
 
 

Przedmowa 
 
 
 W przedmowie do 1. tomu Fotocytatografii polskiej (FP) przedstawiłem 
tylko niektóre okoliczności powstania i założenia swojej nowej fotodokumenta-
cyjnej serii wydawniczej, która wyrasta w sposób oczywisty z serii wcześ-
niejszej − Depozytorium leksykalnego języka polskiego (znakomicie, brawuro-
wo, by tak rzec, zdominowanego przez Piotra Wierzchonia). 
 W kolejnych tomach FP będę się starał nadrobić pewne wyraziste braki 
w dokumentowaniu polskiej leksyki utrwalonej w tekstach powstałych i wyda-
nych po roku 1989, czyli sięgać jak najczęściej do prasy „niemainstreamowej”, 
do prasy niezależnej, która nie należy do źródeł regularnie, często ekscerpowa-
nych przez badaczki i badaczy współczesnej polszczyzny . Smutne jest, że pu-
blikowane są prace naukowe, w których podstawowe źródło materiału dokumen-
tacyjnego stanowi jedynie „Gazeta Wyborcza”, „Polityka”, „Wprost” oraz, last 
but not least, „Tygodnik Powszechny”. Trudno nie myśleć z niepokojem o takim 
daltonizmie badawczym... 
 Jednostki języka rejestrowane w FP nie są dobierane według ściśle 
określonych kryteriów; można sobie na to pozwolić przy przyjętym przeze mnie 
założeniu, że idzie o ekscerpcję i dokumentację totalną okresu wskazanego w 
podtytule FP, o wzbogacanie dokumentacji już istniejącej, powstałej i wciąż 
powstającej dzięki trudowi wielu osób; wysiłki ich doceniamy − liczbą mnogą 
obejmuję P. Wierzchonia − planując w budowanym przez nas Narodowym 
Fotokorpusie Języka Polskiego wprowadzenie danych metainformacyjnych, 
przyhasłowych odsyłaczy bibliograficznych, które będą pewną nowością w kor-
pusologii. 
 W tomach FP najbliższych preferował będę hasła nieobecne w „Słowni-
ku Doroszewskiego”, jak też hasła obecne, ale wymagające rozmaitych uzupeł-
nień, głównie w sferze semantycznej. Swoistą zaletą wielu haseł FP jest też 
oczywiście ich brak w Słowniku warszawskim, a wśród haseł w nim obecnych 
interesują mnie, jako ekscerptora, zwłaszcza pozycje „gołe”, tj. bezcytatowe 
(których w tym kapitalnym dziele jest jednak sporo).  
 Niektóre hasła mogą się powtarzać w dalszych tomach, zawsze jednak 
będą one opatrzone innymi fotocytatami (FP dokumentuje do pewnego stopnia 
„życie wyrazów”). 
 Mam nadzieję, że do 10. tomu FP uda mi się dołączyć indeks zbiorczy 
haseł.  
 



2 

 Do osób niezadowolonych z moich prób wydobywania polskiego słow-
nictwa z otchłani tekstów pozwalam sobie skierować zdanie mistrza Jana Ko-
chanowskiego: „A jako kto może, niech ku pożytku dobra spólnego pomoże.” 
 



 7 

Fotomateriały 
 

[W kwestii skrótów bibliograficznych zob. uwagę na s. 9 tomu 1. Fotocytatogra-
fii polskiej.] 
 
0001 ABAKAŃSKI 

R. Biesiada, T. Lenczowski, L. Ratajski, Słownik geografii ZSRR, War-
szawa : Wiedza Powszechna, 1974: 184 

 

 
 
0002 ABENOMICS 

GPolC 2013, 242: 7 
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0003 ADMINISTRACYJNO-BIUROWY 
Wnuk-Lipiński E. 1975: 37 

 

 
 
 
0004 ADMINISTRACYJNO-OBRACHUNKOWY 

ŻiPrac 1961, 4-5: 3 
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0005 AFERALIZM 
GPolC 2013, 274: 2 

 

 
 
 
0006 AILUROFIL 

Przekrój 1966, 1127: 14 
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