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Dlaczego coraz większa grupa młodzieży nie czuje, a wręcz nie cierpi ortografii? 

Czyżby brakowało jej determinacji, skrupulatności i potrzeby samodoskonalenia? Czyżby 

komputery i video (wideo) miały naprawdę aż tak przerażający wpływ na coraz mniej żwawy, 

a coraz bardziej niemrawy mózg kilkunastolatka? Na pewno coś jest na rzeczy, skoro 

nieuctwo i niedbalstwo w dziedzinie ortografii wciąż triumfuje (tryumfuje), a nawet przeradza 

się we współczesną nowomowę, w której nieznajomość reguł jest uważana za niezwykle 

wyrafinowane poczucie niezależności i oryginalności. Zamiast rozwijać zszarzałe komórki 

wciąż  tkwimy bez ustanku przed ekranem, który zachłannie pożera nasze ambicje i bezcenny 

czas. Bardziej niż jakakolwiek książka lub inny tekst pisany coraz mniej zrozumiałą dla 

współczesnych polszczyzną literacką ekscytuje nas rzekomo nowoczesne beztalencie, które 

w gąszczu zmierzwionej fryzury bez opamiętania drze się obłędnie i krąży w konwulsjach 

wokół mikrofonu. O powtórkach i samodzielnym dążeniu do perfekcji nawet nie wspomnę. 

Kto ma czuwać nad naszą sprawnością ortograficzną, skoro sami nie zmierzamy do 

opanowania tego rzemiosła, pogrążając się w marzeniach o sukcesie, który przyjdzie 

znienacka i zastąpi wszelkie nasze dążenia tudzież wahania wszechogarniającym 

natychmiastowym samospełnieniem i zadufaniem. Z obca brzmiąca polszczyzna to niekiedy 

jedynie uciążliwa przeszkoda na ścieżkach wielu spektakularnych karier. Nigdzie indziej nie 

znajdziemy takiej huraganowej lawiny błędów. Wynika ona niechybnie z wrodzonego 

pismowstrętu polskich użytkowników popularnych internetowych portali. 

Według niektórych wystarczy przecież zapisać się na prestiżowy kurs tańca 

towarzyskiego, aby po chwili w nowiutkim obuwiu z wężowej skórki przesuwać się, wręcz 

płynąć po telewizyjnym parkiecie w wyrafinowanym towarzystwie arcymistrzów medialnej 

cyganerii. W marzeniach nietrudno zająć luksusową kajutę na pasażerskim liniowcu 

odbywającym bożonarodzeniowy rejs na Hawaje lub Wyspy Kanaryjskie. Hurtownie szybkiej 

realizacji reklamowych marzeń hurmem zdobywają umysły niedojrzałe, ale wrażliwe i ufne.  

Jednak nie przesadzajmy w nieustannym potoku nauczycielskiej zrzędliwości 

i bezpodstawnie nie potępiajmy w czambuł całego pokolenia. Wciąż znaleźć można przecież 

młodych ludzi, którzy wbrew modnym trendom złotodajnego próżniactwa bezustannie 

podejmują żmudny wysiłek intelektualnego dojrzewania, chętnie uczestnicząc 

w różnorodnych konkursach ortograficznych. Chociaż nie wszyscy zostaną zwycięzcami 

konkursowej rywalizacji, to każdy na pewno jest już dziś wspaniałym ambasadorem 

polszczyzny we współczesnym świecie.  

 


