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Prosty wstęp



Napisałbym Ci krótszy list, ale nie miałem czasu.

Blaise Pascal





Plain English Campaign

Human relationships depend on communication. 
Bad writing is a barrier to communication. (…) Too often 

clarity and simplicity are overwhelmed by pompous words, 
long sentences and endless paragraphs.

sir John Major



Pracownia Prostej Polszczyzny

Nie wystarczy pisać do rzeczy, trzeba jeszcze pisać do ludzi!

Stanisław Jerzy Lec



http://www.youtube.com/watch?v=u1ufyW5mE4o&list=PLSoHIHWmvfwrTatU7IKlOfg7eTwdH6Ykf&index=3
http://www.youtube.com/watch?v=u1ufyW5mE4o&list=PLSoHIHWmvfwrTatU7IKlOfg7eTwdH6Ykf&index=3




Prosto!

PROSTY ≠ PROSTACKI

PROSTOTA = ELEGANCJA + UMIAR + NAMYSŁ











Proste wskazówki



Budujemy mosty!

(Jeśli masz taką możliwość) zwróć się bezpośrednio do czytelnika.

Jeśli mówisz o swojej organizacji, używaj słowa „my”. 

Te zabiegi sprawiają, że tekst zyskuje bardziej osobisty charakter i wyraża 
punkt widzenia danej osoby, nie zaś obiektywną lub absolutną prawdę.



Budujemy mosty!

Pisz tak, jak mówisz*.

W tekście można wyczuć entuzjazm autora. Lub jego brak :) 



Budujemy mosty!

Zastanów się, co zainteresuje czytelników*.

Staraj się, by czytelnicy mogli identyfikować się z tematem. Zastanów 
się, w jaki sposób możesz odnieść opisywany temat do doświadczenia, 
zainteresowań i kultury czytelników.



Budujemy mosty!

● porównania, metafory, analogie, aby umożliwić czytelnikom 
odwołanie się do tego, co jest im znane;

● starannie dobrany cytat, który lepiej wyraża to, co piszący chce 
powiedzieć;

● zaangażowanie zmysłów, czyli odwołanie się do tego, co można 
zobaczyć, usłyszeć, powąchać lub czego dotknąć;

● nie bój się pytań! Dobry tekst inspiruje do własnych przemyśleń.



Budujemy mosty!

Ale zastanów się dwa razy, zanim użyjesz oklepanego porównania 
lub metafory.

Nie wszystko musi być „białe jak śnieg” i nie każdy widok jest 
„malowniczy” :) 

Jeśli masz poczucie, że gdzieś już widziałeś lub słyszałeś dane 
określenie, nie używaj go. 



Prosto i rytmicznie

Zdania powinny mieć do 10, maksymalnie 20 słów. 
Akapit nie więcej niż 50.

Jedno zdanie = jedna myśl

Różnicuj długość zdań i akapitów.

Rytm ma znaczenie! Przeczytaj tekst na głos i upewnij się, czy nic nie 
„zgrzyta”.



Unikaj żargonu

Jeśli musisz użyć specjalistycznych terminów, zapisz je kursywą 
i wyjaśnij, gdy wplatasz je do tekstu po raz pierwszy.

Pamiętaj, że słowa, które wydają ci się zwyczajne, dla innych mogą 
brzmieć obco.



Unikaj żargonu

Tekst oryginalny:
W tym miejscu została przeprowadzona wycinka, aby ułatwić regenerację 
wrzosowisk, ale obok znajduje się obszar leśnych zabiegów hodowlanych, którego 
celem jest zachowanie stałego pokrycia przez korony drzew. Wybranym drzewom 
na tym obszarze pozwala się osiągnąć biologiczną dojrzałość.

Jak mógłby brzmieć:
W tym miejscu wycięliśmy wszystkie drzewa, aby wrzosowisko mogło się odrodzić. 
Z pobliskiego lasu usuniemy tylko część drzew, a pozostałe mogą rosnąć bez 
żadnych ograniczeń.



Używaj prostych słów

Kupiliśmy tę wazę w 1979 roku.

zamiast:

Rada dokonała zakupu owej wazy w 1979 roku.

Czy mówisz komuś, że udajesz się do sklepu celem nabycia 
bananów drogą kupna? :)



Używaj prostych słów

Kiedy masz do wyboru słowa krótsze lub dłuższe, zawsze wybieraj to 
krótsze (prostsze):

● kup, a nie nabywaj,
● idź, a nie podążaj,
● skończ, a nie zaniechaj.



Niech tekst żyje!

Używaj w miarę możliwości czasowników w stronie czynnej, a nie 
biernej.

Aby zrekonstruować przeszłość, możemy użyć dowodów znalezionych pod ziemią

zamiast:

Dowody znalezione pod ziemią mogą być użyte do zrekonstruowania przeszłości.

Gdy wybierzesz czasownik czynny, zdanie zyska zwięzłość 
i dynamikę…



Niech tekst żyje!

…ale nie przesadzaj. Strona bierna może budować dystans i sprawiać, 
że tekst wydaje się nudny, ale jest wskazana w sytuacjach, gdy:

bardziej interesuje cię obiekt niż wykonawca czynności.

Raczej napiszemy:
Pałac Buckingham został dziś rano zniszczony przez pożar 
niż:
Pożar dziś rano zniszczył Pałac Buckingham.



Niech tekst żyje!

Unikaj nominalizacji.

Nic tak nie pozbawia zdań dynamiki. Jeśli to możliwe, zamieniaj 
rzeczowniki odczasownikowe na czasowniki, od których pochodzą. 

Pisanie, myślenie, przeżywanie -> Pisać, myśleć, przeżywać



Niech tekst żyje!

Ogranicz stosowanie przymiotników i przysłówków.

Aktywny język czyni lekturę bardziej zajmującą i pozwala opisać 
obiekt, miejsce, proces lub koncepcję za pomocą mniejszej liczby 
słów. 

Warto zniszczyć w sobie pokusę poprzedzania rzeczowników lub 
czasowników wieloma deskryptorami.



Gdy natkniesz się na przymiotnik, uśmierć go. Nie 
zabijaj wszystkich, ale większość. Wtedy pozostałe 
nabiorą wartości.

Mark Twain



Niech tekst żyje!

Używaj czasowników dynamicznych, aby ożywić swój tekst 
i pobudzić wyobraźnię czytelnika:

łomotać, gruchnąć, huknąć, wzbić się, poszybować, terkotać itp. 



Niech tekst żyje!

Czasowniki dynamiczne są też świetnym remedium na nadmiar 
przymiotników i przysłówków w tekście, np.:

Od rana dżdżyło

zamiast:

Od rana padał drobny deszcz.



Złap kontakt!

Wymyśl chwytliwy tytuł.

Zastosuj piramidę przekazu. Podziel tekst na akapity i nadaj im 
intrygujące podtytuły, ułatwią czytelnikowi znalezienie interesujących 
go fragmentów tekstu. 

I… policz do 3!

Pisząc tekst, zastosuj się do zasady 3:30:3. 



TYTUŁ
Pierwszy akapit (główny przekaz)

Tekst dodatkowy

Podpisy pod ilustracjami

Ewentualne logotypy lub inne znaki graficzne



Pytanie do przyjaciela



Pytanie do przyjaciela

Spróbuj przeczytać roboczy tekst znajomemu (który będzie bardziej 
obiektywny niż kolega po fachu), aby ocenił, czy wszystko jest 
zrozumiałe, a tekst nie brzmi zbyt urzędowo.



Bonus
1. Nie używaj metafory, porównania lub innej figury retorycznej, którą 

często widujesz lub słyszysz.

2. Nie używaj długiego wyrazu, jeśli wystarczy krótki.

3. Jeśli można wyrzucić jakiś wyraz, zrób to.

4. Nie stosuj strony biernej tam, gdzie możesz użyć czynnej.

5. Nie używaj obcego lub specjalistycznego słowa, jeśli znasz jego 

odpowiednik w języku potocznym.

6. Lepiej złamać każdą z powyższych zasad niż powiedzieć coś głupiego.

George Orwell, Politics and the English Language, 1946



Kodyfikacja

https://www.vam.ac.uk/__data/assets/pdf_file/0009/238077/Gallery-Text-at-the-V-and-A-Ten-Point-Guide-Aug-2013.pdf
https://www.vam.ac.uk/__data/assets/pdf_file/0009/238077/Gallery-Text-at-the-V-and-A-Ten-Point-Guide-Aug-2013.pdf


Wątpliwości



0

Skąd mam pewność, że to, co napiszę, jest 

napisane prostym językiem?



1

Jeśli będę używać prostego języka, 

zostanę posądzona/y o brak wiedzy 

lub profesjonalizmu.



2

Jeśli napiszę prosty tekst, odbiorca 

pomyśli, że traktuję go dziecinnie. 



3

Lubię pisać „kwieciście”. Czy muszę z tego 

rezygnować?



Dziękuję za uwagę






