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Profesor Stefan Reczek (1923-1993) był współtwórcą rzeszowskiej polonistyki, 

pierwszym dziekanem Wydziału Filologicznego (1965-1968), pierwszym kierownikiem 
Katedry Literatury i Języka Polskiego (1973-1980), prorektorem WSP w Rzeszowie 
(1973-78 i 1981-1984). 

Stefan Reczek ukończył polonistykę na Uniwersytecie Wrocławskim, tam też 
w 1962 r. uzyskał doktorat (promotorem rozprawy był prof. Stanisław Rospond). 
Wkrótce jednak opuścił Wrocław, by wesprzeć kadrę nauczycielską w powstającej 
w naszym mieście uczelni. Był jednym z inicjatorów usamodzielnienia rzeszowskiej 
uczelni i współorganizatorem ośrodka humanistycznego w Rzeszowie.  

Badania naukowe Profesora Reczka dotyczyły polszczyzny historycznej 
i współczesnej. Przygotowywał wybory tekstów, pisał artykuły dotyczące leksyki 
i fleksji, liczne rozprawy analizujące styl pisarzy dawnych i współczesnych, 
opracowania onomastyczne oraz poprawnościowe.  

Wiedzę o języku upowszechniał także poprzez felietony radiowe i prasowe, 
których przygotował kilkaset. Wybierając Rzeszów zrezygnował z prowadzenia rubryki 
„Rzecz o języku", którą prowadził we wrocławskim „Słowie Polskim" w latach 1956-
1964. Przez dziesięć lat (od roku 1970) przygotowywał  audycje dotyczące problemów 
poprawnościowych i kultury języka w Radiu Rzeszów, a w latach 80. XX w. publikował 
felietony w „Przeglądzie Tygodniowym". 

Tematem konferencji stały się tytuły książek Profesora Stefana Reczka: W rzecz 
polską wstąpić, Wrocław 1988 oraz Polszczyzna dawna i dzisiejsza, Rzeszów 1998. 
Poza tym Profesor jest autorem książek: Nasz język powszedni, Wrocław 1966, 
Na tropach słów. Eseje filologiczne, Wrocław 1973, Słowo się rzekło, Rzeszów 1988,  
oraz Podręcznego słownika dawnej polszczyzny (Wrocław 1968). 

 

 

 Przez tę konferencję Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu 

Rzeszowskiego pragnie się włączyć w ogólnopolskie obchody setnej rocznicy 

odzyskania przez Polskę niepodległości, bowiem język stanowi podstawową 

wartość narodu. Przedmiotem konferencji chcemy uczynnić język polski we 



wszystkich jego aspektach. Jesteśmy otwarci zarówno na ujęcia synchroniczne, 

jak i diachroniczne, w warstwie apelatywnej i proprialnej.  

Proponujemy skupienie się na trzech obszarach tematycznych: 

1. Normatywność: zagadnienia poprawnościowe dotyczące ortografii, 

fonetyki, fleksji, słowotwórstwa i leksyki, kultura języka (także w nowych 

mediach), leksykografia, wpływy obce. 

2. Onomastyka: ewolucja sposobów kreacji nazw, ewolucja motywacji 

nazewniczych, nowe kategorie nazewnicze, mody nazewnicze, 

tendencje badawcze. 

3. Zróżnicowanie polszczyzny: terytorialne, środowiskowe, funkcjonalne 

i in., a także procesy integracji językowej.  

Przyjmiemy również inne propozycje pokazujące ewolucję języka w ciągu 

ostatnich stu lat, analizujące stan polszczyzny, akcentujące dynamikę zmian 

w różnych płaszczyznach i odmianach języka. 

 

 
 
 

Rada Naukowa Komitet organizacyjny: 

Prof. dr hab. Maria Biolik Dr hab. Ewa Oronowicz-Kida prof. UR 

Prof. dr hab. Barbara Czopek-Kopciuch Dr hab. Agnieszka Myszka prof. UR 

Prof. dr hab. Stanisław Dubisz Dr  Małgorzatas Kułakowska 

Prof. dr hab. Bogusław Dunaj Dr  Robert Słabczyński 

Prof. dr hab. Halina Kurek  

Prof. dr hab. Jan Miodek  

Prof. dr hab. Kazimierz Ożóg Sekretarz: 

Prof. dr hab. Elżbieta Rudnicka-Fira Mgr Beata Drążek 

Prof. dr hab. Małgorzata Święcicka  

 
 
 
 
 
 
 

Patronat honorowy 

                                                 
                 Rektor Uniwersytetu Rzeszowskiego                                                  Marszałek Województwa Podkarpackiego 

                       Prof. dr hab. Sylwester Czopek                                           Władysław Ortyl 

       
Patronat medialny 

 

                    

 


