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W ZESZYCIE

– Stylistyczne środki prasowe odnoszą się na ogół do wydarzeń aktualnych. Analizo-
wane metafory, porównania i alegorie obrazują mentalność Europejczyków, w tym szcze-
gólnie polskich komentatorów zdarzeń, które zachodziły w polityce europejskiej przełomu 
lat 2011 i 2012.

– Zjawisko dwujęzyczności imigrantów w Polsce jest wynikiem zachodzących współ-
cześnie w Europie procesów migracyjnych. Relatywnie najczęściej występuje wśród nich 
dwujęzyczność niepełna i dominująca, która na ogół łączy się z dwukulturowością.

– Metaforyka, opierająca się na opozycji ciepło : zimno, w komentarzach na temat sto-
sunków politycznych między państwami jest skonwencjonalizowana i wykazuje liczebną 
dysproporcję wykładników odnoszących się do wartościowania pozytywnego i negatyw-
nego oraz zmian przedstawianych sytuacji.

– Językowy obraz wody we frazeologii i paremiologii czeskiej oraz polskiej opiera się 
na symbolice wynikającej z codziennych obserwacji, praktycznego zastosowania wody 
oraz zagrożeń, które niesie; symbolika kulturowa w niewielkim stopniu jedynie wpływa 
na kształtowanie się tego obrazu.

– Współcześni użytkownicy polszczyzny w różnym stopniu znają polskie nazwy świąt 
katolickich, co uzależnione jest od ich wieku oraz rangi święta; do najbardziej znanych 
nazw należą: Boże Narodzenie, Wielkanoc, Wszystkich Świętych, Trzech Króli, Zaduszki / 
/ Dzień Zaduszny, Boże Ciało, Niedziela Palmowa, Środa Popielcowa.

– Przekształcenia utartych związków wyrazowych często służą wywoływaniu efektu 
komizmu. Występują tu różne typy modyfi kacji, uzależnione od częstości innowacji oraz 
semantyki przekształconych związków.

***

Stylistyczne środki prasowe – metafora – porównanie – alegoria – językowy obraz 
świata – frazeologia – paremiologia – dwujęzyczność – dwukulturowość – kompetencja 
językowa – kompetencja kulturowa.

Red.




