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AGNIESZKA FEDOROWICZ

Regularna polisemia rzeczownika w s ownikach

1. Co rozumiemy przez termin polisemia i polisemia regularna

Polisemia jest postrzegana przez j zykoznawców co najmniej z dwóch punktów wi-

dzenia. Jedni badacze nie widz  niczego z ego w mno eniu znacze  jednostek leksy-

kalnych, uwa aj c, e ró ne ich u ycia odnosz  si  do ró nych sytuacji. Inni natomiast 

s  zdania, e nale y maksymalnie ograniczy  polisemi , a rozmaite u ycia jednostek 

leksykalnych podporz dkowa  jakiej  pojedynczej, wspólnej reprezentacji.

Tradycyjne podej cie w dziedzinie semantyki teoretycznej opowiada si  za po-

jedynczym znaczeniem dla ka dej odr bnej formy fonologicznej (z wyj tkiem przy-

padków homonimii). Odmienne stanowisko reprezentuj  przedstawiciele semantyki 

praktycznej, tj. leksykografowie. Wysoce abstrakcyjne znaczenia by yby w leksyko-

grafii ma o przydatne, gdy  u ytkownicy s ownika (np. t umacze czy cudzoziemcy 

ucz cy si  j zyka) nie mogliby uzyska  dok adnych informacji o u yciu danej jed-

nostki. Postulat eliminowania wieloznaczno ci jest wi c w pewnym sensie sprzeczny 

z praktyk  leksykograficzn  (Taylor 2001: 356–357). 

Jak wiadomo, ka dy leksem posiada w zasadzie nieograniczon  liczb  desygna-

tów, jednak e wszystkie te desygnaty maj  jakie  cechy wspólne. Zadaniem leksy-

kografa jest zdecydowa , co jest wa niejsze — czy to, co czy poszczególne grupy 

desygnatów, czy te  to, co je ró ni, i na tej podstawie zdefiniowa  wyraz jako jedno-

znaczny lub wieloznaczny. 

Niew tpliwie rozstrzygni cie, kiedy uzna  wyraz za maj cy jedno znaczenie, 

a kiedy uzna  odr bno  jego znacze , jest — jak podkre la R. Grzegorczykowa — 

jednym z najtrudniejszych problemów leksykologii i leksykografii. 

M. Grochowski uwa a, e „ca kowita eliminacja wieloznaczno ci jest naturalnie 

niemo liwa, jednak przypisywanie wi cej ni  jednego znaczenia jednej jednostce 

leksykalnej powinno si  uwa a  za dopuszczalne tylko w takich wypadkach, gdy 

wszelkie próby wyeliminowania wieloznaczno ci jednostki oka  si  bezowocne” 

(Grochowski 1982: 83).
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Przyjrzyjmy si  najpierw, w jaki sposób definiuje si  takie poj cia, jak polisemia

i polisemia regularna w literaturze j zykoznawczej.

J.D. Apresjan definiuje wieloznaczno  leksykaln  za pomoc  poj cia seman-

tycznego podobie stwa znacze : „Znaczenia ai i aj wyrazu A nazywamy podobnymi,

je eli istniej  takie poziomy opisu semantycznego, na których ich definicje (drzewa 

semantyczne) lub konotacje maj  «nietrywialn » [„nietrywialn ” znaczy dla autora 

„nieelementarn ” — przyp. A.F.] cz  wspóln  i je eli pe ni ona w definicjach t

sam  funkcj  w stosunku do innych sk adników semantycznych [...] wyraz A nazywa 

si  wieloznacznym, je eli dla ka dego z jego dwóch znacze  ai i a j znajd  si  takie 

znaczenia a1, a2, … ak, al, e ai jest podobne do a1, a1 — do a2 itd., ak do al i al — aj” (Apre-

sjan 1980: 239–240).

Autor postrzega polisemi  jako zjawisko pomi dzy homonimi  a monosemi .

Pewne typy polisemii, np. motywowane metaforycznie: opatka 1. ‘cz  cia a’ 2. ‘na-

rz dzie do kopania (deminutivum), s  — jak twierdzi J.D. Apresjan — bardziej zbli-

one do homonimii, natomiast inne, np. indyk 1. ‘ptak domowy hodowany dla mi sa’ 

2. ‘potrawa z tego ptaka’ — do monosemii (jednoznaczno ci).

Z monosemi  mamy do czynienia przy inkluzyjno-dysjunktywnej organizacji 

sk adników semantycznych, tzn. je eli A = ‘B albo C’, to A = ‘albo B, albo C, lub 

B i C jednocze nie’, np. zorza ‘o wietlenie horyzontu przed wschodem lub zacho-

dem s o ca’, natomiast polisemia ma miejsce przy dysjunkcji wy czaj cej, inaczej 

ekskluzywnej, czyli: albo C, albo B, ale nie B i C jednocze nie. Je eli u ycia ‘B i C’ 

wypadaj  z liczby u y  znaczenia ‘B lub C’, to wtedy znaczenie rozpada si  na dwa 

nowe znaczenia ‘B’ i ‘C’. Wed ug autora dysjunkcja wy czaj ca wskazuje na wie-

loznaczno  (Apresjan 1980: 239).

J.R. Taylor zwraca uwag , i  semantycy wypracowali ró ne metody, które poma-

gaj  rozpoznawa  polisemi  i odró nia  j  od monosemii. Np. zdanie Nie chc  mie

w domu prosi cia powoduje wieloznaczno , gdy  desygnatem mo e by  albo zwie-

rz , albo osoba, która zachowuje si  nieelegancko przy stole. Kto , kto wypowiada 

takie zdanie, ma na my li tylko jedno z dwóch znacze .

Natomiast w wypadku monosemii mamy do czynienia z nieokre lono ci , nie-

jasno ci  wypowiedzi, a nie z wieloznaczno ci , np. w zdaniu: W ogrodzie jest ptak 

wyraz ptak jest nieokre lony — mo e to by  ka dy element danej kategorii. Chocia

nie wiemy, jaki to ptak, eby zrozumie  to zdanie, nie s  nam potrzebne bardziej 

szczegó owe informacje. Rozró nianie monosemii i polisemii to inaczej rozró nia-

nie nieokre lono ci i wieloznaczno ci. Zdanie wieloznaczne interpretujemy w wi cej

ni  jeden sposób, tzn. mo emy potwierdzi  któr  interpretacj , a innej zaprzeczy ,

np. mo na potwierdzi , e w domu jest prosi , tj. ‘osoba…’ , a zaprzeczy  obecno-

ci prosi cia — zwierz cia, nie mo na jednak powiedzie , e w ogrodzie jest ptak, 

np. wróbel, zaprzeczaj c jednocze nie obecno ci w ogrodzie ptaka, np. kosa (Taylor 

2001: 144–145).

Polisemia jest traktowana przez niektórych badaczy jak zjawisko podobne do s o-

wotwórstwa, dlatego odnosz  do wieloznaczno ci typowo s owotwórcze poj cia takie 

jak: regularno  — nieregularno , produktywno  — nieproduktywno  itp. 

Agnieszka Fedorowicz
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J.D. Apresjan definiuje polisemi  wyrazu A o znaczeniach ai i aj jako regularn ,

je eli w danym j zyku istnieje co najmniej jeden wyraz B o znaczeniach bi i bj , które 

pod wzgl dem semantycznym ró ni  si  od siebie tak samo jak ai od aj i je eli pary ai

— bi, aj — bj nie s  synonimami. Natomiast o polisemii nieregularnej mówimy wtedy, 

kiedy ró nica semantyczna pomi dzy ai i aj nie wyst puje w adnym innym wyrazie 

danego j zyka lub wyst puje tylko w synonimach (przyk adem jest tu wspomniana o-

patka — jako 1. ‘cz  cia a’ 2. ‘narz dzie do kopania’. Autor stwierdza, e polisemia 

regularna jest charakterystyczna dla metonimicznych przeniesie  znaczenia, a polisemia 

nieregularna — dla metaforycznych przeniesie  znaczenia (Apresjan 1980: 245). 

Wiele typów polisemii regularnej jest produktywnych. Polisemia regularna jest 

produktywna, je eli dla ka dego wyrazu maj cego znaczenie typu ‘A’ jest prawd , e

mo e by  u yty równie  w znaczeniu ‘B’. Przyk adem takiej polisemii jest np. ka dy

rzeczownik oznaczaj cy ‘naczynie’, który mo e równie  oznacza  ‘ilo  substancji 

mieszcz cej si  w naczyniu’, np. y ka, szklanka, kubek, garnek, wiadro itp.

Produktywno  polisemii regularnej istnieje wtedy, kiedy obejmuje wszystkie 

jednostki o danym zestawie cech; polisemi  regularn , która nie spe nia tego warun-

ku, okre la autor jako nieproduktywn  (Apresjan 1980: 246–247).

Terminowi polisemia regularna produktywna odpowiada u yty przez R. Grze-

gorczykow  termin wariancja znacze  (wariancja tekstowa) lub inaczej polisemia

uniwersalna (kategorialna).

Znaczeniem wyrazów jest ich odniesienie do klas zjawisk (a nie do zjawisk jed-

nostkowych) maj cych pewne cechy wspólne. Dlatego przy ustalaniu znaczenia nie 

powinno si  bra  pod uwag  — jak uwa a R. Grzegorczykowa — cech indywidual-

nych (jednostkowych) zjawisk nazywanych w tek cie przez kontekst j zykowy lub 

sytuacj , np. do znaczenia ‘stó ’ nie wprowadzi si  takich cech jak kszta t, materia ,

a do znaczenia ‘pies’ — cech zwi zanych z okre lon  ras  psa. 

Ustalenie, co jest odr bnym znaczeniem wyrazu, a co wariantem znaczenia, jest 

zasadniczym problemem przy opisie leksykograficznym i powinno si  opiera  na 

pewnych ustaleniach teoretycznych.

Rekonstrukcja znaczenia leksykalnego na podstawie za wiadczonych i mo li-

wych jego u y  jest skomplikowana. Wymaga w a ciwego wykrycia cech wspólnych 

nazywanych zjawisk i oddzielenia ich od tego, co indywidualne albo wprowadzane 

sytuacyjnie.

Leksykograf ma prawo do indywidualnej oceny materia u j zykowego, mo e

opisywa  znaczenia leksemów bardziej szczegó owo i w ten sposób rozszerza  ich 

wieloznaczno , ale mo e równie  definiowa  znaczenia bardziej ogólnie, uznaj c

systemow  jednoznaczno  leksemów, które maj  jedynie kontekstowe wariancje. 

Powstaje jednak kwestia: kiedy i do jakiego stopnia nale y uogólnia  klas  zjawisk 

nazywanych.

R. Grzegorczykowa proponuje, aby najpierw wydzieli  (oddzieli ) pewne typy 

polisemii niew a ciwej i nie wprowadza  tego typu polisemii do s owników. Jednym 

z typów polisemii niew a ciwej jest polisemia pozorna, która wynika z mieszania 

znaczenia s ownikowego (systemowego) i tekstowego u ycia wyrazu, np. ze zdania

Regularna polisemia rzeczownika w s ownikach
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Wyci g narciarski b dzie czynny w sezonie wynika, e sezon to zima, natomiast ze 

zdania Budka z lodami jest czynna w sezonie wynika, e sezon to lato. Innym ty-

pem polisemii niew a ciwej jest polisemia uniwersalna lub kategorialna. Ten typ 

polisemii polega na wyst powaniu w tekstach wariantów znacze  leksemów, któ-

re jako w pe ni regularne nie musz  by  rejestrowane przez s ownik. Przyk adami 

mog  by  opozycje:

1. ‘klasa’ — ‘okaz’, np. Pies z apa  zaj ca (jednostkowy pies) i Pies jest ssakiem

(pies odnosi si  do klasy); 

2. ‘przedmiot materialny’ — ‘obraz (wizerunek, podobizna tego przedmiotu — mo-

del, zabawka, rysunek, zdj cie, rze ba itp.)’, np. Samolot stoi na pasie startowym. 

Dziecko bawi si  samolotem (zabawka), Na obrazku jest samolot (rysunek).

W takich wypadkach, jak twierdzi autorka, nie ma mowy o dwuznaczno ci s ow-

nikowej (znaczenia wariantowe nie stanowi  odr bnych znacze  leksemów), wyst puje

tu dwuznaczno  tekstowa (inaczej tekstowa wariancja znaczenia).

W wielu wypadkach wyodr bnienie polisemii kategorialnej (inaczej wariancji 

tekstowej) — jak podkre la R. Grzegorczykowa — nastr cza sporo trudno ci. Autor-

ka uwa a, e J.D. Apresjan nie odró nia wyra nie wieloznaczno ci powtarzaj cej si ,

regularnej, ale niekategorialnej od produktywnej (kategorialnej), która odpowiada wa-

riancji tekstowej. Chc c wykaza  wariantowo  jakiego  znaczenia, nale y dowie , i

powstaje ono regularnie w okre lonych warunkach. Autorka podaje regu , na podsta-

wie której mo na okre li , kiedy znaczenie y stanowi wariant znaczenia danego lekse-

mu. Brzmi ona: „je eli do znaczenia ka dego leksemu maj cego cech  x (nale cego

do okre lonej klasy) mo na wprowadzi dora nie (dowolnie) w tek cie znaczenie y, 

wówczas znaczenie y stanowi wariant znaczenia danego leksemu” (Grzegorczykowa 

1990: 436), np. rzeczowniki nazywaj ce przedmioty materialne mog  uzyskiwa  wa-

riantowe znaczenie — ‘przedmiot podobny do nazwanego przedmiotu’. Natomiast, 

gdy nowe znaczenia nie mog  by  wprowadzane dora nie w tekstach, oznacza to, e

mamy do czynienia z polisemi  w a ciw .

Naj atwiej wariancj  tekstow  pokaza  na przyk adach nazw w asnych osobowych 

i miejscowych, które na skutek elipsy uzyskuj  w tekstach znaczenia typu ‘dzie o,

sztuka, wyk ad itp.’, np.:

Warszawa zaproponowa a wspó prac  (rz d w Warszawie)

Opowiadaj mi o Grecji (o pobycie w Grecji)

Idziemy na Doroszewskiego (wyk ad)

Sienkiewicz zajmuje ca  pó k  (dzie a)

Podobnie wyrazy pospolite na skutek skrótowo ci wypowiedzi uzyskuj  znacze-

nia czysto tekstowe, np. wyrazy szko a, uniwersytet, biuro, ambasada itp. w zdaniach: 

Ca a szko a posz a do kina; Uniwersytet strajkuje odnosz  si  nie do instytucji, ale 

do zespo u ludzi.

Mo liwe s  równie  zdania typu: Drugie pi tro posz o do dyrektora; Nasza dziel-

nica wywiesi a flagi; Pó  miasta wyleg o na ulice; Ca a sala wiwatuje, które odnosz

si  nie do miejsca, ale do zespo u przebywaj cych w nim ludzi.

Agnieszka Fedorowicz
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R. Grzegorczykowa sugeruje, eby w obr bie rzeczownika oprócz wy ej wymie-

nionych opozycji znacze  typu ‘klasa’ — ‘okaz’, ‘przedmiot’ — ‘obraz’ za wariancj

tekstow  uzna  równie  szereg znacze : ‘ro lina’ — ‘owoc’ (‘kwiat’) — ‘potrawa 

zrobiona z tej ro liny’, np. Ró e rosn  przed domem (ro lina) — Wstaw ró e do wa-

zonu (kwiaty) — Zjad  dwa p czki z ró  (konfitura); Maki rosn  w zbo u (ro lina)

— Przyniós  mi bukiet maków (kwiaty) — Na talerzu jest troch  maku (potrawa). We-

d ug autorki nazwa ro liny dopuszcza doprecyzowanie przez kontekst. Autorka uznaje 

za wariancj  znaczeniow  równie  opozycj  znacze  ‘naczynie, opakowanie’ — ‘za-

warto  tego naczynia’, np. Na stole stoj  dwie szklanki — Wypi  szklank  wody.

Dyskusyjnym problemem jest dla autorki interpretacja zjawiska uzyskiwania 

przez nazwy przedmiotów (pomieszcze , instytucji) znacze  abstrakcyjnych (czyn-

no ciowych) inaczej opozycja: ‘czynno  wykonywana w danej instytucji lub w ja-

kim  miejscu’ — ‘czas wykonania tej czynno ci’, np. Przyjd  do ciebie po szkole, po 

uniwersytecie, po biurze, po fryzjerze, po kinie, gdy  nie mo na tych znacze  wpro-

wadza  dora nie, np. po instytucie, po poczcie, po ambasadzie.

Wed ug R. Grzegorczykowej znaczenia wariantowe nie stanowi  odr bnych zna-

cze  leksemów, poniewa  mog  by  wprowadzane dora nie w tekstach i w zwi zku

z tym mog  by  odczytywane przez odbiorc  znaj cego pewne regu y przesuni  se-

mantycznych na podstawie kontekstu i sytuacji. 

Autorka opowiada si  za oddzieleniem tzw. polisemii systemowej, uniwersalnej od 

polisemii rzeczywistej. Uwa a, e je eli dane znaczenie pojawia si  w sposób kategorial-

ny, tzn. je eli mo na okre li  warunki jego pojawienia si , wtedy mamy do czynienia ze 

znaczeniem systemowym i takich znacze  nie nale y umieszcza  w s owniku (Grzegor-

czykowa 1988).

Podsumowuj c: polisemi  systemow  stanowi  dla autorki oboczno ci znacze :

1. ‘przedmiot materialny’ — ‘wizerunek (podobizna tego przedmiotu)’; 

2. ‘ro lina jadalna’ — ‘potrawa z tej ro liny’;

3. ‘ro lina ozdobna’ — ‘kwiat tej ro liny’;

4. ‘przedmiot maj cy pojemno ’ — ‘zawarto  tego przedmiotu (np. skrzynia, 

beczka, wagon, worek)’; 

5. ‘instytucja’ — ‘miejsce’ — ‘osoby w tej instytucji’ (np. Pracuj  w instytucie 

— Id  do instytutu — Ca y instytut ma wolne);

6. ‘cz  cia a’ — ‘cz  ubrania okrywaj cego t  cz  cia a’ (np. Dziecko ma 

brudne okcie — Dziecko ma dziury na okciach);

7. dyskusyjne: ‘czynno  wykonywana (w danej instytucji, w jakim  miejscu)’ — 

‘czas wykonania tej czynno ci’.

W dziedzinie polisemii obserwuje si  dwie grupy zjawisk: z jednej strony — 

opozycje regularne, powtarzaj ce si , a w ród nich takie, które powtarzaj  si  we 

wszystkich jednostkach nale cych do danej klasy (polisemia systemowa lub inaczej 

polisemia regularna produktywna) i takie, w których s  wyj tki (polisemia regularna), 

a z drugiej strony — polisemia w a ciwa (nieregularna).

Jak podkre laj  badacze przedmiotu (m.in. R. Grzegorczykowa, E. Ba dy anka-

-Wilanowa), podstawowym zagadnieniem bada  z dziedziny polisemii regularnej 

Regularna polisemia rzeczownika w s ownikach
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(licznie reprezentowanej w j zyku) jest przede wszystkim prawid owe opracowanie 

typowych opozycji znaczeniowych funkcjonuj cych w danym systemie j zykowym.

Powstaj  wi c problemy dla leksykografów:

1. które opozycje znaczeniowe uzna  za polisemi  regularn , a które za wariancj

tekstow ;

2. czy celowe jest umieszczanie wszystkich tzw. typów polisemii regularnej w s ow-

nikach, czy tylko tych, które nie s  produktywne;

3. w jaki sposób opisywa  polisemi  regularn , tzn. które znaczenie uzna  za pierwsze 

(motywuj ce) w kolejno ci, a które za pochodne (wtórne, motywowane), derywo-

wane od podstawowego (czy ustala  kolejno  na podstawie cz sto ci u y ?).

Wydaje si , e zasadna jest rezygnacja z opisu w s ownikach polisemii regularnej 

produktywnej typu: ‘klasa’ — ‘okaz’ czy ‘przedmiot materialny’ — ‘obraz (wizerunek 

tego przedmiotu)’, gdy  polisemia ta dotyczy ca ych klas jednostek i s owniki rzeczy-

wi cie nie umieszczaj  tego typu polisemii, natomiast rezygnacja z odnotowywania 

innych typów polisemii wydaje si  ryzykowna. Nale a oby natomiast tak ujednolici

sposób opisu polisemii regularnej, aby w tym samym s owniku nie wyst powa y ró -

ne sposoby opisu tego samego zjawiska.

2. Polisemia regularna w has ach s ownikowych

Na podstawie przeprowadzonych bada  artyku ów has owych w 4 s ownikach:  SJPDor, 

USJP, SWJPDun, ISJP, e opozycje znaczeniowe uznane przez J.D. Apresjana za poli-

semi  regularn  wyró niane s  w s ownikach w has ach wieloznacznych jako odr bne

znaczenia: cyframi lub literami alfabetu (w podhas ach) lub w podhas ach 1.1, 1.2, 1.3 

opisywane jako jednostki bliskie znaczeniowo, albo w has ach jednoznacznych stano-

wi  dwie cz ci wspólnej definicji i s  oddzielane rednikiem, albo w ISJP znakiem ,

który opisuje znaczenia pochodne — niewielk  zmian  znaczenia lub zmian  funkcji 

gramatycznej. S  te  wypadki, kiedy ten typ polisemii nie jest w ogóle rejestrowany. 

Cz sto w tym samym s owniku polisemia regularna tego samego podtypu opisywana 

bywa niekonsekwentnie w ró ny sposób, np. w ISJP:

Gruszka 1. Gruszka 1.1. owalny owoc zw ony od strony ogonka i rozszerzaj cy si  ku do owi,

o zielonej, ó tej lub czerwonej skórce i prawie bia ym mi szu, 1.2. przedmiot lub urz dzenie

kszta tem przypominaj ce gruszk , 1.3. inaczej grusza1.

ale:

liwka 1. liwka to kulisty lub owalny owoc o ó tej, zielonej, czerwonej lub fioletowej skór-

ce i soczystym mi szu z du  pestk  w rodku.  Tak e drzewo, na którym rosn  te owoce 

2. liwka to siniak, zwykle pod okiem.

1 Na potrzeby niniejszego opracowania przyk ady ze s owników s  przytaczane w skróconej 

formie.

Agnieszka Fedorowicz
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W SWJPDun ze wzgl du na to, e potraktowano wyrazy ró ni ce si  w a ciwo-

ciami gramatycznymi jako homonimy, polisemia regularna zosta a opisana równie

w nast puj cy sposób:

 arbuz I ‘jednoroczna ro lina warzywna, pochodz ca z Afryki, o p o cych si odygach, du-

ych li ciach i ó tych kwiatach; kawon. Zasadzi  arbuz.

arbuz II 1. ‘owoc arbuza maj cy tward  skórk  o barwie zielonej lub ó tej i s odki wodnisty 

mi sz, czerwonawy albo ó ty; kawon’ Rozkroi , zje arbuza (rzad. Arbuz) 2. pot. ‘ arto-

bliwie o g owie’.

W USJP polisemia regularna jest opisywana cyframi, np.:

gruszka 1. ‘owoc gruszy o charakterystycznym, zwykle wyd u onym kszta cie’ 2. zob. grusza

3. pot. ‘przedmiot przypominaj cy kszta tem owoc gruszy’ 4. med. ‘irygator gumowy’,

ale równie  w podznaczeniach numerowanych literami alfabetu, które oznaczaj  od-

cienie znaczeniowe, np.:

lektura ‹fr. lecture› 1. ksi k. a) «czytanie» Lektura gazety, listu, romansu. Zaj  si  lektur .

Pogr y  si , zatopi  si  w lekturze. b) «to, co si  czyta lub co nale y przeczyta » Lekka, nud-

na, pasjonuj ca lektura. Wakacyjna, zakazana lektura. Dobiera  sobie lektur .

ISJP opisuje najcz ciej polisemi  regularn , nie wyró niaj c odr bnych znacze

cyframi, ale traktuje ten typ polisemii jako odcienie znaczeniowe, po znaku , nato-

miast jako znaczenie pierwsze podaje to, które jest cz ciej u ywane.

E. Grodzi ski podkre la, e wyró niaj c dwie grupy desygnatów tego samego 

wyrazu za pomoc rednika lub znaku , leksykograf uwa a, i  to, co czy te grupy 

desygnatów, jest bardziej istotne od tego, co je dzieli. Definicj  przedzielon red-

nikiem autor okre la terminem „definicja analizuj ca”. Jest to definicja has a jedno-

znacznego, która wyró nia odcienie znaczeniowe. Natomiast definicj  has a jedno-

znacznego, w której uwzgl dniono tylko jedn  grup  desygnatów, okre la terminem 

„definicja syntetyzuj ca”.

E. Grodzi ski, analizuj c z punktu widzenia logika sposoby definiowania hase

jednoznacznych i wieloznacznych w trzech s ownikach j zyka polskiego (w SJPDor, 

w SJPSz i MSJP), uwa a, e nie jest wystarczaj ce oznaczanie w has ach tylko odcie-

ni znaczeniowych, ale w wypadkach m.in. opozycji: ‘zwierz ’— ‘mi so zwierz cia’,

‘ro lina’ — ‘owoc tej ro liny’, ‘ro lina’ — ‘kwiat tej ro liny’, ‘drzewo’ — ‘nazwa 

drewna’, ‘naczynie’ — ‘ilo  substancji mieszcz cej si  w naczyniu’ nale a oby po-

dawa  odr bne znaczenia (Grodzi ski 1989).

Trudno nie zauwa y , e charakterystyka semantyczna stanowi jeden z najtrud-

niejszych problemów opisu s ownika, trudno te  o pe n  konsekwencj  i jednolito ,

skoro has a s  przygotowywane przez wielu leksykografów. 

Przyjrzyjmy si , analizuj c wybrane przyk ady, w jaki sposób s owniki wspó -

czesnego j zyka polskiego odnotowuj  te typy polisemii regularnej, które zgodnie 

z postulatem R. Grzegorczykowej nale a oby uzna  za polisemi  systemow  i nie 

podawa  w s owniku.
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2.1. Opozycja ‘ro lina jadalna’ — ‘potrawa z tej ro liny’

Nietrudno zauwa y , e w wielu wypadkach ca a ro lina ró ni si  od jej cz ci jadal-

nej, a tak e od potrawy, któr  zjadamy. Mamy wi c do czynienia z trzema ró nymi

desygnatami tego samego wyrazu. Na przyk adzie rzeczowników kalafior, kapusta,

szpinak, ziemniak zobaczmy, w jaki sposób opisywane s  te leksemy w s ownikach.

Has o kalafior mo e mie  nast puj ce znaczenia: 

A — ‘ro lina’,

B — ‘jadalna cz  z tej ro liny’,

C — ‘potrawa z tej ro liny’.

W has ach s ownikowych zosta y one przedstawione nast puj co:

Has o kalafior w USJP — 1A 2B, w SWJPDun — 1A 2B 3C, w ISJP i SJPDor 

— brak polisemii

Has o kapusta w USJP — 1A 2C, w SWJPDun — 1A 2C, w ISJP — brak polise-

mii, w SJPDor — A; C

Has o szpinak w USJP — 1A 2C, w SWJPDun — A; C, w ISJP — brak polisemii, 

w SJPDor — A; C

Has o ziemniak w USJP — 1A 2B, w SWJPDun — 1A 2B, w ISJP — B  A, 

w SJPDor — 1A 2B

Jak wida  z przytoczonego zestawu, nawet w tym samym s owniku widoczne s

niekonsekwencje w opisie tego typu polisemii.

W USJP has a ziemniak i kalafior zosta y opisane jako 1A 2B, natomiast ka-
pusta i szpinak jako 1A 2C; w SWJPDun ka de has o zosta o potraktowane inaczej, 

w ISJP nie odnotowano polisemii, lecz monosemi , cho  w wypadku has a ziemniak
po znaku  odnotowano inny odcie  znaczeniowy.

Czy wyodr bnianie 3 znacze  podanych wy ej leksemów jest zbyt szczegó owe? 

Czy — jak postuluje R. Grzegorczykowa — nale a oby znaczenie C uzna  za wpro-

wadzane dora nie i nie odnotowywa  go w has ach s ownikowych, poniewa  z ka dej 

jadalnej ro liny mo na zrobi  jaka  potraw ? Czy mo na by te  zrezygnowa  ze znacze-

nia B i tak skonstruowa  definicj , aby zaznaczy , e ro lina nie jest jadalna w ca o ci? 

Przytoczmy teraz analizowane powy ej definicje, aby lepiej oceni  ró ne mo liwo ci 

opisu tego samego zjawiska. 

W USJP:

kalafior 1. «Brassica oleracea var. botrytis, jednoroczne warzywo o mi sistym, jadalnym 

kwiatostanie» 2. «jadalna cz  tej ro liny»

kapusta 1. «Brassica, jednoroczna lub dwuletnia ro lina, wyst puj ca w wielu zró nicowanych

gatunkach i odmianach rosn cych dziko i uprawianych jako ro liny warzywne» 2. «potrawa

z li ci tej ro liny odpowiednio przyrz dzona»

szpinak 1. «Spinacia, warzywo o pod u nych lancetowatych li ciach, uprawiane dla tych 

jadalnych li ci, maj cych du e warto ci od ywcze» 2. kulin. «potrawa przyrz dzana z tego 

warzywa»
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ziemniak 1. «Solanum tuberosum, ro lina pochodz ca z Ameryki Po udniowej, uprawiana po-

wszechnie na ca ym wiecie dla jadalnych bulw korzeniowych; kartofel» 2. «jadalna bulwa tej 

ro liny — ma e, okr g e warzywo z wierzchu br zowe, pod skórk  bia e lub ó tawe»

W SWJPDun:

kalafior 1. ‘ro lina jednoroczna o mi sistych, zwartych, bia ych p dach kwiatowych uformo-

wanych w kul , uprawiana jako warzywo ze wzgl du na jadalny kwiatostan bogaty w bia ko

i sole mineralne’ 2. ‘jadalna cz  tej ro liny’ 3. ‘potrawa z tej ro liny’

kapusta 1. ‘ro lina wyst puj ca w ponad 100 gatunkach; rosn ca dziko i uprawiana na ca ym

wiecie jako warzywo o jadalnych li ciach uformowanych najcz ciej w zbite g ówki’ 2. ‘po-

trawa przygotowana z tego warzywa’

szpinak ‘ro lina warzywna, jednoroczna lub dwuletnia o pod u nych, lancetowatych li ciach

jadalnych, z du  zawarto ci  witamin; potrawa z tej ro liny, zwykle gotowana’

ziemniak 1. ‘ro lina warzywna o rozga zionej zielonej odydze i jadalnych bulwach korze-

niowych, pochodz ca z Ameryki P d.; obecnie uprawiana na ca ym wiecie; kartofel’ 2. ‘ja-

dalna cz  tej ro liny’

W ISJP:

Kalafior to warzywo w kszta cie du ej twardej, bia ej kuli utworzonej z g sto rosn cych kwia-

tów i otoczonej li mi. Kalafiory rosn  na powierzchni ziemi. 

Kapusta to warzywo w kszta cie du ej bia ozielonej, zielonej lub fioletowej kuli z g sto u o-

onych li ci. Kapusta ro nie na samej ziemi.
Szpinak to warzywo o jadalnych, ciemnozielonych li ciach, bogatych w witaminy, sole mi-

neralne, elazo.

Ziemniak to ma e okr g e warzywo, z wierzchu br zowe, a pod skórk ó tawe lub bia e, ro-

sn ce pod ziemi . Ziemniaki jemy po ugotowaniu, najcz ciej jako dodatek do drugiego dania 

 Tak e ro lina, której bulwami s  ziemniaki.

W SJPDor:

kalafior ‘Brossica oleracea, var. potrytus, ro lina warzywna, odmiana kapusty ogrodowej 

o mi sistym, jadalnym kwiatostanie’

kapusta ‘Brossica olercea, dwuletnia ro lina warzywna z rodziny krzy owych (Cruciferae), o li-

ciach jadalnych, zwijaj cych si  w twarde g ówki, uprawiana w ró nych odmianach (z których 

najwa niejsza jest kapusta g owiasta), w obszarze ródziemnomorskim ro nie dziko; potrawy 

z tej ro liny odpowiednio przyrz dzone’

szpinak ‘Spinacia, ro lina z rodziny komosowatych (Chenopodiaceae); najbardziej znanym 

gatunkiem jest szpinak warzywny (Spinacia oleracea); potrawa przyrz dzona z tej ro liny’

ziemniak 1. ‘Solanum tuberosum, ro lina z rodziny psiankowatych (Solanaceae), pochodz ca 

z Ameryki Po udniowej; uprawiana ze wzgl du na jadalne bulwy 2. ‘jadalna bulwa tej  ro liny’

W wypadku wyró nionej tutaj opozycji ‘ro lina jadalna’ — ‘potrawa z tej ro liny’

s owniki przedstawiaj  ró ne mo liwo ci opisu. S owniki ISJP i SJPDor odnotowuj

t  opozycj  w has ach monosemicznych (wyj tek stanowi has o ziemniak w SJPDor), 

SJPDor stosuje w dwóch has ach rednik dla oddzielenia odcieni znaczeniowych, ISJP 

te  w jednym ha le wyró nia odcienie znaczeniowe, USJP wyró nia w przedstawio-

nych has ach zawsze dwa znaczenia, cho  nie te same (w drugim znaczeniu jest to: 
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albo ‘jadalna cz  ro liny’, albo ‘potrawa z tej ro liny’), najbardziej niekonsekwentny 

w opisywaniu tej grupy hase  jest SWJPDun. 

Na podstawie analizowanych hase atwo zauwa y , e zjawisko polisemii regu-

larnej jest opisywane w s ownikach niekonsekwentnie. 

W ISJP eksplikacje u y  podawane do hase kalafior, kapusta, szpinak: Wol

je  kalafiora na surowo; Na obiad b dzie schabowy z kapust … czerwona kapu-

sta… g ówka kapusty; Jak nie zjesz szpinaku, to nie dostaniesz deseru odnosz  si

tylko do znaczenia ‘potrawa’, natomiast w wypadku has a ziemniak podano ekspli-

kacje do znaczenia ‘jadalna cz  ro liny’: Co roku zatrudniali si  przy zbieraniu 

ziemniaków… gulasz wieprzowy z ziemniakami i równie  zilustrowano przyk adami 

znaczenie ‘ro lina’: Mieli trzy hektary ziemniaków… Ziemniak pochodzi z Ameryki 

Po udniowej.

W SWJPDun:

— W ha le kalafior eksplikacje u y  i kolokacje odnosz  si  konsekwentnie do 3 

wymienionych znacze : A: Kalafior wczesny, gruntowy. Sadzi  kalafiory. B: Do-

rodny, bielutki kalafior. C: Kalafior w cie cie, zapiekany.

— W ha le kapusta eksplikacje u y  i kolokacje odnosz  si  do 2 znacze : A: Ka-

pusta g owiasta bia a. G b kapusty. Kroi , szatkowa , dusi  kapust . C: Kapusta

duszona, kiszona. Sa atka z kapusty.

— W ha le szpinak eksplikacje u y  i kolokacje odnosz  si  tylko do znaczenia C: 

Dzieci zwykle nie lubi  szpinaku. Mro ony szpinak.

— W ha le ziemniak eksplikacje u y  i kolokacje odnosz  si  do znaczenia A: Sa-

dzi , kopa  ziemniaki. Odmiana ziemniaka i B: Wykopki ziemniaków. Kopcowanie 

ziemniaków. Zgni y ziemniak. Obiera  ziemniaki. Kroi  ziemniaki na frytki.

W USJP eksplikacje u y  i kolokacje odnosz  si  równie  do 2 znacze : A: Za-

gon ziemniaków. Sadzi , obredla , okopywa , kopa  ziemniaki. B: M ode ziemnia-

ki. Ziemniaki gotowane, t uczone, pieczone. Bia y ur z ca ymi ziemniakami. Purée 

z ziemniaków. Skroba , obiera , sieka  ziemniaki. Trze  ziemniaki na placki.

Podane przyk ady do znaczenia ‘jadalna cz  ro liny’, jak atwo zauwa y , doty-

cz  równie  znaczenia C, które nie zosta o uwzgl dnione explicite w definicji. Mo na

wnioskowa , e znaczenia B i C s  potraktowane cznie.

2.2. Opozycja ‘ro lina ozdobna’ — ‘kwiat tej ro liny’

Zauwa my, e kwiat ro liny jest cz sto okre lany nazw , która brzmi tak samo jak 

ca a ro lina, np. kwiat ró y nazywamy ró , kwiat magnolii — magnoli , kwiat astra 

— astrem. Ro lina ró ni si  znacznie od kwiatu, szczególnie wtedy, kiedy kwiaty 

nie rosn  samodzielnie, ale na krzakach lub drzewach (np. ró a, magnolia, bez itp.). 

Przyjrzyjmy si  jak s owniki odnotowuj  t  opozycj . Mamy tutaj dwa znaczenia: 

A — ‘ro lina ozdobna’, B — ‘kwiat tej ro liny’.

W ha le aster aden ze s owników nie odnotowa  dwóch znacze , natomiast 

w ha le ró a s owniki USJP, SWJPDun i ISJP opisuj  t  opozycj  równie  w has ach

jednoznacznych, stosuj c jednak rednik albo znak jako separatory odcieni znacze-
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niowych (czyli znacze  pozostaj cych w relacji polisemii systematycznej). Jedynie 

SJPDor wyró nia dwa znaczenia — 1A 2B.

Konsekwentnie ISJP umieszcza jako pierwsze znaczenie B.

Przytoczmy omawiane definicje. 

W USJP:

ró a 1. «Rosa, kolczasty krzew o barwnych, pachn cych kwiatach, wyst puj cy w kilkuset ga-

tunkach w strefie umiarkowanej i podzwrotnikowej pó kuli pó nocnej, uprawiany jako ro lina

ozdobna i ze wzgl du na cenny olejek; tak e: kwiat tej ro liny».

W SJPDor w ha le ró a wyodr bniono ten typ polisemii cyframi 1 i 2.

W ISJP:

1. ró a to adnie pachn cy kwiat … Tak e krzew, na którym rosn  te kwiaty.

W SWJPDun:

ró a ‘krzew kolczasty o barwnych, pachn cych kwiatach; wyst puj cy w kilkuset gatunkach, 

jedna z najstarszych ro lin ozdobnych i olejkodajnych; p atki i owoce niektórych gatunków 

s u  jako surowiec do produkcji konfitur, przetworów i soków; kwiat tej ro liny’

W SWJPDun definicja zosta a podzielona rednikiem na 4 cz ci, opisywane 

znaczenia znalaz y si  na pocz tku i na ko cu definicji. W SWJPDun odnotowano 

równie  inne znaczenie ‘p atki i owoce niektórych gatunków s u  jako surowiec do 

produkcji konfitur’, które by  mo e nale a oby równie  uwzgl dni  w pozosta ych

s ownikach jako znaczenie ‘potrawa’.

W adnym ze s owników w has ach tulipan, magnolia, chryzantema nie odno-

towano dwóch znacze . Natomiast w ha le bez I w USJP wyró niono je:

bez 1. «Syringa, krzew, rzadziej niskie drzewo, o przyjemnie pachn cych fioletowych, lilio-

wych lub bia ych kwiatach, zebranych w du e lu ne wiechy, hodowany w parkach i ogrodach 

jako ro lina ozdobna; bez lilak, lilak» 2. «ki  kwiatów tej ro liny»

Has o bez w ISJP ma równie  te dwa znaczenia, ale wyró nione jako odcienie 

znaczeniowe, tzn. oddzielone znakiem .

Inn  kwesti  jest definiowanie tego typu polisemii np. w SWJPDun: 

chryzantema ‘ro lina ozdobna wyst puj ca w kilku tysi cach odmian, maj cych kwiaty o ró -

nej barwie i budowie…’ 

czy jak w ISJP:

Chryzantemy to kwiaty ró nych barw, kszta tów i wielko ci, zwykle du e, kuliste i postrz -

pione, kwitn ce jesieni ...

Pierwsza definicja, cho  monosemiczna, pokazuje wyra nie oba znaczenia ‘ro-

lina’ i ‘kwiat’, druga — jakby gubi znaczenie ‘ro lina’.
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W wypadku kwiatów rosn cych na krzewach lub drzewach opozycja tych dwóch 

znacze  robi si  bardziej oczywista, np. w ISJP:

Magnolia to drzewo o okaza ych, bia ych lub ró owych kwiatach rozkwitaj cych wczesn

wiosn , przed pojawieniem si  li ci. Magnolie rosn  w ogrodach i parkach.

Cz  hase  tej kategorii w ISJP, np. lilia czy hiacynt, jest definiowanych przez 

znaczenie A, a cz  przez znaczenie B, np. aster, chryzantema.

Wydaje si , e bardzo wa nym argumentem za uwzgl dnianiem tego typu po-

lisemii systemowej w s owniku i umieszczeniem jej w odr bnych podhas ach s

kolokacje. Kolokacje musz  by  umieszczane pod odpowiednimi has ami czy pod-

has ami, np. Kto  wyrwa  wszystkie tulipany z ogródka. Plewi a astry w ogródku 

powinny si  znale  pod podhas em ‘ro lina ozdobna’, natomiast np. Zerwa  mi 

bukiet tulipanów pod podhas em ‘kwiat’.

Opozycja ‘ro lina’ — ‘kwiat tej ro liny’ dotyczy pewnej liczby jednostek (tzw. 

ro lin ozdobnych), które nazywaj  tak samo ro lin  i jej kwiat (np. ró a, aster, lilia 

itp.) w odró nieniu od innych jednostek tej kategorii, np. takich ro lin, jak: jab o ,

malina, cytryna itp., które maj  dla tej opozycji odpowiedniki opisowe: kwiat jab oni,

kwiat maliny, kwiat cytryny itp.

2.3. Opozycja ‘przedmiot maj cy pojemno ’ (znaczenie A) — ‘zawarto  tego 
przedmiotu’ (znaczenie B)

Zobaczmy, jak s owniki traktuj  t  opozycj  na przyk adzie wyrazów has owych 

skrzynka, beczka, szklanka, y ka.

Has o skrzynka w USJP — 1A 2B, w SJPDor — A, w SWJPDun — A, w ISJP 

— A

Has o beczka w USJP — 1A 2B, w SJPDor — 1A 2B, w SWJPDun — A; B, w ISJP 

— A  B

Has o szklanka w USJP — 1A 2B, w SJPDor — A; B, w SWJPDun — A; B, w ISJP 

— A  B

Has o y ka w USJP — 1A 2B, w SJPDor — 1A 2B, w SWJPDun — 1A 2B, w ISJP 

— A  B

W USJP we wszystkich wymienionych has ach wyró niono oba znaczenia pod 

cyframi 1A i 2B.

W SJPDor: has o skrzynka — opisano jako jednoznaczne, has a beczka i y ka maj

dwa znaczenia oznaczone cyframi 1A i 2B (beczka w znaczeniu B to ‘jednostka miary 

p ynów i cia  sypkich ró nej wielko ci w ró nych czasach’), natomiast w ha le szklanka
odnotowano ten typ polisemii jako odcienie znaczeniowe, oddzielaj c je rednikiem. 

W SWJPDun: w ha le skrzynka — nie uwzgl dniono tego typu polisemii, po-

dobnie w ha le skrzynia, w ha le beczka — odnotowano odcienie znaczeniowe, 

oddzielaj c je rednikiem, znaczenie drugie zosta o zdefiniowane nieco inaczej: ‘te
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takie naczynie razem z zawarto ci ’; w ha le szklanka równie  odnotowano odcie-

nie znaczeniowe, oddzielaj c je rednikiem, has o y ka odnotowuje oba znaczenia 

jako polisemi  1A i 2B. 

W ISJP: w has ach beczka, szklanka, y ka odnotowano ten typ polisemii jako 

odcienie znaczeniowe, oddzielaj c je znakiem , w ha le skrzynka nie uwzgl dniono

tego typu polisemii, ale odnotowano j  w ha le skrzynia.

Najbardziej konsekwentny w opisie tego typu polisemii jest USJP, który oddziel-

nie do znacze  A i B do cza odpowiednie eksplikacje i kolokacje. Do has a skrzynka 
w znaczeniu A: Drewniana, metalowa skrzynka. Skrzynki z owocami, na owoce. Skrzynka 

na narz dzia. Skrzynka na w giel, do w gla. adowa  towar do skrzynek. Przechowywa

cebul  w skrzynkach; w znaczeniu B: Skrzynka pomara czy, pomidorów. Kupi  dwie 

skrzynki jab ek. Do has a beczka w znaczeniu A: Beczka blaszana. Beczka z klepki d -

bowej. Beczka do (kiszenia) ogórków, kapusty a. na ogórki, na kapust . Beczki z wod ,

z ogórkami. Beczki pe ne wody, ogórków. Beczka po ledziach. Wtacza  beczki do piw-

nicy, w znaczeniu B: Zakwasi  beczk  ogórków. Do has a y ka w znaczeniu A: Du a, 

ma a y ka. Drewniana, srebrna, aluminiowa y ka. Je , miesza y k  zup . Nabiera

co , czego  na y k . Nak ada  sa atk , ziemniaki, ry y k ; w znaczeniu B: Na o y

komu  czubat , kopiast y k  ziemniaków. Za y y k  lekarstwa. Zje  kilka y ek zupy.

Do has a szklanka w znaczeniu A: Szklanka koktajlowa. Szklanka do wina. Uchwyty, 

podstawki do szklanek. Nala , wla  napoju do szklanki. Nape ni  szklank  wod . Pi

szklank , w szklance, ze szklanki. Poda  kaw  w szklance; w znaczeniu B: Wypi  szklan-

k  herbaty. Szklanka mleka, wina. Wla  do garnka trzy szklanki wody.

Eksplikacje w SWJPDun do has a skrzynka: Skrzynka z narz dziami; do has a

beczka: pod jednym znaczeniem: Zakisi  kapust  w beczce. Beczka piwa; do has a

szklanka pod jednym znaczeniem: Szklanka kryszta owa, z hartowanego szk a, niet u-

k ca. Szklanka m ki, cukru, wody; do has a y ka w znaczeniu A: Blaszana, aluminio-

wa, drewniana y ka. y ka sto owa. Je , miesza , nak ada  co y k ; w znaczeniu 

B: ykn , zje  kilka y ek kaszy. Na o y  czubat , niepe n y k  czego .

W ISJP pod odpowiednimi odcieniami znaczeniowymi zosta y umieszczone 

eksplikacje i kolokacje itp.: ... beczka do kiszenia ogórków. W k cie sta y dwie becz-

ki ledzi. Móg bym wypi  ca  beczk ; Nie lubi  herbaty parzonej w szklance.

Wypi em od razu dwie szklanki… szklanka mleka...; y ka sto owa.  Zjad  dwie 

y ki zupy. W ha le skrzynka pod znaczeniem A: … skrzynka z pomara czami… Wy-

sia a kwiaty do skrzynki na balkonie… skrzynka l gowa dla ptaków.

Na podstawie podanych powy ej eksplikacji i kolokacji nale y stwierdzi , e dla 

jasno ci opisu s ownikowego konieczne jest udokumentowanie odpowiednich znacze

oddzielnymi przyk adami.

Wydaje si , i  analizowana opozycja jest opisywana w s ownikach tylko w wy-

padkach, kiedy dany przedmiot stanowi powszechnie u ywan  jednostk  miary. Na-

tomiast w has ach szuflada, szafa, pó ka (s  to równie  przedmioty maj ce jak

pojemno ) w adnym z analizowanych s owników nie wyszczególniono znaczenia 

B i nie podano równie  przyk adów, które wskazywa yby na mo liwo  takich u y :

Wojtek wyrzuci  dwie szuflady zabawek. Mama ma pi  szaf ubra . Profesor odda
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do antykwariatu trzy pó ki ksi ek. Podobnie w wypadku hase samochód, wagon
itp.: Odda  do skupu cztery samochody jab ek. Na drog  wysypali dwa wagony wiru.

Czy w zwi zku z tym nale a oby, trzymaj c si  tradycji leksykograficznej, podawa

znaczenie B tylko w wypadku tradycyjnych jednostek miary: y ka, szklanka, worek,

torebka, talerz, kubek itp., tzn. czy nale a oby wydzieli  z klasy ‘przedmiot maj cy

pojemno ’ jak  podklas ‘jednostek miary’ i tylko te uwzgl dnia  w opisie? Czy 

te  uzna  za R. Grzegorczykow , e skoro dane znaczenie pojawia si  w sposób ka-

tegorialny, nie ma potrzeby umieszcza  go w s owniku?

2.4. Szereg ‘instytucja’ — ‘miejsce’ — ‘osoby w tej instytucji’

Przyjrzyjmy si  jeszcze jednemu szeregowi znacze  w s ownikach na przyk adzie

 hase : szko a,  instytut, teatr, ambasada. Wymienione has a mog  mie  3 znaczenia: 

A — ‘instytucja’, B — ‘siedziba’, C — ‘ludzie zwi zani z t  instytucj ’. Przytoczmy 

definicje has a szko a w 4 s ownikach.

W USJP:

szko a 1. «instytucja zajmuj ca si  kszta ceniem, g ównie dzieci i m odzie y» Sko czy  szko-

. Kierownik, dyrektor szko y. Szko a ogólnokszta c ca, zawodowa. Szko a m ska, e ska,

koedukacyjna. Szko a baletowa, handlowa, muzyczna, wojskowa. Szko a pa stwowa, spo-

eczna, prywatna. Szko a dla g uchoniemych, ociemnia ych. Szko a imienia Boles awa Pru-

sa. Chodzi , ucz szcza , zapisa  si  do szko y. Przyj  kogo  do szko y. Relegowa , usun

ze szko y. 2. «siedziba tej instytucji» Dochodzi  do szko y pi  kilometrów. Zbudowa  kilka 

nowych szkó . Tabliczka na szkole. 3. «uczniowie i pracownicy tej instytucji» Ca a szko-

a by a na wycieczce. Maszeruje szko a podchor ych. I  ze szko  do teatru, na wystaw .

6. pot. «czas sp dzony w szkole na zaj ciach» Codziennie przed szko  wyprowadza  psa. Po 

szkole mo emy i  po zakupy.

W SWJPDun:

szko a 1. ‘instytucja o wiatowa maj ca na celu kszta cenie okre lonych umiej tno ci oraz przeka-

zywanie wiedzy’ Ucz szcza do szko y zawodowej. By  dyrektorem szko y redniej. Dokszta ca

si  w szkole wieczorowej… Szko a ekonomiczna. 2. ‘budynek zajmowany przez te instytucj ’

Wyburzy  star  szko . 3. ‘ludzie zwi zani z t  instytucj ’ Szko a wychodzi dzi  do teatru.

W SJPDor:

szko a 1. ‘instytucja, której zadaniem jest kszta cenie; budynek, w którym mie ci si  taka in-

stytucja’ 2. ‘uczniowie i personel takiej szko y’

W USJP i w SWJPDun pod ka dym ze znacze  wyró niono odpowiadaj ce mu 

kolokacje.

W ISJP: 

1. Szko a to instytucja zajmuj ca si  kszta ceniem dzieci i m odzie y. Szko  podstawow

uko czy em dopiero po wojnie... je li ci si  to nie podoba, to zmie  szko ... ...szko a baleto-

wa... ...Szko a J zyków Obcych Tak e czas sp dzony w szkole. Co robimy po szkole?... Do 

której masz szko ?

Agnieszka Fedorowicz



61

W ISJP zupe nie zosta y pomini te w eksplikacjach przyk ady zwi zane ze zna-

czeniem B i C, natomiast jako odcie  znaczeniowy po uwzgl dniono inny typ opo-

zycji: instytucja — czas sp dzony w tej instytucji i w eksplikacji podano odpowiednie 

do tego znaczenia przyk ady.

W USJP:

teatr ‹fr. théâtre, ac. theatrum› 1. «instytucja, organizacja zajmuj ca si  wystawianiem utwo-

rów scenicznych; tak e: zespó  aktorów, re yserów, scenografów, muzyków, mechaników pra-

cuj cych w tej instytucji» 2. «budynek, pomieszczenie przystosowane do wystawiania utworów 

scenicznych»

W ISJP:

1. Teatr to 1.1. budowla ze scen , przystosowana do pokazywania publiczno ci ró nych przed-

stawie , zw aszcza dramatów. Tak e instytucja zajmuj ca si  przygotowaniem takich przed-

stawie  na scenie lub np. w telewizji.

W SWJPDun: 

teatr 1. ‘instytucja…’ 2. ‘pomieszczenie…’

W SJPDor: 

teatr 1. ‘dziedzina sztuki…’ 2. ‘instytucja, organizacja zajmuj ca si  scenicznym realizowa-

niem utworów; zespó  aktorów, re yserów, scenografów, muzyków, mechaników pracuj cych

w tej instytucji’ 3. ‘budynek, pomieszczenie…; tak e widzowie zebrani na przedstawieniu, 

widownia’ 

W USJP:

ambasada ‹fr. ambassade› «przedstawicielstwo dyplomatyczne pa stwa przy rz dzie innego 

pa stwa; tak e: budynek, w którym mie ci si  to przedstawicielstwo»

W ISJP brak polisemii.

W SWJPDun: 

1. ‘delegatura rz du…’ 2. ‘budynek, rezydencja…’ 3. ‘ambasador wraz z zespo em wspó pra-

cowników’

W SWJPDor: 

1. ‘przedstawicielstwo dyplomatyczne…’ 2. ‘personel biura ambasadora...’ 3. ‘budynek…’ 

Przedstawione 3 znaczenia zosta y w s ownikach wyró nione nast puj co:

Has o szko a w USJP — 1A 2B 3C, w ISJP — 1A (brak znaczenia B i C), 

w SWJPDun — 1A 2B 3C, w SJPDor — 1A; B 2C

Has o teatr w USJP — 1A; C 2B, w ISJP — 1B A, w SWJPDun — 1A 2B, 

w SJPDor — 1 2A; C 3B
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Has o ambasada w USJP — 1A; B, w ISJP — 1A, w SWJPDun — 1A 2B 3C 

w SJPDor — 1A 2C 3B

Has o instytut we wszystkich analizowanych s ownikach jest definiowane tylko przez 

znaczenie A.

Jak wynika z przeprowadzonej analizy, s owniki uwzgl dniaj  do  systematycz-

nie ró ne typy regularnych, seryjnych opozycji. Wi kszo  tych opozycji nie doty-

czy wszystkich jednostek w danej kategorii, ale tylko pewnej cz ci, np. w wypadku 

opozycji: ‘ro lina jadalna’ — ‘owoc tej ro liny’ pewne jednostki maj  odr bne nazwy 

dla ro liny i owocu, np. jab o — jab ko, grusza — gruszka, daktylowiec — daktyl

itp., a inne jednostki z tej kategorii maj  t  sam  nazw  na okre lenie ro liny i owo-

cu, np. malina, truskawka, morela, pomara cza itp.; podobnie w opozycji ‘zwierz ’

— ‘mi so zwierz cia’ istnieje pewna liczba jednostek (np. kaczka, indyk, karp, ma-

krela itp.), które nie maj  odpowiedników na okre lenie drugiego cz onu tej opozycji, 

tak jak w wypadku: wó — wo owina, ciel — ciel cina itp. Nie ma w tpliwo ci, 

e przedstawione kategorie wyrazów s  zbli one do monosemii, ale nie s  to wyra-

zy jednoznaczne, w zwi zku z tym nale a oby te ró nice znaczeniowe uwzgl dni

w WSJP. Inne tego typu opozycje to m.in.: ‘drzewo’ — ‘drewno z tego drzewa’, 

‘zwierz ’ — ‘futro zwierz cia’, ‘materia ’ — ‘wyrób z tego materia u’, ‘tkanina’ 

— ‘wyrób z tej tkaniny’, ‘taniec’ — ‘muzyka do tego ta ca’, ‘forma rz dów’ — 

‘pa stwo z tak  form  rz dów’, ‘g os’ — ‘ piewak o takim g osie’, ‘dzia alno ’

— ‘ludzie zajmuj cy si  t  dzia alno ci ’, ‘sztuka’ — ‘zbiór dzie  tej sztuki’, ‘zwie-

rz ’ — ‘cz owiek podobny do niego’, ‘przedmiot’ — ‘to co jest podobne do tego 

przedmiotu pod wzgl dem kszta tu’.

Z punktu widzenia opracowywanej koncepcji WSJP nale a oby zatem rozstrzyg-

n  nast puj ce kwestie:

1. Na jakich ustaleniach teoretycznych nale y si  oprze , tzn. co uznajemy za poli-

semi  regularn ? Czy s  to te wszystkie opozycje regularne (seryjne, powtarzaj ce

si ), które wyst puj  co najmniej w dwu jednostkach danej kategorii (tj. polisemia 

regularna wg. J.D. Apresjana), czy te, które pojawiaj  si  w sposób kategorialny, 

tzn. wtedy, kiedy mo na okre li  warunki ich powstania (tj. polisemia systema-

tyczna — kategorialna — wg R. Grzegorczykowej), a które dotycz  ca ych klas 

jednostek. W zwi zku z powy szymi ustaleniami nale a oby równie  zdefiniowa

klasy jednostek, w których zachodz  regularne opozycje. 

2. Czy zrezygnowa  z opisu w WSJP pewnych typów polisemii kategorialnej (jak 

sugeruje R. Grzegorczykowa) jako odr bnych podznacze , tzn. uzna , e wyraz 

ma jedno znaczenie i wyst puje w wariantach tekstowych oraz tak konstruowa

definicje has a jednoznacznego, aby zawiera o oba warianty, a w kolokacjach 

— przyk ady obu u y . Gdyby zrezygnowa  w opisie leksykograficznym tyl-

ko z pewnych typów regularnych opozycji, nale a oby znale  takie kryterium, 

które pozwoli oby na oddzielenie jednych od drugich. Kryterium takim (wg 

R. Grzegorczykowej) mia aby by  ‘bezwyj tkowo ’ wyst powania danego typu 

w danej kategorii. Poniewa  polisemia regularna dotyczy jednak g ównie zjawisk 
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seryjnych, powtarzaj cych si , ale nie ‘bezwyj tkowych’, zatem typów, które nie 

podlega yby opisowi, by oby niewiele. 

3. Je li decydujemy si  na opis polisemii regularnej w odr bnych podhas ach, to 

powstaje pytanie: gdzie postawi  granic , tzn. czy opisywa  t  polisemi  we 

wszystkich jednostkach danej kategorii, czy tylko w tych, które s  po wiadczo-

ne w tekstach (i z jak  frekwencj ?), tzn. czy s  w u yciu. Skoro dane jednostki 

w pewnych znaczeniach bardzo rzadko wyst puj  w tekstach (lub wcale), to by

mo e nie nale a oby wprowadza  tego typu znacze  do opisu w s owniku (np. 

‘przedmiot oznaczaj cy pojemno ’ — ‘zawarto  tego przedmiotu’, np. szklan-

ka, y ka, kubek, wiadro opisujemy, a np. walizka, szafa, pó ka — nie. 

4. W jaki sposób opisywa  te seryjne opozycje, tzn. w jaki sposób konstruowa  de-

finicje i które znaczenie uzna  za pierwsze (motywuj ce) w kolejno ci, a które za 

pochodne (wtórne)? Czy mo e ustala  kolejno  znacze  na podstawie cz sto ci

u y ?

3. Wnioski

1. Do zdefiniowania klas jednostek, w których zachodz  regularne opozycje zna-

czeniowe proponuj  wykorzysta  ustalenia teoretyczne J.D. Apresjana (wyró ni

on dla j zyka rosyjskiego kilkadziesi t typów polisemii regularnej, por. Apresjan 

1980).

2. Poniewa  koncepcja WSJP przewiduje, i  g ówny ci ar ilustracji u ycia jednost-

ki ma spoczywa  na kolokacjach, proponuj , aby opis polisemii regularnej by

dostosowany do tego za o enia. W zwi zku z tym i zgodnie z zasad  maksymal-

nego ujednolicenia hase  nale a oby opisywa  ten typ polisemii konsekwentnie 

w jeden sposób w oddzielnych podhas ach A, B, C…, a ka de podznaczenie po-

winno by  zilustrowane odpowiednio dobranymi kolokacjami. Postulat ten jest 

równie  zgodny z propozycj , aby jak najwi cej jednostek j zyka mia o swoje 

odr bne has a.

3. Proponuj  zrezygnowa  w opisie leksykograficznym tylko z tych typów polise-

mii (okre lanych przez R. Grzegorczykow  mianem wariancji znacze ), które 

charakteryzuje nie tylko bezwyj tkowo  wyst powania danego typu w danej 

klasie (‘klasa’ — ‘okaz’ czy ‘przedmiot materialny’ — ‘obraz — wizerunek 

tego przedmiotu’) i które nie s  rzeczywi cie opisywane w praktyce leksyko-

graficznej. 

4. Dla konsekwencji opisu leksykograficznego proponuj , aby za pierwsze opisy-

wane znaczenie w polisemii regularnej uzna  to, które jest szersze zakresowo, 

tj. np.: ‘ro lina’ — ‘owoc tej ro liny’, ‘ro lina’ — ‘kwiat tej ro liny’, ‘ro lina’ 

— ‘produkt spo ywczy z tej ro liny’.

5. Nale y za o y , e przy opisie polisemii regularnej we wszystkich jednostkach 

danej kategorii nie jest mo liwa elazna konsekwencja stosowania kryteriów teo-

retycznych przedstawionych przez J.D. Apresjana, dlatego w praktyce mo e si

okaza , i  byty te trzeba b dzie ogranicza .
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PRZYK ADOWE HAS A

ZIEMNIAK

Podhas o A
DEFINICJA: ‘ro lina warzywna o rozga zionej zielonej odydze i jadalnych bulwach korzeniowych, 

pochodz ca z Ameryki P d., uprawiana na ca ym wiecie’

SYNONIM:

HIPERONIM: ro lina

KOLOKACJE: 1a. z. skrobiowy, wysokoskrobiowy, s odki, transgeniczny 2. wczesne odmiany ziem-

niaka/ziemniaków, sadzeniaki ziemniaków, uprawa ziemniaków, grz dki, zagony ziemniaków a. zagony 

z ziemniakami, pole ziemniaków, okopywanie ziemniaków, plantatorzy ziemniaków, producenci ziem-

niaków, produkcja ziemniaków 3a. z. wschodzi, usycha 3b. sadzi , pryska , kopa , zaora  ziemniaki 

PRZYK ADY: Ziemniaki s  jedn  z podstawowych ro lin uprawianych w Polsce. Ojciec sadzi  tutaj

ziemniaki. Pole obsadza ziemniakami. Ziemniaki trzeba pryska  od sze ciu do o miu razy. W […]

okularach tropi  stonk  mi dzy grz dkami ziemniaków. Ziemniaki ledwie co wschodzi y. Ziemniaki

wi d y. Uprawa ziemniaka jest podstaw  utrzymania rodzin w wielu regionach kraju.

Podhas o B
DEFINICJA: ‘jadalna cz  ziemniaka’

SYNONIM: kartofel

HIPERONIM: warzywo

KOLOKACJE: 1a. ziemniaki zdrowe, drobne, dorodne, stare, m ode, surowe, przemarzni te, tarte

2. worek, kosz, korczyk ziemniaków a. na ziemniaki, koparka do ziemniaków, kombajn do ziem-

niaków, zbiory, wykopki, przerób, skup ziemniaków, urodzaj/nieurodzaj ziemniaków, przetwórstwo

ziemniaka, spo ycie, eksport ziemniaków, dostawcy ziemniaków, skórka, rak ziemniaka, skrobia 

z ziemniaków, spirytus z ziemniaków 3a. z. le y 3b. wykopywa , wyzbiera , zwie , przebiera ,

obiera , skroba , naskroba , my , kroi , trze  ziemniaki

PRZYK ADY: Wczoraj kopali my ziemniaki. Ziemniaki wykopuje si  motykami. Wzi  w palce ziem-

niaka. Zanieczyszczenie gromadzi si  g ównie w skórce ziemniaka. Polska jest nadal jednak pot g

wiatow  w produkcji ziemniaka. Plony ziemniaka w Polsce s  ni sze ni  w krajach Unii Europej-

skiej. Produkcja ziemniaka jest bardzo pracoch onna. Magnez znajduje si  m.in. w ziemniakach. Na 

koniec wykopków m czy ni z grupy producenckiej urz dzaj wi to ziemniaka.
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Podhas o C
DEFINICJA: ‘potrawa z ziemniaka’

SYNONIM: kartofel

HIPERONIM: potrawa

KOLOKACJE: 1a.gotowane/ugotowane, pieczone, sma one, zapiekane, t uczone/ut uczone ziemniaki, 

z. upieczony w skórce, ziemniaki purée 1c. ziemniaki w mundurkach, ziemniaki z wody, ziemniaki 

z sol  2. piecze  wo owa z ziemniakami, zsiad e/kwa ne mleko z ziemniakami, schabowy z kapu-

st  i ziemniakami, barszcz z ziemniakami, pierogi z ziemniakami, zapiekanka z cebuli, ziemniaków

3a. ziemniaki gotuj  si , piek  si , sma  si 3. gotowa , je /zjada /zajada , podawa  ziemniaki, 

podejmowa , przepada  za, raczy  si  ziemniakami

PRZYK ADY: Zjadamy […] ziemniaka w upinie z oliwk . Go ci podejmowano urkiem z kie bas ,

kotletem schabowym, m odymi ziemniakami i m od  kapust . Jemy ledzia z ziemniakami. Pol dwiczk

wieprzow  podawa  z ziemniakami z wody albo warzywami. Nie przepadam za ziemniakami.

RÓ A

Podhas o A
DEFINICJA: ‘kolczasty krzew o barwnych, pachn cych kwiatach, wyst puj cy w kilkuset gatun-

kach w strefie umiarkowanej i podzwrotnikowej pó kuli pó nocnej, uprawiany jako ro lina ozdobna 

i ze wzgl du na cenny olejek’ 

SYNONIM:

HIPERONIM: krzew ozdobny

KOLOKACJE: 1a. ywop ot […] z ró  i bukszpanu 2. gatunki ró , p dy ró , krzewy ró , ogród

ró , gaiki ró , owoc dzikiej ró y 3a. r. ro nie, kwitnie, przekwita 3b. sadzi , przycina , podlewa ,

piel gnowa ró e

PRZYK ADY: Wybuja e zaro la […] dzikich ró […] tworzy y ywe ciany. [Ojciec] w ogrodzie 

hodowa ró e.

Podhas o B
DEFINICJA: ‘kwitn ca ci ta ro lina’

SYNONIM:

HIPERONIM: kwiat

KOLOKACJE: 1a. czerwona, z otawa, bia a, p sowa, dzika, kol ca r. 1c. ‘ró a bez kolców’ 2. p atki

ró , wi zanki sztucznych ró , bukiet ró , girlandy ró , nar cza ró , wie ce z ró , kosz ró , wo /za-

pach ró 3b. wr czy , dosta /otrzyma , kupi  ró .

PRZYK ADY: Ró a […] jest najpi kniejszym kwiatem. Otrzyma a na powitanie ogromny bukiet 

ró . Lecia y ku niemu nar cza ró . Wr czy a mu ró . Musz  mie  teraz, natychmiast, wie e ró e

do w chania. Karol kupi  ogromny p k ró .

Podhas o C
DEFINICJA: ‘konfitura z p atków ró y’

SYNONIM:

HIPERONIM: potrawa

PRZYK ADY: Ró e ukr ca o si  z cukrem. Tradycyjne p czki z „Cracovii” nadziewane s  miesza-

nin  konfitury z ró y oraz d emu truskawkowego i wi niowego.
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CHRYZANTEMA 

Podhas o A
DEFINICJA: ‘ro lina ozdobna o ró nobarwnych kwiatach ró nej wielko ci, uprawiana na kwietni-

kach oraz na kwiaty ci te’

SYNONIM:

HIPERONIM: ro lina

KOLOKACJE: 1. chryzantemy wielokwiatowe, drobnokwiatowe, doniczkowe, ogrodowe 2. odmiany 

chryzantem, uprawa chryzantem, sadzonki chryzantem, hodowla chryzantem, doniczki z chryzante-

mami 3a: ch. kwitnie 3b. hodowa , podlewa , piel gnowa  chryzantemy 

PRZYK ADY: Pierwsze chryzantemy zakwitaj  ju  w maju. Chryzantemy sadzimy wiosn , przed 

rozpocz ciem wegetacji. Chryzantemy mo na hodowa  w doniczkach lub skrzynkach. Rozmna amy

chryzantemy. U chryzantem trzeba przycina  kwiaty j zyczkowate, aby ods oni  s upki. Chryzantemy 

nale  do ro lin o du ych wymaganiach pokarmowych.

Podhas o B
DEFINICJA: ‘kwitn ca ci ta ro lina’

SYNONIM:

HIPERONIM: kwiat

KOLOKACJE: 1a. z ocista, bia a, po ó k a, ó ta, czerwona, zwi d a, ci ta, sztuczna ch. 1c. chry-

zantemy o poszarpanych p atkach 2. bukiet (z), wi zanki, wieniec z, sprzedawcy […] chryzantem

3a. ch. wi dnie 3b. pokry  groby chryzantemami

PRZYK ADY: W r ku trzyma  dwie chryzantemy. Fioletowe chryzantemy stoj  w wazonach. Prze-

marzni te chryzantemy le a y poprzewracane […] obok grobów.

Y KA

Podhas o 1A
DEFINICJA: ‘narz dzie do nabierania pokarmów, zw aszcza p ynnych, sk adaj ce si  z d ugiego,

cienkiego trzonka, zako czonego owaln  i wkl s  miseczk ’

SYNONIM:

KOLOKACJE: 1a. du a, ma a ., . drewniana, srebrna, z ota, aluminiowa a. z drewna, ze srebra, 

ze z ota, z aluminium, . sto owa, cedzakowa, wazowa, . do zupy, y ki do sa aty 2. trzonek y ki

3. bra , trzyma y k , je , nabiera co y k /czego  na y k , zaczerpn /czerpa y k , wybie-

ra  co , miesza /zamiesza , rozetrze (co ) y k , pos ugiwa  si y k , nak ada  co y k , zlizy-

wa  z y ki

PRZYK ADY: Syrop […] nie g stnia  na y ce. Do tego rodzaju sa aty u ywano y ek z szylkretu.

y ka nie powinna by  nigdy pe na po brzegi, bo wówczas atwo cz  zupy rozla . Dzieci czasem 

cukier jedz y kami. Ukiszony barszcz ytni zamiesza y k  od spodu. Dzieci wicz , trzymanie

y ki. Miesza y k  wrz tek. Dobrze wyrobione ciasto powinno od y ki odstawa . Nie wolno te

dmucha  na y k  dla ostudzenia zupy.

Podhas o 1B
DEFINICJA: ‘zawarto y ki, ilo  pokarmu, wody itp. mog ca zmie ci  si  na y ce’

SYNONIM:

HIPERONIM: ‘jednostka miary’

KOLOKACJE: 1b. czubata, kopiasta, solidna, sto owa . czego , trzy y ki czego  (np. wody, m ki,

mietany, majonezu), kilka y ek czego , . pe na po brzegi 3b. zje  kilka y ek czego , na o y

komu y k  czego , za y y k  lekarstwa 
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PRZYK ADY: Kiedy bigos ju  prawie gotowy, zaprawi  go y k  mas a z y k  m ki. Doda y -

k  mas a.

Fraz. y ka do butów, y ka ginekologiczna

Podhas o 2
DEFINICJA: ‘cz  koparki, czerparki itp., stalowy pojemnik na ruchomym ramieniu, s u cy do 

czerpania i przenoszenia materia u, przede wszystkim sypkiego, na inne miejsce’ 

SYNONIM:

PRZYK ADY: Drog  zatarasowa a y ka koparki pog biaj cej rów.

Podhas o 3 
DEFINICJA: ‘narz dzie wiertnicze w kszta cie rury z zaworem, przeznaczone do usuwania 

urobku z otworu wiertniczego’

INSTYTUT

Podhas o A
DEFINICJA: ‘placówka, instytucja, zw aszcza naukowo-badawcza lub dydaktyczna, tak e kultu-

ralna, wydawnicza itp.’

SYNONIM:

HIPERONIM: instytucja

KOLOKACJE: 1a. i. naukowy, do wiadczalny 2. dyrektor, kierownik, szef, prezes, w adze, rada, 

przedstawiciel, kolegium, profesor, absolwent, pracownicy, dzia ania, badania, ekspertyzy, filie, od-

dzia y, siedziba, zbiory, prognozy, raport instytutu, ustawa o instytucie, specjali ci z instytutu, In-

stytut Bada  J drowych, Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, Instytut Weterynarii, Instytut 

Pediatrii, Instytut Filologii Polskiej UJ, Instytut Studiów Politycznych PAN, Instytut Medyczny, In-

stytut Pami ci Narodowej 3a. i. zatrudnia pracowników, prowadzi badania, istnieje od 3b. pracowa

w instytucie, prowadzi  badania w instytucie, studiowa  w instytucie

PRZYK ADY: Próbki by y badane w Instytucie Ekspertyz S dowych w Krakowie. Instytut zostanie 

jedynie nieco przekszta cony. Instytut jako samodzielna jednostka zostanie zlikwidowany. Profesor 

Engel przeprowadzi  w swym instytucie eksperyment. Na studiach w instytucie spraw mi dzyna-

rodowych uczy em si  angielskiego. W instytucie pracuje 565 osób. Bez prezesa instytut nie mo e

rozpocz  dzia alno ci.

Podhas o B
DEFINICJA: ‘siedziba instytutu’

SYNONIM:

HIPERONIM: budynek

KOLOKACJE: 3a. i. mie ci si  3b. i /przyj  do instytutu, wychodzi  z instytutu, sta  przed in-

stytutem

PRZYK ADY: Tato pozostawa  w Instytucie do pó nego wieczora. Zacz  si  remont w Insty-

tucie. Prezydent […] opu ci instytut bocznym wyj ciem. Instytut mie ci  si  na jednym z pi ter 

kliniki psychiatrycznej. W Instytucie Pediatrii CM UJ w Prokocimiu uruchomiony zosta  akcele-

rator liniowy.

Podhas o C
DEFINICJA: ‘pracownicy instytutu’

SYNONIM:

HIPERONIM: pracownicy
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KOLOKACJE: 1a. ca y i. 3a. i. protestuje, strajkuje, zaj  stanowisko, uczestniczy w pracach, za-

bierze g os

PRZYK ADY: Instytut protestuje przeciwko ch ci przej cia przez akademi . Instytut Pami -

ci stanowczo protestuje przeciwko kolejnej próbie k amliwego rozci gni cia na pa stwo polskie 

wspó  odpowiedzialno ci za niemieckie zbrodnie. Instytut Spraw Publicznych w tej kwestii nie zaj

 stanowiska.
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