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Do Czytelnika

Książka przeznaczona jest dla osób, które opanowały już — przynajmniej w zarysie — polski
system gramatyczny, dla których ten system przestał być obcy i które wstępny etap borykania się
z polską morfologią mają za sobą.

Zakładam, że sięgający po tę książkę zna podstawowe pojęcia gramatyczne, dlatego też nie po-
daję żadnych definicji, np. rzeczownika, głoski, zdania... Koncentruję się natomiast na praktycz-
nym zastosowaniu gramatyki. Czytelnikowi, któremu nazewnictwo gramatyczne sprawiałoby mi-
mo to kłopoty, proponuję zestaw polskojęzycznych słowników terminologii gramatycznej (języ-
koznawczej) w przekonaniu, że mogą mu one być przydatne w kontakcie z gramatyką.

Książka składa się z czterech części, z których każda przedstawia poszczególne poziomy języka:
dźwiękowy, fleksyjny, słowotwórczy i składniowy. Każdej części towarzyszy podręczny indeks
odpowiedników podstawowych polskich terminów gramatycznych w czterech językach: angiel-
skim, francuskim, niemieckim i rosyjskim, mający układ rzeczowy.

Informacje gramatyczne należy traktować jako syntetycznie przedstawiony, a może tylko przy-
pomniany, repertuar środków i mechanizmów gramatycznych języka polskiego.

Wskazując gramatyczne prawidłowości i mechanizmy języka polskiego, kieruję również uwagę
Czytelnika na zjawiska bardziej subtelne, na niuanse tkwiące w gramatyce, których świadomość
i znajomość oraz celowe wykorzystanie w praktyce komunikacyjnej sprawiają, że poznawany ję-
zyk staje się coraz bliższy.

Skala trudności ćwiczeń jest zróżnicowana: obok łatwych są również ćwiczenia wymagające
znacznego wysiłku intelektualnego. Moim zamierzeniem jest to, by Czytelnik wykonując ćwicze-
nia, nie wpadał w pułapkę mechaniczności i rutyny, by jego podejście do stawianych mu zadań
było kreatywne, by rozwiązując problemy gramatyczne o różnym stopniu złożoności, czuł się nie
obiektem nauczania, lecz partnerem tej pasjonującej formy interakcji społecznej, jaką jest proces
poznawania języka. Jej drugą stroną — za pośrednictwem autorki i jej propozycji oraz ewentual-
nego nauczyciela, który będzie miał bezpośredni kontakt ze studiującym — jest sam JĘZYK oraz
dziedzictwo kulturowe Polaków wyrażone w tym języku. Stąd wynika dobór tekstów literackich
(będących egzemplifikacjami poszczególnych zjawisk gramatycznych), które zaczerpnięto z pol-
skiej spuścizny literackiej, mocno zróżnicowanej językowo, stylistycznie, treściowo, emocjonalnie
i (częściowo) chronologicznie.

Proponuję, by — poznając teksty literackie — Czytelnik szukał odpowiedzi na pytanie, co jest
przyczyną wystąpienia danej formy gramatycznej. Pytanie: dlaczego? powinno Mu stale towarzyszyć.

Tytuł książki nawiązuje do następującej anegdoty historycznej:
Francuski krytyk literacki, zwany „księciem krytyków”, Charles Augustin Sainte-Beuve zo-
stał wyzwany na pojedynek przez pewnego paryskiego dziennikarza. Sekundanci oznajmili
wyzwanemu, że ma prawo wyboru broni.
— Wybieram gramatykę! — zawołał Sainte-Beuve. — Powiedzcie mojemu przeciwnikowi,
że już nie żyje!



12 Do Czytelnika 
 

Życzę Czytelnikowi, by mógł uznać własną świadomość gramatyczną i umiejętności grama-
tyczne za swoje mocne strony. Mam nadzieję, że po wykonaniu zadań efekt będzie taki, jak przy 
układaniu puzzli: prawidłowo uporządkowane cząstki złożą się w całość; poszczególne zagad-
nienia gramatyczne połączą się w spójny system gramatyczny. 

Adresatami książki są studenci kierunków filologicznych: nie tylko polonistycznych, ale także 
neofilologicznych. Mogą z niej korzystać adepci glottodydaktyki zainteresowani nauczaniem ję-
zyka polskiego jako obcego. Powinna być pomocna osobom, dla których polszczyzna jest języ-
kiem obcym, w poznawaniu i zgłębianiu gramatyki języka polskiego. 

Zakres materiału zaproponowany w podręczniku odpowiada wymaganiom gramatyczno-
-syntaktycznym stawianym uczącym się języka zgodnie z programem nauczania języka polskiego 
jako obcego, opracowanym przez prof. dr. hab. Władysława Miodunkę dla Ministerstwa Edukacji 
Narodowej, określonym jako poziom zaawansowany C. 

Dociekliwy Czytelnik może skonfrontować swoje rozwiązania ćwiczeń z poprawnymi odpo-
wiedziami znajdującymi się na internetowej stronie Szkoły Języka i Kultury Polskiej Uniwersy-
tetu Śląskiego (http://sjikp.us.edu.pl/). 

 
Dziękuję też Pani Profesor Jolancie Tambor, dyrektor Szkoły Języka i Kultury Polskiej w Katowi-

cach, oraz Panu Profesorowi Romualdowi Cudakowi, za życzliwość oraz słowa zachęty do przygo-
towania trzeciego wydania. 

Wyrazy szczerej wdzięczności kieruję do Pana Doktora Marcina Maciołka za wnikliwą koleżeńską 
lekturę tej książki. 

 
 

M.K. 
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