
♪[PRZECIĄGŁY.DŹWIĘK]  

LEKTOR: ,,Audycje Kulturalne” – w dobrym tonie 

 

 

LEKTOR: Audycja zrealizowana na zlecenie Narodowego Centrum Kultury w ramach 

kampanii: „Ojczysty. Dodaj do ulubionych”. 

 

♪ [Dzwonki] 

 

MARCIN PAŁASZ: Marcin Pałasz. Opowiastki językowe – biblioteka. 

 

♪ [Dzwonki] 

 

MAMA TOMKA: Ale cicho w tej naszej bibliotece. O dzień dobry pani Marzenko. 

 

PANI MARZENA: Dzień dobry pani Aniu. Co, książki przeczytane? Wszystkie trzy? 

 

MAMA TOMKA: Ja dość szybko czytam. 

 

TOMEK: A tutaj kładę moje dwie i idę do działu z fantastyką. 

 

MAMA TOMKA: Ja posperam wśród kryminałów. 

 

PANI MARZENA: Mamy nowe skandynawskie. 

 

MAMA TOMKA: Pięknie dziękuję, ale ostatnio wspieram naszych rodzinnym twórców. 

Czytam i jestem zachwycona. W niczym nie ustępują tym zza granicy. 

 

♪ [Dzwonki] 

 

TOMEK: Ale kolejka się zrobiła. 

 

MAMA TOMKA: Jaka kolejka, zaledwie dwie osoby przed nami. O, już tylko jedna. 

 

PROFESOR: Pani Marzenko, dziś wezmę tylko tę pozycję. 

 

KOBIETA: Niech mnie pan przepuści, ja tylko tą jedną książkę wypożyczyć. 

 

PROFESOR: Szanowna pani, ja również tylko jedną książkę chciałbym wziąć, więc 

może ustawi się pani w kolejce jak wszyscy? 

 

KOBIETA: Wie pan co? Nie wiem jak pana, ale mnie inaczej kultury w domu uczono. 

W każdym bądź razie nie musi pan robić łaski. 

 



PROFESOR: Być może kultury nauczono inaczej, ale naszego języka chyba pani nie 

nauczono. Nie mówi się „tą książkę”, tylko „tę książkę”, zaś użycie zwrotów „w każdym 

bądź razie” sprawia, że uszy więdnął.  

 

KOBIETA: Ja i błędy? Ja chodzę do tej biblioteki od dwutysięcznego pierwszego roku. 

Dużo przeczytałam, a ten mi robi tutaj wykład o błędach językowych. Co za chamstwo. 

 

PROFESOR: Gdyby pani faktycznie czytała to, co wypożycza, to zapewne chodziła by 

pani do biblioteki, nie do byblioteki. 

 

KOBIETA: Bezczelność. 

 

PROFESOR: Co do dat, to dzięki pani opadła by mi kolejna para uszu, gdybym miał 

dwie. Dwutysięczny pierwszy. Na Boga. Mówi się dwa tysiące pierwszy, w dwa tysiące 

pierwszym, od dwa tysiące pierwszego i tak dalej. 

 

PANI MARZENA: Panie profesorze, tylko spokojnie. Proszę podać tę książkę, 

oczywiście był pan pierwszy w kolejce. Ma pan zupełną rację. A panią poproszę o 

przejście na koniec kolejki 

 

KOBIETA: Profesor jakiś się znalazł, pewnie od kopania rogów. 

 

TOMEK: Przecież to ten słynny językoznawca z telewizji. 

 

MAMA TOMKA: Wiem, też go rozpoznałam, ale nie wiedziałam, że mieszka w naszej 

okolicy. 

 

MARCIN PAŁASZ: Wystąpili: Dorota Chodecka – Pazura, Bernard Lewandowski, 

Edyta Gertner, Mirosław Wieprzewski, Beata Skórska. Opracowanie muzyczne – 

Marian Szałkowski. Realizacja akustyczna – Maciej Kubera. Reżyseria – Dobrosława 

Bałazy. 

 

 

LEKTOR: Słuchaj też na stronie Audycje Kulturalne.pl  

 

 

♪[PRZECIĄGŁY.DŹWIĘK]  

LEKTOR: ,,Audycje Kulturalne” – w dobrym tonie 

 


