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Obserwatorium Językowe Uniwersytetu Warszawskiego (OJ UW) to projekt, którego 
doniosłym celem jest rejestracja najnowszych polskich wyrazów, o czym informuje druga 
część jego tytułu: Najnowsze Słownictwo Polskie. W opisie założeń przedsięwzięcia autorzy 
odnotowują: 
 

Dość powiedzieć, że żadne polskie wydawnictwo ani żadna polska instytucja akademicka nie 
udostępnia takiego rejestru na bieżąco, a publikacje, których tytuł wskazuje, że zawierają 
nowe słownictwo polskie, obejmują materiały prasowe z okresu mniej więcej o dekadę 
wcześniejszego niż data publikacji. Co więcej, ponieważ za kryterium nowości służy zwykle 
nieobecność wyrazu we wcześniejszych słownikach, zdarza się, że jako neologizmy 
publikowane są wyrazy obecne w języku polskim od dziesięcioleci, a tylko przeoczone przez 
leksykografów1. 

  
Powyższa konstatacja jest niewątpliwie trafna − faktycznie dotyczy bowiem licznych 
opracowań leksykograficznych; co ciekawe − należy do nich również OJ UW. 

Na fakt niedbalstwa chronologizacyjnego tej e-pozycji, tj. rejestrowania na liście haseł 
OJ UW wyrazów (mniej lub bardziej) zakorzenionych w polszczyźnie, uwagę zwracali już 
Jan Wawrzyńczyk2, Piotr Wierzchoń oraz Flip Graliński3. Ponadto na łamach portalu re-
research.pl przez dwanaście tygodni (wrzesień − grudzień 2016) ukazywały się odcinki serii 
Szynobus tygodnia, w ramach której prezentowane były wcześniejsze poświadczenia 
wyrazów znajdujących się w hasłowniku OJ UW4. W ramach serii antydatowano takie 
jednostki, jak (w porządku chronologicznym): szynobus, jaglanka, eurosceptyk, 
euroentuzjasta, fotorelacja, destynacja, biokosmetyk, przedkoferencja, nekrografia, 
nekrograf, prezydencja, piosenkopisarz, box office oraz suburbanizacja. Przykład, jaskrawo 
ilustrujący powagę sytuacji, stanowi wyraz jaglanka ‘kasza jaglana’5, który został 
odnaleziony w zasobach składających się na środowisko Odkrywka już w tekstach z połowy 
XIX w.6 

W związku z faktem, iż ostatni wpis z serii Szynobus tygodnia ukazał się 3 grudnia 
2016 r., a więc już siedem tygodni (licząc ten, w którym pisane są te słowa) zostało 
                                                 
1 http://nowewyrazy.uw.edu.pl/projekt.html (dostęp: 15.01.2017). 
2 J. Wawrzyńczyk, 300 tysięcy czy milion(y)? O stanie zasobów słownictwa polskiego w dniu 31 grudnia 2000 r., 
Warszawa 2015, s. 12. 
3 P. Wierzchoń, F. Graliński, Z kart historii „parcia na” neologizmy, „Poradnik Językowy”, 4/2016, s. 110-129. 
4 http://re-research.pl/pl (dostęp: 15.01.2017). 
5 http://nowewyrazy.uw.edu.pl/haslo/jaglanka.html (dostęp: 15.01.2017). 
6 Zob. wpis pt. Szynobus tygodnia 2 − http://re-research.pl/pl/post/2016-09-23-60016-szynobus-tygodnia-2.html 
(dostęp: 15.01.2017). 
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„pozbawionych” przynależnego im szynobusa, chciałbym zrekompensować tę stratę 
wszystkim chronologizacyjnym maniakom siedmioma przesunięciami, które − dzięki 
uprzejmości redakcji − opublikuję tym razem na łamach Nieregularnika. Zapraszam! 
 

Daniel Dzienisiewicz 
 

1 bankster po 2000 → 1936 
 Popularny dziś bankster, czyli ‘bankier będący przestępcą’7,  pojawił się już w tekście 
z okresu międzywojnia − odnalazłem go w krakowskim „Ikacu” w doniesieniu z Belgii. 
 

 

 

 
 

 
Daniel Dzienisiewicz  

 
2 fotofinisz po 2000 → 1950 
 Fotofinisz to ‘urządzenie umieszczane na linii mety zawodów sportowych, w celu 
weryfikacji kolejności poszczególnych zawodników’8. Wyraz rzadki (jedynie pięć wystąpień 
w systemie Odkrywka), lecz znany polszczyźnie co najmniej od 1950 r. 

 

 
                                                 
7 http://nowewyrazy.uw.edu.pl/haslo/bankster.html (dostęp: 15.01.2017). 
8 http://nowewyrazy.uw.edu.pl/haslo/fotofinisz.html (dostęp: 15.01.2017). 
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3 gastropunkt po 2000 → 1972 
 Według definicji zaczerpniętej ze strony OJ UW ten rzeczownik oznacza ‘miejsce, w 
którym można szybko coś zjeść; punkt gastronomiczny’9. Występował ze stosunkowo 
wysoką częstotliwością w prasie już w latach 70., np. w „Głosie Ziemi Cieszyńskiej”. 

 

 

 

 
 

Daniel Dzienisiewicz  
 

4 gettyzacja po 2000 → 1996 
 Wyraz gettyzacja określa ‘proces tworzenia się gett, czyli jednolitych społecznie 
obszarów, powodujący rozwarstwianie się społeczeństwa’10. Tym razem proponowane 
przesunięcie nie jest tak imponujące, można by rzec, że jest wręcz kosmetyczne, lecz mimo 
wszystko mówi nam o pewnym fakcie. 

 

                                                 
9 http://nowewyrazy.uw.edu.pl/haslo/gastropunkt.html (dostęp: 15.01.2017). 
10 http://nowewyrazy.uw.edu.pl/haslo/gettyzacja.html (dostęp: 15.01.2017). 
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5 herbatkować po 2000 → 1936 
 Analogicznie do kawkowania można również herbatkować, czyli w języku potocznym 
‘pić herbatę, zwykle podczas spotkania towarzyskiego’11. Czynność tę określano już w ten 
sposób minimum sześćdziesiąt cztery lata wcześniej niż odnotowali autorzy hasła. 
 

 

                                                 
11 http://nowewyrazy.uw.edu.pl/haslo/herbatkowac.html (dostęp: 15.01.2017). 
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6 zręcznościówka po 2000 → 1987 
 Zręcznościówki znane są doskonale wszystkim miłośnikom gier komputerowych; jest 
to bowiem potoczne określenie tego, co oficjalnie nazwalibyśmy ‘komputerową grą 
zręcznościową’12. Młodzi komputerowcy rośli już w schyłkowych latach PRL-u i karmieni 
byli pożywką z czasopisma „Bajtek” − warto o tym pamiętać przy wysuwaniu hipotez 
dotyczących chronologii jednostek używanych przez ten niezmiernie ciekawy z 
socjolingwistycznego punktu widzenia krąg „zapaleńców”. 
 

 

 

 
 

Daniel Dzienisiewicz 
 
7 życiówka po 2000 → 1991 
 Ostatnie w tym numerze, zaledwie kilkuletnie przesunięcie. Rzeczownik życiówka, 
oznaczony kwalifikatorem pot., to ‘najlepszy wynik w życiu, rekord życiowy’13 − znany jest 
co najmniej od początku lat 90. 

 

                                                 
12 http://nowewyrazy.uw.edu.pl/haslo/zrecznosciowka.html (15.01.2017). 
13 http://nowewyrazy.uw.edu.pl/haslo/zyciowka.html (dostęp: 15.01.2017). 
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