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Słowo weekend, oznaczające wyczekiwany przez uczniów 
i osoby pracujące ‘okres od piątkowego lub sobotniego 
popołudnia do niedzieli wieczór lub poniedziałku rano, 
przeznaczony na wypoczynek’, jest zapożyczeniem z ję-
zyka angielskiego. Choć na gruncie języka polskiego 
wyraz ten jest niemotywowany i niepodzielny słowo-
twórczo (należy do wyodrębnionej przez Piotra Sorbeta 
grupy zapożyczeń leksykalizujących), to jednak dla osób 
znających przynajmniej podstawy języka angielskiego 
ma on dość przejrzystą strukturę: jest to rzeczownik 
złożony (ang. compound noun) z dwu innych rzeczowni-
ków, a mianowicie angielskich wyrazów: week ‘tydzień’ 
oraz end ‘koniec’; dosłownie można by więc przetłuma-
czyć go jako ‘koniec tygodnia’. Tak też postąpili nasi 
zachodni sąsiedzi: zamiast przejmować jak my, Polacy, 
w całości angielskie słowo weekend, jedynie odwzorowa-
li (skopiowali) jego strukturę – stąd właśnie niemieckie 
Wochenende (por. niem. Woche ‘tydzień’ i Ende ‘koniec’). 
Analogiczne odpowiedniki angielskiego wyrazu week-
end odnajdziemy między innymi w języku szwedzkim: 
veckoslut (por. vecka ‘tydzień’ i slut ’koniec’), fińskim: vii-
konloppu (por. viikon ‘tydzień’ i loppu ‘koniec’), hiszpań-
skim: fin de semana (por. fin ‘koniec’ i semana ‘tydzień’), 
portugalskim: fim de semana, francuskim: fin de semaine 
czy tureckim: haftasonu (por. haft ‘tydzień’ i son ‘koniec’). 

Co ciekawe, Anglicy początkowo pisali (i mówili): we-
ek’s end, używając konstrukcji analitycznej z pierwszym 
członem w formie dopełniacza (tzw. Saxon genetiv, dziś 
używany przy rzeczownikach żywotnych), co później 
przekształcono w week-end (z krótką kreseczką, tj. dy-
wizem, między oboma członami), a następnie w znany 
nam wariant graficzny weekend (z oboma członami na-
pisanymi łącznie).

Rzeczownik weekend pojawił się w polszczyźnie 
w pierwszych dziesięcioleciach XX wieku. Jego naj-
starsze poświadczenie leksykograficzne odnajdujemy 
w Słowniku wyrazów obcych Michała Arcta (zob. wydanie 
ósme z 1928 roku). W słowniku tym interesujący nas 
wyraz zarejestrowano w jego dawnej postaci ortogra-
ficznej, a mianowicie: week-end, i objaśniono następu-
jąco: ‘dosł. koniec tygodnia, sobotni wieczór i niedziela, 
spędzane na odpoczynku’. Wydany ponad 30 lat później 
(w 1967 roku) tom IX Słownika języka polskiego PAN pod 
redakcją Witolda Doroszewskiego uwzględnia wyłącz-
nie nowszy wariant pisowniany weekend, a słowo to de-
finiuje tak: ‘sobotnie popołudnie (także czasem cała so-
bota) i niedziela przeznaczone na wypoczynek, zwykle 
poza miastem’, i ilustruje cytatem z „Życia Warszawy” 
(nr 115 z 1965 roku): „ Jeśli w niedzielę, 16 bm, dopisze 
pogoda, będzie można wyjechać na weekend”. Zmiana 

weekend

weekend



 45weekend



46 weekend

pisowni omawianego rzeczownika oraz fakt, że w Słow-
niku języka polskiego PAN pod redakcją W. Doroszewskie-
go uwzględniono jego derywaty (wyrazy pochodne): 
czasownik weekendować ‘spędzać koniec tygodnia na 
wypoczynku poza miastem, wyjeżdżać na weekend’, 
przymiotnik weekendowy ‘odnoszący się do weekendu, 
przeznaczony na weekend, służący, przydatny do wyjaz-
du na weekend’ oraz rzeczownik weekendowanie – utwo-
rzony od czasownika weekendować, świadczą o tym, że 
wyraz weekend ciągu tych 30 lat zwiększył zasięg swojej 
używalności i stopniowo zaczął asymilować się w pol-
szczyźnie. Jego polonizacja dokonała się zresztą także 
na innych płaszczyznach języka. Odmienia się zgodnie 
z męskim paradygmatem odmiany (ze względu na spół-
głoskowy wygłos, który jest przecież typowy dla więk-
szości rzeczowników rodzaju męskiego, por. M. weekend, 
D. weekendu, C. weekendowi, B. weekend, N. weekendem, 
Ms. o weekendzie, W. weekendzie!), tworzy nowe derywaty 
(por. weekendzik, weekendowiec i weekendowicz) i częścio-
wo uległ polonizacji fonetycznej (ostatnia spółgłoska 

mianownika ubezdźwięczniła się: w języku polskim jest 
to t, w angielskim d; różnią się też nieznacznie samo-
głoski, którym w grafii odpowiada ostatnia litera „e”: 
w angielskim jest to głoska o podwyższonej artykulacji, 
odpowiadająca polskiemu e. – jak w słowie cień). Mimo 
wszystko wyraz weekend nadal zapisywany jest z obca. 
Spolszczenie jego pisowni uniemożliwia zupełnie nie-
znane naszemu językowi połączenie dwu pierwszych 
głosek, tj. ł + i; nie odnajdziemy go w żadnym wyrazie 
rodzimym, lecz jedynie w kilku czy kilkunastu słowach 
zapożyczonych z języka angielskiego, jak na przykład: 
twist, twitter, whisky, windsurfing czy Windows, toteż spo-
tykane czasem zapisy łikend, a także spolonizowany fo-
netycznie łykend należy rozpatrywać jedynie w kategorii 
żartu językowego. Zresztą ta ostatnia forma graficzna 
na zasadzie gry słownej – poprzez skojarzenie z wyra-
zem łyk – wykorzystywana jest w polskich dowcipach, 
jak choćby tym: „Tydzień pijaka: 1. wlany poniedziałek, 
2. powtórek, 3. środa popijacowa, 4. ćwiartek, 5. pijątek, 
6. łykend”.


