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Nasz bachusik - uzetikus!
Ewa Sapeńko

UZetikus - takie imię będzie nosił bachusik, którego 
figurka zostanie odsłonięta 1 czerwca 2012 r. o godz. 10.00 
przy ul. Licealnej. „Matką chrzestną” naszego bachusika  
została Pani Katarzyna Czyż z Kancelarii Ogólnej.

W konkursie na imię dla uniwersyteckiej figurki 
wzięło udział 15 osób, pracowników i studentów UZ. 
Zaproponowali oni aż 48 imion, niekoniecznie związanych 
z nazwą Uniwersytet Zielonogórski. I tak można było 
wybierać spośród takich imion jak na przykład: Wiedzuś, 
Molik, Mądralek Niepospolity, Wiedzolubek, Magistrus czy 
Univerpsikus:) Chociaż były też i takie: BachUZik, Uzetus 
czy AcademicUZ. 

Dyskusje na temat wyboru były długie. Nawet nasi 
filolodzy zabrali głos w tej kwestii (tekst dr Magdaleny 
Steciąg drukujemy poniżej), za co bardzo dziękujemy:)

Po naradzie komisja konkursowa pod przewodnictwem 
Rektora UZ prof. Czesława Osękowskiego zdecydowała  
o tym, że UZetikus będzie najodpowiedniejszym imieniem 
dla naszej figurki.

Autorem projektu UZetikusa jest zielonogórski artysta 
Robert Tomak. 

W zieloNej Górze pojaWiają się kolejNe 
bachusiki o WymyślNych NazWach. 
o ile skrybikus młodszy jest jeszcze 
zabaWNy, o tyle maGikus zamieNNikus 
czy makusyNus cudakus są chyba 
zbyt WydumaNe… czy te NazWy są  
W oGóle popraWNe? jak je zapisyWać?

Magdalena Steciąg 
Instytut Filologii Polskiej

Pytania o bachusiki wracają do Poradni Językowej UZ 
jak bumerang, warto więc sprawę wyjaśnić szerzej. Ba-
chusiki to małe, zabawne figurki Bachusa i ponieważ ob-
razują istoty będące wytworem wyobraźni, a ich nazwa to 
rzeczownik pochodny od nazwy własnej, to zapisuje się ją 
małą literą: bachusiki, nie (jak często można wyczytać w 
gazetach) *Bachusiki.

Każdy bachusik, a jest ich obecnie 16, ma swoje imię i 
jest to oczywiście nazwa własna, którą zapisujemy wielką 
literą: może być jednoczłonowa, np. Odpadek lub dwu-
członowa, np. Makusynus Cudakus i wówczas oba człony 
zapisujemy wielką literą. 

Nasz bachus ik
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