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***ARTYKUŁY***
Badowska Małgorzata
Zagadka tożsamości szesnastowiecznego kopisty, czyli o Hieronimie, kapłanie z Poznania, słów kilka,
nr 2011/3 (7)

Baer Magdalena
Hymn Pange lingua gloriosi i jego przekłady w języku chorwackim – analiza językowa, nr 2012/2 (10)

Behrendt-Bartkowska Sonia
Morfologiczna adaptacja zapożyczeń greckich i łacińskich przez język polski i rosyjski, nr 2014/2 (18)

Borowiec Karolina
Wokół Rot kościańskich. O specyficznej sytuacji edytorskiej, nr 2013/4 (16)
Kanon wiedzy na temat tzw. etnogenezy Słowian. Czas przełomu, nr 2012/1 (9)
Budzyńska Magdalena
„Żebractwo”, „Święte Uzależnienie” i „duchowy prysznic” – o przenikaniu się sacrum i profanum
w metaforycznym języku dominikanina o. Jana Góry, nr 2012/4 (12)

Burnagiel Karolina
Komentarz leksykograficzny do frazeologizmu mój cyrk, moje małpy, nr 2014/3 (19)
Ciupińska Małgorzata
Aforyzmy i sentencje w tekstach kaznodziejskich ks. prof. Włodzimierza Sedlaka, nr 2012/3 (11)
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Cygańska-Rutkowska Paulina
Określenia zbiorowości ludzkich w XVI-wiecznych przekładach Ewangelii na język polski,
nr 2013/4 (16)

Czaja Filip E.
Między naturą a konwencją. Problem nazewnictwa w dialogu sokratycznym, nr 2014/3 (19)

Dolatowski Marek
Słownictwo hałcnowskie jako odbicie historii etnolektu i historii wsi, nr 2013/3 (15)

Duda Henryk
Czy wymowa ['naṷka] tłumaczy się „nieregularnym rozwojem fonetycznym spowodowanym
frekwencją”?, nr 2009/1 (0)

Dziob Agnieszka
Badanie narracji – między psychologią, socjologią a językoznawstwem, nr 2010/2 (2)

Gesner Agata
Glosy w Rozmyślaniu przemyskim. Wyniki analizy formalnej i perspektywy badań, nr 2011/3 (7)

Grochowska Anna
Wewnętrzne zróżnicowanie językowe we Włoszech. Dialekty a język narodowy, nr 2011/3 (7)
Gryboś Monika
„Rozmawiamy sobie w szczupłym kółku ludzi wykształconych, nieprawdaż?” – kształt językowy
ekspozycji w recenzjach teatralnych Tadeusza Żeleńskiego (Boya), nr 2011/4 (8)

Grzelak Joanna
Skutki niskiej kompetencji językowej pracodawcy, nr 2010/2 (2)
Grześkowiak Małgorzata
Frazeologiczne innowacje wymieniające w tygodniku „Polityka”, nr 2012/1 (9)
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Hofmański Wojciech
Od filologii narodowej do „interpolonistyki”?, nr 2012/1 (9)

Jarmoszko Jacek
Polsko-irańskie dziedzictwo językowe, czyli przyczynki do mitu o sarmackich korzeniach Polaków
w świetle językoznawstwa historyczno-porównawczego, nr 2011/3 (7)

Jarosz Aleksandra
Adjectives and adjectival derivates in Miyako-Ryukyuan, nr 2015/1-2 (21-22)
Jawór Agnieszka
O pewnym typie „językowego jokera”, nr 2010/1 (1)

Jerzakowska Beata
Kopciuszek czy Rzeczo-znawca? Kilka uwag o technikach tworzenia nazw sklepów z używaną odzieżą
(na materiale sklepów w województwie dolnośląskim), nr 2012/1 (9)

Jezierska Beata
Korespondencyjne formuły grzecznościowe w e-mailach, nr 2013/2 (14)
Słownictwo botaniczne w Nad Niemnem Elizy Orzeszkowej, nr 2011/1 (5)

Kaczmarek Anna
O kreatywnych anglicyzmach w polskiej prasie kobiecej, nr 2013/2 (14)

Kamasa Victoria
Językowa definicja sytuacji w tekście katolickich obrzędów chrztu, nr 2012/2 (10)

Kierkowicz Magdalena
Verba dicendi w Sprawie chędogiej i Rozmyślaniu przemyskim, nr 2011/1 (5)

Kijak Agnieszka
O roli pilotażu w badaniach socjolektu biegaczy, nr 2015/1-2 (21-22)

3

„Kwartalnik Językoznawczy”

Knapik Kinga
Polskie jednostki leksykalne z prasłowiańskim rdzeniem *věd‐, nr 2011/3 (7)
Myśliciel i myśliwy. Myśl i namysł. Dawne nominacje w polu pojęć epistemicznych, nr 2011/2 (6)
Kołodziejczyk Marta
Na marginesie badań poznańskiej frazeologii, nr 2010/1 (1)

Kowal Agnieszka
Czy niebo to wieczny orgazm? Prowokacja jako swoistość języka religijnego Szymona Hołowni,
nr 2012/4 (12)
Krążyńska Zdzisława
Średniowieczne techniki rozbudowywania zdań (na przykładzie wielkopolskich rot sądowych),
nr 2010/3-4 (3-4)
Krążyńska Zdzisława, Słoboda Agnieszka
Jak można sobie wyobrazić (czy można sobie wyobrazić) wykształcanie się fleksji w językach
indoeuropejskich, nr 2009/1 (0)
Krótki Zuzanna
Sztuka iluzji w dawnych polskich jednostkach leksykalnych, nr 2014/4 (20)
Pycha a mądrość. Polskie leksemy z rdzeniem ‐mądr‐ // ‐mędr‐, nr 2011/3 (7)

Krysiak Adrian P.
Język jako organizm symbiotyczny. Kilka uwag na marginesie parazytolingwistyki, nr 2013/1 (13)
Akronimy nazw jednostek nozologicznych we współczesnym polskojęzycznym piśmiennictwie
neuropsychiatrycznym i neuropsychologicznym, nr 2012/1 (9)

Kuczok Marcin
Życie chrześcijańskie jako podróż w Parochial and Plain Sermons Johna Henry’ego Newmana.
Analiza kognitywna, nr 2012/3 (11)
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Kulesza Barbara
Najnowsze anglicyzmy w języku prasy młodzieżowej, nr 2010/3-4 (3-4)
Kułacka Agnieszka
Matematyczny model dla prawa Kryłowa, nr 2011/1 (5)
Definicja wyrazu atonicznego i jego typologia. Na przykładzie systemu polskich wyrazów atonicznych,
nr 2010/3-4 (3-4)
Kuźmicki Marcin
O zdmuchnięciu nagłosowego s‐, a nawet sch‐, czyli jak odczytać dwa zapisy z Dagome iudex,
nr 2010/1 (1)

Lenartowicz-Zagrodna Anna
„Mądrość jest celem wszystkich zmysłów”, czyli obraz mądrości w Księdze Syracha w przekładzie
Piotra Poznańczyka (na materiale porównań z rozdz. 24, 1-22), nr 2012/4 (12)
Leńczuk Mariusz
Problemy terminologiczne w opisywaniu glos polskich na przykładzie XV-wiecznych tłumaczeń
kanonu mszy św., nr 2010/2 (2)
Łapa Romana
‘Podporządkowany’ w Kodeksie karnym, nr 2010/1 (1)
Łyczykowska Małgorzata, Wiśniewska-Rosołek Marta
Językowy obraz cierpienia w młodzieżowych pieśniach wielkopostnych, nr 2012/4 (12)
Madej Małgorzata
Adaptacja religijnych zapożyczeń w hausańskich przekładach Pisma Świętego, nr 2012/3 (11)

Marniok Andrzej
O naturze działania słowem i porozumiewania się, czyli o etycznym wymiarze działania językowego,
nr 2010/3-4 (3-4)
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Masłej Dorota
Problem szyku w staropolskich przekładach Modlitwy Pańskiej, nr 2013/4 (16)

Michalska Paulina
O możliwości zastosowania przekrojów synchronicznych w badaniach nad zróżnicowaniem
regionalnym dawnej leksyki, nr 2010/1 (1)
Miławska Małgorzata
Polszczyzna ponowoczesna – o eksperymentach językowych w Zwale Sławomira Shutego,
nr 2012/3 (11)

Motyl Agnieszka
Stan badań nad normalizacją fleksji werbalnej doby średniopolskiej, nr 2012/2 (10)

Norwa Agnieszka
Kreatywność językowa w listach elektronicznych (na przykładzie korespondencji studentów do
pracowników uczelni), nr 2014/1 (17)

Nowak Tomasz
O przyimku na podstawie [czegoś] – od podstaw i nie bez podstaw, nr 2013/1 (13)
O semantyce poruszeń umysłu, czyli o „ruchu myśli w języku” (na przykładzie wyrażenia [ktoś] krąży
myślami wokół [kogoś] / [czegoś]), nr 2012/2 (10)
„Pierwej rozważ, potem odważ”. Analiza semantyczna czasownika rozważać, nr 2011/4 (8)

Nowak-Pasterska Ewa
Z problematyki kształtowania się polskich nazwisk. Model odmiejscowy na -ski w antroponimii
poznańskiej XVII i XVIII wieku, nr 2013/3 (15)

Okulska Inez
Język (wy)grywa. Gry językowe poezji Andrzeja Sosnowskiego w przekładzie, nr 2011/1 (5)

Olkowska Monika
Frazeologiczne innowacje wymieniające w felietonistyce Agaty Passent, nr 2013/1 (13)
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Osiewicz Marek
Zakłócony porządek. O problemie „całościowej” interpretacji systemu językowego na przykładzie
systemu fonologicznego współczesnego języka polskiego, nr 2011/2 (6)
Osowski Błażej
Wielkopolski formant -yszek oraz -yszka, -yszko, -iszek, -iszka, -iszko w historii języka polskiego,
nr 2013/2 (14)
Ostrówka Agata
Idiostylowy charakter parentez w tekstach Antoniego Libery, nr 2014/1 (17)
Pacuła Jarosław
Leksykalne wykładniki aprobaty we współczesnej polszczyźnie potocznej. Źródła – ewolucja prognozy,
nr 2011/2 (6)

Podlecki Mateusz
Zmiany semantyczne jednostek frazeologicznych zaadaptowanych przez socjolekt środowiska
piłkarskiego, nr 2014/3 (19)

Ruszkowski Marek
Wartość stylistyczna spójnika aczkolwiek, nr 2012/1 (9)
Sabała Martyna
Brog – gumno – stodoła, czyli o leksyce z zakresu zagospodarowania przestrzeni w XVI-wiecznych
przekładach Ewangelii na język polski, nr 2013/4 (16)

Salita Anna
Językowy obraz narodu w dziewiętnastowiecznej prasie poznańskiej, nr 2011/2 (6)

Sawa Anna
Antykwa w strukturze lubelskich oracji pogrzebowych z XVII wieku, nr 2013/3 (15)
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Sevruk Aleks
Przejawy surżyku w klasycznej literaturze ukraińskiej, nr 2011/3 (7)
Siwińska Marta
Jak tłumaczono Rozmyślanie przemyskie? Próba odwrócenia perspektywy, nr 2014/2 (18)

Smyl Sylwia
Językowy obraz kobiety – użytkowniczki serwisu internetowego „Grzenda.pl” (na podstawie netonimii),
nr 2014/2 (18)

Solodushko Olga
Semantyczna charakterystyka fitozoonimów w języku polskim i ukraińskim na przykładzie nazw krów
maści czerwonej, nr 2014/1 (17)

Stelmach Wojciech
Reinterpretacja filologiczna 26. kanonu synodu wrocławskiego z 1248 roku a jego funkcjonowanie
w dydaktyce akademickiej, nr 2014/4 (20)

Stramczewska Olga
Obecność miniatur a język Rozmyślań dominikańskich, nr 2013/4 (16)
Analiza semantyczna czasownika płakać, nr 2012/4 (12)
Pozasłowotwórcze aspekty analizy gniazdowej, nr 2011/3 (7)

Szemberska Anna
Wybrane nowe italianizmy we współczesnej polszczyźnie, nr 2011/3 (7)
Ślatała Agnieszka
Analiza porównawcza polskich i francuskich wykładników kauzatywności na przykładzie emocji:
radości, smutku, złości, strachu, nr 2015/1-2 (21-22)
Śledziński Daniel
Podział korpusu tekstów na sylaby – analiza polskich grup spółgłoskowych, nr 2013/3 (15)
Normalizacja tekstów w języku polskim – aspekty lingwistyczne, nr 2013/1 (13)
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Etapy oraz koncepcja automatyzacji badań nad percepcją mowy, nr 2012/2 (10)
Analiza struktury grup spółgłoskowych w nagłosie oraz w wygłosie wyrazów w języku polskim,
nr 2010/3-4 (3-4)
Fonemy, difony, trifony i sylaby – charakterystyka jednostek na podstawie korpusu tekstowego,
nr 2010/3-4 (3-4)
Tempłowicz Alicja
Panteon słowiański w świetle etymologii. Perun – Weles – Swaróg i bóstwa pokrewne, nr 2011/1 (5)

Trubicka Hanna
Etyka języka w późnym piśmiennictwie eseistycznym Stanisława Barańczaka, nr 2011/4 (8)

Vetulani Grażyna
Problemy z pozyskiwaniem i opisem nazw cech i właściwości w języku polskim, nr 2015/1-2 (21-22)
Wawrzyńczyk Andrzej
Współczesna polszczyzna. Z fotomateriałów do Słownika neologizmów, nr 2010/2 (2)

Wiatrowski Przemysław
Międzyjęzykowa ekwiwalencja związków frazeologicznych z apelatywnym komponentem relewantnym
kulturowo. Na przykładzie indonezyjskich połączeń wyrazowych i ich polskich odpowiedników,
nr 2015/1-2 (21-22)

Wielgosz Małgorzata
The persuasive function of commissive speech acts in Mexican and Portuguese homiletic discourse,
nr 2015/1-2 (21-22)
Wierzchoń Piotr
Lingwochronografia na usługach słowotwórstwa gniazdowego, nr 2010/1 (1)
Woźniak-Wrzesińska Ewelina
„Umysł to za mało”. Kulturowy stereotyp humanisty – zarys perspektywy poznawczej, nr 2014/4 (20)

9

„Kwartalnik Językoznawczy”

***DYSKUSJE I POLEMIKI***
Bień Janusz S.
Mój cyrk i małpy moje, nr 2014/4 (20)

Jurek Tomasz
O zdmuchiwaniu nagłosowego s‐, a nawet sch‐, w dwóch zapisach z Dagome iudex, nr 2010/3-4 (3-4)

Krygier‐Łączkowska Agnieszka
Europejczycy, Słowianie, Polacy. Na czym polega pokrewieństwo językowe? (propozycja rozdziału
podręcznika do nauczania treści historycznojęzykowych na studiach I stopnia), nr 2011/1 (5)

Lisowski Tomasz
Pisownia polska. Główne fazy rozwoju (propozycja rozdziału podręcznika do nauczania treści
historycznojęzykowych na studiach I stopnia), nr 2010/3-4 (3-4)

Osiewicz Marek
Kierunki przemian polszczyzny w zakresie fonetyki (propozycja rozdziału podręcznika do nauczania
treści historycznojęzykowych na studiach I stopnia), nr 2010/2 (2)

Rojszczak‐Robińska Dorota
Język a Kościół (propozycja rozdziału podręcznika do nauczania treści historycznojęzykowych na
studiach I stopnia), nr 2010/2 (2)
Witold Mańczak
O Polakach, Słowianach i Europejczykach, nr 2011/2 (6)
W sprawie wymowy nauka ['naṷka], nr 2010/1 (1)
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***RECENZJE I SPRAWOZDANIA***

Jezierska Beata
Perspektywy współczesnej frazeologii polskiej. Wariantywność we frazeologii, pod red. P. Flicińskiego,
Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2011, ss. 103, nr 2012/1 (9)
Kapuścińska Anna
„Translation im Spannungsfeld der cultural turns / Translation Among Cultural Turns”. Międzynarodowa konferencja naukowa, Gdańsk, 13‐14 października 2011 roku, nr 2011/4 (8)

Karaszewska Karolina
Teresa Tomaszkiewicz, Przekład audiowizualny, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006,
ss. 233, nr 2011/4 (8)

Klimek Jolanta
Język polski. Współczesność. Historia, t. 8, Officina Simonidis, Zamość 2010, ss. 255, nr 2011/2 (6)
Kołodziejczyk Marta
Polszczyzna bydgoszczan. Historia i współczesność, pod red. M. Święcickiej, t. 4, Wydawnictwo
Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz 2009, ss. 236, nr 2010/2 (2)

Piotrowicz Anna
Maria Wojtak, Głosy z teraźniejszości. O języku współczesnej polskiej prasy, Wydawnictwo WSPA,
Lublin 2010, ss. 198, nr 2011/1 (5)
Jolanta Ignatowicz‐Skowrońska, Frazeologizmy jako tworzywo stylu współczesnej powieści polskiej,
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2008, ss. 390, nr 2010/1 (1)
Wośko Zuzanna
Kinga Zawodzińska-Bukowiec, Pseudonim polski. Od czasów najdawniejszych do dziś, Wydawnictwo
Libron, Kraków 2014, ss. 327, nr 2014/2 (18)
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