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W ZESZYCIE

– Hierarchizacja normy współczesnej polszczyzny w zakresie poprawności gramatycz-
nej, leksykalnej i stylistycznej nie budzi dziś żadnych wątpliwości. Nowym zagadnieniem 
teoretycznym jest zhierarchizowanie normy ortografi cznej, czego rezultatem powinna być 
możliwość stosowania różnych wariantów ortografi cznych.

– Przystąpienie Polski do Unii Europejskiej spowodowało konieczność adaptacji dużej 
liczby nowych nazw dokumentów, programów, instytucji itp. Powstała zatem potrzeba 
zmodyfi kowania obowiązujących dotychczas reguł ortografi cznych w zakresie pisowni du-
żych i małych liter oraz pisowni skrótów.

– Skrótowce, których podstawę stanowią zestawieniowe nazwy własne, cechuje wa-
riantywność zapisu. Formy wariantywne są motywowane różnymi konwencjami zapisu 
oraz różnymi sposobami tworzenia skrótowców.

– Zasady używania dużych i małych liter są sprecyzowane w przepisach ortografi cz-
nych. Pomijane dotąd w opracowaniach są nazwy geografi czne, mające postać konstrukcji 
z przyimkiem, w których człon pierwszy jest tożsamy z wyrazem pospolitym; wymaga to 
rozstrzygnięć normatywnych.

– Reforma ortografi i polskiej w 1936 r. wzbudziła protest środowisk twórczych. Scep-
tycznie – jak wynika to z Dzienników – rezultaty prac Komitetu Ortografi cznego oceniała 
również Maria Dąbrowska.

– Jednym z 222 języków, uwzględnionym w słowniku carycy Katarzyny II, był język 
polski. Pomysł zestawienia takiego słownika wynikał z chęci odkrycia prajęzyka i opraco-
wania uniwersalnego alfabetu.

***

Ortografi a – pisownia – norma ortografi czna – wariantywność normy – pisownia du-
żych i małych liter – pisownia skrótów i skrótowców – pisownia geografi cznych nazw wła-
snych – historia reformy ortografi i polskiej – uniwersalny alfabet.

Red.
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