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Słowa obiecujące 

Słowa niepokojące 

Słowa, którym na nas nie zależy 

Słowa stwarzające 

Słowa, które znaczą coraz więcej 

Słowa milowe 

Słowa podrzutki 

Słowa swojskie 

Jeszcze nie słowa 
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Opis wydawcy z okładki książki: 
 

"1000 słów" to wyj ątkowy słownik do czytania. W błyskotliwych felieton ach Jerzy Bralczyk 

przedstawia niezwykłe, znacz ące i najwa żniejsze słowa, których u żywamy na co dzie ń i od 

święta. Tropi zmieniaj ące si ę znaczenia wyrazów i zaskakuj ące powroty słów - wydawałoby 

się - skazanych na zapomnienie. Obok słów wielkich, kt óre ka żą stawa ć na baczno ść, są też 

słowa perełki, które swoim brzmieniem, histori ą, znaczeniem, emocjonalnym tłem budz ą 

zdumienie i rado ść z ich ponownego odkrycia. „Bralczykowe" zapiski o słowach 

to błyskotliwa opowie ść o metamorfozach polszczyzny, ale równie ż o przemianach naszej 

obyczajowo ści, kultury i polityki. 

 „Mądrej głowie do ść dwie słowie” – mówi znane polskie powiedzenie. Jak ie to dwa słowa 

wystarcz ą za wszystkie inne? „Profesor Bralczyk”. Za „profes orem Bralczykiem” kryj ą się 

wszystkie polskie słowa i dzi ęki nim rozumiemy je wszystkie. Czy mo żna wyobrazi ć sobie dwa 

słowa o wi ększym w j ęzyku zastosowaniu? 

Michał Ogórek – redaktor ksi ążki 

 



 

Od dwudziestu lat 21 lutego  obchodzimy Międzynarodowy Dzie ń Języka 

Ojczystego , który został ustanowiony w 1999 roku przez UNESCO , aby 

podkre ślić różnorodno ść językow ą i kulturow ą świata, a tak że zwróci ć uwagę na 

języki zagro żone i gin ące. To święto upami ętnia pi ęciu studentów z uniwersytetu 

w Dhace w Bangladeszu, którzy w1952 roku zgin ęli podczas demonstracji, w 

której domagano si ę nadania j ęzykowi bengalskiemu statusu j ęzyka 

urzędowego.  

 

Przesłanie tego święta jest jedno: 

 

DBAJMY O SWÓJ J ĘZYK OJCZYSTY 

 

 

 

 


