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W ZESZYCIE

– W wyniku II wojny światowej oraz zmian granic państwowych i procesów migra-
cyjnych społeczność i kultura Warmiaków i Mazurów zostały skazane na zagładę. Zapisy 
dialektologiczne zebrane w latach 50. XX wieku pomagają odtworzyć obraz tamtych lat 
w aspekcie historycznym i kulturoznawczym.

– Sytuacja językowa w czeskiej części Śląska Cieszyńskiego, gdzie występuje kilka 
kodów komunikacyjnych (gwara zachodniocieszyńska, język czeski – potoczny i literacki, 
polszczyzna ogólna), jest modelowa do postawienia pytań: czym jest gwaryzm?, jakie słow-
nictwo można uznać za gwarowe?

– W potocznych (ludowych) etymologiach nazw miejscowych nasila się ostatnio pa-
miątkowy semantyczny model interpretacyjny, np. Gniezno < gniazdo, Żywiec < Żyw, 
Bydgoszcz < Byd + Gost. Wpływa na to m.in. rozwój regionalizmu, modele edukacji regio-
nalnej, lokalne strategie marketingowe i lokalna megalomania.

– Potocznym (ludowym) interpretacjom etymologii podlegają często topografi czne 
nazwy miejscowe. Modele reinterpretacyjne należą do kilku typów, a ich mechanizmy po-
legają na utożsamianiu podstaw toponimów z określeniami topografi cznymi ze względu 
na czynniki asocjacyjne, słowotwórcze lub brzmieniowe.

– Jednym z przejawów wpływów języka angielskiego na polskie słownictwo są zapo-
życzenia leksemów pochodzących od nazwisk osób, które wywarły duży wpływ na rozwój 
nauki, kultury, sztuki, życia społecznego (np. darwinizm, taczeryzm); te zaadaptowane 
zapożyczenia stanowią podstawy dalszych derywatów w polszczyźnie.

***

Dialektologia – historia – pamięć kulturowa – słownictwo gwarowe – słownik gwarowy 
– wielojęzyczność – kontakty językowo-kulturowe – onomastyka – toponimy – etymologia – 
etymologia ludowa – anglicyzmy – antroponimy – derywaty odantroponimczne.

Red.




