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Definicje terminów rzemieślniczych  

w internetowych słownikach haseł krzyżówkowych. 

Część 2. Nazwy ogólnorzemieślnicze 

Streszczenie 

Celem artykułu jest próba analizy definicji haseł krzyżówkowych należących  

do terminologii rzemieślniczej, które zarejestrowane zostały w 2 internetowych leksy-

konach. Dla 7 nazw wykonawców czynności związanych z rzemieślniczą obyczajo-

wością zamieszczono 97 definicji krzyżówkowych.  

Analiza określeń krzyżówkowych pozwoliła na sformułowanie wniosków 

dotyczących zarówno budowy tychże definicji, jak i postrzegania rzemieślników przez 

użytkowników języka. Definicje formułowane są na kilka sposobów, a tworzywem 

większości jest terminologia rzemieślnicza, wykorzystuje się też słownictwo należące 

do języka ogólnego polszczyzny, sporadycznie słownictwo należące do odmiany 

potocznej i gwary. 

Analiza semantyczna zgromadzonego zbioru określeń krzyżówkowych umożliwia 

rekonstrukcję zawartego w nich pozytywnego obrazu rzemiosła i rzemieślników i poka-

zuje, w jaki sposób twórcy krzyżówek i krzyżówkowicze interpretują ten fragment 

rzeczywistości. 

Słowa kluczowe: terminologia, słownictwo, rzemiosło, krzyżówki 

Analiza określeń krzyżówkowych nazw wykonawców czynności rzemiosł  
w drewnie zamieszczonych w internetowych słownikach haseł krzyżówkowych 

dowiodła, że definicje haseł krzyżówkowych stanowią interesujący materiał dla 

badaczy języka1. Takie użycia języka mają utrwalone miejsce w zachowaniach 

użytkowników polszczyzny, a są rzadko opisywane. Tymczasem sposób definio-

wania opisów krzyżówkowych pozwala pokazać, jak myślą o świecie, postrzegają 

i interpretują rzeczywistość twórcy krzyżówek i potencjalni krzyżówkowicze. 

                                                           
1
  Por. R. Janicka-Szyszko, Definicje terminów rzemieślniczych w internetowych słownikach haseł 

krzyżówkowych, cz. 1, Nazwy wykonawców czynności (materiał złożony do druku). 
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Krzyżówka w ciągu ponad 100 lat swego istnienia stała się popularną formą 
rozrywki

2, której istotą jest odgadnięcie zagadki literowej3
 nazywanej też opisem 

krzyżówkowym, definicją lub określeniem wyrazu4
 i wpisanie we właściwe 

miejsce diagramu wyrazu, najczęściej rzeczownika w mianowniku – nazywanego 

rozwiązaniem krzyżówkowym, hasłem, hasłem krzyżówkowym5. Rozwiązywanie 

krzyżówek wymaga od krzyżówkowiczów kompetencji językowych (w zależno-

ści od trudności zagadek – od przeciętnych po wyjątkowe), ale także wiedzy  
np. o kulturze, obyczajowości, religii, historii. W ostatnich latach pomoc stanowią 

zasoby Internetu
6, w tym możliwość korzystania z internetowych słowników 

haseł krzyżówkowych, takich jak Wielki Leksykon Krzyżówkowy LEXIC.PL
7
  

i Internetowy Leksykon Krzyżówkowicza8. Twórcy obu zbiorów informują o dużej 

liczbie zamieszczonych haseł (WLK – 474 718 haseł, ILK – 194 874 hasła9
). 

Cechę charakterystyczną tych stron internetowych stanowi nie tylko możliwość 
znalezienia różnorodnych definicji krzyżówkowych do danego hasła – co przy-

pomina nieco słowniki językowe i jest wykorzystywane przez twórców krzy-

żówek – ale i możliwość odkrycia szukanego hasła krzyżówkowego „po opisie”10
, 

z czego krzyżówkowicze korzystają. 

Celem artykułu jest próba analizy definicji haseł krzyżówkowych należą-

cych do terminologii rzemieślniczej, które zamieszczone zostały w internetowych 

leksykonach, i określenie na tej podstawie obrazu rzemieślników z dużą dozą 

prawdopodobieństwa funkcjonującego w świadomości twórców krzyżówek  

i krzyżówkowiczów. Przedmiotem badań objęto określenia nazw wykonawców 
czynności związanych z rzemieślniczą obyczajowością, takich jak: czeladnik, 

majster, mistrz, partacz, rzemieślnik, terminator, uczeń11. Nazwy te odzwierciedlają 

                                                           
2
  Więcej o historii i współczesności krzyżówek zob. ibidem. 

3
  Krzyżówka – zagadka literowa polegająca na wpisywaniu odgadywanych wyrazów w rubryki krzyżu-

jące się ze sobą. Uniwersalny słownik języka polskiego, t. 2, red. S. Dubisz, Warszawa 2008, s. 339, 

(dalej USJP). 
4
  Por. http://www.lexic.pl/ [dostęp: 2.01.2015], http://www.krzyzowki.info/ [dostęp: 2.01.2016]. 

5
  Por. http://www.rozrywka.waw.pl/krzyzowki-jolki-zadania-diagramowe [dostęp: 2.01.2016]. Autorzy 

piszą, że wyrazy odgadywane „w zasadzie powinny być rzeczownikami w mianowniku, nie powinny 
być ani zbyt często pojawiające się w krzyżówkach („oklepane”) ani zbyt specjalistyczne”. Por. też 
http://www.lexic.pl/ [dostęp: 2.01.2016], http://www.krzyzowki.info/ [dostęp: 2.01.2016]. 

6
  O rozwoju Internetu w Polsce zob. np. https://pl.wikipedia.org/wiki/Internet_w_Polsce [dostęp: 

2.01.2016]. 
7
  http://www.lexic.pl/ (dalej WLK) [dostęp: 2.01.2016]. 

8
  http://www.krzyzowki.info/ (dalej ILK) [dostęp: 2.01.2016]. 

9
  Według danych z 2.01.2016 liczba haseł w WLK wzrosła o ponad 17 tysięcy natomiast w ILK 

pozostała bez zmian. Por. R. Janicka-Szyszko, op. cit., oraz informacje na stronach obu słowników: 
http://www.lexic.pl/, [dostęp: 2.01.2016] i http://www.krzyzowki.info/ [dostęp: 2.01.2016]. 

10
  http://www.lexic.pl/ [dostęp: 2.01.2016]. 

11
  Ponieważ rozwiązania krzyżówkowe nie są zamieszczane w układzie alfabetycznym, nie ma możli-

wości wyekscerpowania materiału badawczego, sprawdzając hasło po haśle. Podstawą badania stał się 
materiał wyekscerpowany z innych opracowań leksykograficznych, przede wszystkim ze Słownika 
języka polskiego, t. 1-8, red. J. Karłowicz, A. A. Kryński, W. Niedźwiedzki, Warszawa 1900-1927 

(dalej SW). Materiał ze SW wyekscerpowany został w związku z prowadzonymi przeze mnie 
badaniami nad słownictwem rzemiosł w drewnie. 
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drogę zawodową mężczyzn chcących być rękodzielnikami i panującą hierar-
chiczność, co związane było z działalnością korporacji zawodowych. Cechy 

zajmowały się, wśród wielu innych kwestii12, pracą rzemieślników, związanymi 

z nią przepisami prawa, edukacją, zwyczajami. To one regulowały system eduka-

cji zawodowej, to one nadawały stopień najwyższy w rzemieślniczej hierarchii, 

to one zamykały się na nowych członków, co skutkowało rozwojem rzemiosła 

pozacechowego. Dla nazw – czeladnik, majster, mistrz, partacz, rzemieślnik, 

terminator, uczeń13
 – w internetowych słownikach haseł krzyżówkowych 

zamieszczono 97 definicji krzyżówkowych. W artykule uwzględnione zostały 

tylko te opisy, które bezpośrednio odwołują się do rzemiosła, takie jak np. określe-

nie hasła uczeń ‘kandydat na czeladnika’, natomiast pominięte zostały takie, które 

mają charakter ogólny, jak definicja ‘osoba pobierająca naukę’ lub wyraźnie 

odwołują się do rzeczywistości innej niż rzemieślnicza, tak jak opis ‘licealista lub 
gimnazjalista’. Najliczniejszą grupę stanowi 20  określeń hasła majster. Niewiele 

mniej definicji – po 19 – odnotowano dla wyrazów czeladnik i rzemieślnik.  

W internetowych słownikach odnajdujemy 13 określeń hasła terminator i 10 – 

mistrz. Po osiem opisów krzyżówkowych zanotowano do wyrazów partacz i uczeń. 

Sposoby definiowania haseł krzyżówkowych 

Chociaż autorzy badanych słowników posługują się wieloma terminami typo-

wymi dla słownikarstwa, sposób doboru haseł i konstruowania definicji nie zawsze 

są zgodne z praktyką leksykograficzną14. Opisy krzyżówkowe – inaczej niż arty-

kuły hasłowe w słownikach językowych – nie muszą zawierać „informacji skła-

dających się […] na obraz desygnatu określanego zakodowaną w haśle nazwą”15
. 

Stąd obecność nie tylko synonimów i definicji znaczeniowych, ale też metafor, 

                                                           
12

  Początki funkcjonowania cechów w Polsce związane były z organizacją miast na prawie niemieckim. 
Zob. I. Ihnatowicz, A. Mączak, B. Zientara, J. Żarnowski, Społeczeństwo polskie od X do XX wieku, 

Warszawa 1996, s. 131. Cechy zajmowały się np. regulacją zaopatrzenia, kontrolą produkcji, jakością 
pracy, cenami. Por. A. Rutkowska-Płachcińska, Wyniki przemian osadniczych i rozwoju produkcji, 

[w:] Historia kultury materialnej Polski w zarysie, t. 2, red. A. Rutkowska-Płachcińska, Wrocław–
Warszawa–Kraków–Gdańsk, 1978, s. 240-241. Jak wskazują badacze, cechy „spieszyły swym członkom 

z pomocą w razie nieszczęść czy kłopotów osobistych, wspomagały wdowy i sieroty, organizowały 
wspólne życie towarzyskie i religijne”. I. Ihnatowicz, A. Mączak, B. Zientara, J. Żarnowski, op. cit.,  
s. 132. O roli cechu w życiu rzemieślników zob. też: W. Najdus, Rodzina i domownicy rzemieślnika 
polskiego w latach 1772–1918 na podstawie materiałów małopolskich, [w:] Społeczeństwo polskie 
XVIII i XIX wieku. Studia o rodzinie, red. J. Leskiewiczowa, Warszawa 1991, s. 13-80; M. Ferenc, Czasy 

nowożytne, [w:] Obyczaje w Polsce. Od średniowiecza do czasów współczesnych, red. A. Chwalba, 

Warszawa 2006, s. 188-189; D. Kałwa, Polska doby rozbiorów i międzywojenna, [w:] Obyczaje  

w Polsce, op. cit., s. 298-301. 
13

  Por. J. Żurawska-Chaszczewska, hasła czeladnik, majster, mistrz, partacz, rzemieślnik, terminator, 

uczeń, Słownik rzemiosł skórzanych, Gorzów 2012, s. 189, 190, 191, 193, 194. 
14

  Więcej na ten temat zob. R. Janicka-Szyszko, op. cit. 
15

  E. Skorupska-Raczyńska, Dykcjonarz Michała Amszejewicza na tle nowopolskich słowników wyrazów 
obcych, Gorzów Wielkopolski 2004, s. 15. Por. też S. Kania, J. Tokarski, Zarys leksykologii i leksyko-

grafii polskiej, Warszawa 1984, s. 226-228. 
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frazeologizmów, paremii, odwołań do skojarzeń, wiedzy o świecie, kulturze, 
religii, historii

16
.  

Bliższy ogląd zgromadzonych 97 definicji pozwala na wyodrębnienie kilku 

sposobów formułowania zagadek językowych, których rozwiązanie stanowią 
nazwy wykonawców czynności związanych z rzemieślniczą obyczajowością.  

Do najczęściej wykorzystywanych należą określenia wyrazu, w których autorzy 

posługują się informacjami związanymi z drogą zawodową rękodzielników. Była 
ona ściśle określona a punkt wyjścia stanowił trójczłonowy podział, jak pisze  

M. Bogucka, „na szczeble: uczeń – czeladnik – mistrz”17, co potwierdzają inni 

badacze rzemieślniczej obyczajowości: „hierarchia ustanowiona przez rzemieślni-
ków w warsztacie i w cechu opierała się na stopniach przygotowania zawodowego: 

terminator – czeladnik – majster”18
.  

Wszystkie określenia hasła uczeń związane są, co zrozumiałe, z kształce-

niem przyszłego mistrza rzemieślniczego19. Określenia wyrazu uczeń ‘ten, kto 

praktykuje w jakimś zawodzie, uczy się zawodu w zakładzie rzemieślniczym, 

produkcyjnym, handlowym; praktykant, terminator’20
 bezpośrednio odwołują się 

do definicji słownikowej: ‘praktykant, terminator’, ‘terminator pobierający 

nauki’, ‘dawn. terminator, elew’; wskazują na specyfikę edukacji, która polega na 

zdobywaniu wiedzy i umiejętności bezpośrednio w warsztacie, u wykwalifiko-

wanego rzemieślnika: ‘kwalifikacje zdobywa pod kierunkiem majstra’, ‘stażysta 

u majstra’, ‘sztyft21
 u rzemieślnika’, ‘terminuje u mistrza’. Podstawą jednego 

określenia stało się odwołanie do kolejnego szczebla rzemieślniczej hierarchii 
‘kandydat na czeladnika’.  

Synonimem wyrazu uczeń w znaczeniu ‘pobierający naukę rzemiosła  
u majstra’22

 jest słowo terminator. Spośród 13 definicji zamieszczonych w bada-

nych słownikach, 12 stanowią te związane z edukacją. W większości definicji, 
podobnie jak w przypadku określeń hasła uczeń, wskazuje się na rolę majstra 

                                                           
16

  Redaktorzy serwisu internetowego rozrywka.waw.pl, oczekują też, aby określenia haseł „były 
zagadkowe i lakoniczne, a zarazem przystępne i trafne” Por. http://www.rozrywka.waw.pl/krzyzowki-

jolki-zadania-diagramowe [dostęp: 2.01.2016]. 
17

  M. Bogucka, Rzemiosło w latach 1526-1720, [w:] Z dziejów rzemiosła warszawskiego, red. B. Grochul-

ska, W. Pruss, Warszawa 1983, s. 115. Por. też E. Koczorowska-Pielińska, Rzemiosło do 1525 r.  
[w:] op. cit., s. 54. 

18
  W. Najdus, op. cit., s. 45.  

19
  Nauka rzemiosła miała charakter praktyczny. Młodego człowieka (najczęściej mającego 15-16 lat,  

w niektórych przypadkach już 12 lat) oddawano do terminu w warsztacie rzemieślniczym na 
kilkuletni okres nauki (w zależności od trudności i atrakcyjności zawodu, wieku ucznia i ugody 
zawartej z majstrem mogło to trwać od 3 do 7 lat). Więcej na ten temat zob. W. Najdus, op. cit., s. 27. 

Autorka zwraca również uwagę, że „terminator, zwany „chłopcem” […] był podopiecznym majstra. 
[…] Rzemieślnik miał chłopca nie tylko wyuczyć zawodu […], lecz także wychować na uczciwego, 
pracowitego i bogobojnego obywatela”, s. 34. Więcej zob. s. 35-37; por. też Z dziejów rzemiosła 
warszawskiego, red. B. Grochulska, W. Pruss, Warszawa 1983, s. 54, s. 115, s. 306-307, s. 365. 

20
  USJP, t. 4, s. 200. 

21
  Sztyft w gwarze poznańskiej oznacza ucznia w zakładzie rzemieślniczym; nowicjusza. Por. Słownik 

gwary miejskiej Poznania, red. M. Gruchmanowa, B. Walczak, Warszawa–Poznań 1997, s. 397. 
22

  USJP, t. 4, s. 56. 
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(mistrza) w nauce terminatora: ‘na stażu u majstra’, ‘na praktyce u mistrza’, 
‘rzemiosła uczy się u majstra’, ‘u majstra uczy się’, ‘uczeń na praktyce u maj-

stra’, ‘uczył się fachu u majstra’, ‘stażysta u majstra’; lub dążenie do osiągnięcia 

tego szczebla rozwoju zawodowego ‘kandydat na majstra’. W 4 definicjach 

przywołane zostały wyrazy bliskoznaczne, podkreślające najważniejsze zajęcie 
terminatora u rzemieślnika: ‘uczeń’, ‘uczeń – rzemieślnik’, ‘dawn. uczeń, prakty-

kant, stażysta’, ‘praktykant’.  
Po kilku latach nauki terminator zdawał egzamin23

, a potwierdzeniem zdo-

bycia kolejnego szczebla zawodowego był obrządek cechowy, tzw. wyzwoliny24
. 

Wyzwolony uczeń stawał się czeladnikiem – fachowo wykwalifikowanym  

i zapisanym do danego cechu pracownikiem, podmajstrzym
25. Wśród dziewiętnastu 

opisów krzyżówkowych hasła czeladnik dwa nawiązują do wcześniejszego etapu 
kształcenia: ‘terminował do niedawna’, ‘był w terminie’; a w pięciu mowa jest 
o nauce: ‘kwalifikacje zdobywa pod kierunkiem majstra’, ‘uczeń majstra’,  
u majstra uczy się’, ‘praktykant u majstra’, ‘praktykuje pod okiem majstra’. 
Chociaż powinnością czeladnika było doskonalenie się w rzemiośle, znaczenie 
czterech ostatnich nie jest precyzyjne, gdyż wykorzystane w nich rzeczowniki 
uczeń, praktykant oraz czasowniki uczyć się, praktykować odsyłają do pierw-

szego szczebla rzemieślniczej edukacji26
 a relacje majstra z czeladnikiem były 

luźniejsze niż z terminatorem27. W dziewięciu definicjach wskazuje się na pozycję 

zawodową czeladnika, który, zanim został samodzielnym rzemieślnikiem, musiał 
doskonalić swoje umiejętności w warsztacie majstra, dostając, jako pracownik 
najemny, za swoją pracę, w przeciwieństwie do terminatora, zapłatę28: ‘dawn. 
wykwalifikowany rzemieślnik pracujący u majstra’, ‘majstruje pod okiem 

majstra’, ‘pracuje pod kierunkiem majstra’, ‘pracuje pod okiem majstra’, 
‘rzemieślnik pracujący pod nadzorem majstra’, ‘rzemieślnik wykwalifikowany 
pracujący pod kierunkiem majstra’, ‘pod majstrem’, ‘podwładny majstra’, 
‘towarzysz, wyzwolony i zatrudniony u majstra’. Ośrodkiem trzech określeń 
jest informacja o możliwościach dalszego rozwoju zawodowego czeladnika: 
‘jeszcze nie majster’, ‘kandydat na majstra’, ‘będzie mistrzem’. 

Czeladnik, który chciał osiągnąć kolejny stopień rozwoju zawodowego, 
po wielu latach nauki i zdobywania doświadczenia

29
 musiał wykonać trudne 

                                                           
23

  Zgodnie ze zwyczajem terminator uzyskiwał odpowiednie uprawnienia po złożeniu egzaminu  
na czeladnika. Pasowaniu na czeladnika towarzyszył obrządek cechowy. Por. Ilustrowana encyklopedia 

Trzaski, Everta i Michalskiego, t. 4, red. S. Lam, Kraków 1928, s. 1014. 
24

  SW, t. 7, s. 1119. 
25

  SW, t. 1, s. 381. 
26

  Por. przypis 19. 
27

  W. Najdus, op. cit., s. 37. Więcej zob. s. 38 i 39, 40, 41, 42. 
28

  Więcej o pracy czeladnika u majstra zob. ibidem, s. 27, 37-42; I. Ihnatowicz, A. Mączak, B. Zientara, 

J. Żarnowski, op. cit., s. 134; Z dziejów rzemiosła warszawskiego, op. cit., s. 54, s. 111-115, s. 307,  

s. 365-365. 
29

  Zwykle od wpisu do terminu do uzyskania majsterii mijało 10-12 lat, lecz mogło to trwać nawet  
18-20 lat. Za: W. Najdus, op. cit., s. 28.  
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zadanie wyznaczone przez starszych cechu, tzw. pracę mistrzowską, majster-

sztyk
30. Po jej uznaniu przez doświadczonych mistrzów cech rzemieślników 

nadawał kandydatowi najwyższy stopień31. Nowy mistrz stawał się pełno-

prawnym członkiem cechu po „wyprawieniu współtowarzyszom obowiązującej 
uczty i wniesieniu przepisanych opłat”32. Jako majster miał prawo prowadzić 
własny warsztat, kształcić uczniów i zatrudniać czeladników33. Spośród dwu-

dziestu definicji krzyżówkowych hasła majster szesnaście związanych jest z drogą 

zawodową majstra i prawami przez niego nabytymi. W dwóch określeniach 
uwypukla się osiągnięty awans: ‘czeladnik po awansie’, ‘już nie czeladnik’. 
Informacje o kształceniu uczniów przez majstra zawarte są w siedmiu opisach: 

‘rzemieślnik szkolący uczniów’, ‘rzemieślnik szkolący uczniów w swoim 
rzemiośle’, ‘szkoli terminatorów’, ‘terminatorów szkoli’, ‘szkoli uczniów w rze-

miośle’, ‘szkoli uczniów w swoim rzemiośle’, ‘uczniów szkoli w rzemiośle’. 
Prawo majstra do zatrudniania czeladników i zwierzchności nad nimi wykorzy-

stane zostało w czterech definicjach: ‘kieruje czeladnikami’, ‘nadzoruje pracę 

czeladników’, ‘przełożony czeladników’, ‘zwierzchnik czeladników’; zaś w dwóch 

podkreślono jego rolę w dalszym rozwoju zawodowym przyszłych mistrzów: 
‘rzemieślnik szkolący czeladników’, ‘szkoli czeladników’. Sporadycznie 
wykorzystuje się informacje o prowadzeniu przez majstra własnego warsztatu, 
jak w opisie ‘rzemieślnik samodzielnie prowadzący warsztat rzemieślniczy’. 

Spośród dziewięciu definicji mistrza ‘rzemieślnika z dyplomem upoważnia-

jącym do prowadzenia warsztatu’34, w jednym przywołano wyraz bliskoznaczny 
‘majster’, a w czterech wykorzystane zostały informacje dotyczące drogi zawo-

dowej. Wiadomości o wcześniejszej edukacji odzwierciedla opis ‘też kiedyś był 

uczniem’, natomiast odniesienia do definicji słownikowej stały się podstawą 
trzech określeń: ‘rzemieślnik dyplomowany’, ‘rzemieślnik z dyplomem’, ‘dyplo-

mowany rzemieślnik’.  Taki sposób konstruowania definicji krzyżówkowych 
uzupełnia określenie hasła rzemieślnik  ‘posiada dyplom mistrza’. 

Cechy nie tylko miały prawo do nadawania tytułu majstra i przyjmowania 
nowych członków35. Względy ekonomiczne spowodowały, że od XVI w. korpo-

racje zawodowe zamykały się na nowych członków, co skutkowało rozwojem 
rzemiosła pozacechowego i szybkim wzrostem liczby partaczy (szturarzy)

36
 – 

                                                           
30

  Zob. I. Ihnatowicz, A. Mączak, B. Zientara, J. Żarnowski op. cit., s. 134; Ilustrowana encyklopedia 

Trzaski, Everta i Michalskiego, t. 3, red. S. Lam, Kraków 1928, s. 295; zob. też Z. Gloger, 
Encyklopedia staropolska ilustrowana, t. 3, Warszawa 1972, s. 179; por. też hasło majstersztyk 

‘sztuka, wykonana przez wypisującego się majstra, w celu przekonania cechu o odpowiednim jego 
uzdolnieniu’ SW, t. 2, s. 852. 

31
  SW, t. s. 851. 

32
  E. Koczorowska-Pielińska, op. cit., s. 54. 

33
  Por. op. cit., s. 54; K. Mórawski, Rzemiosło warszawskie do 1831, [w:] Z dziejów rzemiosła warszaw-

skiego, op. cit., s. 306; W. Najdus, op. cit., s. 14. 
34

  USJP, t. 2, s. 677. 
35

  Por. przypisy 12. i 13. 
36

  Więcej o przemianach w systemie cechowym zob. A. Wyrobisz, Przetwórstwo surowców 
mineralnych i organicznych [w:] Historia kultury materialnej Polski w zarysie, t. 3, red. A. Keckowa  
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rzemieślników pracujących bez zezwolenia cechów. W internetowych słownikach 

treść czterech definicji hasła partacz dotyczy braku przynależności cechowej 
rzemieślnika: ‘czeladnik cechowy wykluczony z organizacji’, ‘patrz: szturarz’37

, 

‘fuszer’38, ‘fuszer, nie rzemieślnik’. Z kolei przynależność do korporacji – przez 

wieki obowiązkowa – odzwierciedlona została w dwóch opisach hasła rzemieślnik: 

‘on w cechu’, ‘zrzeszony w cechu’. 
W analizowanym tu materiale odnajdujemy nie tylko definicje haseł 

krzyżówkowych, w których autorzy posługują się informacjami związanymi  
z drogą zawodową rękodzielników. W świadomości użytkowników polszczyzny 

utrwalony jest pozytywny obraz rzemieślników, który wiąże się ich znaczącą rolą 

w rozwoju gospodarczym i społecznym kraju, na co wskazują badacze 
obyczajów39, polskie paremie, np. „rzemieślnikami miasta/rzeczypospolite stoją”40

 

a co odzwierciedla dziewięć określeń krzyżówkowych. Pochlebne opinie utrwalone 

zostały w trzech opisach hasła majster: ‘artysta rzemieślnik’, ‘rzemieślnik biegły’, 
‘rzemiecha, zawodowiec’, w 4 określeniach mistrza: ‘rzemiecha, wielkość’, 

‘rzemieślnik biegły’, rzemieślnik, fachowiec’, ‘ekspert rzemieślnik’ i w dwóch 

rzemieślnika ‘demiurg’, ‘fachura’. Potocyzmy: rzemiecha ‘z uznaniem o dobrym 

fachowcu’41
 i fachura ‘fachowiec’42

, nacechowane pozytywnie rzeczowniki facho-

wiec, zawodowiec, ekspert i epitet biegły, którymi posłużyli się twórcy internę-

towych słowników, uwypuklają duże umiejętności, sprawność, doświadczenie, 
wiedzę, profesjonalizm. Portret rękodzielników, który wzmacniają słowa artysta 

i demiurg, podkreślające mistrzostwo, a wręcz siłę kreacyjną, odzwierciedla 

powszechne przekonanie ich o wysokich kompetencjach i profesjonalizmie, 

poważanie i szacunek, którymi są obdarzani. 

Rzemieślnicy pozacechowi, partacze, stereotypowo postrzegani byli jako 

pracujący źle, nieudolnie, niedbale, co utrwalone zostało w jednym ze znaczeń 
słowa partacz ‘człowiek pracujący niedbale, nieumiejętnie, zwłaszcza: kiepski 

rzemieślnik; fuszer’43, a także w czterech definicjach krzyżówkowych ‘rzemieślnik 

kiepski’, ‘rzemieślnik lichy’, ‘kiepski rzemieślnik’, ‘partoła’44. Z dużą dozą 
prawdopodobieństwa można przyjąć, że przywołane już opisy krzyżówkowe 

                                                                                                                                                                          

i D. Molenda, Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk, 1978, s. 200-201; A. Rutkowska-Płachcińska, 
op. cit., s. 245; M. Bogucka, op. cit., s. 116. 

37
  Szturarz – rzemieślnik niezrzeszony w cechu, zwalczany przez cech i władze miejskie, Słownik 

języka polskiego, t. 11,red. W. Doroszewskiego, Warszawa 1958-1969 (dalej SJPD), s. 487. 
38

  Fuszer – rzemieślnik pracujący bez zezwolenia odpowiednich władz, nienależący do cechu. USJP, t. 1, 
s. 957. 

39
  Por. np. J. S. Bystroń, Dzieje obyczajów w dawnej Polsce. Wiek XVI-XVIII, t. 1, Warszawa 1994, s. 234. 

40
  Przysłowie to zostało zanotowane w połowie XVII w. przez G. Knapskiego. Za: E. Młynarczyk,  

„Nie święci garnki lepią”. Obraz rzemiosła utrwalony w polskiej frazeologii, Kraków 2013, s. 7. 
41

  USJP, t. 3, s. 1114. 
42

  USJP, t. 1, s. 870. 
43

  SJPD, t. 6, s. 144-145. 
44

  Partoła – partacz, człowiek pracujący niedbale, nieumiejętnie, zwłaszcza: kiepski rzemieślnik; fuszer. 
SJPD, t. 6, s. 149. Podobnie wyraz ten objaśniają autorzy SW. Zob. SW, t. 4, s. 67. 
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‘fuszer’, ‘fuszer, nie rzemieślnik’ nie tylko wskazują na rzemiosło poza-

cechowe, bez odpowiednich zezwoleń45, ale również odnoszą się do potocznego 

znaczenia słowa fuszer ‘kiepski wykonawca czegoś, lichy rzemieślnik’46
. 

Treść czterech definicji stanowi próbę odpowiedzi na pytanie „kim jest 
rzemieślnik?” i wykorzystuje jedno z objaśnień rękodzieła „rzemiosło zwykliśmy 

rozumieć jako drobną ręczną wytwórczość typu przemysłowego”47
. Tak zbudo-

wane są opisy hasła rzemieślnik: ‘wytwórca’, ‘drobny wytwórca’, ‘wytwórca 

przemysłowy drobny’, ‘wytwórca na małą skalę’ 

Relacja znaczeniowa nadrzędność – podrzędność między hiperonimem, 

będącym leksemem o znaczeniu ogólnym, a podporządkowanymi mu hipo-

nimami
48, wyrazami bardziej szczegółowymi pod względem semantycznym, stała 

się sposobem konstrukcji 6 definicji hasła rzemieślnik: ‘kominiarz jest nim jak 

najbardziej’, ‘stolarz’, ‘złotnik’, ‘pasamonik’49, ‘szmuklerz’50, ‘garbarz lub fryzjer’. 
Wyrazy bliskoznaczne zostały przywołane w analizowanych powyżej defi-

nicjach haseł: uczeń, terminator, mistrz, partacz, ale również w 2 rzemieślnika: 
‘rękodzielnik’, ‘rękodzielnik, mistrz, chałupnik’. W ostatnim opisie szeregowo 
zestawiono synonimy mające różny odcień znaczeniowy51; oprócz neutralnego 

znaczeniowo rękodzielnika użyte zostały: nazwa rzemieślnika z dyplomem oraz 

chałupnika, czyli rzemieślnika ‘wykonującego w siebie w domu, na własnym 

warsztacie zamówienia przedsiębiorcy’52
.   

Sporadycznie w badanym materiale odnajdujemy zagadki językowe, 

wymagające od krzyżówkowiczów nie tylko wiedzy o rzemiośle, ale i różno-

rodnych kompetencji: kulturowych, obyczajowych, językowych. Pytanie ‘czy to 

cyborg, panie majster’, na które odpowiedzią ma być krzyżówkowe hasło termi-

nator, wymaga od krzyżówkowicza wiedzy o sposobie zdobywania wykształcenia 

przez przyszłego rzemieślnika, do czego odsyła zawarte w opisie słowo majster
53

 

a także znajomości ważnego w kulturze popularnej filmu
54, którego główny 

bohater – tytułowy terminator – jest robotem, cyborgiem
55

. Innym typem zagadki 

jest zabawa w niedopowiedzenia. Aby odgadnąć hasło rzemieślnik, rozwiązujący 

                                                           
45

  Por. przypis 36. 
46

  USJP, t. 1, s. 957. 
47

  J. Wyrozumski, hasło Rzemiosło [w:] Słownik starożytności słowiańskich. Encyklopedyczny zarys 
kultury Słowian od czasów najdawniejszych, t. 4, red. G. Labuda, Z. Stieber, Wrocław 1970, s. 632. 

48
  A. Markowski, Kultura języka polskiego, Warszawa 2005, s. 159. 

49
  Pasamonik – rzemieślnik trudniący się wyrobem pasów, galonów itp. przerabianych metalowymi 

nićmi; szmuklerz. SJPD, t. 6, s. 157. 
50

  Szmuklerz – rzemieślnik, specjalista od wyrobów pasmanteryjnych; pasamonik. SJPD, t. 8, s. 1137. 
51

  Por. P. Bąk, Gramatyka języka polskiego, Warszawa 1989, s. 138-139. 
52

  USJP, t. 1, s. 396. 
53

  Terminator – uczeń pobierający naukę rzemiosła u majstra. USJP, t. 4, s. 56. 
54

  Terminator, reż. James Cameron, 1984. 
55

  Młodzi użytkownicy współczesnej polszczyzny znają tylko to drugie znaczenie słowa terminator.  

Por. R. Janicka-Szyszko, Słownictwo rzemieślnicze w powieści „Historia żółtej ciżemki” Antoniny 
Domańskiej, [w:] Język. Religia. Tożsamość, t. XI, Język tożsamości, red. G. Cyran, E. Skorupska- 

-Raczyńska, Gorzów Wielkopolski 2015, s. 62. 
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krzyżówkę musi uzupełnić lukę w definicji odwołującej się do paralelizmu 
między działaniem systemu podatkowego a utrwalonym zwyczajem wpłacania 

części należności za towar lub usługę rzemieślniczą ‘analogia: podatek – fiskus, 

zadatek – ?’. Podobnie skonstruowane zostały zagadki językowe wykorzystu-

jące stałe połączenia wyrazowe, jak w przykładzie ‘…. – klepka (przysłowie)’56
 

oraz przysłowie ‘dobry … roboty się swojej nie wstydzi’. Frazeologizm 

majster – klepka używane jest jako wyrażenie wartościujące w dwóch zna-

czeniach o przeciwstawnym nacechowaniu aksjologicznym
57: ‘o człowieku bez 

przygotowania fachowego zabierającym się do pracy, a nieumiejącym jej dobrze 

wykonać’ lub ‘o człowieku wykonującym różne prace zręcznie, sprytnie’58
. 

Wykorzystanie w opisie krzyżówkowym paremii ilustrującej przeświadczenie, 

że, jak zwraca uwagę E. Młynarczyk, „rzemieślnicze umiejętności zawodowe 

oceniano na podstawie efektów pracy”59, oparte jest na trwałym obrazie 
rzemieślnika w naszej kulturze.  

Analiza językowa 

Redaktorzy serwisu internetowego wskazują, że określenia krzyżówkowe „z zasady 

są krótkie, zwięzłe”60. Ogląd badanego materiału potwierdza to spostrzeżenie. 

Przyjmując, że wyraz można zidentyfikować graficznie jako ciąg liter wydzielony 

obustronnie spacją61, w zbiorze dziewięćdziesięciu siedmiu opisów krzyżówko-

wych 69% (67 definicji) zbudowanych jest z jednego słowa lub dwóch – trzech 

wyrazów. Mniejszą podgrupę tworzą określenia składające się z czterech – 

sześciu wyrazów. Szczegółowa analiza ukazana została w tabeli nr 1.  

Tabela 1. Budowa opisów krzyżówkowych 

Liczba wyrazów w opisach 
krzyżówkowych 

Liczba opisów krzyżówkowych % 

1 14 14,4 

2 27 27,8 
3 26 26,8 
4 16 16,4 
5 11 11,3 
6    3      3 

razem 97  100 

 

                                                           
56

  Połączenie wyrazowe majster – klepka uznawane jest za frazeologizm, a nie przysłowie.  
Por. E. Młynarczyk, op. cit., s. 174. 

57
  Więcej na ten temat zob. E. Młynarczyk, op. cit., s. 174-175, s. 200.  

58
  S. Skorupka, Słownik frazeologiczny języka polskiego, t. 1, Warszawa 1967, s. 416. 

59
  E. Młynarczyk, op. cit., s. 199. 

60
  Por. http://www.rozrywka.waw.pl/krzyzowki-jolki-zadania-diagramowe [dostęp: 2.01.2016]. 

61
  O wyrazach graficznych zob. więcej: A. Nagórko, Podręczna gramatyka języka polskiego, Warszawa 

2012, s. 96-97. 
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Większość terminów rzemieślniczych w definicjach zaproponowanych  
w internetowych słownikach haseł krzyżówkowych opisywana jest za pomocą 

synonimów, w tym synonimów dookreślonych, jak w określeniach: terminatora 

‘uczeń’, ‘uczeń – rzemieślnik’ czy partacza ‘fuszer’, ‘fuszer, nie rzemieślnik’.  
W podgrupie definicji krzyżówkowych zbudowanych z czterech – sześciu 

wyrazów odnajdujemy opisy i opisy rozbudowane, np.: terminator ‘uczeń na 

praktyce u majstra’, czeladnik ‘rzemieślnik wykwalifikowany pracujący pod 
kierunkiem majstra’. 

Inną cechą definicji krzyżówkowych powinna być przystępność62
. W defini-

cjach nazw wykonawców czynności związanych z rzemieślniczą obyczajowością 
często, co zrozumiałe, wykorzystywana jest terminologia związana z realiami 

zawodowymi
63

. Autorzy opisów wykorzystują przede wszystkim te terminy, 

które ze względu na ich rozpowszechnienie i częstotliwość użycia znane są nie 
tylko rzemieślnikom, co ilustrują przykłady: rzemieślnik ‘stolarz’, ‘złotnik’, 

‘zrzeszony w cechu’; czeladnik ‘kandydat na majstra’, ‘pracuje pod kierunkiem 

majstra’; majster ‘czeladnik po awansie’, ‘rzemieślnik szkolący uczniów’. 
Komunikatywność osiągana jest poprzez wykorzystanie słownictwa polszczyzny 

ogólnej, które ma ogólnopaństwowy społeczny i terytorialny zasięg, a stanowi 

narzędzie porozumiewania się ogółu Polaków64, co oddają definicje krzyżówkowe 

haseł: mistrz ‘też kiedyś był uczniem’; terminator ‘uczeń’, ‘praktykant’; 

rzemieślnik ‘kominiarz jest nim jak najbardziej’. Sporadycznie w analizowa-

nym materiale odnajdujemy kolokwializmy: majster ‘rzemiecha, zawodowiec’65
, 

partacz ‘fuszer’66
, rzemieślnik ‘fachura’67, co zapewne wiąże się z przekonaniem 

większości użytkowników polszczyzny, ukształtowanym m.in. pod wpływem 

poradników poprawnościowych68, że styl potoczny charakterystyczny jest dla 

języka mówionego, a zwłaszcza sytuacji nieoficjalnych69
. W jednej definicji 

skorzystano z odmiany terytorialnej języka, przywołując wyraz z gwary 

poznańskiej: uczeń ‘sztyft u rzemieślnika’70
. W nielicznych opisach, w których 

krzyżówkowicz musi uzupełnić lukę, aby rozwiązać zagadkę i otrzymać hasło 

                                                           
62

  „Od określeń oczekujemy, aby były zagadkowe i lakoniczne, a zarazem przystępne i trafne” 
http://www.rozrywka.waw.pl/krzyzowki-jolki-zadania-diagramowe [dostęp: 2.01.2016]. 

63
  O zawodowych odmianach języka por. S. Grabias, Środowiskowe i zawodowe odmiany języka – 

socjolekty, [w:] Współczesny język polski, red. J. Bartmiński, Lublin 2010, s. 235-252. 
64

  Por. I. Bajerowa, Język ogólnopolski XX wieku, [w:] Współczesny język polski, op. cit., s. 23-47. 
65

  USJP, t. 3, s. 1114. 
66

  Ibidem, t. 1, s. 957. 
67

  Ibidem, s. 870. 
68

  Por. np. A. Markowski, Jak dobrze mówić i pisać po polsku, Warszawa 2008, s. 20-21. 
69

  Niektórzy językoznawcy prezentują odmienną opinię. Np. J. Bartmiński zwraca uwagę, że styl potoczny 

„nie daje się zamknąć w granicach jednej (np. mówionej) formy przekazu, jednej (np. kolokwialnej) 
sfery użycia i jednego (np. emocjonalnego) typu postawy”. J. Bartmiński, Styl potoczny, [w:] Współ-
czesny język polski, op. cit.,. s. 118; por. też B. Witosz, Potoczność jako wartość w dzisiejszej kulturze, 

[w:] Potoczność a zachowania językowe Polaków, red. B. Boniecka, S. Grabias, Lublin 2007, s. 11-20. 
70

  Por. przypis 21. 
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krzyżówkowe, wykorzystano stałe połączenia wyrazowe, frazeologizmy i paremie: 

majster-klepka, dobry rzemieślnik roboty się swojej nie wstydzi. 
Chociaż autorzy definicji krzyżówkowych zakładają ich przystępność71

,  

to jednak dla krzyżówkowiczów opisy nie zawsze są łatwe. W badanych określe-

niach stosuje się terminologię rzemieślniczą, która zwłaszcza młodszemu pokoleniu 

może nie być znana. Przywołuje się nazwy ginących specjalizacji rzemieślniczych 

‘pasamonik’, ‘szmuklerz’ czy słownictwo, które już w połowie XX wieku 
oceniane było jako historyczne ‘patrz: szturarz’72

. Tworzywo wielu definicji 

stanowi terminologia ściśle związana z rzemieślniczą obyczajowością: uczeń 

‘terminuje u mistrza’, ‘terminator pobierający nauki’, ‘kandydat na czelad-

nika’, terminator ‘kandydat na majstra’, ‘na praktyce u mistrza’, czeladnik 

‘terminował do niedawna’, ‘był w terminie’, majster ‘zwierzchnik czeladników’, 

‘czeladnik po awansie’. Słowa, takie jak: termin, terminować, terminator, 

czeladnik, ale też majster czy mistrz w znaczeniu ‘majster’, nie zawsze znają 

użytkownicy polszczyzny, zwłaszcza młodszego pokolenia73. Ich obecność  

w definicjach służy zwiększeniu stopnia trudności krzyżówki, ale też ma walor 
edukacyjny, gdyż nie tylko wzbogaca zasób słownictwa, ale może rozwinąć 

wiedzę krzyżówkowiczów o rzemieślniczej tradycji.  

Konstruując definicje krzyżówkowe, ich autorzy niekiedy stosują 
informacje określające zakres użycia danego wyrazu lub jego charakter, zwykle 

w postaci skrótu, na wzór kwalifikatorów stosowanych w słownikach. W trzech 

definicjach zastosowano skrót dawn. (zapewne: dawniej) mający wskazywać,  
że hasłem będącym rozwiązaniem danego opisu jest wyraz niewystępujący  

w wypowiedziach współczesnych użytkowników polszczyzny, jak w przykładach: 

czeladnik ‘dawn. wykwalifikowany rzemieślnik pracujący u majstra’, terminator 

‘dawn. uczeń, praktykant, stażysta’, uczeń ‘dawn. terminator, elew’. Jednak  

w słowniku języka polskiego z początków XXI w.74
 tylko hasło terminator

75
 

zarejestrowano jako przestarzałe, co oznacza jego obecność w słownictwie pokole-

nia najstarszego i starszego a brak w wypowiedziach młodszego i najmłodszego 

pokolenia
76. W tym samym słowniku haseł: czeladnik

77
 i uczeń78

 w znaczeniu 

‘ten, kto praktykuje w jakimś zawodzie, uczy sie zawodu w zakładzie rzemieślni-
czym; praktykant, terminator’, nie opatrzono kwalifikatorem wskazującym na 

nacechowanie chronologiczne, inaczej niż w internetowych leksykonach haseł 

                                                           
71

  Por. przypis 62. 
72

  Por. przypis 37. 
73

  Por. R. Janicka-Szyszko, Słownictwo rzemieślnicze w powieści „Historia żółtej ciżemki” Antoniny 
Domańskiej, op. cit., s. 62-63. 

74
  USJP, t. 1-4, Warszawa 2008. 

75
  Ibidem, t. 4, s. 56. 

76
  Zob. S. Dubisz, Słownictwo współczesnej polszczyzny ogólnej w „Uniwersalnym słowniku języka 

polskiego”, [w:] Uniwersalny słownik język polskiego, t. 1, red. S. Dubisz, Warszawa 2008, s. XL. 
77

  USJP, t. 1, s. 514. 
78

  Ibidem, t. 4, s. 200. 
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słownikowych. Frazeologizm majster-klepka w opisie krzyżówkowym uzupełniono 

informacją przysłowie, jednak autorzy słowników79
 i prac badawczych

80
 uznają 

to stałe połączenie wyrazowe za frazeologizm. Powyższe przykłady pokazują,  

że autorzy opisów krzyżówkowych zawartych w internetowych słownikach nie 
zawsze wykorzystują dostępną im wiedzę słownikarską a tym samym przekazują 

krzyżówkowiczom nieścisłe informacje.  

Obraz rzemieślników  

Definicje nazw wykonawców czynności związanych z rzemieślniczą obyczajo-

wością zamieszczone w internetowych słownikach są nośnikiem wielu treści 

historycznokulturowych. Twórcy upowszechniają wiedzę o drodze edukacyjnej 
rzemieślników, która polega na nauce nie w szkole a bezpośrednio w zakładzie 

rzemieślniczym. Ten, kto uczy się rzemiosła: ‘u majstra uczy się’, ‘kwalifikacje 

zdobywa pod kierunkiem majstra’, ‘terminuje u mistrza’; z kolei opisy krzy-

żówkowe majstra brzmią: ‘rzemieślnik szkolący uczniów’, ‘szkoli uczniów  

w rzemiośle’. Specyfikę edukacji rzemieślniczej podkreślają określenia typu: 

‘rzemieślnik szkolący uczniów w swoim rzemiośle’ czy ‘szkoli uczniów  
w swoim rzemiośle’, które wskazują, że każdy rzemieślnik uczy tego rzemiosła, 

które sam wykonuje. Krzyżówkowicze mają możliwość utrwalenia bądź wzbo-

gacenia swojej wiedzy dotyczącej kolejnych stopni w rzemieślniczej edukacji,  
w której ‘kandydat na czeladnika’ jest uczniem, z kolei ‘kandydat na majstra’ 

lub ‘jeszcze nie majster’ – czeladnikiem, natomiast ‘czeladnik po awansie’, 

‘już nie czeladnik’ to majster a krzyżówkowe rozwiązanie określenia pod-

kreślającego rangę najwyższego stopnia w rzemieślniczej edukacji ‘rzemieślnik 

z dyplomem’ brzmi mistrz. Część definicji odzwierciedla hierarchię panującą  

w rzemieślniczym świecie, jak w opisach hasła czeladnik ‘pod majstrem’, ‘pod-

władny majstra’, ‘pracuje pod okiem majstra’ i rozwiązania krzyżówkowego 

majster ‘kieruje czeladnikami’, ‘przełożony czeladników’, ‘nadzoruje pracę 

czeladników’. W określeniu ‘rzemieślnik samodzielnie prowadzący warsztat 

rzemieślniczy’ utrwalona została informacja o prawie, zgodnie z którym tylko 

osoba mająca tytuł majstra mogła mieć swój warsztat rzemieślniczy. Obraz 

rzemiosła wzbogacony jest przez definicje zawierające informacje o systemie 
organizacji cechowych, co  znajduje potwierdzenie w określeniach rzemieślnika 

‘zrzeszony w cechu’, ‘on w cechu’ oraz partacza ‘czeladnik cechowy 

wykluczony z organizacji’.    
Niektóre opisy krzyżówkowe ilustrują pozytywny obraz fachowców  

i profesjonalistów powszechny w świadomości użytkowników polszczyzny, dla 

których rzemieślnicy są fachurami, biegłymi ekspertami w swoich dziedzinach, 

                                                           
79

  Por. przypis 58. 
80

  Por. przypis 59. 
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artystami a nawet demiurgami kreującymi wyjątkowe wytwory. Przekonanie  
o wysokich kompetencjach rękodzielników wzmacniają obecne w definicjach przy-

taczane już stałe połączenia wyrazowe. Rzemieślnicy, dla których w przeszłości 

nie było miejsca w cechowych organizacjach – partacze – z czasem stali się 
synonimem niskiej jakości pracy, co utrwalają opisy: ‘rzemieślnik kiepski’, 

‘rzemieślnik lichy’, ‘fuszer, nie rzemieślnik’.  

Podsumowanie 

W ostatnich latach można zauważyć wzrost zainteresowania wytworami rzemie-

ślników, które, mimo powszechnej dostępności produktów przemysłowych, są 

cenione w sposób szczególny ze względu na swoją niepowtarzalność, trwałość, 
staranność wykonania. Odradzanie się rękodzielnictwa, przez wieki stanowią-

cego jedną z najważniejszych sfer aktywności człowieka i istotny element kul-

tury materialnej, znajduje odbicie w zachowaniach użytkowników polszczyzny, 
m.in. w utrwalonych w internetowych słownikach definicjach haseł krzyżówko-

wych, w tym nazw ogólnorzemieślniczych. Ich analiza pozwala odtworzyć sposób 

budowy, wykorzystane słownictwo a także sposób myślenia o rzemieślniczym 
świecie, postrzeganie go i interpretowanie tego obszaru rzeczywistości przez 

twórców krzyżówek i potencjalnych krzyżówkowiczów. 

Autorzy, konstruując określenia krzyżówkowe, które są krótkie, maksy-

malnie sześciowyrazowe, odwołują się do informacji związanych z drogą 

zawodową rzemieślników: edukacją i obowiązującą hierarchią oraz rolą cechów, 

a także do obecnego w świadomości użytkowników polszczyzny pozytywnego 
obrazu rękodzielników.  

Przywoływane są wyrazy bliskoznaczne i wyrazy bardziej szczegółowe 

pod względem semantycznym, wykorzystuje się wiedzę z zakresu kultury, oby-

czajów, językową. Sporadycznie buduje się zagadki językowe, w tym wymagające 

uzupełnienia luki w opisie 

Materiałem wykorzystanym w większości definicji haseł krzyżówkowych 
stała się terminologia rzemieślnicza, zarówno ta nieobca ogółowi użytkowników 

polszczyzny, jak i ta znana przede wszystkim członkom rzemieślniczej społecz-

ności. W niektórych opisach krzyżówkowych wykorzystuje się słownictwo 
należące do języka ogólnego polszczyzny, sporadycznie do odmiany potocznej  

i gwary. Odnotowano również obecność stałych połączeń wyrazowych. 

Twórcy definicji haseł krzyżówkowych zarejestrowanych w interneto-

wych słownikach czynią użytek z wiadomości o wielu elementach rzemieślniczej 

kultury i obyczajowości, obowiązującego modelu edukacji, panującej hierarchii  

a tym samym utrwalają tę wiedzę i umożliwiają jej rozpowszechnianie wśród 
krzyżówkowiczów. Rozwiązujący krzyżówki mogą również wzbogacić swoją 
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wiedzę językową np. o nazwach rzadkich rzemiosł, wyrazach sporadycznie 

używanych czy gwarowych określeniach.  

Analiza semantyczna zgromadzonego zbioru określeń krzyżówkowych 

umożliwia rekonstrukcję zawartego w nich pozytywnego obrazu rzemiosła  
i rzemieślników, którzy zawsze byli postrzegani jako wyraziści członkowie 

społeczności. Nawet jeśli doświadczenie życiowe wskazuje, że jest on nieco 

uproszczony i jednostronny, to pokazuje, jak twórcy krzyżówek i krzyżówko-

wicze postrzegają i interpretują ten fragment rzeczywistości. Warto zatem byłoby 

poddać analizie definicje terminów rzemieślniczych z kolejnych sfer rzemieślni-

czej rzeczywistości (np. materiałów służących do pracy rzemieślniczej, narzędzi 
czy czynności wykonywanych przez rzemieślników), gdyż stanowią one ciekawy 

materiał dla badaczy języka. 
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Definitions of craft terms in the internet glossaries of crossword entries. Part 2. 

Names of general craftsmanship customs 

Abstract 

The article attempts to analyse the definitions of crossword entries belonging to 

the craft terminology, which have been registered in two internet lexicons. For 7 names 

of craftsmanship customs performers there have been allocated 97 crossword definitions  

The analysis of crossword terms allowed to formulate conclusions concerning 

both the structure of the given definitions and the way craftsmen are perceived by 

language users. The definitions are formulated in several ways and the base of the 
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formed words is the vocabulary belonging to the general Polish language, with rare 

usage of colloquial vocabulary  and local dialect. 

The semantic analysis of the gathered crosswords definitions enables the 

reconstruction of the positive image of both: craftsmanship and craftsmen. It also shows 

the way the crosswords  authors  interpret the before mentioned  part of the reality.  

Keywords: terminology, vocabulary, craft, crossword  


