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Uwagi o słownictwie i frazeologii więziennej  

w Praktycznym słowniku współczesnej polszczyzny  

pod redakcją Haliny Zgółkowej 

Streszczenie 

Celem niniejszego artykułu jest wskazanie słownictwa i frazeologii więziennej 

zamieszczonej w ,,Praktycznym słowniku współczesnej polszczyzny” pod red. Haliny 

Zgółkowej oraz przedstawienie analizy semantycznej owej leksyki. 

W świetle zgromadzonego materiału podstawową cechą leksyki więziennej jest 

znaczne zawężenie oglądu świata. Natomiast słownictwo z kręgów tematycznych, które 

dotyczą realiów bytowych jest – biorąc pod uwagę ubóstwo desygnatów – dość bogate. 

Ponadto wiele funkcjonujących w gwarze więziennej nazw ma zabarwienie emocjonalne – 

charakter subiektywno-wartościujący. Język więźniów obfituje bowiem w słownictwo 

eksperesywne, wprawdzie często już znane językowi ogólnemu, ale otrzymujące nowe – 

zwykle przenośne – znaczenie.  

Słowa kluczowe: leksykografia, słownictwo i frazeologia więzienna 

Więźniowie jako ludzie wyrzuceni poza nawias społeczeństwa tworzą 
zamknięty świat, w obrębie którego występują odmienne od tych akceptowanych  
w głównym nurcie kultury sposoby zachowania, modele komunikacji, wartości 
oraz postawy społeczne. Wśród podstawowych składników owej podkulultury/ 
subkultury więziennej zazwyczaj wymienia się również specyficzną odmianę 
języka, zwaną grypserą. Więźniowie wytworzyli bowiem swoisty sposób 
komunikowania się, gwarę środowiskową (socjolekt), który ze względu na swoje 
podstawowe cechy wśród odmian języka polskiego sytuowany jest zazwyczaj na 

pograniczu żargonu (tajność) oraz slangu (ekspresywność)1
. Jak zauważa Anna 

Oryńska, 

                                                      
1
  Zob. S. Grabias, Funkcyjna klasyfikacja socjalnych wariantów języka, „Język Polski” 1974, nr 1,  

s. 22-31. W polskiej literaturze językoznawczej używa się także terminów argot, slang czy żargon. 

Język. Religia. Tożsamość 

1 (13) 2016  s. 173-187 
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Mówienie jest bowiem jedyną dziedziną aktywności ludzkiej, niedającą 

się podporządkować systemowi formalnemu. Fundamentem subkultury 

więziennej są więc ukształtowane na jej gruncie specyficzne modele 

wzajemnej komunikacji (z kim, kiedy i w jakich okolicznościach można 

się komunikować, jakiego języka winno się używać, co wypada, a czego 

nie wypada mówić itp.)2
. 

Dla laików gwara więzienna jest prawie niezrozumiała, w związku z czym 
zostaje zachowana tak pożądana tajność wypowiedzi. Nie jest to jednak tylko 

rodzaj szyfru używanego w wyjątkowych wypadkach, gdy zachodzi konieczność 
tajnego skomunikowania. Stanowi ona bowiem również wyraz solidarności 
posługujących się nią przestępców, gwarant wyjątkowości jednostki, która oto 
dostąpiła językowego wtajemniczenia. Użycie jej daje zatem poczucie mocy, 
pewności, bezpieczeństwa i odrębności.  

Niestety, nie dysponujemy jeszcze pełnym opracowaniem z tego zakresu.  

Wydzieranie tajemnicy języka światu podziemia kryminalnego – pisał 

Klemens Stępniak – nie jest łatwe. Wymaga to poznawania środowisk 

przestępczych od środka, wymaga – jakby powiedział socjolog – obser-

wacji uczestniczącej, którą prowadzić trzeba zarówno na wolności, na 

przykład w melinach, jak za kratami więziennymi, w aresztach i zakładach 

karnych. Nierzadko konieczne bywa udawanie przy tym ,,swojaka”, 

dekonspiracja pociąga za sobą niebezpieczne konsekwencje, [...]3
.  

Ponadto gwara więzienna jest dynamiczną odmianą języka, jej przeobrażenia 
wyrażają się w zmienności i różnorodności form. ,,Środowiska kryminalne co 
roku kształtują kilka tysięcy językowych neologizmów, których niepodobna  
w pełni i systematycznie zarejestrować4”. 

Mimo szeregu prac omawiających poszczególne składniki podkultury prze-

stępczej, słownictwu więziennemu nie zostało jeszcze poświęcone całościowe 
opracowanie językoznawcze. W tym zakresie dysponujemy przede wszystkim 
artykułami Anny Oryńskiej5

, natomiast z nowszych opracowań – tekstami Marty 

Jarosz
6. Ponadto wybór interesujących mnie wyrazów zamieszcza Słownik gwar 

                                                      
2
  A. Oryńska, Zasady komunikowania w gwarze więziennej – tabu i eufemizmy, „Język a Kultura”, 

Wrocław 1991, red. J. Anusiewicz, J. Bartmiński, t. I, s. 197. 
3
  K. Stępniak, Z. Podgórzec, Od Autorów, [w:] K. Stępniak, Z. Podgórzec, Słownik tajemnych gwar 

przestępczych, Londyn 1993, s. 5.  
4
  Ibidem, s. 6. 

5
  Np. A. Oryńska, Kategorie semantyczne leksyki języka potocznego i gwary więziennej, „Język a Kultura”, 

Wrocław 1991, red. J. Puzynina, J. Bartmiński, t. II, s. 80-106; Walka na słowa. O pewnych zachowa-

niach magicznojęzykowych w gwarze więziennej i subkulturze dzieci i nastolatków, „Języka a Kultura”, 
Wrocław 1991, red. J. Puzynina, J. Anusiewicz, t. III, s. 69-74; Zasady komunikowania w gwarze 

więziennej – tabu i eufemizmy, „Język a Kultura” 1991, red. J. Anusiewicz, J. Bartmiński, t. I, s. 191-203. 
6
  Np. M. Jarosz, Więzienie w krzywym zwierciadle mediów, „Kultura – Media – Teologia” 2011, nr 5,  

s. 34-45. 
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środowisk dewiacyjnych Klemensa Stępniaka i Zbigniewa Podgórca7, a także 
Słownik tajemnych gwar przestępczych Klemensa Stępniaka8. Niewątpliwie 

najaktualniejsze zbiory tego rodzaju haseł przynoszą strony internetowe; 
zamieszczanym tam słowniczkom towarzyszy jednak zwykle szereg różno-

rodnych komentarzy (poczynając od zarzutu nieautentyczności prezentowanego 
materiału po oskarżenia i krytyki wysuwane pod adresem ich autorów, ponieważ 
„nie grypsuje się na wolności”9

). 

Celem niniejszego artykułu jest wskazanie słownictwa i frazeologii więzien-

nej zamieszczonej w pięćdziesięciotomowym Praktycznym słowniku współczesnej 

polszczyzny pod red. Haliny Zgółkowej10
 oraz przedstawienie analizy semantycz-

nej owej leksyki. Słownik ten nie daje pełnego obrazu leksyki więziennej. Nie jest 
to jednak żadnym zaskoczeniem, jeżeli weźmie się pod uwagę normatywny 
charakter analizowanego dzieła. Zawiera on bogaty materiał leksykalny z zakresu 

współczesnej polszczyzny ogólnej; bogaty, ale też niekompletny. Wybór PSWP 
jako podstawy niniejszego referatu podyktowany jest jednak tym, że po pierwsze – 

jest to słownik najobszerniejszy w polskiej leksykografii11
, po drugie – słownik, 

który za naczelne kryterium opisu haseł uznaje uzus. 
 Podstawę materiałową artykułu stanowią hasła, które w PSWP opatrzone 
zostały kwalifikatorem więzienny, niekiedy przestępczy i więzienny (co oznacza, 

że są one używane również w środowisku przestępców niepoddanych izolacji) 
lub też potoczny czy środowiskowy, przy czym w przypadku tych dwóch ostat-
nich argumentem przemawiającym za ich umieszczeniem w tekście był wskazany 

w definicji czy przykładach użycia ich związek ze środowiskiem więziennym.  
W rezultacie uzyskałam 267 wyrazów lub połączeń wyrazowych. W zbio-

rze tym znalazło się także 6 jednostek polisemicznych, w przypadku których 
terminem hasło określam nie tyle formę wyrazową, co każde odpowiednio 
kwalifikowane ich znaczenie

12
. W moim przekonaniu tylko takie rozwiązanie 

umożliwia pełniejszy opis słownictwa na płaszczyźnie leksykograficznej. 
Rozumianych w ten sposób haseł słownik odnotował 281.  

W świetle zgromadzonego materiału podstawową cechą leksyki więzien-

nej jest znaczne zawężenie oglądu świata13
. Nie ma w niej na przykład określeń 

                                                      
7
  K. Stępniak, Słownik gwar środowisk dewiacyjnych, Warszawa 1986. 

8
  K. Stępniak, Z. Podgórzec, Słownik tajemnych gwar przestępczych, Londyn 1993. 

9
  Komentarz do: Slang więzienny, [online:] http://quentin.blox.pl/2004/12/SLANG-WIEZIENNY.html 

[dostęp: 10.03.2015] 
10

  Praktyczny słownik współczesnej polszczyzny, t. I-L, red. H. Zgółkowa, Poznań 1994-2005 [dalej: 

PSWP].  
11

  W tomie 50 czytamy: „W pięćdziesięciu tomach, na 22 511 stronach druku zawarliśmy 132 814 haseł”. 
12

  Jak zauważa Mirosław Bańko, „leksemów jest tyle, ile znaczeń, innymi słowy – […] nie ma 
leksemów wieloznacznych. […] Wyraz hasłowy jest tylko konwencjonalną, łatwą do zapamiętania 
etykietką, pod którą zebrano opis pewnej liczby leksemów”. Cyt. z: M. Bańko, Wykłady z polskiej 

fleksji, Warszawa 2002, s. 26. 
13

  Do podobnych wniosków doprowadziła mnie również analiza leksyki narkomańskiej. Zob. A. Piotrowska- 

-Wojaczyk, Słownictwo i frazeologia narkomańska na podstawie Praktycznego słownika współczesnej 
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odnoszących się do polityki, gospodarki czy handlu; nie ma nazw roślin ani 
zwierząt, co w warunkach izolacji jest jak najbardziej zrozumiale – zanika 

bowiem potrzeba określania tego rodzaju desygnatów. Natomiast słownictwo  
z kręgów tematycznych, które dotyczą realiów bytowych – biorąc pod uwagę 
ubóstwo desygnatów – jest stosunkowo bogate; wielokrotnie ujawnia się w nim 
tendencja do tworzenia rozbudowanych serii synonimicznych.  

Spostrzeżenie to potwierdza analiza słownictwa więziennego, w którym to 
można wyodrębnić kilka kategorii semantycznych. Największą z nich tworzą: 

1. Nazwy osób – 69 jednostek (24,55% analizowanego zbioru), 15 z nich 

to określenia funkcjonariuszy policji czy służby więziennej, np.:  

anioł stróż więzienny ‘dozorca więzienny, nadzór ochronny’
14

,  

bakteria przestępczy ‘w gwarze więziennej: policjanci’, 

boruta przestępczy ‘dozorca więzienny, funkcjonariusz służby 

więziennej’, 

bukat więzienny ‘funkcjonariusz służby więziennej, zwykle dozorca 

lub oddziałowy’, 

cieć przestępczy ‘dozorca w zakładzie karnym; także: przełożony’, 

ochroniarz więzienny ‘naczelnik zakładu karnego’, 

klawisz środowiskowy, potoczny ‘strażnik więzienny’, 

korytarzowy więzienny ‘strażnik więzienny, któremu podlegają 

wszystkie cele przylegające do jednego korytarza’, 

łagiernik przestępczy ‘naczelnik więzienia, także: strażnik więzienny’, 

obywatel bramowy więzienny ‘wartownik w zakładzie karnym’, 

profos więzienny ‘strażnik w areszcie śledczym’; 

Pozostałe 54 hasła w różny sposób charakteryzują więźniów: 

- ze względu na rodzaj popełnionego przestępstwa lub specjalność 

przestępczą, np.: 

bokser więzienny ‘chuligan skazany na karę pozbawienia 

wolności za pobicie; sprawca rozboju’,  

dzieciorób więzienny ‘skazany za uchylanie się od płacenia 

alimentów’, 

kompotowy środowiskowy, więzienny ‘złodziej dokonujący kra-

dzieży w piwnicach lub kradnący drobne, małowartościowe rzeczy’,  

miner/minier więzienny ‘przestępca, np. włamywacz, który niszczy 

na miejscu włamania przedmioty, które mogłyby doprowadzić  

do jego wykrycia i ujęcia’; 

                                                                                                                                                            

polszczyzny pod redakcją Haliny Zgółkowej (opis semantyczny), [w:] Język. Religia. Tożsamość, t. XI, 

Język tożsamości, red. G. Cyran, E. Skorupska-Raczyńska, Gorzów Wielkopolski 2015, s. 135-144. 
14

  Podaję wyłącznie postać hasła, kwalifikator (jeżeli został odnotowany) oraz definicję znaczeniową. 

Pozostałe elementy artykułu hasłowego jako zbędne w tym kontekście pomijam. 
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- ze względu na doświadczenie więzienne, np.: 

belfer więzienny ‘więzień wyróżniający się wykształceniem  

i doświadczeniem’,  

debil więzienny ‘osoba odbywająca po raz pierwszy karę 

pozbawienia wolności’, 

drugoroczniak przestępczy ‘przestępca odsiadujący drugi rok 

kary więzienia’, 

frajer więzienny ‘więzień pierwszy raz karany’; 

- ze względu na wysokość odbywanej kary, np.: 

chrabąszcz przestępczy ‘osoba aresztowana lub odbywająca 

krótkoterminową karę pozbawienia wolności’, 

długoterminowiec więzienny ‘ten, który został skazany na długo-

letnie więzienie’, 

długowyrokowiec środowiskowy, więzienny ‘skazany na długo-

letnie więzienie’, 

dożywotniak potoczny, środowiskowy ‘osoba odbywająca karę 

pozbawienia wolności do końca życia’; 

- ze względu na pełnioną w więzieniu funkcję, np.: 

brygada słoneczko więzienny ‘grupa więźniów utrzymująca 

czystość w zakładzie karnym’, 

kalefaktor/kalifaktor więzienny ‘więzień funkcyjny, sprzątający  

w zakładzie karnym’. 

Pejoratywne określenia więźniów wiążą się najczęściej z jednoczesnym 

określeniem miejsca tak wartościowanego współwięźnia (bądź całej ich grupy)  

w nieformalnej społeczności. Są to w dużej mierze nazwy homoseksualistów  

i donosicieli, czyli osób stojących najniżej w przestępczej hierarchii, np.: 

cegielnia przestępczy ‘homoseksualista bierny, więzień lub przestępca 

młodociany, który przebywa w zakładzie poprawczym lub wychowawczym 

i zmuszany jest do odbywania praktyk seksualnych, więzień wykorzysty-

wany seksualnie przez współtowarzyszy’, 

cham więzienny ‘więzień najniższej kategorii w hierarchii świata 

przestępczego’,  

chamek lekki więzienny ‘skazany, który nie należy do nieformalnej grupy 

uprzywilejowanych, tzw. grypserów, lecz chce się im przypodobać’, 

cichodajka przestępczy, więzienny ‘skazany, który utrzymuje stosunki 

homoseksualne z wąską, ściśle określoną grupą skazanych mężczyzn’, 

cwel przestępczy, obelżywy ‘mężczyzna wykorzystywany seksualnie przez 

współtowarzyszy (np. więźniów z tej samej celi); bierny homoseksualista 

lub ktoś zgwałcony; stoi najniżej w hierarchii więziennej’, 
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frajer więzienny ‘więzień niedoświadczony, niezwiązany ze środowi-

skiem przestępczym, pogardzany, wykorzystywany, również seksualnie  

i prześladowany przez innych, zwłaszcza przez tzw. ludzi’, 

frajerska głowa więzienny ‘osobnik zdegradowany w środowisku 

przestępczym’, 

getto więzienny ‘najniższa kasta więźniów w celi, pogardzanych  

i wykorzystywanych przez doświadczonych przestępców’, 

gniot przestępczy ‘cwel, czyli mężczyzna wykorzystywany seksualnie 

przez współtowarzyszy’, 

kurwa przestępczy ‘bierny homoseksualista, wykorzystywany seksualnie  

w czasie odbywania kary w więzieniu’, 

laubzega więzienny ‘więzień, który nie jest związany ze środowiskiem 

przestępczym, pogardzany i wykorzystywany seksualnie’,  

mineciarz pogardliwy, wulgarny, ‘więzienny homoseksualista – mężczyzna 

kierujący swój pociąg seksualny do osób tej samej płci’, 

najemnik przestępczy, obelżywy ‘mężczyzna wykorzystywany seksualnie 

przez współtowarzyszy (np. więźniów z tej samej celi); bierny homo-

seksualista lub ktoś zgwałcony’. 

Przeciwstawne tym określeniom są nazwy więźniów (ich grup) należących 

do uprzywilejowanej warstwy społeczności więziennej, np.: 

apartheid przestępczy ‘nieformalna grupa skazanych, która rządzi 

społecznością więzienną’, 

człowiek więzienny ‘przestępca, który odpowiada wszelkim wymogom 

swojego środowiska: jest lojalny wobec innych przestępców, nie oszukuje 

wspólników, nie współpracuje z organami ścigania’, 

elita przestępczy ‘grupa doświadczonych przestępców lub więźniowie 

uważający się za wybrańców, lepszych od innych, ze względu na rutynę, 

doświadczenie  

i wykształcenie’, 

grypser środowiskowy ‘osoba posługująca się grypserą – gwarą więzienną, 

należąca równocześnie do nieformalnej grupy uprzywilejowanych 

więźniów’, 

herszt więzienny ‘przywódca grypserów w zakładzie karnym’,  

hrabiowie przestępczy, więzienny ‘nieformalna grupa skazanych, którzy 

rządzą w celi’, 

jaśnie pan przestępczy ‘przestępca należący do kasty tzw. ludzi’, 

król przestępczy ‘przywódca społeczności przestępczej, przywódca 

drugiego życia w więzieniu, poprawczaku itp.’, 

nadczłowiek więzienny ‘skazany należący do nieformalnej grupy 

rządzących w celi’, 
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sztab więzienny ‘elita skazanych, tzw. grypsujących, skupiająca ludzi  

z określonych regionów Polski’, 

sztama przestępczy ‘grupa przestępcza, spółka złodziejska, więzienna’, 

tuz środowiskowy ‘więzień posiadający dużo środków płatniczych, 

przeważnie papierowych i posługujący się pośrednikami w nielegalnym 

procederze – handlu na terenie zakładu karnego’. 

Nieliczne są nazwy osobowe odnoszące się do kobiet: 

biuralistka więzienny ‘skazana, która współpracuje z administracją 

zakładu karnego’, 

frajerka więzienny ‘więźniarka niedoświadczona, nieakceptowana  

w środowisku przestępczym, pogardzana, wykorzystywana i prześladowana 

przez inne’. 

2. Nazwy sposobów komunikowania się – 58 haseł (20,64%) 

Liczebność tego zbioru potwierdza tezę o ważności gwary więziennej  

w subkulturze osadzonych, których język może ranić równie dotkliwie jak 

fizyczna przemoc
15

. Grupę tę tworzą: 

- hiperonimy np.: 

bałak przestępczy, więzienny ‘tajemny żargon przestępczy lub 

więzienny’, 

gryps więzienny ‘nielegalny potajemny sposób porozumiewania się, 

gwara przestępcza, gwara więzienna’, 

grypsera środowiskowy ‘odmiana języka używana w środowisku 

przestępczym, zwłaszcza gwara więzienna’,  

cynkówka przestępczy ‘gwara przestępcza – nielegalne porozumiewa-

nie się skazanych w zakładzie karnym, sposoby i środki nielegalnego 

porozumiewania się więźniów’, 

dyktat przestępczy ‘grypsera, czyli odmiana języka używana przez 

ludzi ze świata przestępczego’, 

kmina środowiskowy, wychodzący z użycia ‘tajemna gwara prze-

stępcza i więzienna’; 

- szczegółowe określenia sposobów komunikowania się, np.:  

ajkowanie przestępczy ‘nielegalne porozumiewanie się w zakładzie 

karnym za pomocą alfabetu gestowego i słownego’,  

alfabet więzienny ‘system znaków, który służy do porozumiewania 

się za pomocą pukania w ścianę’, 
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  P. Moczydłowski, Drugie życie wiezienia, Warszawa 2002. 
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alfabet na gablach więzienny ‘system, który służy do porozumie-

wania się za pomocą znaków pokazywanych palcami; alfabet ręczny, 

alfabet palcowy, alfabet migowy’, 

alfabet twarzowy więzienny ‘sposób porozumiewania się za pomocą 

mimiki twarzy, stosowany często przez prostytutki’, 

grypsera telefon/grypsera na rękach/grypsera na witkach 

więzienny ‘alfabet ręczny’; 

- nazwy czynności, np.: 

bluzgać przestępczy ‘znieważać współwięźnia wyrazami z gwary 

więziennej, zastrzeżonej tylko dla uprzywilejowanych (w ich mnie-

maniu) więźniów’, 

brechać przestępczy ‘rozmawiać, mówić, gadać bez sensu, 

posługiwać się grypserą’, 

chodzi nawijka więzienny ‘mówi się, plotkuje się’, 

jechać grypserą/rzucać grypserą więzienny ‘nadużywać słownictwa  

z gwary przestępczej’, 

nawijać grypserą więzienny ‘posługiwać się gwarą więzienną’, 

spuszczać konia więzienny ‘podawać grypsy do innych cel na nitce,  

żyłce itp.’, 

wypukać przestępczy ‘przekazać wiadomość, pukając w ścianę celi’; 

- nazwy różnych typów wypowiedzi, np.: 

bluzg środowiskowy ‘przekleństwo z gwary więziennej’, 

gryps potoczny ‘w gwarze więziennej: list, który potajemnie, nie-

legalnie przesłano więźniowi lub przekazano od więźnia na zewnątrz, 

poza więzienie; zazwyczaj zawiera ściśle poufałą treść, pouczenie dla 

wspólników dotyczące rozprawy lub zeznań w czasie śledztwa, często 

ma też na celu zwabienie oficera dochodzeniowo-śledczego w pułapkę 

albo skierowanie śledztwa na fałszywe tory’, 

cienki gryps/gryps na lewo więzienny ‘synonimiczne określenie 

grypsu’, 

słodki gryps/gryps miłosny więzienny ‘liścik miłosny przekazywany 

między skazanymi, także homoseksualistami i lesbijkami’, 

zastawka przestępczy ‘formuła wypowiadana w celu oddalenia 

obelgi, obraźliwych słów: w rytuale więziennym zastawka działa jak 

formuła magiczna’; 

- nazwy przedmiotów służących do komunikowania się, np.:  

sputnik więzienny ‘rura do wydmuchiwania grypsów’, 

tuba więzienny ‘przyrząd w kształcie rury do podawania grypsów’; 

- charakterystyczne formuły słowne: 

spadaj/spadam więzienny ‘zwyczajowe zakończenie nielegalnej 

rozmowy prowadzonej za pomocą alfabetu ręcznego’. 
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3. Nazwy relacji międzyludzkich – 42 hasła (14,95%) 

Autor występujący pod pseudonimem Michał Lewandowski w książce  

Po wyroku pisał, że: 

człowiek zamknięty w klatce parszywieje: dobre cechy własnego 

charakteru, [...] schodzą w cień. Z przerażeniem widzisz, że coraz 

bardziej biorą w tobie górę złe, destrukcyjne emocje i postawy: bunt, 

przekora, pogarda dla współtowarzyszy, złośliwość, pochwała obłudy  

i cynizmu, kult prymitywnego cwaniactwa
16

.  

Reakcją na pozbawienie wolności staje się bowiem albo otępienie, albo walka  

o własne znaczenie. Niejednokrotnie poczucie przewagi za kratami zdobywa sie 

poprzez znęcanie się nad współwięźniami o niższej pozycji. Nic zatem 

dziwnego, że w zbiorze tym znalazły się przede wszystkim nazwy relacji, 

zachowań negatywnych oraz związanych z nimi przedmiotów, np.: 

bałagan w grypserze więzienny ‘upadek zasad etosu więziennego’, 

berło więzienny ‘szmata lub szczotka umoczona w ubikacji, która służy do 

uderzania współwięźnia w twarz’,  

być na boku przestępczy, więzienny ‘być zdegradowanym w środowisku 

więziennym’, 

dołek więzienny ‘sankcja wymierzona przez grupę przestępców 

niesolidarnemu przestępcy: izolowanie go od grupy’,  

dostać kopa więzienny ‘zostać zaliczonym do nieformalnej grupy 

frajerów’, 

frajerska gierka więzienny ‘gra więzienna, w wyniku której przegrany 

zostaje zdegradowany do nieformalnej grupy frajerów’,  

gnoić przestępczy ‘degradować kogoś z uprzywilejowanych nieformal-

nych grup grypsujących lub festów do prześladowanej i wykorzystywanej 

przez nich nieformalnej grupy tzw. frajerów lub cweli’, 

grypsera więzienny ‘niepisane normy i zasady postępowania skazanych  

w zakładzie karnym oraz wychowanków w zakładach poprawczych lub 

wychowawczych; etos więzienny’, 

kręcić aferę więzienny ‘prześladować kogoś’, 

kropidło więzienny ‘szmata lub szczotka do zamiatania, umoczona  

w ubikacji lub w kuble z nieczystościami, którą uderza się więźnia  

w twarz, degradując go tym samym do grupy cweli, czyli homoseksualistów 

biernych’, 

posłany na dołek więzienny ‘skazany przez przestępców na izolację, 

pogardzany i prześladowany przez pozostałych więźniów’, 
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spadać na dół/w dół więzienny ‘zostać zdegradowanym do nieformalnej 

grupy tzw. frajerów lub grupy tzw. cweli (homoseksualistów biernych)’, 
spanikować przestępczy ‘zostać zdegradowanym do kasty frajerów’. 

Rozładowaniu negatywnych emocji służą różnorodne praktyki 

samookaleczenia się. PSWP odnotował 12 określeń z tego zakresu, np.: 

białaczka przestępczy, więzienny ‘rodzaj samouszkodzenia, który polega 

na samookaleczeniu się i znacznym upływie krwi’, 

chińskie strepto więzienny ‘samouszkodzenie polegające na wstrzyknię-

ciu do żyły kwaśnego mleka’, 

choinka więzienny ‘przedmiot z drutu w kształcie choinki, który służy  

do samouszkodzenia’, 

helikopter więzienny ‘jeden ze sposobów samouszkodzenia polegający na 

połknięciu dwóch skręconych drutów w celu pokaleczenia przewodu 

pokarmowego’, 

iść na krew więzienny ‘pociąć się, przebić się nożem’, 

kotwica więzienny ‘przyrząd z drutu służący do kaleczenia przełyku’, 

spaść na kocioł więzienny ‘dokonać samouszkodzenia, połknąć coś 

twardego’. 

W zbiorze tym znalazły się tylko dwa hasła o pozytywnym – w odczuciu 

przebywających za kratami osób – nacechowaniu: 

dźwignięcie przestępczy, więzienny ‘przywrócenie frajerowi przywilejów 

człowieka’, 

powrót do grypsery więzienny ‘przywrócenie uprawnień przestępcy, 

który utracił je, gdyż sprzeniewierzył się swojemu środowisku; 

awansowanie go z nieformalnej grupy frajerów do kasty przestępców 

uprzywilejowanych’. 

4. Nazwa realiów więziennych – 36 haseł (12,81%) 

Do tej grupy zaliczyłam: 

- hiperonimiczne określenia czasu spędzanego przez więźniów  

w zakładzie karnym, np.:  

bimbanie przestępczy ‘przebywanie w areszcie, odbywanie kary’, 

dymać więzienny ‘odbywać karę pozbawienia więzienia’, 

opękać od dzwonka do dzwonka przestępczy ‘odbyć karę pozbawie-

nia wolności w całości’, 

garować przestępczy ‘przebywać w areszcie, odbywać karę w zakładzie 

karnym lub poprawczym’, 

kiblować więzienny ‘odsiadywać karę więzienia’,  

kiwać przestępczy ‘odbywać karę pozbawienia wolności, przebywać 

w areszcie’; 
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- wyrazy związane z realiami kary pozbawienia wolności, charakte-

rystycznymi przedmiotami i zachowaniami, np.: 

anglik więzienny ‘specjalny rodzaj wizjera, przez który widać  

w zmniejszonej skali wydłużoną celę i znajdujące się w niej osoby’, 

bindować za frajer przestępczy ‘siedzieć w więzieniu niewinnie’, 

blenda więzienny ‘osłona okna w celi wykonana z blachy lub zbrojo-

nego matowego szkła umocowana skośnie w celu zapobiegania 

nielegalnemu kontaktowaniu się skazanych, zwykle w aresztach 

śledczych; także: kraty w oknie lub okno’, 

czaj jechać przestępczy ‘uprawiać nielegalny handel herbatą  

w zakładzie karnym’, 

dorobić się więzienny ‘zostać skazanym za popełnione przestępstwa 

podczas pobytu w zakładzie karnym’, 

działobitnia przestępczy ‘rodzaj gry więziennej, uderzenia w czoło’, 

judasz więzienny ‘otwór w drzwiach celi więziennej umożliwiający 

strażnikom więziennym obserwowanie wnętrza celi’, 

lojalka więzienny ‘przepustka z więzienia’,  

oczko więzienny ‘wizjer w drzwiach, otwór w drzwiach celi do 

wzrokowej kontroli skazanych’, 

pajda przestępczy ‘wyrok sądowy’, 

pocałunek przez kratę więzienny ‘odwiedziny krewnych lub 

znajomych’, 

przepustka przestępczy ‘warunkowe umorzenie kary pozbawienia 

wolności’, 

spadać na kabaret przestępczy ‘być przeniesionym karnie do celi 

izolacyjnej’, 

warunek środowiskowy, przestępczy ‘przedterminowe zwolnienie  

z zakładu karnego’. 

W grupie tej znalazły się 3 nazwy posiłków: 

kaczy żer więzienny ‘makaron z białym serem’, 

srebrny obiad/srebrne danie więzienny ‘kasza’. 

5. Wyrazy związane z wymiarem sprawiedliwości – 32 hasła (11,39%) 

W grupie tej umieściłam funkcjonujące w środowisku przestępczym 

określenia wyroków sadowych, często z uwzględnieniem specyfiki popełnionych 

przestępstw lub wysokości zasądzonej kary, np.: 

chrabąszcz 1. przestępczy ‘wyrok sądowy z zawieszeniem wykonywania 

kary pozbawienia wolności’, 2. przestępczy ‘wyrok sądowy w wysokości 

5 lat pozbawienia wolności’, 

chusteczka przestępczy ‘kara śmierci’, 
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ćwiartka przestępczy ‘wyrok sądowy, skazujący na 25 lat pozbawienia 

wolności’, 

do dechy przestępczy ‘dożywocie’, 

dokoła Wojtek/dookoła Macieju/dookoła chałupka przestępczy ‘kara 

dożywotniego więzienia’, 

dupa więzienny ‘kara pozbawienia wolności za pobicie lub zgwałcenie 

kobiety albo za gwałt homoseksualny’, 

duży klops/duża pajda przestępczy ‘wysoki wyrok sądowy’, 

garować za damski bokser przestępczy ‘odbywać karę za pobicie 

kobiety’, 

garować za napad z kindybałem w ręku przestępczy ‘odbywać karę  

za zgwałcenie’, 

garować trojaka przestępczy ‘przebywać w zakładzie karnym 3 lata’, 

kapelusz środowiskowy, więzienny ‘kara śmierci’, 

kiwać za jucht przestępczy ‘odbywać karę za kradzież’, 

krawat więzienny ‘kara śmierci w ogóle albo kara śmierci przez 

powieszenie’,  

na kolec więzienny ‘włamanie przy wykorzystaniu wytrycha’, 

na kratę/na kraty więzienny ‘o włamaniu: dokonać włamania forsując 

kratę; włamanie przez kraty’, 

piętnastka przestępczy ‘kara 15 lat pozbawienia wolności’, 

siedzieć za łba przestępczy ‘odbywać karę za zabójstwo’, 

siedzieć za piąstkę/za garstkę przestępczy ‘odbywać karę pozbawienia 

wolności za pobicie’, 

umrzeć z krawatem na szyi więzienny ‘umrzeć przez powieszenie, 

zginąć na szubienicy’. 

6. Nazwy miejsc – 27 haseł (9,61%) 

W grupie tej umieściłam nazwy różnego rodzaju cel oraz ich części,  

a także wydzielonych administracyjnie obszarów więzienia, niekiedy niedostęp-

nych dla osadzonych. Hasła tej grupy odnoszą sie do: 

- ujmowanego ogólnie zakładu karnego, np.: 

akademia przestępczy ‘areszt, zakład karny’, 

dziupla przestępczy ‘areszt’, 

skrytka pocztowa przestępczy ‘wiezienie’; 

- celi izolacyjnej np.:  

bączek więzienny ‘cela izolacyjna w zakładzie karnym’, 

boks więzienny ‘cela izolacyjna w zakładzie karnym’,  

but więzienny ‘cela izolacyjna’, 

dziupla przestępczy ‘cela izolacyjna w zakładzie karnym’, 

kacet więzienny ‘cela izolacyjna’; 
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- celi zajmowanej przez osoby stojące najniżej w więziennej hierarchii, 

np.: 

burdel przestępczy, więzienny ‘cela, w której przebywają 

homoseksualiści’, 

frajerska cela więzienny ‘cela w zakładzie karnym, w której prze-

bywają frajerzy’,  

harem więzienny ‘cela lub miejsce w celi wydzielone dla skazanych 

należących do grupy frajerów’, 

oddział frajerski/frajerskie więzienie więzienny ‘oddział w zakładzie 

karnym, więzienie, w którym przebywają osobnicy zdegradowani 

przez środowisko przestępców’; 

- placu spacerowego, np.: 

chodak więzienny ‘plac spacerowy w zakładzie karnym’, 

kierat przestępczy ‘plac przeznaczony do spacerów’, 

spacerniak więzienny ‘podwórze więzienne, miejsce spacerowania 

więźniów’, 

stadion więzienny ‘plac spacerowy’; 

- określonych miejsc w celi, np.: 

alejka więzienny ‘przestrzeń między łóżkami w celi’, 

koleba/koliba więzienny ‘miejsce do spania, odpoczynku; łóżko, koja’,  

tramwaj więzienny ‘miejsce między łóżkami ustawionymi równolegle 

do siebie, w którym zmuszeni są przybywać nowo przybyli skazani  

do chwili ich rozpoznania i zaliczenia do grupy frajerów lub git ludzi’. 

7. Nazwy przedmiotów – 17 haseł (6,05%) 

Jest to najmniejsza wydzielona przeze mnie grupa. Jednakże biorąc pod 

uwagę ubóstwo desygnatów świata za kratami, fakt ten nie powinien być żadnym 

zaskoczeniem. Przykładowo: 

agregat więzienny ‘prymitywna grzałka do gotowania herbaty sporzą-

dzona nielegalnie przez skazanych w zakładzie karnym’,  

bumaga przestępczy, więzienny ‘książka’,  

dewiza przestępczy ‘papieros, który w wiezieniu służy jako środek 

zamienny i za który wszystko można kupić’, 

hawaj więzienny ‘papieros zrobiony z kory lub siana wyjętego z materaca, 

z trocin, z suchych liści i kawałka gazety’, 

kiereja przestępczy ‘płaszcz; także: płaszcz więzienny’, 

mojka przestępczy, więzienny ‘żyletka, także oprawiona w korek lub 

drewno, używana przez kieszonkowców do przecinania kieszeni’. 

Podsumowując, wyekscerpowany materiał tworzy swoisty zbiór 

nominatywny – gwarę środowiskową zdolną opisać realia otaczające człowieka 

odbywającego karę pozbawienia wolności, realia, z którymi styka się on na co 
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dzień. Ponadto wiele funkcjonujących tu nazw ma zabarwienie emocjonalne – 

charakter subiektywno-wartościujący. Język więźniów obfituje bowiem w słow-

nictwo ekspresywne, wprawdzie często już znane językowi ogólnemu, ale 

otrzymujące nowe – zwykle przenośne – znaczenie. Jego dobre opanowanie 

stanowi za kratami wyznacznik pozycji społecznej, pełni rolę lingwistycznego 

spoiwa drugiego (nielegalnego) życia w zakładach karnych. Jak bowiem ocenia 

Oryńska, ,,posiadanie własnego modelu komunikacji pozwala na zaspokojenie 

wielu potrzeb psychicznych więźnia. Należą tu takie potrzeby jak bezpieczeń-

stwa, przynależności, znaczenia itd., które są uważane za podstawowe potrzeby 

psychiczne człowieka”
17

. 
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Remarks on prison vocabulary and phraseology in Praktyczny słownik współczesnej 

polszczyzny [The Practical dictionary of modern Polish language], ed. H. Zgółkowa 

Abstract 

The aim of this article is to exhibit prison vocabulary and phraseology included  

in Praktyczny słownik współczesnej polszczyzny [The Practical dictionary of modern 

Polish language], ed. H. Zgółkowa as well as present the semantic analysis of the lexis.  
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On the basis of the collected materials, it has been concluded that the basic 

characteristic of prison lexis is a substantial narrowing of the world view. However, 

thematic vocabulary related to living conditions – taking into account the poverty  

of designata – is very rich. Many vocabulary items used in prison jargon are 

emotionally loaded, which testifies to subjective and evaluative character. The language 

of prisoners is abundant in expressive vocabulary, which in fact is already known in the 

general language, but here, it receives new, usually metaphorical, meaning.  

Keywords: lexicography, prison vocabulary and phraseology 

 


