Polszczyzna Mazowsza i Podlasia - tom XIV

SPIS TREŚCI
Wstęp
Życie i prace Prof. dr hab. Henryki Sędziak
Prace naukowo-badawcze Prof. dr hab. Henryki Sędziak
Bibliografia prac Prof. dr hab. Henryki Sędziak
Doktorzy, magistrzy i licencjaci Prof. dr hab. Henryki Sędziak
Maria Biolik (Olsztyn): Nazwisko Sędziak
Edward Breza (Gdańsk): Niektóre rzadkie imiona żeńskie (VII)
Edward Breza (Gdańsk): Imiona od nazw roślin, głównie kwiatów i krzewów
Maria Czaplicka-Jedlikowska (Bydgoszcz): Nowe tendencje w nazewnictwie miejskim - na
przykładzie wybranych nazw ulic z miejskich mikrosystemów toponimicznych
Małgorzata Dajnowicz (Białystok): Zbiory wybranych bibliotek rosyjskich Sankt
Petersburga jako źródła do badań nad społeczeństwem pogranicza polsko-litewskobiałoruskiego (XIX/XX w.)
Andrzej S. Dyszak (Bydgoszcz): Semantyka czasowników wyrażających cierpienia fizyczne
Stanisław Gajda (Opole): Prestiż polszczyzny w nowopolskiej dobie jej dziejów...
Halina Karaś (Warszawa): Zmiany w wymowie nosówek w gwarze podegrodzkiej w ostatnim
półwieczu
Anna Krupska-Perek (Łódź): Składnia ustna, ludowa, dialektalna i gwarowa w tekstach
łomżyńskich i łódzkich
Irena Maryniakowa (Warszawa): Budowa słowotwórcza nazw wykonawców zawodów w
gwarach wschodniosłowiańskich Białostocczyzny
Halina Pelcowa (Lublin): Słownictwo ludowe w wiejskiej rzeczywistości językowej
Jerzy Reichan (Kraków): Ze słownictwa dialektu mazowieckiego
Dorota K. Rembiszewska (Warszawa): Osobliwości antroponimów Żydów polskich

Ewa Rogowska-Cybulska (Gdańsk): Marketingowa funkcja słowotwórstwa w nazwach
łomżyńskich firm
Ewa Rogowska-Cybulska i Marek Cybulski (Gdańsk): Perswazyjne walory derywatów
słowotwórczych w tekstach felietonów Romka Drzeżdżónka
Elżbieta Rudnicka-Fira (Kraków): Współczesne przemiany w zakresie leksyki gwarowej (na
przykładzie gwar południowej Polski)
Irena Szczepankowska (Białystok): Materiały dialektologiczne jako źródłu do badań
dziejów świadomości mieszkańców wsi (na przykładzie Łomżyńskich tekstów gwarowych)
Małgorzata Święcicka (Bydgoszcz): Co „mówią" nazwy własne z regionu Borów
Tucholskich
Bogdan Walczak (Poznań): Gwara - starsza siostra języka literackiego
Katarzyna Węgorowska (Zielona Góra); Wileńskie Kaziuki utrwalone w języku, kulturze,
tradycji i historii
Ewa Wolnicz-Pawłowska (Warszawa): Łomża i niektóre nazwiska łomżyńskie
Dorota Cybulska (Łomża): Językowy obraz obrońcy w perspektywie kategorii swój: obcy
Dorota Czyż (Ostrołęka): Nazwy wybranych roślin polnych i łąkowych używane w okolicach
Ostrołęki
Małgorzata Frąckiewicz (Białystok): Nieoficjalne nazwy mieszkańców wsi Bronowo w
gminie Wizna
Lucyna Sikorska (Chełm): Nazwy części ciała i ich określenia w gwarach okolic Opatowa
Katarzyna Szostak-Król (Białystok): Siadami S. Żeromskiego po Podlasiu i Mazowszu
Katarzyna Czubacka (Lublin): Cechy fizyczne i psychiczne człowieka w świetle opracowań
gwarowych
Anna Maria Mikołajczyk (Łódź): Mowa figuratywno (na przykładzie Łomżyńskich tekstów
gwarowych)
Eliza Tarary (Bydgoszcz): Modyfikacje frazeologiczne w języku młodzieży szkolnej na
przykładzie somatyzmów
Łukasz Krobski (Bydgoszcz): Elementy
współczesnym języku mieszkańców Bydgoszczy
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