
„Studia Językoznawcze” 

 

Tom 3 

 

Synchroniczne i diachroniczne aspekty badań polszczyzny 

 

 

SPIS TREŚCI 

 

ARTYKUŁY 

 

KWIRYNA HANDKE — „Barwne” słownictwo Stefana Żeromskiego — kreacja pisarska i obraz rzeczywisty  

DANUTA BIEŃKOWSKA — Stylistyczne nacechowanie prefiksalnych formacji czasownikowych  

we współczesnych przekładach tekstów ewangelicznych  

KAZIMIERZ DŁUGOSZ — Charakterystyka współczesnej leksyki i frazeologii sportowej  

WŁADYSŁAWA KSIĄŻEK-BRYŁOWA — O wierszach wariantowych w Ogrodzie fraszek Wacława Potockiego  

BOŻENA MATUSZCZYK, MARIA WOJTAK — O wyznacznikach stylu współczesnych kazań  

STANISŁAW MIKOŁAJCZAK — Słownictwo nagłówków w prasie sportowej (na przykładzie „Przeglądu 

Sportowego”, „Sportu” i „Piłki Nożnej”)   

ELŻBIETA UMIŃSKA-TYTOŃ — Z badań nad polszczyzną salonów XIX i początku XX wieku  

OLGA WOLIŃSKA — Metafory Europy w dyskursie politycznym przełomu wieków  

BEATA BŁAŻYNSKA — Słownictwo potoczne w wybranych tytułach prasy z lat 1985—1992  

MAGDALENA CZACHOROWSKA — Wybrane terminy hydrograficzne w twórczości Stefana Żeromskiego  

i Bolesława Prusa  

MAŁGORZATA GĘBKA-WOLAK — O gramatycznych uwarunkowaniach wymiany osobowej formy 

czasownika na bezokolicznik  

JOLANTA IGNATOWICZ-SKOWROŃSKA — Kto czyta słowniki, czyli o innowacjach frazeologicznych raz 

jeszcze  

EWA KOŁODZIEJEK — Struktura języka współczesnych subkultur  

DOROTA KOZARYN — Językowy obraz śmierci w Wizerunku własnym żywota człowieka poczciwego Mikołaja 

Reja  

AGNIESZKA ANNA NIEKREWICZ — Zmiany nacechowania emocjonalnego rzeczowników staropolskich 

obecnych we współczesnej polszczyźnie  

ANNA PALUSZAK-BRONKA — Przestarzałe formy fleksyjne w kancjonale królewieckim z początku XX wieku  

JOANNA RYCHTER — Konotacje semantyczne przymiotnika złoty w utworach poetyckich Juliusza 

Słowackiego  

RAFAŁ SIDOROWICZ — Hiperbolizacja jako sposób przedstawiania faktów w tekstach polskich programów 

informacyjnych  

ELŻBIETA SKORUPSKA-RACZYŃSKA – Frazeologizmy z komponentem złoto (złoty), srebro (srebrny)  

w polszczyźnie ogólnej  



MONIKA SKUBISZEWSKA — Dawne zapożyczenia we współczesnej polszczyźnie  

AGNIESZKA SŁOBODA — O braku pewnego przyimka w rotach wielkopolskich …. 

LUCYNA SOPOLIŃSKA — Kondensacyjna funkcja operatorów leksykalnych w polszczyźnie mówionej  

ARTUR STĘPLEWSKI, MAREK OSIEWICZ — Właściwości językowe listów Stanisława Koszuckiego  

z pierwszej połowy XVI wieku  

AGNIESZKA SZCZAUS — Pole barw w Listach z podróży do Ameryki Henryka Sienkiewicza  

PIOTR WOJDAK — Czy językoznawstwo rozwija się falsyfikacjonistycznie?  

ANDRZEJ CHLUDZIŃSKI — Motywacje zmian nazw ulic w Polsce od 1989 roku (na przykładzie kilku miast 

pomorskich)  

 

RECENZJE 

 

BARBARA KUDRA, Kreatywność leksykalna w dyskursie politycznym polskiej prasy lat osiemdziesiątych  

i dziewięćdziesiątych (rec. Leonarda Mariak)  

EWA PAJEWSKA, Opisanie lasu. Polskie słownictwo związane z lasem do roku 1939 (rec. Jolanta Ignatowicz-

Skowrońska)  

 

SPRAWOZDANIA 

 

XIII Kolokwium Językoznawcze z cyklu Synchroniczne i diachroniczne aspekty badań polszczyzny (Leonarda 

Mariak) 

 


