Markiewicz, J. Sławiński, Kraków 1976.
7 D. Buttler, Miejsce języka potocznego wśród odmian współczesnej polszczyzny, [w:] Język literac

ki i jego warianty, red. S. Urbańczyk, Wrocław 1982.
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S. Gajda8, A. Markowski’, B. Dunaj9 10, W. Pisarek11, A. Wilkoń12) dostarcza argumen
tów pozwalających scharakteryzować badany język użytkowy za pomocą sześciu 
kryteriów sytuacyjnych, takich jak etniczność, czas występowania, stopień ogólno
ści, oficjalności, kanał przekazu i funkcjonalność. Zastosowane do naszego mate
riału językowego parametry sytuacyjne, kontrastujące binarnie (plusowo bądź mi
nusowo) poddawane analizie wypowiedzi, rozstrzygają, że nasze teksty z gminnych 
tablic ogłoszeniowych przyjmują następujący zestaw cech:

9 S. Gajda, Podstawy badań stylistycznych nad językiem naukowym. Warszawa-Kraków 1982; 
idem, System odmian i jego dynamika rozwojowa, [w:] Najnowsze dzieje języków słowiańskich. Ję
zyk polski, red. idem, Opole 2001.

9 A. Markowski, Polszczyzna końca XX wieku, Warszawa 1992.
10 B. Dunaj, Kategoria oficjalności, [w:] Współczesna polszczyzna mówiona w odmianie opracowa

nej (oficjalnej), red. Z Kurzowa i W. Śliwiński, Kraków 1994.
11 W. Pisarek, Polszczyzna oficjalna na tle innych jej odmian, [w:] Współczesna polszczyzna mó

wiona..., op. cit.·, idem, Nowa retoryka dziennikarska, Kraków 2002.
12 A. Wilkoń, Typologia odmian językowych współczesnej polszczyzny, Katowice 2000.
13 A. Markowski, Leksyka wspólna różnym odmianom polszczyzny, 1.1-2, Wrocław 1992.

- reprezentują język polski (+), a nie np. czeski czy francuski;
- język współczesny (+), a nie dawny, historyczny;
- język ogólny (+), a nie regionalny czy gwarowy;
- język oficjalny (+), a nie prywatny, nieoficjalny;
- język pisany (+), a nie mówiony;
- język występujący w odmianach funkcjonalnych informacyjnej i urzędowej (+), 

a nie np. potocznej czy artystycznej.
Dysponując odpowiednim katalogiem cech zewnątrzjęzykowych, wyróżniają

cych spośród innych odmian analizowany typ polszczyzny, możemy przejść do opi
su jego właściwości wewnątrzjęzykowych.

Ad II. Zgromadzone teksty pisane, stanowiące podstawę analizy językowej scha
rakteryzujemy od strony leksykalnej, frazeologicznej i gramatycznej, czyli według 
podsystemów, które w zestawieniu z wariantem polszczyzny ogólnej, mówionej, 
potocznej, a więc neutralnej, wykazują stosunkowo duże i nawet dla niefachowca 
uchwytne różnice językowe. Językoznawczy opis rozpoczniemy od leksyki, a skoń
czymy na gramatyce, przeprowadzony zostanie zatem z zachowaniem narzucającej 
się użytkownikom języka polskiego odczuwanej gradacji zróżnicowań.

Słownictwo - budulec naszych tekstów - składa się z dwóch klas leksykalnych: 
jednej, obejmującej wyrazy wspólne różnym odmianom polszczyzny (por. A. Mar
kowski13) i drugiej, współtworzonej przez leksykę niewspólnoodmianową. Udział 
leksyki wspólnoodmianowej, tj. neutralnej, wynosi w analizowanym korpusie 700 
jednostek (co stanowi 27,5%), a przeciwstawnej jej leksyki niewspólnoodmiano- 
wej 1850 jednostek (co stanowi 72,5%). Ogólnie rzecz ujmując, w polszczyźnie upo
wszechnianej przez gminne tablice ogłoszeń na dwa wyrazy niewspólnoodmiano- 
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we, których brak na listach A. Markowskiego14, np.: budżet, dochód, dokumenta
cja, dotacja, działalność, ewidencja, formularz, fundusz, informować, jednorazowy, 
kwestionować, nieruchomość, oferta, określony, płatny, protokół, przetarg, sponsor, 
zamieszkiwać, przypada jeden wyraz reprezentujący klasę słownictwa wspólnood- 
mianowego, a więc takiego, które występuje właśnie na listach A. Markowskiego15, 
np.: dom, mieć, ochrona, organizacja, podatek, potrzebować, praca, prawo, przepisy, 
publiczny, społeczny, szkoła, urząd.

M Ibidem, t. 2.
15 Ibidem.
16 Z. Cygal-Krupa, Słownictwo tematyczne języka polskiego. Zbiór wyrazów w układzie rangowym, 

alfabetycznym i tematycznym, Kraków 1986; eadem, Podstawowe słownictwo tematyczne języka pol
skiego (na wybranych przykładach), Kraków 1990.

17 A. Markowski, op. cit., t. 2.

Dalsze rozważania słownikowe i gramatyczne będą bazować już tylko na za
sobach leksyki niewspólnoodmianowej - wyróżniku badanej odmiany językowej. 
W tej strefie słownictwa tekstowego zwracają wyraźnie uwagę dwie kwestie: udział 
zapożyczeń i wyrazów specjalistycznych.

Zapożyczenia leksykalne bądź derywaty utworzone od wyrazów obcego pocho
dzenia to w rozpatrywanym zbiorze słownikowym 647 haseł (co stanowi 35%), pod
czas gdy słownictwo rodzime skupia 1203 leksemy (a więc 65% pozostałych haseł 
wyrazowych). Z obcych elementów leksykalnych znajdujących się w analizowanym 
materiale można wymienić m.in. takie wyrazy, jak: absolutorium, aerobik, agrotury
styka, akcyzowy, aplikacyjny, asenizacyjny, biznespłan, bonifikata, deratyzacja, deter
gent, in blanco, inkasent, karaoke, leasing licytacja, oferent, retencyjny, sponsorowa
ny, VAT, wadium, windykacja, wolontariat. Natomiast klasa słownictwa rodzimego 
jest wypełniana przez opozycyjne do poprzedniej grupy następujące leksemy, por.: 
bezrobotny, budowla, całkowity, ciągły, cofnięcie, dobór, dochodowy, dołączyć, dopła
ta, dożywianie, gryzoniobójczy, łowiectwo, płatnik, wyparzacz, zatwierdzić.

Słownictwo niewspólnoodmianowe nie jest jednorodne, rozpada się na specja
listyczne, obejmujące dziewięć wielkich kręgów tematycznych (por. Z. Cygal-Kru- 
pa16, A. Markowski17), oraz ogólne i rzadkie wyspecjalizowane, nietworzące liczniej
szych kręgów tematycznych. Kategoria pierwsza gromadzi 843 leksemy (co stanowi 
45,6%), na drugą zaś składa się 1007 wyrazów (a więc 54,4%). Analizowane teksty
- jak widać - wyróżniają się spośród innych dużą zawartością leksyki specjalistycz
nej, to prawie połowa zbioru haseł niewspólnoodmianowych.

Tematyczne kręgi leksykalne według procentowego wskaźnika wypełnień dzie
lą się na cztery zwarte strefy:
I strefa zawiera słownictwo specjalistyczne z zakresu:
- prawa i administracji (209 jednostek, tj. 24,8% całej próby), np.: cywilnoprawny, 

darowizna, debata, dyrektywa, interesant, interpelacja, kadencja, kontrasygna
ta, notarialny, posesja, prawomocność, procedura, radny, referent, regon, rekom
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pensata, repatriant, samorząd, sankcja, sołectwo, spadkobierca, starostwo, statut, 
uchwała, ustawa, wezwanie, wykroczenie;

- gospodarki i produkcji (169 jednostek, tj. 20% całej próby), np.: biznespłan, bo
nifikata, branża, faktura, ferma, firma, hurtownik, infrastruktura, inwestycja, 
koncesja, leasing, marketing, modernizacja, oferent, oferta, podnajemca, posado
wiony, promocja, przetarg ubojnia, wadium, wielobranżowy, wylicytowany, za
oferować;

II strefa obejmuje słownictwo z zakresu:
- ekonomii i finansów (103 jednostki, tj. 12,2% całej próby), np.: akcje, akcyzowy, 

bezgotówkowy, bilans, budżet, deficyt, dochód, dotacja, inkaso, płatnik, podatnik, 
porto, prowizja, przychód, ryczałt, subwencja, uiszczać, VAT, weksel, windykacja, 
zeznanie ‘rozliczenie podatkowe’;

- techniki i technologii (103 jednostki, tj. 12,2% całej próby), np.: amortyzacja, 
asenizacyjny, demontaż, elewacja, e-mail, Excel, faks, grys, infolinia, interneto
wy, kanalizacyjny, komputer, kontener, oczyszczalnia, odgromowy, orynnowanie, 
plik, podwieszany, poliuretanowy, przepust, przyłącze, termozgrzewalny, więźba, 
wodomierz, wykończeniowy;

III strefa skupia słownictwo specjalistyczne z zakresu:
- życia społecznego (69 jednostek, tj. 8,2% całej próby), np.: alkoholizm, bezdom

ny, bezrobocie, bimbrownia, charytatywny, dożywianie, emeryt, etat, melina, 
narkomania, nieletni, niepełnosprawny, ofiarodawca, patologia, podpalacz, pro
hibicja, psychospołeczny, rencista, resocjalizacja, socjoterapeutyczny;

- kultury (69 jednostek, tj. 8,2% całej próby), np.: amfiteatr, czirliderka, czytelnic
two, dancing, edycja, fantowy, festyn, folklorystyczny, galeria, impreza, karaoke, 
kiermasz, konterfekt, loteria, malarstwo, medialny, piknik, poetycki, publikator, 
spektakl, symbolika;

- oświaty, wychowania, sportu i turystyki (71 jednostek, tj. 8,4% całej próby), np.: 
agroturystyczny, aerobik, agresja, bezwizowy, dydaktyczny, edukacja, finałowy, 
kibicowanie, kurs, łyżworolki, półkolonie, rajd, rekreacyjny, relaksacyjny, siłow
nia, turniej, warsztaty, wolontariusz;

IV strefa gromadzi słownictwo z zakresu:
- higieny i zdrowia (35 jednostek, tj. 4,2% całej próby), np.: bezobjawowy, chirur

gia, ciężarna, detergent, lakowanie (zębów), laryngologiczny, nieczystości, nosiciel 
(wirusa HIV), objawy, pediatryczny, preparat, rehabilitacja, sanitariat, ścieki, wy
sypisko;

- weterynarii (15 jednostek, tj. 1,8% całej próby), por.: deratyzacyjny, gryzobójczy, 
immunoprzynęta, lecznica, odszczurzanie, padnięcia (bydła), przynęta, szczepie
nie (psów), trutka, weterynaryjny, wścieklizna (lisów).
Z kolei druga część słownictwa, ponad 50%, to paradygmat mieszczący wyrazy 

o znaczeniu ogólnym i słowa przynależne do innych kręgów tematycznych niż wy
mienione wyżej, np.: bieżący, dokonać, drobny, dwutygodniowy, generalny, geodezja, 
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gromadzenie, grupowy, istota, jednolity, kategoria, kępa, klęska, kontynuować, korzy
stanie, krajowy, kryterium, kwestia, łatwość, merytoryczny.

Wśród leksemów specjalistycznych dominują strefy I i II (łącznie 69,2%), to 
znaczy słownictwo tematyczne z takich dziedzin, jak prawo i administracja, gospo
darka i produkcja, ekonomia i finanse oraz technika i technologia. Pozostałe strefy 
leksyki - III i IV - dostarczają mniejszej liczby wyrazów specjalistycznych (31, 8%). 
Kategoriami leksykalnymi, które bezwzględnie przewodzą na liście słownictwa te
matycznego i znajdują się w centrum zainteresowania gminnych tablic ogłoszeń, 
pozostają zdecydowanie prawo i administracja (24,8%), a także gospodarka i pro
dukcja (20%).

Zagadnienia frazeologiczne ograniczymy tutaj do kolokacji, czyli struktur skła
dniowych z pogranicza składni i frazeologii. Przynależą one do strefy przejściowej 
między tym, co regularne gramatycznie, a więc kategorialne, i tym, co nieregularne, 
a więc jednostkowe, leksykalne.

A. Szulc rozumie przez kolokację „cechującą elementy systemu leksykalnego 
zdolność do wstępowania w stałe skonwencjonalizowane związki syntagmatyczne 
z innymi wyrazami, np. ang. rough paper = szorstki papier’, ale rough road = ‘wybo
ista droga ; franc, vêtement de laine = ‘ubiory wełniane’ ale jupe en laine = ‘spódniczka 
wełniana ”18. To określenie wprowadził - według niego - do lingwistyki J. R. Firth na 
oznaczenie połączeń słownych powstałych na zasadzie asocjacji, a spopularyzował 
Μ. A. K. Halliday, który pojmował przez nie kombinatorykę wyrazową. Następnie 
E. Coseriu w podobnym znaczeniu posługuje się terminem zgodności leksykalne 
(lexikalische Solidaritäten), a A. Szulc odpowiednikiem syntagmy skonwencjonali
zowane. W opracowaniach polonistycznych kolokacjom byłyby najbliższe Klemen- 
siewiczowskie skupienia nierozerwalne19, łączliwe, wymiennoczłonowe związki fra
zeologiczne S. Skorupki20, a także frazemy W. Chlebdy21. Wyróżnione wyżej pojęcia 
odnaleźć można również m.in. w tytułach słowników obcojęzycznych, np. dla języ
ka angielskiego The BBI Combinatory Dictionary ofEnglish22 23 czy dla języka francu
skiego L. Grobelaka Dictionnaire collocationnel du français général22.

19 A. Szulc, Podręczny słownik językoznawstwa stosowanego. Dydaktyka języków obcych, Warsza
wa 1984, s. 113.

19 Z. Klemensiewicz, Skupienia, czyli syntaktycznegrupy wyrazowe, Kraków 1948.
20 S. Skorupka, Kompozycja grup frazeologicznych, „Poradnik Językowy” 1950, z. 4, s. 19-25; idem, 

Typy połączeń frazeologicznych, „Poradnik Językowy” 1952, z. 5, s. 12-20, z. 6, s. 14-25; idem, Słow
nik frazeologiczny języka polskiego, 1.1-2, Warszawa 1985.

21 W. Chlebda, Elementy frazematyki. Wprowadzenie do frazeologii nadawcy, Opole 1991.
22 The BBI Combinatory Dictionary ofEnglish. A Guide to World Combinations, ed. Μ. Benson, 

E. Benson, R. Ilson, Philadelphia [reprint Warszawa 1990].
23 L. Grobelak, Dictionnaire collocationnel du français général, Warszawa 1990.

W referacie rozpatrzymy tylko związki składniowe złożone z dwu wyrazów au- 
tosemantycznych. Kolokację dwuskładnikowe występują w analizowanych tekstach 
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jako kombinacje leksemów wspólnoodmianowych (+) z niewspólnoodmianowymi 
(-) (klasa I), niewspólnoodmianowych (-) ze wspólnoodmianowymi (+) (klasa II) 
oraz niewspólnoodmianowych (-) z niewspólnoodmianowymi (-) (klasa III). Kla
sa I (o strukturze kompozycyjnej + -) zawiera 569 połączeń składniowych (co sta
nowi 27,1% ogółu związków), klasa II (o strukturze kompozycyjnej - +) liczy 482 
połączenia syntaktyczne (co stanowi 23% ogółu związków), a klasę III (o struktu
rze kompozycyjnej - -) reprezentuje 1045 połączeń wyrazowych (co stanowi 49,9% 
ogółu związków).

Wśród kolokacji dwuczłonowych prym wiedzie klasa III, czyli kombinacje lek
semów niewspólnoodmianowych z niewspólnoodmianowymi. Ta klasa połączeń 
wyrazowych obejmuje połowę wszystkich kolokacji, natomiast dwie dalsze klasy 
wypełniają pozostałą połowę zbioru, przy czym klasa I o strukturze (+-) wyprzedza 
o 4% klasę II, mającą strukturę wewnętrzną (-+).

A oto wybrane z tekstów przykłady kolokacji leksykalnych, reprezentujących 
główne typy syntaktyczne:
- klasa I o strukturze kompozycyjnej (+-), np.:

administracja rządowa, badania profilaktyczne, biuro burmistrza, budowa 
oczyszczalni, cena dla odbiorcy, grupa folklorystyczna, handel alkoholem, kon
takt z mediami, kultura i promocja, mieć ofertę, ogłaszać przetarg·,

- klasa II o strukturze kompozycyjnej (-+), np.:
agresja wśród młodzieży, akcje zakładu, aktywność gospodarcza, bieżący rok, 
dołączyć dokumenty, dopłaty dla rolników, dożywianie dzieci, ginące rzemiosło, 
gmina wiejska, grunty i mieszkania·,

- klasa III o strukturze kompozycyjnej (- -), np.:
absolutorium dla burmistrza, administrator nieruchomości, akt notarialny, archi
tektura i budownictwo, budżet gminy, cofnięcie koncesji, czynniki kryminogenne, 
degradacja gleb, dochód brutto, dołączyć oświadczenia, dopuszczony do przetar
gu, fundusze strukturalne, obciążać nabywcę, obowiązujące standardy, oferta 
przetargowa.
Przed gramatyczną charakterystyką materiału przypominamy, że ustalenia od

noszą się tylko do niewspólnoodmianowej części słownictwa. Rozkład poszczegól
nych kategorii gramatycznych w naszym zbiorze przyjmuje następującą postać:
- rzeczowniki - 1068 jednostek (tj. 57,7% próby),
- przymiotniki - 452 jednostki (tj. 24,5% próby),
- imiesłowy przymiotnikowe (czynne i bierne) - 155 jednostek (tj. 8,4% próby),
- czasowniki - 113 jednostek (tj. 6,1% próby),
- przysłówki - 30 jednostek (tj. 1,6% próby),
- inne (np. skróty, nazwy własne, oryginalne formy obce) - 32 jednostki (tj. 1,7% 

próby).
Jak widać z przytoczonych danych, pierwsze miejsce w hierarchii części mowy 

zajmują rzeczowniki, które stanowią 57,7% ogółu haseł. Druga pozycja przypada 
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przymiotnikom, bowiem one osiągnęły 24,5% w analizowanym zbiorze leksemów. 
Te dwie kategorie gramatyczne zdecydowanie przewodzą w naszym zestawie słow
nikowym. Za nimi dopiero plasują się imiesłowy przymiotnikowe (8,4% ogółu ha
seł leksykalnych). Wyprzedziły one czasowniki, których udział w słowniku wynosi 
6,1%, a także przysłówki - zaledwie 1,6% zbioru wyrazowego.

Wyraźna przewaga rzeczowników i przymiotników w strukturze słownika 
wskazuje jednoznacznie na nominalny charakter stylu rozpatrywanych tekstów, 
w nich bowiem na dwa substantywy przypada jeden adiektyw. Natomiast bezpo
średni stosunek rzeczowników do czasowników wynosi 9:1, co uświadamia, że dzie
więciu rzeczownikom w zdaniu odpowiada jeden czasownik.

Gdyby znowu przeciwstawić styl nominalny z rzeczownikami i przymiotnika
mi stylowi werbalnemu z czasownikami i przysłówkami, to okazałoby się, iż ten 
pierwszy skupia łącznie 1520 wyrazów (czyli 91,4% zbioru), a drugi 143 leksemy 
(czyli 8,6% zbioru). Relacja między grupami nominalnymi a grupami werbalnymi 
ustala się na poziomie 10:1, a zatem co dziesiąta syntagma w zdaniu jest dopiero po
łączeniem czasownika z przysłówkiem.

Ta ogromna przewaga struktur nominalnych nad werbalnymi wynika m.in. 
stąd, że kolokacje rzeczownikowo-przymiotnikowe funkcjonują w analizowanym 
stylu jako terminy, określenia fachowe, konieczne do budowy informacji urzędo
wej. Trzecią część takich kolokacji stanowiły np. połączenia leksemów niewspólno- 
odmianowych z niewspólnoodmianowymi (338 konstrukcji, tj. 32,3%) w zestawie 
1045 jednostek syntaktycznych.

Zgromadzony materiał językowy pozwala podzielić struktury gramatyczne na 
tzw. prymarne, pierwotne, nieprzekształcone i wtórne, sekundarne, przekształcone. 
Do pierwszej grupy strukturalnej należą rzeczowniki niemotywowane i rzeczow
nikowe derywaty mutacyjne, przymiotniki oraz czasowniki, drugą zaś współtwo
rzą rzeczownikowe derywaty transpozycyjne, tj. nomina actionis i nomina essendi, 
a także imiesłowy przymiotnikowe czynne i bierne.

Struktury prymarne obejmują 1131 jednostek gramatycznych, co stanowi 63,3% 
ogółu form, a konstrukcje wtórne liczą 657 jednostek, co stanowi 36,7% pozosta
łych form w ogólnym zbiorze leksemów. Uzyskane dane pokazują, jaki jest stopień 
nominalizacji, czyli przekształceń wyjściowych zdań na grupy nominalne w bada
nych tekstach.

Z obliczeń wynika, że na dwie struktury prymarne przypada jedna struktura 
wtórna, powstała w wyniku transformacji syntaktycznej, która polega na zastąpie
niu czasownika lub przymiotnika rzeczownikowym derywatem transpozycyjnym 
(np. dostosować się do zaleceń —» dostosowanie się do zaleceń, przyjmować intere
santów —> przyjmowanie interesantów, odporny na stres —> odporność na stres, skłon
ny do nadmiernych wydatków —> skłonność do nadmiernych wydatków) bądź zastą
pieniu czasownika imiesłowem przymiotnikowym (np. dopuścić do przetargu —» 
dopuszczony do przetargu, oferować (lokal) do wynajęcia —» (lokal) oferowany do 
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wynajęcia, zaciągnąć pożyczkę —» zaciągnięta pożyczka). Inaczej mówiąc, co trze
cia tekstowa struktura gramatyczna powstała jako rezultat przekształceń nomina- 
lizacyjnych czasowników lub przymiotników. Wtórne struktury gramatyczne mają 
więc wysoki udział w składniowym budowaniu analizowanych grup nominalnych.

W zdominowanym przez leksemy rzeczownikowe i przymiotnikowe zbiorze 
zwraca uwagę stosunek rzeczownikowych derywatów transpozycyjnych do pozo
stałych substantywów i stosunek kompozytów przymiotnikowych, składających się 
z członów współrzędnych, do pozostałych adiektywów. Na 1068 rzeczowników 502 
(czyli 47%) to derywaty transpozycyjne o znaczeniu nazw czynności i nazw cech, 
resztę zbioru (566 leksemów, czyli 53%) tworzą rzeczowniki niemotywowane lub 
derywaty mutacyjne. Dominującą cechą badanych tekstów okazuje się prawie pięć
dziesięcioprocentowy w nich udział formacji pochodnych, w których formant sło
wotwórczy pełni funkcję syntaktyczną.

Natomiast przymiotniki złożone, zestawione z członów współrzędnych, groma
dzą 41 derywatów w 452-elementowym zbiorze adiektywów, co stanowi 9% (np.: 
budowlano-wykonawczy, budżetowo-gospodarczy, handlowo-administracyjno-socjal- 
ny, organizacyjno-prawny, produkcyjno-usługowo-handlowy). Uzasadnienie posłu
giwania się w tekście kompozytami przymiotnikowymi, złożonymi z członów 
współrzędnych podała H. Satkiewicz24, według której takie połączenie uzyskuje 
bardziej zwartą formalnie postać, potrzebną przy użyciu go jako nazwy, np.: cen
trum szkoleniowo-rehabilitacyjne, dokumentacja projektowo-kosztorysowa, komisja 
budżetowo-gospodarcza. Dziesięcioprocentowy zestaw przymiotników złożonych 
służy w oficjalnej polszczyźnie do tworzenia terminów specjalnych, bardziej skom
plikowanych formalnie od tych z podrzędnikiem jednoczłonowym.

24 H. Satkiewicz, Produktywne typy słowotwórcze współczesnego języka ogólnopolskiego, Warsza
wa 1969.

25 J. Anusiewicz, Konstrukcje analityczne we współczesnym języku polskim, Wrocław 1978, s. 22.

Częste w analizowanych tekstach konstrukcje składniowe noszą stempel ofi- 
cjalności i analityczności. Przez analityczne konstrukcje składniowe rozumiemy 
za J. Anusiewiczem „takie niewspółrzędne związki wyrazowe, które współistnieją 
obok ekwiwalentnych prostych (jednordzeniowych) wyrazów, przy czym morfem 
leksykalny wyrazu podrzędnego wchodzącego w skład danej konstrukcji jest tożsa
my substancjalnie z morfemem leksykalnym wchodzącym w skład odpowiadającej 
jej formy prostej wyrazu”25, np. dokonać wyboru ‘wybrać; akcja oddawania krwi od
dawanie krwi’; (zredagowany) w sposób zwięzły, syntetyczny ‘zwięźle, syntetycznie’; 
(zlokalizowany) na terenie działek ‘na działkach’.

Wewnętrzna klasyfikacja konstrukcji analitycznych ma charakter formalny, 
przy podziale uwzględnia się, z jakich części mowy jest zbudowana konstrukcja 
i jaką częścią mowy jest jej nieanalityczny odpowiednik. Według przyjętych kryte
riów można wyodrębnić następujące typy konstrukcji analitycznych:
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1. rzeczownikowe - należą do nich takie konstrukcje, w których człony nadrzędny 
i podrzędny są rzeczownikami, a całość związku syntaktycznego ma znacze
niowy ekwiwalent rzeczownikowy, np.: (zakłada) następujące grupy działań = 
następujące działania; sprawy pozwoleń na imprezy = pozwolenia na imprezy; 
akcja rozłiczania podatku dochodowego = rozliczanie podatku dochodowego; 
problemy nadużywania alkoholu = nadużywanie alkoholu;

2. czasownikowe - są to analityzmy, których nadrzędnym członem jest czasow
nik, a podrzędnym rzeczownik; nieanalityczny odpowiednik całości składnio
wej jest także czasownikiem, np.: ulega zmianie (termin) = zmienia się; wyrazić 
zgodę na co = zgodzić się na co; powierzać nadzór nad stosowaniem zasad - 
nadzorować stosowanie zasad; dokonać wpłaty kwoty = wpłacić kwotę;

3. przymiotnikowo-przysłówkowe - do tej grupy strukturalnej zostały zaliczone 
konstrukcje złożone, mające równoważnik przymiotnikowy lub przysłówkowy, 
np.: pomoc o charakterze socjalnym = pomoc socjalna; (produkty) pochodzenia 
drobiowego = drobiowe; (nieruchomości przeznaczone do sprzedaży) w drodze 
bezprzetargowej = bezprzetargowo;

4. przyimkowe - są to analityzmy, w których wyrażenie przyimkowe zastępuje 
najczęściej przyimek łączący się z dalszym rzeczownikiem, np.: zezwolenie na 
prowadzenie sprzedaży = na sprzedaż; uchwała w sprawie wynajmowania lokali 
mieszkalnych = uchwała o wynajmowaniu lokali mieszkalnych; dotacje na rzecz 
organizacji = dotacje dla organizacji; (sprzedaż odbędzie się) w formie przetargu 
= przez przetarg; (przetarg) na roboty rozbiórkowe budynku mieszkalnego = na 
rozbiórkę budynku.
W naszym materiale wystąpiło najwięcej analitycznych konstrukcji przyimko- 

wych (49,2% - 64 jednostki), druga pozycja przypadła analitycznym konstrukcjom 
rzeczownikowym (36,2% - 47 jednostek), trzecie miejsce zajęły analityzmy przy
miotnikowo-przysłówkowe (9,2% - 12 jednostek), na ostatnim miejscu znalazły się 
analityczne konstrukcje czasownikowe (5,4% - 7 jednostek). Przedstawiony rozkład 
analityzmów jest najbliższy tekstom popularnonaukowym, a nie np. urzędowo-kan- 
celaryjnym czy prasowym, co wynika z porównania naszych danych z odpowiedni
kami znajdującymi się w tabeli zamieszczonej we Właściwościach składniowo-styli- 
stycznych języka telewizji polskiej26.

“ Właściwości składniowo-stylistyczne języka telewizji polskiej (na materiale list frekwencyjnych), 
red. Z. Kurzowa, oprać. W. Cockiewicz i W. Śliwiński, Warszawa-Kraków 1989, s. 111.

Ad III. Poznawszy właściwości zewnątrz- i wewnątrzjęzykowe opisywanego wy
cinka polszczyzny, możemy teraz ocenić rozpatrywane zjawisko pod kątem języko- 
wo-stylistycznym i gatunkowym (genologicznym). Teksty znajdujące się na gmin
nych tablicach ogłoszeń pełnią rolę współczesnej lokalnej informacji urzędowej.

O tym, że są to komunikaty informacyjne, świadczy przede wszystkim prag
matyczny cel wypowiedzi, politematyczność poruszanych kwestii i zakładany od
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biorca-czytelnik. Nadawcą komunikatów jest każdorazowo urzędnik - pracownik 
gminy, przygotowane przez niego teksty zostały przewidziane do upowszechnienia 
wśród społeczności lokalnej. W ten sposób informacje nabierają charakteru oficjal
nego, bo stoi za nimi urząd, któremu zależy, by dotarły one do mieszkańców.

Teksty na tablicach jako informacyjne powinny być napisane stylem prasowym, 
a są redagowane według kanonów stylu urzędowego, z zachowaniem po części dy
rektywnego (powinnościowego) charakteru wypowiedzi, bezosobowego (formalne
go) kontaktu nadawcy z odbiorcą, precyzyjnego wyrażania myśli i standardowego 
(uschematyzowanego) przekazywania treści komunikatów, szczególnie w zakre
sie kompozycji tekstu (np. rozdziały, podrozdziały, paragrafy, punkty, podpunk
ty) i stosowanego systemu odniesień wewnątrztekstowych (por. E. Malinowska27, 
M. Wojtak28).

27 E. Malinowska, Styl urzędowy, [w:] Przewodnik po stylistyce polskiej, red. S. Gajda, Opole 
1995.

28 M. Wojtak, Styl urzędowy, [w:J Współczesny język polski, red. J. Bartmiński, Lublin 2001.
29 O zagrożeniach i bogactwie polszczyzny, red. J. Miodek, Wrocław 1996; idem, Mowa rozświetlo

na myśli}. Świadomość normatywno-stylistyczna współczesnych Polaków, Wrocław 1999.
50 Edukacja językowa Polaków, red. W. Miodunka, Kraków 1998.

Wskazane kryteria sytuacyjne i pragmatyczno-stylistyczne sugerują, by anali
zowane przez nas teksty zaliczyć do współczesnych oficjalnych wypowiedzi infor
macyjnych, redagowanych stylem urzędowym, a więc do gatunków mieszanych. 
Realizowany typ wypowiedzi językowych można by więc określić mianem gmin
nej gazety urzędowej.

Wypowiedzi znajdujące się na gminnych tablicach ogłoszeń są trudne w odbio
rze ze względu na budowę gramatyczną i przekazywane treści znaczeniowe. Wyma
gają odbiorcy przygotowanego, wykształconego, z cenzusem minimum maturalnym 
lub studiami wyższymi. Upowszechnianie przez gminy takich skomplikowanych 
językowo tekstów grozi odcięciem części mieszkańców polskiej prowincji do infor
macji oficjalnej, podstawowych komunikatów na skutek bariery, jaką stwarza dla 
większości odbiorców propagowany typ polszczyzny znominalizowanej i analitycz
nej, ze słownictwem niewspólnoodmianowym, obco brzmiącym, specjalistycznym, 
zespalającym w strukturach składniowych leksemy niewspólnoodmianowe.

Ad IV. By mieszkańcy gmin nie czuli się we własnym środowisku jak osoby wy
obcowane, nieznające danej odmiany językowej, należy im przyjść z pomocą. Ale 
kto miałby to uczynić? Na pewno urzędy gminne powinny uprościć sposób komu
nikacji z mieszkańcami, a z drugiej strony odbiorcy muszą podnosić swoją wiedzę 
o współczesnej polszczyźnie wyspecjalizowanej (por. J. Miodek29, W. Miodunka30).

Ponieważ typ języka na tablicach ogłoszeń nie ma charakteru indywidualnego, 
lecz powszechny, społeczny, nie należy spodziewać się jakiejś wyraźnej pomocy od 
twórców owych wypowiedzi - urzędników. Świadomość językową Polaków mogą 
i muszą rozwijać w pierwszym rzędzie językoznawcy, a ostatnio zadeklarowani 
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specjaliści od polityki komunikacyjnojęzykowej (por. J. Mazur31, S. Gajda i in.32). 
Zęby jednak edukacja językowa Polaków powiodła się, muszą ją rozwijać różnego 
szczebla szkoły (por. J. Nocoń33), ośrodki oświatowe, powinno się krzewić wiedzę 
o współczesnej polszczyźnie i sposobach uczestnictwa w kulturze wśród dorosłych 
na specjalnie zorganizowanych kursach, szkoleniach.

51 Polska elita językowa na przełomie tysiącleci, red. J. Mazur, Lublin 1999.
52 Polska polityka komunikacyjnojęzykowa wobec wyzwań XXI wieku, red. S. Gajda et al., Warsza

wa 2005.
“ J. Nocoń, Przygotowanie ucznia do funkcjonowania w sferze prawno-administracyjnej, [w:] Ję

zyk - Prawo - Społeczeństwo, red. E. Malinowska, Opole 2004.

Trzeba uczyć społeczność lokalną tego, że świadome uczestnictwo obywateli 
w życiu społeczno-politycznym odbywać się może tylko wtedy, gdy rozumiany bę
dzie język władzy. Zatem staranie się o poszerzenie świadomości językowej miesz
kańców Polski regionalnej to istotnie dążenie do demokratyzacji budowanego dziś 
na dole społeczeństwa obywatelskiego i systemu samorządowego.
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