
Język polski ma długą historię, przez wiele wieków przekształcał się, 

zmieniał formy i znaczenia, abyśmy mogli posługiwać się nim takim, jaki jest 

dzisiaj. Proces tej zmiany trwa nadal i jest on zupełnie normalny – wraz z rozwojem 

cywilizacyjnym rośnie potrzeba usprawnienia komunikacji między ludźmi, niektóre 

wyrazy wychodzą z użycia, zastępowane są innymi, ale zdarza się również,  

że za jednym określeniem kryje się wiele znaczeń. 

           Takim przykładem, może być słowo „klucz”. Najprawdopodobniej od razu 

pomyśleliśmy o kluczu, którym możemy otworzyć jakiś zamek, ale im dłużej się 

zastanawiamy nad tym słowem, tym więcej różnych opcji, czym może być ten 

„klucz”, pojawia nam się w głowie. Chociażby klucz, który formują ptaki odlatujące 

na zimę do ciepłych krajów. Kluczem jest także narzędzie, używane do odkręcania 

nakrętek, kluczem nazywamy również śrubę, pozwalającą na regulowanie napięcia 

strun w gitarze, a jak przy muzyce jesteśmy, to na pewno znany jest nam znak 

graficzny rozpoczynający większość melodii zapisanych na pięciolinii. Wiemy też  

o kluczach, które są podpowiedzią, naprowadzającą nas na odpowiedni tok 

myślenia, bądź są już samym rozwiązaniem. Sam zakres wieloznaczności słowa 

„klucz”, jest tak rozległy, że aż godny podziwu. 

Następnym ciekawym słowem, również wieloznacznym, jest „zamek”. 

Dawniej w zamkach mieszkali królowie i dwór, dzisiaj są już tylko zabytkami, 

czasem przekształconymi w muzea czy inne atrakcje turystyczne. W każdym zamku  

na pewno były ogromne komnaty, które w swoich drzwiach miały - zamki.  

I znowu, to samo określenie, na dwie zupełnie odmienne rzeczy. W dzisiejszej 

modzie praktycznie każda kurtka jest na zamek, zwany również suwakiem.  

Co więcej, będąc na plaży i spacerując wzdłuż brzegu nieraz, przypadkiem, zdarzyło 

nam się wdepnąć w miniaturową kopię – zamku. Wiele dzieci uwielbia budować 

zamki z piasku, co pozwala im na rozwijanie swojej kreatywności oraz umiejętności 

manualnych. Jest też powiedzenie „zamki na piasku”, które oznacza coś 

nierealnego. 



Przyjrzyjmy się też słowu: „granat”. Granat, jako owoc, był uprawiany już 

kilka tysięcy lat temu i miał duże znaczenie historyczne. Wiele razy pojawia się  

on w Biblii i jest symbolem życia wiecznego, znajdziemy również wzmianki o tym 

owocu w mitologiach greckiej i rzymskiej. Samo drzewo granatowe,  

po sprowadzeniu do Japonii i Korei było uprawiane jako drzewko bonsai. Owoce 

granatu mają twardą, czerwono-brązowo-żółtą skórkę, pod którą kryją się soczyste  

i miękkie nasiona w kolorze intensywnie różowym. Około wieku XV stworzono 

broń o budowie bardzo podobnej do budowy granatu, czemu zawdzięcza swoją 

nazwę. Obecnie znanych jest nam wiele rodzajów tej broni, ale najpopularniejszy 

jest granat ręczny, służący żołnierzom do obrony przed wrogiem na polu bitwy.  

Co ciekawe, kolor granatowy, zwany również granatem, pochodzi od koloru 

mundurów brytyjskich oficerów marynarki wojennej. Kiedyś był odcieniem 

czerwieni, dzisiaj jest odcieniem koloru niebieskiego. 

Podałam trzy, w mojej opinii, najciekawsze przykłady, słów o wielu 

znaczeniach. Jak wynika z przywołanych przez mnie przykładów, w języku polskim 

możemy znaleźć dużo fascynujących wyrazów, nad którymi nie zawsze mamy czas 

się zastanowić, a przecież wiele z nich używamy na co dzień. 


