
WYKIDAJŁO to potoczne określenie tego, kto pilnuje porządku w klubie, 

wyrzucając z lokalu pijanych i awanturujących się gości. W języku rosyjskim do dziś 

występują czasowniki выкидывать 'wyrzucać’ i выкидать ‘wyrzucić’, chociaż 

w zwrocie o znaczeniu ‘wyrzucać za drzwi’ używa się innego słowa – выбросить: 

выброситьзадверь. We współczesnej polszczyźnie ogólnej nie znajdziemy 

czasownika „kidać”, ale w gwarach zachował się czasownik dokonany wykidać 

o kilku znaczeniach, w których można odnaleźć ów element znaczeniowy związany 

ze zdecydowanym ruchem na zewnątrz, z wyrzucaniem, opróżnianiem: wykidać  

to ‘wylać, wysypać, wyrzucić’ (np. Wykidać gnój spod bydła), a także ‘wylać gęstą 

masę’ – i od tego znaczenia powstał czasownik wykidać się ‘wypróżnić się’. 

NIESTETY, nigdy nie było „stety” – ani w nowszej polszczyźnie,  

ani w staropolszczyźnie, ani w zamierzchłej prasłowiańszczyźnie. Nie, znajdujące 

się na początku niestety to przeczenie, które poprzedza wiele innych wyrazów, 

takich jak nieszczęście, niechęć czy nieładnie. Są dwie  interpretacje pochodzenie 

słowa niestety. Część etymologów skłania się ku uznaniu przysłówka niestety  

za skróconą postać staropolskiego wykrzyknika niestojcie (lub niestocie), będącego 

okrzykiem wzywającym pomocy, gdy zostało się napadniętym przez łotra, zbója 

czy łupieżcę. Niestojcie, czyli nie stójcie! (czyli „Łapcie go! Za nim! Dawać go!). 

Inni historycy języka uważają, że niestety ma inną genezę. Pierwotnie miałoby 

znaczyć ‘biada’, za czym przemawia połączenie niestoty mnie, spotykane w XVI-

wiecznych tekstach (niestoty mnie / niestetyż mnie ‘biada mi!’). W takim razie 

niestety byłoby uproszczonym fonetycznie zrostem wyrażenia: nie z to ty mnie – 

pierwsze „nie” to zwykłe przeczenie, połączenie „z to” to używane niegdyś 

wyrażenie o znaczeniu ‘dosyć; tyle, ile trzeba’, forma „ty” to dawna postać l.mn. 

zaimka to (czyli dzisiejsze: te), a końcowe mnie to po prostu ‘mnie’. Całość 

oznaczałaby zatem ‘nie dość [na] te [rzeczy] mnie’, czyli ‘za mało mnie na to,  

za mało mam siły na to, nie wystarczy mnie samego przeciwko tym wszystkim 

okropnościom’ – w skrócie: sam nie dam rady.  



GRZDYL to żartobliwe, może nieco lekceważące określenie dziecka albo 

bardzo niegrzeczne, obraźliwe, w niektórych słownikach traktowane wręcz jako 

wulgarne, określenie człowieka dorosłego. W polszczyźnie potocznej wyraz ten 

funkcjonuje także w znaczeniu ‘łyk, łyczek’. Grdyk lub grzdyka w zn. ‘wypukłość 

krtaniowa; krtań; gardło’. W dawnej polszczyźnie i w gwarach grzdykać lub grdykać 

to ‘łykać głośno’ lub ‘pić wódkę’, gwar. grdyk lub grdyl to ‘pijak’ pot. grzdyl to ‘łyk’, 

a grdykać lub grdękać to ‘zrzędzić’. W gwarach funkcjonuje określenie grzdula ‘guz; 

bolący guz’, będące przekształceniem słowa gula ‘guz, kulista narośl na ciele’, 

grzdulnąć ‘uderzyć tak, że guz wyskoczy’ i grzdęczyć lub grdęczyć ‘dokuczać, 

męczyć, dręczyć’. Mały grzdyl może być zatem małym pijusem (bo tak się opija 

matczynym mlekiem) lub po prostu małym bąblem (gula >grzdula>grzdul / 

grzdyl). 
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