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OD REDAKTORA NAUKOWEGO

Wielki słownik ortograficzny PWN z zasadami pisowni i interpunkcji ukazał się po raz pierw-
szy w 2003 roku. Obecne jego wydanie jest już wydaniem trzecim, poprawionym i zna-
cząco rozbudowanym, tak pod względem zasobu leksykalnego, jak zapisów uwzględnia-
jących najnowsze zmiany w obrębie obowiązujących reguł ortograficznych.

Konieczność stałego aktualizowania zasobu leksykalnego słowników wynika 
z wyjątkowo dynamicznego rozwoju polszczyzny na przestrzeni ostatnich dziesię-
cioleci. Pojawienie się mediów elektronicznych oraz nowych narzędzi komunikacyj-
nych (Internet, telefonia komórkowa), a także wejście Polski do Unii Europejskiej 
i otwarcie się tym samym na nowe obszary w wielu dziedzinach życia spowodowało 
pojawienie się również nowego języka, jakim posługują się dziś Polacy. Mowa tu nie 
tylko o języku specjalistycznym wielu dziedzin, ale przede wszystkim o języku ogól-
nym, który szybko dostosowuje się do zmieniających się realiów życia codziennego. 
Zamierzeniem Wielkiego słownika ortograficznego jest nie tylko notować nowe terminy 
i zapożyczenia wchodzące do potocznej polszczyzny, ale również odpowiadać na py-
tania o pisownię szerokiej gamy nazw geograficznych, rodzimych i obcych, a także 
nazwisk obcych – zwłaszcza wybitnych twórców kultury i nauki oraz znaczących 
polityków, uwzględniając trudne niejednokrotnie formy fleksyjne. Założenie to spra-
wia, że Wielki słownik ortograficzny nie jest tylko słownikiem ortograficznym języka 
polskiego, lecz słownikiem wyrazów używanych we współczesnej polszczyźnie.

Tradycją kolejnych wydań Wielkiego słownika ortograficznego jest zamieszczanie 
najnowszych uchwał Rady Języka Polskiego przy Prezydium Polskiej Akademii 
Nauk, która od 1997 roku wydaje orzeczenia w sprawach ortografii i interpunkcji. 
Wcześniejsze wydania słownika zawierały obszerne aneksy odnotowujące orzeczenia 
z lat 1999–2005. Niniejsze wydanie skupia się na uchwałach, jakie RJP podjęła od 
ostatniego wydania słownika w 2005 roku.

Obecne wydanie Wielkiego słownika ortograficznego zostało wzbogacone o ponad 
tysiąc nowych haseł. Rozbudowano także znacząco i doprecyzowano niektóre reguły 
zawarte w Zasadach pisowni i interpunkcji oraz dopisano nowe, pozwalające lepiej zro-
zumieć niektóre zapisy części hasłowej. Usunięto znaczącą ilość usterek, jakimi 
obarczone było poprzednie wydanie słownika, a także udoskonalono system powią-
zań części hasłowej z zasadami pisowni za pomocą odsyłaczy.

Powyższe udoskonalenie książki było możliwe w dużej mierze dzięki osobom, 
które głęboko zaangażowały się w prace nad słownikiem, tworząc coś na kształt nie-
formalnego zespołu roboczego przy redaktorze naukowym. Grono to tworzą laureaci 
katowickiego Dyktanda – Ogólnopolskiego Konkursu Ortograficznego, którego 
zwycięzcy od lat stanowią ścisłą czołówkę znawców polskiej ortografii. W niniej-
szym wydaniu swój udział mają przede wszystkim laureaci ostatniej edycji tej impre-
zy w 2009 roku: zdobywca tytułu Mistrza Polskiej Ortografii Jan Chwalewski oraz 
Wicemistrzowie Polskiej Ortografii – Aleksander Meresiński i Michał Gniazdow-
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ski. Dołączyli oni do Marka Szopy, Mistrza Polskiej Ortografii z 2001 roku i I Wice-
mistrza z 1999 roku, który współpracuje przy kolejnych wydaniach Wielkiego słowni-
ka ortograficznego od początku. Wszystkim im składam w tym miejscu serdecznie 
podziękowania. Szczególną wdzięczność pragnę wyrazić mojej wieloletniej współ-
pracowniczce, Ewie Dereń, która koordynowała prace tego zespołu, a także opraco-
wała większość haseł nowych i poprawionych, jakie znalazły się w tym wydaniu 
słownika.

Wyrazy podziękowania składam również redaktor Aleksandrze Kubiak-Sokół, 
która opiekowała się książką ze strony Wydawnictwa Naukowego PWN, oraz inicja-
torowi nowego wydania słownika, Redaktorowi Naczelnemu Słowników Języka Pol-
skiego PWN, Mirosławowi Bańce.
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