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Niniejszy numer naszego nieregularnika jest źródłowo nieurozmaicony, odnosi się wyłącznie 
do danych zawartych w pracy: Smółkowa T. (red.) 20141. 
 
 
1 synestetyczny  2002 → 1931 

Jednostka zauważona przez Teresę Smółkową w polskojęzycznym tygodniku 
„Newsweek”. Autorka ujęła znaczenie przymiotnika tak: ‘charakterystyczny dla synestezji’. 
Piotr Wierzchoń, wyróżniający w swych pracach redatacyjnych adiectiva (powiem nawet: 
bardziej uczulony na tę kategorię wyrazów niż ja) odnotował2 w przedwojennym poznańskim 
„Kwartalniku Psychologicznym” ciekawe użycie, które nie kłóci się z formułką semantyczną 
Smółkowej. 

Jan Wawrzyńczyk 
 
2 szalikowiec  2001 → 1993 
 U Smółkowej świadectwo o kibicach wiadomego rodzaju z warszawskiego tygodnika 
„Polityka”. Przesunięcie, które proponuję, oparte jest na ważnym (nie tylko) dla Smółkowej 
źródle − „Gazecie Wyborczej”. Por. cytat: � Wojownicy z Łazienkowskiej zapowiadają, że 
nie pozwolą szalikowcom Polonii bezkarnie chodzić po Starówce. <nr 260, s. 22>. 
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3 szynobus  2004 → 1982 

Znowu dokumentacja z „Gazety Wyborczej” plus długa tym razem, „prze-
detalizowana” formułka semantyczna, której nie będę tu przytaczał. Podstawą mojej redatacji 
jest odkrycie prasowe Alicji Zagrodnikowej3, której formuły definicyjnej: ‘samochód 
jeżdżący po szynach’ nie wypada pominąć, zapomnieć. 
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4 telecentrum  2001 → 1967 
 Świadectwo Smółkowej z tygodnika „Wprost”. Znaczną poprawkę − dzięki lekturze 
krakowskiego tygodnika „Życie Literackie” − zrobił Piotr Wierzchoń, o czym informuję  

                                                 
1 Rozwiązanie tego i pozostałych skrótów por. w Internecie na stronie www.nfjp.pl. 
2 Wierzchoń P. 2014, 32. 
3 Zob. Zagrodnikowa A. 1982: 336. 
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zainteresowanych po swojej lekturze jednego z dziełek dokumentacyjnych tego redatanta4. 
Jan Wawrzyńczyk 

 
5 teolożka  2003 → 1998 
 Smółkowa z tygodnika „Polityka” (tytułu preferowanego, czy słusznie to temat 
odrębny). Moje tym razem zredatowanie, ale nie na materiale prasowym (co jest pewnym − 
tylko pewnym − minusem) opiera się na publikacji książkowej5. Redatacja niewielka, 
niemniej warta upublicznienia. 

Jan Wawrzyńczyk 

                                                 
4 Wierzchoń P. 2008b: 24. 
5 Książki 1998: 10 (podaję frazę dokumentującą: teolożka niemiecka). 


