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2. Posiadane stopnie i tytuty naukowe

2008 r.- stopieir doktora nauk humanistycznych w zakresie jEzykoznawstwa uzyskany,
na Wydziale Humanistycznym hkademii Pedagogicznej im. Komisji Edukacji Narodorve.j
w Krakowie; temat rozprawy doktorskiej: Formy piemuszej i clrugiej osoby w tlyskt,trsie szkol-
nym (studium pragnlalingwistycz'ne); (promotor prof. dr hab. Jan Ozdzyriski, recen zenci:
prof. dr hab. Teodozja Rittel, dr hab. Jozef porayski-pomsta).

1997 r.- tytul magistra filologii p,clskiej w zakresie specjalnoSci nauczycielskiej uzyskany na
Uniwersytecie Jagiellohskim w I.Lrakowie; temat pracy magisterskiej: Terminologia gospo-
darczav) gv)erze mieszkancou* Ja:flisk (promotor: prof. dr hab. Boguslaw Dunaj).

Ponadto w roku 2000 podyplomo'we studia w zakresie informatyki ze specjalnoSci4 rechnolo-
gia informacy.jna na Wydziale Matematyczno-Fizyczno-Technicznym Akademii pedagogicz_
nej im. Komisji EdukacjiNarodovrej w Krakowie.

3. Informacje o dotychc,.asowym zatrudnieniu rv jednostkach naukowych:

Od 2011 roku adiunkt w Instytucie Polonistyki i Dziennikarstwa Uniwersytetu Rzeszowskie-
go.

W latach 2008-2010 pracownik dydaktyczny w Instl.tucie Filologii Polskie.j Akademii peda-
gogicznej im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie.



1. osiqgnigcia naukowo-badawcze i zainteresowania naukowe

W obszarze moich zaint(3resowari naukowych mieszczE sig zagadnieni a zwiqzane
ze wsp6iczesnym jgzykiem polskim. Realizowane tematy badawcze obejmujq przede wszyst-
kim problemy dotycz4ce medi6w. reklamy, dyskursu edukacyjnego, a takZe onomastyki
i dialektologii. Badania przed uzrzskaniem stopnia doktora koncentrowaly sig gt6wnie wokol
problem6w z zakresu lingwistyki edukacyjnej. Opublikowalem w tym okresie cztery naukowe
artykuly prezentuj4ce wyniki analizy wybranych aspekt6w dyskursu edukacyjnego. W pierw-
szym przedstawilem semantyczn4 klasyfikacjg akt6w imperatywnych wystgpuj4cych w, szko-
le, a realizuj4cych sig formalnie w formie trybu rozkazuj4cego (poz. II.l2 w wykazie publika-
cji). Interesowaly mnie r6wnie? zagadnienia teorii relewancji (zdefiniow anej przez D. Sperbe-
ra i D. Wilson), w tym mo2liwoSci jej przetransponowania i przeformulowania na gruncie
lingwistyki edukacyjnej (poz. ILl3). Dwa arlykuly poSwiqcitem rozwa1aniom na temat se-
mantyki czasownik6w charakterlustycznych dla komunikowania sig nauczyciela z uczniem
w sytuacji lekcyjnej (poz. ll. 14 i l5).

Dorobek badawczy po uzyskaniu stopnia doktora zostal przedstawiony w dalszej czqSci auto-
refbratu.

4.1. Obszar badawczy podlegaj4cy ocenie

Wskazanie osi4gnigcia wynikaj4cego z art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 14 marca 2003 roku
o stopniach naukowych i tytule nerukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U.
nr 65, poz. 595 ze zm.):

a) Tytul osi4gnigcia naukowego: Odmiano medislna wspdlczesnej polszczyzny w ujgciu
s e manty cTny m i p r ag maty c zny m

Na osiqgnigcie naukowe slilada sig dziesigi arlykul6w (poz. I.1 - I.10 w wykazie pu-
blikacji), tworz4cych lqcznie ponad 7 arkuszy wydawniczych. CzESi opublikowanych zagad,-
nieri byla prezentowana na dw6ch konferencjach zagranicznych i trzech o96lnopolskich.

Sprofilowany semantycznie i pragmatycznie cykl dotyczy wybranych problem6r,v od-
miany medialnej wsp6tczesnego jgzyka polskiego. Medialn4 odmianE polszczyzny traktujg
szeroko. zgodnie z avtorytatywnymi koncepcjami polskich jEzykoznawc6w, m.in. Stanislawa
Gajdy, Jerzego Bralczyka, Urszuli Zydek-Bednarczuk i Maigorzaty Kity. W swoich publika-
cjach uwzglgdnilem rolne pododmiany * tematy, gatunki, funkcje lqzyka - realizowane
w mediach' Uwzglgdnilem r6wnrie2 problem wplywu wsp6lczesnej polszczyzny na ksztalt
jgzykowy komunikat6w medialnych. Zakres podjEtych badafi odzwierciedla wigc w pewnym
stopniu * jak pisat Kazimierz Michalewski - eklektyzm tekst6w i gatunk6w realizowanych
w obrEbie medialnej odmiany wsp6lczesnej polszczyzny. Problematyka badawcza cyklu
obejmuje nastgpuj4ce tematy szcz,eg6lowe: Obraz rzeczl+uistoici polskiej w mecliach, [4/arto-
iciowanie v) programach rozrywl;owych, Tendencje wspolczesnej polszczyzny w ksztaltou,q-
niu jgzyka medi6w, Perswazja w internecie.



b) Struktura wskazanego osi4gnigcia naukowego:

Obraz polskiej rzeczywistoSci w mediach:

1. R' Slabczyriski, Ccr dla medi1w jest najwazniejsze? O hierarchizacji wiadomolci
w polskiej prasie, lw:l Media a text 5, red. M. Bod6k, L. Regrutov6, J. Rusn6k. Wy-
dawnictwo Uniwersytetu Preszowskiego, Presz6w 2076, s. 373-381, recenzowali:
prof. PaedDr" Vladimir Patr65, CSc., prof. PhDr. Daniela Slandov6, CSc.. (poz. I.8);

2. R. Slabczyhski, Medialny obraz spolecznoici lokulnej (na podstau,ie analizy miesigcz-
nik6w ,,Dukla.pl" i ,,Nasz Ryman6w'), [w:] Jgzyk a mediu. wzory komunikacji we
wsp6lczesnych mediach, red. B. Skowronek, E. Horyri, A. Walecka-Rynduch. Wy-
dawnictwo Naukowe Unir.versytetu Pedagogicznego, Krak6w 2018, s. 163-174, recen-
zowaly: dr hab. prof. UMCS Danuta KEpa-Figura, dr hab. prof. UWM Alina Naru-
szewicz-Duchlifrska, (poz. I. 1 0).

WartoSciowanie w programach rozrywkowych:

3. R. Slabczynski, Superwykon- ov,artoiciowaniu w lelewizyjnych prograntach z ga-
tunku talent show ,,Slowo. Studia jgzykoznawcze", Wydawnictwo Uniwersytetu Rze-
szowskiego, Rzesz6w 2011. nr 2, s. 72-87. recenzowata: prof. dr hab. Maria Wojtak,
(poz.l.1);

4. R' Slabczyhski, Wartoici eksponov)ane w telewizyjnych programach rozrlluqyy,ygll
z gatunku lalent show i jgzykov,e sposoby i6fi ytyraZania, fw:l Wspdlczesne ntedia.
Wartoici w mediach - wortoici medirjy,, l.l: Wartoici w mediach, red.. I. Hofman,
D. KEpa-Figura, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Sktodowskiej. Lublin 2014.
s. 261-274, recenzenci: dr hab. prof. AGH Ignacy Fiut, dr hab. prof. UWM Mariusz
Rutkowski , (poz.I.2).

Tendencje wsp6lczesnej polszczvzny w ksztaltowaniu jgzyka medi6w:

5. R. Slabczynski. Masakra - wyraz ntodny wspdlczesnej polszczyzny, ,)gzyk Polski".
Towarzystwo MiloSnik6w Jgzyka Polskiego, Wydawnictwo JAK, Krak6w 2015, 2.3,
s.239-249, (poz. I.6);

6. R. Slabczyhski. Brutalizac:ja medi6w i jej wptyu na zachowania .jgzykou,e Pc.tlukdv,,

[w:] Wspdlczesne media. Medialny obraz ivtiata, t. I. Zagadnienia teoretyczne,
red' I' Hofman, D. Kgpa-Figura, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-
Sklodowskiej. Lublin 2015, s. 145-163, recenzowala: prof. nadzw. dr hab. Katarzyna
Pokorna-ignatowicz, (poz. I.5);

7. R. Slabczyriski, ,, Przyjazny dla twoje.j kieszeni" - o semantyce slowa ,,przyjazny,'
we v,sp1lczesnych tekstach reklamoyt,ycft,,"Slowo. studia jgzykoznawcze,," wydaw-
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nictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzesz6w 2016, nr 7, s. 147-158, recenzowali:
prof. dr hab. Boguslaw Skowronek, dr hab. prof. nadzw. AJD Dorota Suska, (poz. L7).

Perswazja w internecie:

8. R. Slabczynski, Co zrobit, aby przeczytali'? Jgzykowe i pozajgzykowe sposoby naklq-
niania w tematach listdw poczty elektronicznej,lw:) Registre jazyka a.jazykowedy (ll),
red. J. Kesselov6, M. Imrichov6, M. OloStiak, Wydawnictwo Uniwersl.tetu Preszow.
skiego w Preszowie, Presz6w 2014 , s. 169-178, recenzowali: doc. PhDr. Iva Nebesk6.
CSc., univ.-Prof.Dr. Stefan M. Newerkla, (poz. L3);

9. R' Slabczyhski,,, Sprawdt i odbierz prezent" -o slownictvtie tematfw e-maili ntarke-
tingowych, ,,Slowo. Studia jgzykoznawcze", Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszou,,-
skiego, Rzesz6w 2014. nr 5. s. 201-211. recenzowali: prof. dr hab. Ewa Kolodziejek.
prof. dr hab. Stanislaw Koziara, (poz. L4);

10.R. Slabczyflski, ,,Szok! Ma 72 lato, a wyglqcta na 35!" O internelowych reklamctch
suplement1v, diety, ,,Slowo. Studia jEzykoznawcze", Wydawnictwo Uniwersytetu
Rzeszowskiego, Rzeszow 2077, nr 8, s. 214-234, recenzowali: prof. dr hab. Halina
Pelc. dr hab. Andrzej Charciarek. (poz" L9).

c) Om6wienie cyklu naukowego ww. prac i osi4gniEtych wynik6w wraz z om6wieniem
ich ewentualnego wykorzystania:

Cykl otwieraj4 artykuly ukazuj4ce medialny obraz polskiej rzeczywistoSci prezentowany
w uznawanych za opiniotw6rcze dziennikach og6lnopolskich oraz w miesigcznikach lokal-
nych. Media bowiem" jak twierdzi Jerzy Bralczyk, nie tylko inforrnuj4, komentuj4 czy wsp6l-
aranlujq wydarzenia. ale przede wszystkim - porz4dkujqc prezentowany Swiat - odgrywaj4
szczeg6ln4 rolE w ustalaniu hierarchii spraw waznych i niewaznych. Celem badari (Co tla
medi1w iest naiwainiejsze? O hi.erarchizacji wiadomoici v, polskiej prasie poz. I.8) bylo
utworzenie klasyfikacji tematycznej wiadomoSci, kt6re w polskiej prasie pojawialy sig naj-
czgSciej. Zestawienie takich informacji dla prasy og6lnopolskiej opracowalem na podstawie
analizy list tzw. ,,s16w dnia" - wyraz6w najczgsciej wystgpuj4cych w wiadomoSciach praso-
wych czterech polskich dziennikow: ..Dziennik Gazeta Prawna", .,Gazeta Wyborcza". ,.pol-
ska. The Times" i ,,Rzeczpospolita"- prezentowanych codziennie na internetowych stronach
Narodowego Korpusu Jqzyka Polskiego. Wedlug tw6rc6w tego korpusu, nazwy miejsc, firm.
organizacji, arakhe rzeczowniki pospolite, czasowniki i przymiotniki dostarczajq informac.ii
o zainteresowaniach dziennikarzy i czytelnik6w. Przeprowadzone badania statystyczne, anali-
za kontekst6w, w kt6rych slowa kluczowe najczqsciej wystqpowaly, pozwolily wskazac dzie-
sigi typowych dla wymienionych czasopism krgg6w tematycznych. Ustalilem. ze najczqsciej
uwaga czytelnik6w wspomnianych gazet kierowana byla na wydarzenia zwlqzane z polityk4.
problemami gospodarczymi i ekonomicznymi pafstwa (23,85oh), procesami sqdowymi. prze-
stgpstwami krvminalnymi (13,761%). konfliktami zbrojnymi na Swiecie (l3,6loh), rozprze-



strzenianiem sig chorob (12.24%), tragicznymi zdarzeniami (8,61). Najrzadziej natomiast
odbiorcy informowani byli o wydarzeniach zwiqzanych z religiq (5,O4oh). sportem (210%)
i przyrodE Q,l3%). Na podstawie analizy zgromadzonego materialu mozna stwierdzii.
ze media o zasiggu o96lnopolskim poszukiwaly czgsto wiadomoSci sensacyjnych, wyr6znia-
j4cych siE. ale przede wszystkim budz4cych negatywne emocje - aZ 47 %o stanowily infbrma-
cje dotycz4ce np. konfliktow zbrojnych, spraw kryminalnych i sEdowych, tragic znych zda-
rueh, groLnych chorob.

Odmienny obraz rzeczywrstoSci przedstawialy lokalne czasopisma (poz. I.l0), Na
podstawie anahzy iloSciowej i jakoSciowej l20l tekst6w zawarlych w 20 numerach czaso-
pism lokalnych ,,Dukla.pl" i ,,Nasz Ryman6w" zrekonstruowalem medialny obraz spoleczno-
Sci gmin Dukla i Ryman6w (lelqcych w wojew6dztwie podkarpackim w powiecie kroSnieir-
skim). W badarriu uwzglgdnilem pigi element6w kategoryzacjnych: temat tekstu. zwr1zek
tekstu z problemami t*ylqcznie lokalnymi albo problemami og6lnopaflstwowymi, gatunek
tekstu, Zrodlo informacji. Ustalilem, 2e wymienione miesigczniki najczgsciej prezentowaly
wydarzenia. kt6re sluZyiy integracji spoteczefistwa, budowaly pozytywny obraz gminy - byly
to informacje dotycz4ce kultury iedukacji (15,23 o%), sportu (10,57 oZ), inwestycji lokalnl,ch
(6,990A), historii i tradycji (5,74 o ), wa2nych dla danej spolecznoSci rocznic
ijubileuszy (5,41). Poczucie wsp6lnoty, opr6cz doboru odpowiednich temat6w. bylo kreowa-
ne za pomoc4 Srodk6w jgzykowl'ch, np. stou,nictwa dodatnio wartoSciuj4cego r6zne uycla-
rzenia, czgstego wystgpowania form inkluzywnych. MiesiEczniki nie porusz aly zlo1onych
i trudnych problem6w spolecznych czy obyczajowych, a informacje zwiqzane z polityk4 sta-
nowily jedynie l,9l yo. Badane czasopisma unikaly r6wniez przedstawiania kontrowersyj-
nych opinii i pog14d6w, krytyki wladz lokalnych, informacji budz4cych negatywne emocje -
teksty przedstawiaj4ce tragiczne zdarzenia stanowily jedynie 2,g1 o . W obu czasopismach
gminy prezentowane byly jako miejsca dobre do 2ycia, gdzie rozwijaly sig kultura. spon,
edukacja i gospodarka.

Kolejne dwa artykuly poSwigcilem problemowi wartoSci i wartoSciowania w polskich
mediach. BezpoSrednim przedmiotem swojego zainteresowania uczynilem popularne progra-
my telewizyjne z gatunku talent show. kt6re nie zostaly )eszcze opisane wyczerpuj4co w.bo-
gatej literaturze przedmiotu z zakresu aksjologii. Materiat badawczy pochodzil z ponad trzy-
dziestu r62nych program6w badanego gatunku: Must be lhe music. Tylko muzyfra (polsat),
Mam talenl (TVN), The Voice r{ Polancl(TVP2). Programy te mialy formg wieloetapowych
konkurs6w roznych wystgp6w artystycznych, dlatego ocenianie przez specjalne jury stanorvi-
1o istotny element kaZdego odcinka programu. Wyrazane przez czlonk6w jury opinie na temat
poszczeg6lnych wystgp6w staly sig baz4 materialow4 mojej analizy.

W pierwszym artykule z zakresu tego tematu badawczego (Superv,ykon - o warto-
Sciowaniu w telewizyjnych programach z gatunku talent show, poz.I.1) uwagg skupilem na
pragmatycznych aspektach wafio5ciowania - przedstawilem strukturg aktu wartoSciowania
oraz ro2ne skutki perlokucyjne, opisalem kontekst pozajgzykowy, kt6ry wplywa na spos6b
fbrmulowania ocen. Najwigcej miejsca poSwigcilem analizie rozpatrywanych wypowiedzi
w Swietle teorii akt6w mowy. Badane akty czEsto skladaty siE z roanych cel6w illokucyjnych



(mikroaktow). W kontekScie oceny pozytywnej, opr6cz intencji waftoSciowania, wystEpowaly
jeszcze gratulacje, podzigkowania, Zyczenia, komplement, a w przypadku oceny negatywnej
aluzja, rada, argumentacja. Odnioslem sig r6wniez do sposobu vqrrazania ocen, ustalaj4c,
ze w badanych programach przewazajq oceny wyrazone w spos6b ogolny nad szczeg6lowl,mi
i mery'torycznymi opiniami. W publikacji nawiqzalem do problemu wartoSci, kt6ry szerzej
zostal om6wiony w kolejnym artykule z zakresu aksjologii,

Na podstawie analizy \lyekscerpowanego do badari materialu ustalilem r6wnie2.
ze w programach z gatunku talent show najczgsciej byly eksponowane wartoSci estetyczne
(dotycz4ce pigkna). aftystyczne (zwiqzane z cechami wystgpu), perfekcjonist,vczne (odnosz4-
ce siq do doskonatoSci), odczuciowe (stanowi4ce subiektywn4 reakcjg na wartoSci estetyczne
czy artystyczne). W opublikowanym tekScie (Wartoici elcponowane w telewizy.inych pro-
gramach rozrywkowych z gatunku talent show i jgzykowe sposoby ich wyrazania, poz. 1.2)
scharakteryzowalem wymienione wartoSci oraz om6wilem najwa2niejsze kwestie jEzykow,e
zwiqzane z wytazaniem wartoSci w kontekScie program6w rozrywkowych. Do wartoSciorva-
nia estetycznego w badanym materiale odnosil siE przede wszystkim przymiotnik pigkny
oraz jego synonimy o wzmocnionej albo oslabionej intensywnoSci. WartoSciowaniu estetycz-
nemu rzadziej sluZyly przysl6wki, najrzadziej rzeczowniki. Do wartoSci artystycznl,ch
(w rozpatrywanych programach byty to m.in. oryginalnoSc, styl, doskonaloSi techniczna, dy-
namika, swoboda wykonania) odnosily sig liczne przymiotniki i przyslowki (np. tlobry, ge-
nialny, kapitalny, mistrzowski, vvspanialy, interesujqcy, twdrczy, iwietnie, clobrze, genialnie,
zajebiicie), rzeczowniki implikujrlce wartoSi artystyczn4 (np. talent, perJbkcja, artycha, pro-
./b'sjonalista, czad) orazzawieraj4ce czlon super (superwykon, superczacl, superenergia).War-
toSciowanie odczuciowe z kolei w kontekScie badanych program6w najczgsciej wyra2alo siE
w kategoriach lubig - nie lubig. podoba mi sig - nie podoba mi sig. Obserwacjazgromadzo-
nego materialu badawczego pozr.l'oliia na sformulowanie wniosku, 2e granice migdzy warto-
Sciowaniem estetycznym a artystycznym w badanych programach czgsto byly nieostre
ze wzglgdu na duhqliczbE wypowiedzi oceniaj4cych wystgpy artystyczne w spos6b bardzo
og6lny, wykorzystuj4cych Wrazy o szerokim zakresie uZrycia, kt6re mozna odnosii do ro|-
nego aspektu wartoSciowania (por. wspanialy, wspaniale, -fajny, .fajnie, dobry, .fantastyczny.
fantastycznie, iwietny, iwielnie). Zaobserwowalem r6wniez, ze analizowane wypowiedzi war-
toSciuj4ce charakteryzowaly sig dosyc duzym nasyceniem elementami potocznymi (por.fajny,
morda sig imieje, zajebisty, czad, wykon, muza) - warloSi estetyczna bywala wyra2ana wigc
przez Wrazy nalelqce do rejestru jgzyka uznawanego za najni4szy (potoczny), co czgsto tg
wartoSi banalizowalo.

Moje zainteresowania badawcze dotyczyly r6wnie2 przemian zachod,zEcych
we wsp6lczesnym jgzyku polskim i tendencji wystqpuj4cych w kulturze. CzqS( uwagi po-
SwiEcilem problemom zwiqzanym z mod4iEzykow4, szczeg6lnie na poziomie leksyki. Celem
podjqtych obserwacji bylo zdef,rniowanie nowych znaczen modnego we sp6lczesnej polsz-
czy2nie slowa masakra (Masakra - v)yraz modny wspdlczesnej polszczyzny, poz.l.6). Mate-
rial analityczny stanowily liczne przyklady uzycia tego rueczownika pochodz4c e z jgzyka
potocznego, prasy, telewizji i internetu. W arlykule przedstawilem etymologig rozpatrywanej



form/, znaczenie slownikowe w trzech jgzykach: francuskim" angielskim i polskim. Na pod-
stawie badafl ustalilem nowe znaczenia leksemu masakra (nienotowane jeszcze w siolr,ni-
kach jgzyka polskiego), uwzglgdniaj4ce rolne modyfikacje, odcienie semantyczne zwiqzane
z kontekstem, a takze intencjami komunikacyjnymi nadawcy. Rzeczownik ten we wsp6lcze-
snej polszczy2nie podkreSla duZe natElenie jakiejS cechy, oznacza zad,anie trudne do wykona-
nia. skrajn4 (pozytywn4 lub negatywnE) oceng czegoS, wysok4 porazkg jednej z rywayzujq-
cych ze sob4 druzyn sporlowych. Zauwa2ytem, ze neosemantyzacja oraz wysoka frekwencja
tego rzeczownika prowadzq do zacierania siE pierwotnych negatywnych konotacji seman-
tycznych zwtqzanych z okrutnym zabijaniem i rzezia,, a jako prymarne utrwalaj4 siE znaczenia
nowe. Szybkie rozprzestrzenianie sig analizowanego wyrazu we wsp6lczesnej polszczyanie
oraz jego szeroka ekstensja stylistyczna spowodowaly, Ze masakra stala sig slowem wielo-
znaczny m i nieprecyzyj nym.

Problem mody jgzykowej poruszylem r6wnie2 w publikacj i pt..: Brutalizacja metli7w
i iej wplyv' na zachowania .lgzykowe Polakrjvt (poz.l.5). Przedmiotem analizy byl tym razem
czasownik masakrowat oraz fo*y masakryczny i masakrycznie. Punktem wyjScia do rozwa-
2ah na temat semantyki wymienionych sl6w uczynilem zaloaeme, Ze tym, co spowodowalo
ich duz4 popularnoS6 jest brutahzacja medi6w. W artykule przedstawilem Lrodla nasycenia
wsp6lczesnych medi6w tresciami zawieralEcymi agresjE i przemoc. skutki brutalizacji me-
di6w w sferze spolecznej i w odniesieniu do jgzyka, om6wilem znaczenia modnych sl6w.
Material badawczy, podobnie jak w przypadku artykutu prezentowanego wczeSniej, pochodzil
z jgzyka potocznego, prasy, telewizji i internetu. Zaobserwowalem, ze proces neosemantyza-
cji dotyczy r6wniez czasownika masakrowat, ktory wsp6lczeSnie dosyi rzadko odnosi siq
do okrutnego zabrjama, niszczenia, a czgsciej wystEpuje w nowych znaczeniach: .robii, wy-
konywai coS nieudolnie', 'wyrazac skrajnie negatywne oceny czegoS , oceniai w spos6b bru-
talny, nie przebieraj4c w slowach; obrazac ponizac, kogos', 'miei duzq przewagE nad kims,
z kim sig konkuruje', 'osmieszac kogoS', 'krzywdzrc kogoS', 'oceniai niesprawiedliwie,.
W podobnych znaczeniach wystgpuj4 tak2e nowo powstale formy masctkryczny i masakrycz-
nie.ktore oznaczaia, coS" co wymagalo od czlowiekawiele wysilku, byto trudne do wykona-
nia; okreSlajqdule natg2enie jakiejS cechy; wyralaja,oceng (w zalehnoSci od kontekstu skraj-
nie negatywn4 albo skrajnie pozl,tywn4).

Wiele przyklad6w ilustrujEcych zjawisko mody leksykalnej i zwi4zanej z ni4 neose-
mantyzacji w przedstawionych publikacjach pochodzi z program6w telewizyjnych, artykulow
prasowych, tekst6w zamieszczonych na r6znych stronach WWW, internetowych portali in-
formacyjnych" blog6w, co pokazuje, ze w jgzyku medi6w znajdujE odzwierciedlenie rozne
tendencje wsp6tczesnej polszczyzny. Modne stowa wystgpuj4 w mediach w nowych znacze-
niach, np. dla wyrazenia skrajnej oceny negatywnej fiak tytulach: Berinarek masakrsje pio-
senkg Grechuty; Pomaraitczowa masakra moclov,cr. Rzadko zdarza sig takie mctclov,e okr.o-
pieitstwo; Wg1owa masalcra modowa Jennifer Lopez!; NIK masakruje rzqdowq politykg v,s.
gazu lupkowego. Naiwyzsza izba kontroli krytykuje przygotowania do wydobyvania gazu lup-
ko**ego). dla podkreslenia wysokiej wygranej jednej z rywalizuj4cych ze sobq dru2yn sporro-
wych (ak w tytulach: Masakra w LA. Historyczna porazka Lakers! Koszykarze Los Angeles



Lakers przegrali trzeci meczfazy play oLf NBA z San Antonio Spurs az 89;120; Masakra Sza-
rotek - przegrana druiyny hokeiowej z Nou,ego Targu z zespolem z Sanoka L.l0; Stupszczafi-
ska masakra pitkq koszykowq) albo duzej obni2ki ceny jakiegoS produktu (Maskra cenotrct
Costa Brava!!!). Ponadto modne slowa zastgpujE czgsto przymiotniki tragiczny, makabryczny
fiak w tytulach: Kttlejny masakryczny wypaclek, Masakryczny wypadek w Dgbowej Woti, W
sobotg na torze w Assen podczas starlu wyicigu klasy Supersport mial miejsce masakryczny
v,ypadek).

Problem neosemantyzacji poruszylem takze w arlykule (,,Przyjazny dla twojej kiesze-
ni" - o semanlyce slowa ,,przyjazny" we w*sp1lczesnych tekstach reklamctwych. poz. 1.7)
dotycz4cym nowych znaczeh przymiotnika przyjazny w kontekScie tekst6w perswazyjnych.
Wyraz ten czgsto pojawia sig w roznych formach wsp6lczesnej reklamy, flp. W broszurach,
ulotkach, sloganach reklamowych, arlykulach sponsorowanych i tekstach promocyjnych za-
mieszczanych na stronach internetowych producent6w r6znych artykul6w, takze w reklamie
telewizyjnej i radiowej. Analizazgromadzonego materialu badawczego pozwolila nawroz-
nienie az szesciu nowych znaczeh, kt6re u,publikacii om6wilem, podaj4c liczne przyklady
uZyi tego przymiotnika w nowych znaczeniach. Wyraz przyjazny w komunikatach reklamo-
wych najczqsciej odnosil siq: do niskiej ceny jakiegoS produktu Qtrzyjazna cena, przy.luzny
dla tv'o}ei kieszeni); substancji (np. farb, lakier6w), kt6re nie powoduj4 degradacji Srodowiska
Qtrzyjazny dla irctdov,iska)'. urzqdzeilatwych w obsludze, montazu i codziennej eksploatacji;
budynk6w oraz pomieszczeh dostosowanych do potrzeb r6znych os6b i zwierzqt, maj4c1,ch
pewne udogodnienia (lazienka przyjazna dziecictm, hotel przyjazny roclzinie). Znaczenie slowa
przyiazny w tekstach reklamowych jest wigc szerokie, mieszczq sig w nim ro1ne kategorie
semantyczne, np' wygody, funkcjonalnoSci, naturalnoSci wyrobu, ceny. Na podstawie analizy
nowych znaczeh tego przymiotnika ustalilem, 2e czgsto zastgpuje on wyrazy, kt6rych znacze-
nie w tekstach reklamowych siE .iuZ w1.tarlo, np. ekologiczny, tani. W komunikatach rekla-
mowych charakteryzowany leksem jest r6wnie2 popularnym synonimem przymiotnik6w
.funkcionalny, praktyczny, uzyleczny, wygoclny, clogoclny. Nowe znaczenia rozpatrywanej for-
my podporz4dkowane s4 funkcji perswazyjnej, maj4 na celu stworzenie pozytywnego, emo-
cjonalnego nastawienia odbiorcy do reklamowanego produktu. Przymiotnik przyjazny zaciera
granic9 migdzy faktami i informacjami dotycz4cymi produktu a opini4 (wartoSciowaniem).
Za kaZdym tazem, gdy pojawia siE w tekScie reklamowym, nasuwa odbiorcy pozytywne sko-
jarzenia zwiqzane z rzeczownikami przy.jairi, przyiaciel i niejako automatycznie wyzwala
pozytywne emocje.

W obszarze moich zainteresow ah znalazly siE takze tematy e-maili marketingowych,
kt6rych analizie poSwigcilem dwa artykuly. Celem badafr (poz. I.3) bylo okreSlenie najczg-
Sciej wykorzystywanych sposob6w perswazji w wymienionych komunikatach. Temat listu w
e-mail marketingu pelni bardzo waZnE funkcjg, od sposobu jego sfbrmuiowania zale1y bo-
wiem to, czy potencjalny klient zapoznania siE z ofert4 handlow4 zawartqw czgsci wlaSciwej
listu i z niej skorzysta. Na podstawie analizy okoio tysi4ca e-maili marketingowych dostar-
czonych na moj4 skrzynkq internetow4 ustalilem, ze nadawcy tego typu komunikat6w lrryko-
rzystujq tolne Srodki gtamatyczne. semantyczne, leksykalne i graficzne. kt6rych celem.jest



naktonienie odbiorcy do zapoznania sig z treSciq listu. Najczgsciej stosowane to: a) poslugi-
wanie sig trybem tozkazujqcym, kt6ry pelni pragmatycznqfunkcjg zachgty,propozycji, apelu.
rady; b) personalizacja komunikatu (zwracanie sig do adresata po imieniu albo w formie dru-
giej osoby liczby pojedynczej, co ma zmniejszac dystans miEdzy nadawc4 a odbiorcq, stwo-
tzyc pozorv kontaktu indywidualnego; dostosowa6 tresi do odbiorcy); c) poslugiwanie siE
kategoriami semantycznymi charakterystycznymi dla reklamy (kategoria korzySci. ulatwieri
i wygody, ceny, wysokiej jakoSci produktu); d) presja czasu (informacje o ograniczeniu cza-
sowym oferty); e) elementy potoczne.

Kolejny arlykul z cyklu (,,Sprawdz i odbierz prezent" - o slownictwie tematdw e-maili
marketingov'ych, poz. L4)jest efektem analizy list6w elektronicznych pod k4tem charaktery-
stycznej dla nich leksyki. Material badawczy stanowilo 320 temat6w e-maili marketingo-
\ryych, licz4cych w sumie 2452 wyrazy. Na podstawie analizy iloSciowej i jakoSciowe.j okre-
Slitem, kt6re czgsci mowy w rozpatrywanych komunikatach wystgpujE najczgsciej i jakie
funkcje semantyczne w nich pelni4. Wyniki badari statystycznych zestawilem r6wni e2 z da-
nymi dotyczqcymi jEzyka m6wionego i pisanego, co pozwolilo wyeksponowai cechy charak-
terystyczne slownictwa temat6w e-maili, ustalii zas6b wyraz6w wsp6lnych dla rozpatrywa-
nych komunikat6w i tekst6w reklamowych oraz zasob slownictwa dla nich specyficznego.
Przeprowadzona analiza zgromadzonego materialu leksykalnego pozwolila ustalii, Ze naj-
wazniejszq cech4 badanych komunikat6w jest tendencja do nominahzacji, poniewa1 az
42.69Yo wszystkich wyraz6w stanowily rzeczowniki, przy czym wiEkszoSi to formy nace-
chowane perswazyjnie. Najliczniejsze s4 te, kt6rych semantyka wi4ze sig ze wsp6lczesnymi
d4zeniami do ekonomicznoSci Swiata i nowoczesnoSci. Znacznie nizszq frekwencjE majq cza-
sowniki (14,27oh). za pomocq kt6rych naklaniano odbiorc6w do podjgcia natychmiastowy,ch
dzialan (np. sprav'di, otworz, zamtiw. skorzysta.j, ocJbierz, zobacz) orazprzymiotniki (8,93o,/o).
wartoSciuj4ce produkt w spos6b bardzo ogolny (rewelacyjny, dobry, otliazdowy, 1rulssyty, w!-
jqtkowy). Obserwacje dotycz4ce materialu badawczego pozwolitry sformulowai wniosek,
2e dob6r slownictwa w badanych tematach e-maili ukierunkowany jest gl6wnie na przyciE-
gnigcie uwagi uzytkownika internetu, pobudzenie jego ciekawoSci i zachEcenie (naklonienie)
do zapoznania siE z ofert:4 handlow4.

Prezentowany cykl zamykapublikacja (,,Szok! Ma 72 lata awyglqda na 35". O inter-
netowych reklamach suplententov,diely, poz. I.9), kt6rej celem byio okreSlenie struktury in-
ternetowych reklam suplement6w diety oraz analiza wykorzystywanych w nich chwyt6w per-
swazyjnych' Materiat badawczy stanowilo kilkadziesi4t reklam publikowanych na stronach
serwis6w internetowych: www.wp.pl, www.interia.pl, www.onet.pl, www.o2.pl,
www.takt.pl' Skoncentrowalem siE na analizie artykulu sponsorowanego, kt6ry jest najwa1-
niejszym elementem tej formy reklamy. Ustalilem, 2e reklamy suplement6w diety odwolywa-
ly siq zar6wno do argument6w racjonalnych, jak i emocjonalnych. Oba rodzaje argumentacji
wzajemnie siE uzupelnialy, czyni4c komunikat reklamo'uvy bogaty pod wzglEdem wykorzy-
stywanych technik perswazyjnych. WSr6d argument6w racjonalnych najczgsciej odnoszono
siE do skutecznoSci i szybkoSci dzialania, o kt6rych mialy przekonywai informacje m.in.
o cerlyfikatach, atestach oraz badaniach przeprowadzonych w laboratoriach naukowych. ln-



formacje te dodatkowo wzmacniala leksyka naukowa (np. l-arginina, beta-alanina, amirut-
kwasy, polisacharydy, kapsaicyna, metabolizm, nanostruktura, l-lizyna, .formula mikroczq-
steczkowa). Rzadziej odwolywano sig do opisywanych juz w literaturze naukowej kategorii
nowoSci lub naturalnego pochodzeniaproduktu. Argumentacja emocjonalna gl6wnie bazowa-
la na strachu i radoSci. Informacj e o zagrazajEcych zdrowiu i zyciu czlowieka chorobach, pa-
so2y'tach miaiy przestraszyi odbiorcg i naklonii do zakupu danego specyfiku, kt6ry uchroni
go od niebezpieczenstwa. Emocje pozytywne natomiast pomagaly zbudowai wizjE lepszego
Swiata, w kt6rym konsument moze znale2c sie po nabyciu suplementu, Swiata bez roZnego
rodzaju dolegliwoSci i zagroleri. Inne chwl.ty emocjonalne, kt6re opisalem w pracy, wyko-
rzystywaly mechanizmy internalizacj i i konformizmu.

5. Om6wieniepozostatych osiqgnigd naukowo-badawczych

Dopelnieniem nurtow glownych sq rozpoczgte badania dialektologiczne i onoma-
styczne. Do rozpoczEcia badan z zakresu dialektologii sklonily mnie obserwacje dotycz4ce
przemian jgzykowo-kulturowych zachodz4cych na polskiej wsi, przede wszystkim bardzo
szybkie tempo cofania sig gwary i szczeg6lnie gwaltowny w ostatnich latach zanik stownic-
twa ludowego. Zjawiska gwarowe byty juz wczeSniej przedmiotem moich badafr,
kt6re w prowadzilem pod kierunkiem prof. dr. hab. Boguslawa Dunaja. Monografia Slctwnic-
fwo z zakresu kultury materialnej w gwarze Jailisk w powiecie kroSnieriskim (poz.ll.2) to
efekt podjqtych od nowa badafi dialektologicznych maj4cych na celu archiwizacjE stownictwa
ludowego mieszkahc6w JaSlisk. Material leksykalny zawarty w ksi4zce (ponad 1200 obja-
Snionych wyraz6w) zgromadzilem podczas badan terenowych - rozm6w (wywiad6w) z naj-
starszymi przedstawicielami spolecznoSci jaSliskiej. Publikacja ma charakter slownika gro-
madz4cego leksykE ludow4 ujgt4 w kilku krggach semantycznych (tworz4cych kolejne roz-
dzialy opracowania), skoncentrowanych wok6l r6znych czynnoSci wykonywanych w polu
i gospodarstwie. W zapisie uproszczonym (p6lfonetycznym) przedstawilem brzmienie danego
slowa w gwarze jaSliskiej. Material leksykalny wzbogacilem licznymi ilustracjami - fbtogra-
fiami natzgdzl sprzgt6r.r'. kt6re wykonalem w trakcie badari. CzES( slownikowq pracy (roz-
dzialy ll-X) poprzedzilem czgsci4 teoretycznq, w kt6rej przedstawilem zarys dziejow JaSlisk.
stan badari nad leksykq gwarow4 w Polsce, charakteryslyczne dla badanego terenu zjawiska
gwarowe' W poszczegolnych rozdzialach umieScilem slownictwo zwiqzane z budownictwem.
przedmiotami i narzgdziami zwityzanymi z praca, w gospodarstwie. narzEdziami i pracami
polowymi, pokarmamr, odzie\q, Srodkami transporlu i komunikacj4, hodowl4, obr6bk4 drew-
na i Ze\aza. wyrobami ze sk6ry. Odrgbny rozdzial stanowi4 mikrotoponimy i ludowe nazwy
roSlin.

Obserwacja jEzyka mieszkaric6w JaSlisk pozwolila r6wnie2 na sformulowanie kilku
wniosk6w dotycz4cych zmian zachodzEcych w strukturze leksyk alnej. Znaczna czq1c prezen-
towanego w ksiqzce slownictwa - zwiqzanego np. z budow4 zaren, cep6w, warsztatu tkackie-
go, kolowrotka, obr6bk4 lnu, drewna, Zelaza; tkania pl6tna, powroZnictwa, ml6cenia zboZa -
przeszla do stownika biernego najstarszych mieszkafcow JaSlisk. W slowniku czynnym sto-
sunkowo dobrze natotniast .lest jeszcze zachowana leksyka dotycz4ca czESci wozu, budowy

10



zrqbu. potraw, ubran, orki, bronowania, hodowli, r6znych narzgdzi wykorzystywanych w pra-
cy na gospodarstwie, gruntow i roSlin. O zanikaniu siownictwa i tempie tego procesu decydu-
je bowiem w duzym stopniu dystans czasowy, jaki dzieli wsp6lczesnoSi i okres, kiedy za-
przestano u2ywania jakichS przedmiot6w. Stopniowemu zanikowi leksyki odnosz4cej sig
do kultury materialnej towarzyszy zjawisko tzw. dubletywnoSci, czyli obocznego uzywania
form gwarowych i og6lnopolskich, np. strugat - obierat, grira - strych, banclurki - zientnia-
ki, powala - su/it, winkiel - naroznik budynku.

Szybkie zanikanie slownictwa ludowego sklania do kontynuowania badari (r6wniez
w s4siednich miejscowoSciach), poszerzania ich o inne pola semantyczne, takae z zakresu
kultury niematerialnej.

Efektem zainteresowah onomastykq jest do tej pory rozdzial we wsp6lredagowane.j
przeze mnie monografii Zmysly. Aspekty jgzykowo-kulturowe (poz. II.l0), zatytulowany Bur-
dele, Matoly, Bialy Kal asocjacje iwra1enia zmyslowe ukryte w nanvach miejscowych (poz.
II.8) oraz dwa teksty przyjgte do druku: Jgzykowo-kulturowy obraz pogranicza polsko-
slowackiego utrwalony v, mikroloponimach, Mikrotoponimy poludniowo-tlschodnie.i czgici
Beskidu lViskiego motywowane nazv)emi roilin i zwierzqt. Zaawansowana jest takze praca nad
ostatecznym zredagowaniem autorskiej monografii pt. Jgzykowo-kulturowy obraz Beskichr
Ni,skie go utrwalony w mikro toponimach.

Przedmiotem tekstu pl: Burdele, Matoly, Biaty Kal asocjacje i wraienia zmyslowe
ukryle w nqzwach mieiscowycft jest analiza semantycznanazw miejscowych motywowanl,sh
r62nymi doznaniami zmyslowymi. Materialbadawczv pochodzi z Lrrzgclou,ego wykazu naztt,
mieiscowoici liczqcego okolo 107 tysigcy nazw miast, czgsci miast, wsi, przysi6tk6w. W tym
rozdziale wspomnianej ksi4zki skoncentrowalem sig na opisie ojkonimow, kt6rych znaczenie
etymologiczne odbierane jest wsp6lczeSnie jako oSmieszaj4ce i obrazliwe wywolujqce sko-
jarzenia z Wtazami wulgarnymi dotycz4cymi seksu (np. Burclele, Burdel, Ch6jka, Hujsko,
Kureiwa, Cipki) oraz obciqlone innymi negatywnymi konotacjami semantycznymi (np. Burcr-
ki, Matoly, Ciemniaki). Nazwy miejscowe - jak twier dzi Ewa Rzetelska-Feleszko - w chlr,ili
powstawania sE najczgsciej neutralne pod wzglEdem waftoSciowania rzeczywistoSci i emo-
cjonalnego stosunku do niej. TreSci wartoSciuj4cych lub emocjonalnych nabieraj4 dopiero
w toku dziej6w poprzez wazne dla ludzi wydarzenia dotycz4ce nazywanych obiektow ina-
warstwiaj4ce sig z czasem konotacje, asocjacje zwiqzane z realnym znaczeniem apelatyw6w.
W pracy dokonalem r6wniez analizy ojkonim6w niebudz4cych negatywnych skojarzefl. mo-
tywowanych bod2cami wzrokowymi (kolorem, polozeniem obiektu w okreSlonej przestrzeni.
atrybutami modalnym i'). zap achowymi, sluchowymi, smakowymi i dotyko\lymi.

Znacznq czglc mojego dorobku naukowego stanowi4 prace z zakresu lingwistyki edu-
kacyjnej' Najwazniejszym osi4gnigciem jest opublikowana w 2013 roku monografia zatytu-
lowana Formy piervtszej i drugiej osoby czasownik|w w dyskursie szkolnynt. Stuclium prqg-
malingwi5lyczne (.poz. II.1), kt6ra powstala na podstawie zmienionej i uzupelnionej rozprawy
doktorskiej. Celem pracy byla anahza pragmatyczno-semantyczna form pierwszej i drugiej
osoby czasownik6w wystgpuj4cych w dyskursie szkolnym. W badaniach pomin4iem formy
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osoby trzeciej, poniewaz podstawow4 form4 komunikacji na lekcji jest dialog dostarczajEcy
odniesiefl do kontaktu personalnego JA - TY oraz kontaktu retorycznego JA - \ /y.
Material jgzykowy uwzglgdniony w pracy pochodzil z nagrah kilkunastu 45-minutowych lek-
cji z trzech blok6w tematycznych: przedmiot6w humanistyc znych, Scislych i przyrodni czych.
Kazdy blok liczyl po 10 tys. wyraz6w, co dalo trzydziestotysigczn4 pr6bg badawcza,.
W trzech tozdzialach om6wilem wazne z punktu widzenia realizowanego celu badawczego
zagadnienia: problem osoby jako kategorii gramatycznej, deiktycznej . anaforycznej, osoby
inkluzywnej lub ekskluzywnej; formy nieosobowe czasownika i ich funkcje pragmatyczne;
funkcjonowanie kategorii osoby wzglgdem kategorii trybu, strony, czasu i aspektu. Charakte-
rystykE kategorii osobor.lych * podporz4dkowan4 funkcjom pragmatycznym kategorii osoby
- oparlem na dociekaniach znakomitych autorytet6w, m.in. E. Benveniste'a, A. Okopiefr-
Stawiliskiej, T. Rittel, Z. Topolinskiej, J. Lalewicza, R. Laskowskiego, W kolejnych trzech
tozdzialach scharakteryzowalem komunikacjg jgzykow4 w sytuacji dydaktycznej" przedstawi-
lem relacjg miqdzy semantyk4 a pragmatykQ, om6wilem szkolne akty mowy.

Interesowaly mnie r6wniez powi4zania miEdzy poszczegolnymi kategoriami osobo-
\rymi a rodzajami, sposobami i wlaSciwoSciami komunikacji dydaktycznej ze szczeg6lnym
uwzglgdnieniem roli nauczyciela jako osoby odpowiedzialnej za proces przekazywania wie-
dzy. Walne byly dla mnie takze powi4zania czasownik6w z roanymL rodzajami modalnorici
i illokucji. Wyekscerpowany do badaf, material jgzykowy om6wilem w zespolach semantycz-
no-pragmatycznych wyznaczonychprzez kategorie osoby, trybu, czasu i aspektu form koniu-
gacyjnych czasownika.

W analizie form pierwszej osoby liczby pojedynczej uwagg skoncentrowalem m.in.
na pragmatycznych aspektach formul grzecznolciowych oraz na aktach zawierajEcych w sr,vej
strukturze czasowniki mentalne (,.oznaczajEce procesy czysto mentalne, werbalne projekcje
emocji i uczui, formy perceptywne), odnosz4ce siE do r62nych form aktywnoSci psychicznej,
jak: zapamigtywanie, przypominanie, rozumienie, interpretowanie, mySlenie, wyjaSnianie,
ocenianie' Wyro2nilem r6wnie2 fbrmy, za pomoc4 kt6rych nauczyciel wyra?al opinie, upo-
minal, zwracal uwagQ uczni6w na istotne zagadnienia mer).toryczne, przttaczal przyklady,
zachEcal uczni6w do dzialania.

Pierwsza osoba liczby mnogiej trybu orzekaj4cego charakteryzowala sig, podobnie jak
osoba pierwsza liczby pojedynczej , duzq r6znorodnoSci4 funkcji pragmatycznych. podstaw4
analizy tej kategorii uczynilem rozroznienie pomigdzy znaczeniem prymarnym - systemo-
!!ym, w kt6rym forma ,,wskazuje" jednoznacznie okreSlon4 osobg - i znaczeniem sekundar-
nym, zwi4zanym z funkcjonowaniem kategorii osobowych w r6znych kontekstach pragma-
tycznych, gdzie ich uzycie rzadko stanowi wyl4cznie aktualizacjg systemu gramatycznego.
Osobno om6wilem pragmalyczne znaczenie form inkluzywnych - najczgsciej wykorzystywa-
nychprzez nauczyciela wariant6w: MY: JA (nauczyciel) + Wy (uczniowie), My: JA + Ty
(uczeri wykonuj4cy polecenie przy tablicy), MY : JA + WY (opr6cz ucznia wskazanego
przeznauczyciela), MY: JA + 951 * oraz fbrm o charakterze transpozycyjnym, wylqczajq_
cych nauczyciela z zakresu czynnoSci wskazywanych przez czasownik, koncentruj4cych sig
gl6wnie na uczniu: MY: TY albo wy (bez udzialu nauczyciela).
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Formy drugiej osoby liczby pojedynczej i liczby mnogiej w zestawieniu z pierwsz4 osob4
liczby pojedynczej i liczby mnogiej tworzyly grupg niezbyt zrozntcowanq, atakze stosunko-
wo nieliczn4. Formy te najczgsciej wystgpowaty w aktach o charakterze dyrektywnym, rza-
dziej w asercjach i w aktach ewaluatywnych.

Zestawienie fiekwencji czasownik6w pierwszej i drugiej osoby w dyskursie szkolnym po-
twierdzito dostrzeganE od wielu lat przez dydaktyk6w dominuj4c4 rolg komunikacyjn4 nau-
czyciela i przedmiotowe traktowanie ucznia w procesie dydaktycznym. Ustalilem, ze w \\ry-
ekscerpowanym materiale jgzykowym wypowiedzi nauczyciela stanowily aZ 94,41yo, a ttry-
powiedzi uczni6w tylko 5,58%.

Kontynuacj4 zainteresowafi z okresu doktoratu sq cztery prace z zakresu lingwistyki
edukacyjnej. Dwa artykuly poszerzaja, perspektywE badawcz4 o nieuwzglgdniane wczeSniej
zagadnienia: semantykg form trzeciej osoby czasownika i funkcjg element6w potocznych w
jqzyku nauczycieli w sytuacji lekcyjnej. Dwa kolejne nawi4zuj q do analizy form pierwszej
i drugiej osoby, uzupelniaj4c j4 o nowe spostrzezenia i bogatszy material przykladowy.

Celem artykulu pt. O./unkcji elementrjw potocznych w jgzyku nauczycieli (poz.II.6) bylo
przedstawienie wplywu potocyzm6w na skutecznoSi komunikowania sig nauczyciela
z uczniami. Skoncentrowalem siq na anahzie wybranych zjawisk, szczeg6lnie z zakresu flek-
sji, slowotw6rstwa, warstwy leksykalnej oraz na wlaSciwoSciach skladniowo-stylistycznych.
kt6re mialy duhe znaczenie dla przebiegu procesu dydaktycznego. Pomin4lern w badaniach
charakterystyczne dla jgzyka potocznego przejEzyczenia, anakoluty, zdania niedokoriczone.
wtr4cenia, autokorekty, elipsy. Na podstawie analizy zgromadzonego materialu ustaliiem.
ze elementy potoczne w wypowiedziach nauczycieli podporz4dkowane s4 przede wszystkim
funkcji perswazyjnej. Pojawiaj4ce sig w trakcie lekcji zdrobnienia. potoczne slownictwo oraz
formy charakterystyczne dla komunikowania sig w sytuacjach nieoficjalnych tworz4 r6wnie2
atmosf.erg uprzejmoSci i grzecznoSci. niweluj4 asymetrig rol nadawczo-odbiorczych,
co wplywa na moc illokucyjn4 niekt6rych akt6w mowy: wzmacnianie akt6w chwalenia i war-
toSciowania pozytywnego, lagodzenie kategorycznoSci nauczycielskich poleceri i akt6w war-
toSciowania negatywnego. Ponadto sposoby potocznego obrazowania realizuj4 strategig m6-
wienia o problemach naukowych zrozumiale i przystEpnie. Nauczyciel za pomocq odpowied-
nich przyktad6w wyjaSnia skomplikowane pojgcia, przeklada naukowy obraz Swiata na obtaz
bardziej konkretny, zblizony do codziennych dosw iad,czeh uczni6w.

Kolejna publikacja z zakresu lingwistyki edukacyjnej (poz. II.5) poszerza obszar ba-
dawczy o analizg form trzeciej osoby. Funkcjonowanie tej kategorii jest szczeg6lnie interesu-
.i4ce w kontekScie sytuacji lekcyjnej, dla kt6rej podstawow4 form4 komunikacji jest dialog
odnosz4cy siE gl6wnie do kategorii pierwszej i drugiej osoby. W rozprawie skoncentrowalem
sig wylEcznie na przedstawieniu funkcji pragmatycznych trzeciej osoby okreSlaj4ce.j uczest-
nik6w aktu komunikacji jgzykowej, pomin4lem formy narracyjne, sluz4ce do opisu rzeczytvi-
stoSci. Poniewa2 zwracanie sig do odbiorcy w formie trzeciej osoby ma charakter nieuprzej-
my, tworzy dystans pomigdzy nadawc4 a odbiorcE, akty mowy z takimi czasownikami w sy-
tuacji lekcyjnej pojawialy siq dosyi rzadko. Na podstawie badari ustalilem. ze wystgpowaly
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one w pytaniach dydaktycznych i innych aktach dyrektywnych o r6znej mocy illokucyjnej -
gl6wnie w formie transpozycji ON jako JA oraz ON (ONI) jako TY (WY), uwarunkowanych,
wedlug Jana Old?vriskiego, pragmatyk4 wypowiedzi i konwencj4 retorycznE, kt6ra siu2y
m6wi4cemu (nauczycielowi) do sformulowania tego, co ma do powiedzenia w spos6b bar-
dzi ej sugestywny. przekonuj Ec y, zo bowi Ezuj qcy .

Celem moich badari (poz. IL4) bylo rowniez okreslenie pragmatycznych funkcji form
drugiej osoby liczby pojedynczej trybu orzekaj4cego wystgpuj4cych w sytuacji dydaktycznej.
Kierunek i zakres anahzy wyznaczala fiekwencja poszczeg6lnych akt6w: a) pytari (45,4 %)
o charakterze metadydaktycznym i merytorycznym; b) asercji (23j%) - wyjaSnien zwiqza-
nych gt6wnie z problemami merytorycznymi poruszanymi na lekcji, a tak2e dotycz4cymi
organizacji zajg{ c) akt6w steruj4cych (15p%) - o cechach polecenia-proSby (ustalilem.
2e tryb orzekaj4cy w sytuacji dydaktycznej uzywany bywa sekundarnie w funkcji trybu roz-
kazuj4cego); d) akt6w warloSciowania - ll,5o .

Analiza form pierwszej osoby liczby pojedynczej (poz. II.3) zamykacykl arlykul6w po-
SwiEconych zagadnieniom dyskursu edukacyjnego. WymienionE kategorig om6wilem w kon-
tekScie typowych dla s1'tuacji lekcyjnej akt6w konstruowania wypowiedzi dialogowej (pytafi
i odpowiedzi), komentarzy metajgzykowych, akt6w oceny i wartoSciowania, akt6w ekspre-
sywnych, akt6w etykiety jEzykowej. W analizie kluczowych dla dialogu szkolnego sekwencji
pytania i odpowiedzi zwrocilem szczegolnq na sposoby formulowanra przez nauczycieli py-
tafl, na rozr6lnienie akt6w eksplicytnych (w r62nych konstrukcjach z czasownikiem pytat)
oraz znacznie czgstszych akt6w implicytnych, kt6re okresla przede wszystkim intonacja pyta-
nia i kontekst wypowiedzi. W opisie komentarzy metajgzykowych skoncentrowalem siE na-
tomiast na aktach zawierajqcych czasowniki charakterystyczne dla procesu nauczania m.in. na
czasownikach m6wienia, mySlenia i innych formach komunikacj i (np. m6v,ig, piszg, c4,-tam,
liczg, zoznaczctm, proponujg, zgadzam slg). czasownikach psychologicznych (dotycz4cy'ch
proceso\\'mySlowych, rozumienia, wyobrazeri, pamigci, percepcji zmyslowej), a takze zwiq-
zanych z aktami twierdzenia, odnosz4cymi sig do r6Znych form modalnoSci epistemicznej.
deontycznej, aletycznej. Osobno zinterpretowalem czasowniki pertbrmatywne, kt6re w sytlra-
cji lekcyjnej wystqpuj4 w wielu znaczeniach pragmatycznych.

W ramach studi6w pragmatycznych zajmowalem sig nie tylko polsz czyznq medialn4
i lingwistyk4 edukacyjn4. lecz takze analiz4 wypowiedzi pochodz4cych z roZnych odmian
jgzyka polskiego. Celem badari podjgtych np. w tekScie pt.: O pragmatycznych.funkcjach try-
razania radoici (poz. II.7), stanowi4cym rozdzia| monografii redagowanej Radoit. Aspekty
igzykowo-kulturo,,*e (Rzesz6w 2015), bylo przede wszystkim okreslenie funkcji wyra1ama
radoSci w r6znych aktach mowy. Pokazywanie jej nie zawsze bowiem ma charakter jedynie
autoekspresji, ale moze wynikai lakZe z wyrachowaniai z chgci osi4gnigcia doraznych korzy-
Sci. R62ne aspekty funkcjonowania radoSci om6wilem na przykladzie akt6w grzecznoScio-
wych (kt6rych jest ona elementem konstytutywnym na mocy obowi4zuj4cej w komunikacji
miqdzyludzkiej zasady uprzejmoSci), perswazyjnych: ingracjacyjnych (maj4cych na celu
wkupienie siE w czyjeS laski. zdobycie czyjejS przychylnoSci) oraz akt6w waftoSciowalia
(w ktorych w'ystgpuje jako element naddany, wzmacniaj qcy wyrazonE ocenq pozytywn4).
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5.1. Realizowane i przygotowywane projekty baclawcze oraz publikacje

Bgdg kontynuowal badania zwiqzane ze wsp6lczesnym jgzykiem polskim, szczegolnie
w jego odmianie medialnej, niemniej jednak moje najblizsze plany wiqlq sig z dialektologi4
i onomastyk4. Obecnie pracujg nad monografi4 naukowq zatytulowan? Jgzykowo-kulturoy,y
obraz Beskidu Niskiego utrwalony w mikrotoponimach. Podstawg materialow4 stanowi4 na-
zv'1' zebrane podczas badafi terenowych w kilkunastu miejscowoSciach le2qcych na ternie
gminy JaSliska i wsi z ni4 s4siaduj4cych. Ilustracjg kierunku badari stanowi przytoczone nizej
przykladowe haslo zawarte w czgsci slownikowej pracy:

Babina L4ka, gw. Batiina Qiryka - lqka; Posada JaSliska (BT); najprawdopodobniej nazwa
z motywacj at przynalelnoSciow4 (l4ka, kt6ra nalezata do jakiejS kobiety (baby) albo gosporJa-
tza o przezwisku Baba), wedtug przekazow ustnych: l4ka. na kt6rej na polecenie znachora
zakopano kobietg, aby uchronii mieszkafic6w Posady JaSliskiej przed zarazy; miejsce. gdzie
wywozono starsze i schorowane kobiety, aby umarly: 1. Batiina Qftrlka bu jak piyit^.tu zaruza
to lrye ity iieieli co zroliit to poiii do znarora a un ptiijeSt)U I iy najqactriejium g.fi1,ns
iieba viQij i itim tam zakopa5 iyfcem I i tam jfim zakipali na Batiinum Qntlke iyby zaraza
ustalla 2. Batiina Qruyka ies' 'tu Zudilo lagu.{tyna i koq,ro Polan ll bo kiedyi davno byq,ta baryo
tiieda i rie urhieii lrye gtispi)daiyt I tam troxe poia1 posaliq.t iyby byt^to o iym vyiyS a stotyx
luli t taiix riyiy'nyx jui oo nil to vyviiitii dii tasu proie| pana I rie ijym iy to provda ale tag
gadaiom I piyiiqzali dir iieva i ram piyiqty bu iiecly; byq.to baryo duio tu nitknf I piyiqty i
tego stdrca ziadgly I nti i za to ie nazyvajfim Pfirhirhi bu pfi naiymu Pfimirki a pu rusku
porhir I a Batiina Qnryka bi za to ie nazyvalra I bu takje stare i*t;iyty vyviliili ru c)fi tyj Zactnij
laguityny i na tfim Batiinilm QIitlke oo tak staiy tuje ipiijaclajtim l)jo tam ne ijym iy ro jes

/akryifie provda ) ale iidoiite tag bylto 3. jo ijym iy jakai baba tam iipqro ) iy jaki ijernik;

pot.lqka od XIII w. 'obszar poroSnigty traw4' [SE BoryS 298]; tqka 'obszar ziemi poroSnigty
traw4, niekiedy czgsciowo zadrzewiony' ISS IV 108-9]; lqka'teren ggsto poroSnigty roSlina-
mi zielonymi, gi6wnie trawami (kt6re sig kosi na paszg)' ISJP Dor.]; lqka'nizina nad zakrE-
tem rzecznym od skrEtu - lgku' [SE Brtickner 308].

5.2. DzialalnoSd redakcyjna

Jestem wsp6lredaktorem trzech monografi i wieIoautorskich:

- dw6ch tom6w pokonferencyjnych ,,Adepci dziennikarstwa o dziennikarstwie. Mlode dzien-
nikarstwo l" (razem z dr hab. prof. UR Gralyna,Filip i dr Magdalen4 Patro-Kucab, poz. tI.9)
oraz ,,Adepci dziennikarstwa o dziennikarstwie. Mlode dziennikarstwo 2" (razem z dr hab.
prof. UR GraZyn4 Filip i mgr MalgorzalqBoZek, poz. LI.1 l). Ksi4zki sktadaj4 sig z arlykul6w,
w kt6rych studenci i doktoranci przedstawiajq r62ne problemy zwiqzane z funkcjonowaniem
medi6w w Polsce i na Ukrainie; obydw'a tomy recenzowalaprof. dr hab. Maria Wojtak;
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- monografii pt. Zmysly Aspekty.lgzykowo-kulturowe, red. G. Filip, K. Ozog, R. Slabczyflski.
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzesz6w 2017, ss. 214, recenzowala: prof. dr
hab. MalgorzataKrta, (poz. iI. 10).

Od 2011 roku jestem czlonkiem komitetu redakcyjnego (sekretarzem redakcji) czasopisma
naukowego ,,Slowo, Studia jEzykoznawcze" (znajduj4cego siE na ministerialnej liScie czaso-
pism punktowanych w czgsci B - 7 pkt.). kt6rego redaktorem naczelnym jest prof. dr hab.
Kazimierz O2og. Jako sekretarz redakcji zajmujg sig wstgpn4 korektE tekst6w zgloszonych
do publikacji, korespondencj4 z autorami artykul6w, wsp6lprac4 z Wydawnictwem Uniwer-
sytetu Rzeszowskiego na ka2dym etapie procesu wydawniczego, uzupelnianiem ankiet erva-
luacyjnych czasopisma w zwi4zku z prowadzonE przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa
Wyzszego patametryzacj4 czasopism naukowych, prowadzeniem strony internetowej czaso-
pisma, wprowadzaniem metadanych do baz informacj i naukowej .

5.3. Organizacjakonferencjinaukowych

Form4 mojej aktywnoSci naukowej jest r6wnieL organizacja konferencji naukowych.
Jestem wsp6lorganizatorem dwoch migdzynarodowych konferencji naukowych student6w
i doktorant6w .,Mlode dziennikarstwo 1" i ,,Mlode dziennikarstwo 2", ktore odbyty sig w In-
st}'tucie Polonistyki i Dziennikarstwa UR 6 kwietnia 2016 roku i 6 kwierniaZO]IT roku, Ko-
lejna trzecia konf-erencja z cyklu jest planowana na 3 kwietnia 2019 r. Wsp6torganizowalem
rownieZ Og6lnopolsk4 Konferencjg Naukowq ,,W rzecz polskq wstqpic" * polszczyzna dav,-
na i wsp(tlczesna (w 25-lecie imierci Profbsora Stefana Reczka), kt6ra odbyta siE w dniach 9-
10 maja 2018 r. r6wnie2 w Instytucie Polonistyki i Dziennikarstwa UR.

5.4. Dydaktyka i prowadzenie prac dyplomowych

Od momentu zatrudnienia w Instytucie Polonistyki i Dziennikarstwa prowadzg iu,i-
czenia, konwersatoria i wyklady na studiach pierwszego i drugiego stopnia filologii polskiej
oraz dziennikarstwa i komunikacji spolecznej, a takZe na studiach podyplomowych. S4 to
przede wszystkim zajEcia z zakresu pragmatyki komunikacyjnej, co w du2ej mierze mialo
wplyw na problematykg przedstawionych wyzej indywidualnych temat6w badawczych.
Oto wykaz prowadzonych zajgc:jgzykoznawstwo pragmatyczne, strategia i narzgdziapromo-
cji regionu, kultura jgzyka (1gzyk polityki i reklamy), wyst4pienia publiczne i teksty uzyrkowe
(na kierunku dziennikarstwo i komunikacja spoleczna); pragmatyka jEzykowa, praktyczne
zastosowanie jgzyka, redakcja tekst6w uZytkowych, jEzyk reklamy i komunikacja marketin-
gowa, krytyczna anahza tekstu w praktyce redakcyjnej, etykieta biznesu (savoir vivre). meto-
dologia badari jgzykoznawczych. gramatyka opisowa jgzyka polskiego, specyfika jEzykowa
regionu, wyklad monograficzny. leksykologia i leksykografia, komunikacja jgzykowa w In-
ternecie. podstawy komunikacji marketingowej i PR (na kierunkuy'lologia polska); komputer
w pracy logopedy, kultura jEzyka polskiego (na podyplomowych studiach logopedycznych).
W czasie zatrudnienia w Akademii Pedagogicznej im. Komisji Edukacji Narodowej w Kra-
kowie prowadzilem iwiczenia z przedmiotu informatyka dla logopedow.
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Sprawowalem r6wnieZ opiekg nad studentami przygotowuj4cymi pracg rocznat (filoto-
gia polska) i projekt specjalizacyjny (dziennikarstyto i komunikacja spoleczna) oraz nad stu-
dentami ze Slowacji. kt6rzy w Insty'tucie Polonistyki i Dziennikarstwa przebywali w ramach
programu wymiany studenckiej. Bylem opiekunem roku na kierunku clziennikarshuo i komu-
nikacja spoleczna na studiach pierwszego stopnia, a obecnie takE sam4 funkcjg pelnig na stu-
diach drugiego stopnia. Do tej pory wypromowalem 14 prac licencjackich, obecnie prowaclzE
seminarium licencjackie, na kt6re \czQszcza 10 student6w. Bylem recenzentem okolo 30 prac
licencjackich i 15 prac magisterskich.

5.5. DzialalnoSd administracyjna i kursy doskonal4ce

Od 2016 roku jestem zastgpc4 dyrektora Instl,tutu Polonistyki i Dziennikarstwa ds. or-
ganizacji i dydaktyki. Jako wicedyrektor wsp6ltworzylem dokumentacjE wniosku o urucho-
mienie dw6ch kierunk6w studi6w: dziennikarstwo i komunikacja spoleczna- studia drugiego
stopnia oraz polonistyka praktyczna - studia pierwszego stopnia. Aktywnie uczestniczylem
r6wnie2 w przygotowaniu dokumentacji wniosku o utworzenie kierunku studi6w clziennikar-
stwo i komunikacja spolecznq - studia pierwszego stopnia. W latach 2015-2017 bylem pel-
nomocnikiem Dziekana Wydziaiu Filologicznego ds. promocji. Zalmowalem siE m.in. koor-
dynowaniem dziaLah promocyjnych Wydzialu Filologicznego UR i Dziatu Informacji i pro-
mocji Uniwersltetu Rzeszowskiego, Ponadto jestem czlonkiem Rady Programowej Instytutu
Polonistyki i Dziennikarstwa, od 2013 roku kierunkowym koordynatorem ds. ECTS.

W celu podnoszenia swoich kwalifikacji zawodowych uczestniczylem w trzech certy-
fikowanych szkoleniachi :

o Czasopismo naukov,e; wdraianie identyfikatora DOI, 19 czerwca 2015 roku. organi-
zalor. Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, ce1: wyksztalcenie w,iedzy i umie-
jgtnoSci niezbgdnych przy wdrazaniu DOI w czasopiSmie naukowym oraz usystema-
tyzowanie wiadomoSci na temat wlaSciwej struktury oraz element6w strony interne-
towej;

o Nowoczesne czasopismo naukowe - kierunki zmian,l5 maja 2014 roku. organizator:
Uniwersytet Rzeszowski oraz redakcja czasopisma ,"HEXIS. Theory, Socie-
ty&Culture", prowadzenie: dr hab. Emanuel Kulczycki;

o l4/arunki prowadzenia studi6v, na okrellonym kierunku, poziomie i profilu ksztalcenia
w iwietle nowych wymogdw Minislerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyzszego oraz polskie.j
Komisji Akredytacyjnej, 17 paLdziernika 2016 roku, organrzator'. Optima Centrum
Rozwoju i Ksztalcenia Kadr.

Obecnie jestem w trakcie kursu e-learningowego.
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5.6. Opieka nad inicjatywami studenckimi

Jestem opiekunem kola naukowego Klub Dziennikarzy Studenckich dzialaj4cego
przy Instytucie Polonistyki i Dziennikarstwa UR. Od pocz4tku powstania kola wspieralem
student6w we wszystkich podejmowanych przez nich dziataniach, aktywizowalem do podjg-
cia r6znych prac organizacyjnych" redakcyjnych (czego ef-ektem bylo powstanie studenckiego
czasopisma internetowego ,"Nowy Akapit", telewizji internetowej Bez CenzURy TV (ktor4
opiek4 objgla obecnie red" Malgorzata Bozek), utworzenie sekcji zajmuj4cej sig promocj4
dzialalnoSci kola) orazpracy naukowej. W 2017 roku otrzymatem podzigkowanie od dzieka-
na Wydzialu Zurnalistyki Lwowskiego Narodowego Uniwersytetu im. Iwana Franki za mery-
toryczne przygotowanie student6w do udzialu w Migdzynarodowej Konferencji Naukowej pt.
Wyksztalcenie zawodov,e dziennikarza; tradycje i nowoczesnoit. W roku 2015 zorganizowa-
tem w Cisnej trzydniowe warsztaty reportazu telewizyjnego (prowadzone ptzez red. Malgo-
ruatg Boiek) dla czlonk6w Klubu. Od 2016 roku organizowalem cyklicznie dla czlonk6w
kola i student6w IPiD warsztaty z zakresu dziennikarstwa prasowego, radiowego i telewizyj-
nego.

5.7. Wsp6lpraca ze Srodowiskiem

Od 2011 roku jestem czlonkiem Oddzialu Rzeszowskiego Towarzystwa Milo5nikr5w
Jgzyka Polskiego. W ramach dzialalnoSci Towarzystwa wyglosilem dwa referaty: ,,Ale masa-
kra!" O semantyce modnego we w.spdlczesnej pol.szczyinie slowa masakra (Rzesz6w
20.02.2014 r.), Wyrazy modne wspdlczesnej polszczyzny (Rzeszow,26.1l.2015 r.). W ramach
dzialalnoSci popularyzujqcej wiedzg o jgzyku polskim i wsp6lpracy ze Srodowiskiem wyglosi-
lem dwa wyklady dla sluchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Rzeszowte: Lek,sykctlne
mody wspdlczesne.i polszczyzny (Rzesz6w, paldziernik 2011 r.), Wyrazy moclne wspfilczesne.j
polszczyzny (Rzeszow 09.02.2016 r.) i jeden wyklad o takiej same.i problematyce dla slucha-
czy Mieleckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku (Mielec, 2.02.2018 r.). Trzy razy przedsta-
wialem wyklad (zakaldym razem dostosowywany do audyorium) zatytulow any Jak naucz))-
ciel komunikuie sig z uczniami - pragmaQczny aspekt wypowieclzi: dla nauczycieli (18 kwiet-
nia 2016 r.) w Podkarpackim Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie, dla studento,,v i
pracownik6w Uniwersl'tetu Rzeszowskiego (21 listopada 2Ol2 r.), dla uczni6w I Liceum
Og6lnoksztalc4cego w Dgbicy ( I I grudnia 2Ol2 r .). W ramach wsp6lpracy ze szkolami pro-
wadzilem r6wnie2 warsztaty z zakresu komunikacji interpersonalnej dla uczni6w gimnazjum
zZespolu Szk6t w Kariczudze (Kanczuga,22 paldziernika 2013 r.).

W latach 2012-2018 bylem czlonkiem Komitetu Okrggowego Olimpiady Literaturl,
i Jgzyka Polskiego. Bralem udzial we wszystkich d,zialamach zwiqzanych z przebiegiem za-
wod6w na szczeblu okrEgowym - recenzowalem prace przygotow awcze, uczestniczylem w
pracach zespotu przeprowadzaj4cego zawody w czgsci pisemnej i ustnej, prowadzilem kon-
sultacje dla uczestnik6w olimpiady.
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