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SPIS TREŚCI
Henryka Sędziak: Wstęp
Część I. Językowa przeszłość i współczesność Mazowsza i Podlasia
Halina Pelcowa (Lublin): Chleb w systemie wartości mieszkańców południowego Podlasia
Henryka Sędziak (Łomża): Emocjonalizmy leksykalne we wspomnieniach Bohdana
Winiarskiego „Nad Pissą, Wissą i Narwią”
Ewa Rogowska-Cybulska (Gdańsk): Funkcje nazw gatunków roślin w „łomżyńskiej” części
powieści Józefa Stompór a pt. „Niewierna”
Anna Krupska-Perek (Łódź): Językowa granica dialektu mazowieckiego w Łowickiem (na
podstawie suplik chłopskich z XVIII wieku)
Maria Biolik (Olsztyn): Funkcja identyfikacyjna nazw własnych w dobrach kamedułów
wigierskich na Suwalszczyźnie w XVIII wieku
Lilia Citko (Białystok): Z historii imiennictwa mieszkańców Podlasia (XVI w.) .Dorota Czyż
(Ostrołęka): Nazwiska odimienne mieszkańców Ostrołęki
Maria Czaplicka-Jedlikowska (Bydgoszcz): Relacje między nazwami terenowymi i nazwami
osobowymi na przykładzie toponimów diecezji łomżyńskiej z przełomu XIX-XX wieku
Joanna Kuć (Siedlce): Rzeczowniki ilościowe jako miary plonów (na przykładzie gwar
podlasko-mazowieckich)
Dorota Cybulska (Łomża): Sposoby wyrażania czasu we wspomnieniach wojennych
mieszkańców wsi łomżyńskich

Katarzyna Czubacka (Lublin): Słownictwo najstarszych mieszkańców Rozkopaczewa jako
przykład interferencji międzydialektalnych i wewnątrzdialektalnych
Anna Maria Mikołajczyk (Łódź): Konstrukcje i semantyka metonimii w ludowych tekstach
łomżyńskich (nagranych w terenie i wydanych przez Henrykę Sędziak)
Część II. Zagadnienia różne
Stanisław Gajda (Opole): Tożsamość -język - region
Ewa Sławkowa (Katowice): „Na Wschód od Zachodu”: obraz Europy Środkowo-Wschodniej
w „Jadąc do Babadag” i w innych utworach Andrzeja Stasiuka
Ewa Rogowska-Cybulska i Marek Cybulski (Gdańsk): Obraz Europy i Euro pejczyków w
„Kaszebsczim sloworzu normativnyn”
Edward Breza (Gdańsk): Niektóre rzadsze imiona żeńskie (VI)
Małgorzata Święcicka (Bydgoszcz): Nazewnictwo miejskie Ciechocinka (na materiale nazw
ulic)
Katarzyna Węgorowska (Zielona Góra): Językowo - muzyczno – kulturowe sekrety
wielkopolskiego kozia
Renata Suchenek (Bydgoszcz): Cechy semantyczno-składniowe wybranych orzeczeń
idiomatycznych wyrażających percepcję wzrokową
Lucyna Sikorska (Chełm): Grzeczność językowa jako element stylizacji gwarowej (na
przykładzie „Placówki” B. Prusa)
Dorota Suchacka (Kraków): Odmiany polszczyzny w powieści Sławomira Skutego „Zwał”
Eliza Tarary (Bydgoszcz): Określenia człowieka głupiego na materiale słownikowym
Agnieszka Wełpa (Warszawa): O nazywaniu uczuć zwierząt w pieśniach ludowych Warmii i
Mazur

