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Studia Śląskie, t. 67, R. 2008 

Zofia Abramowicz, 

Nazewnictwo miejskie Ełku a tradycja kulturowa 

Podsumowując przegląd urbonimów z trzech okresów historycznych w dziejach Ełku 

należy podkreślić, że w każdym z wymienionych okresów mechanizmy nadawania nazw we-

wnątrzmiejskim obiektom były podobne. Skupiały się one wokół kultury narodu, ważnych 

wydarzeń i postaci historycznych,  najważniejszych dla społeczeństwa i władz miasta idei i 

wartości w określonym okresie historycznym oraz trzeźwej oceny otaczającej rzeczywistości. 

Nadawanie nazw upamiętniających różne, często kontrowersyjne postaci życia politycznego, 

generałów, przywódców politycznych było ściśle związane z prowadzoną polityką władz pań-

stwowych. Przy zmianie państwowości lub ustroju politycznego państwa nazwiska ich znika-

ły z nazewnictwa miejskiego wraz z epoką historyczną i ideologią, której służyli.  

 

 

Edward Breza, 

Niektóre rzadsze imiona męskie  

 Artykuł zawiera omówienie genezy kilkunastu rzadszych imion męskich pochodzenia 

obcego, takich jak Fabrycjusz, Famian, Fantazy, Farys, Faust, Fin, Firmin, Flawiusz, Flor, 

Florencjusz, Folkier, Friedbert, Frowin. Podana jest też ich częstość występowania, odpo-

wiedniki żeńskie funkcjonujące w Polsce oraz nazwiska od nich utworzone i notowane we 

współczesnych  słownikach.                   

 

 

 

Aleksandra Cieślikowa, 

            Nazwiska żon i córek w "Antroponimii Polski od XVI do końca  XVIIII w."   

                                              (wybrane przykłady) 

 Nazwiska w przeciwieństwie do przezwisk cechuje: rodzinność, dziedziczność, stabil-

ność i oficjalność. Pierwszym sygnałem kształtowania nazwiska była zaznaczona w tekstach 

zarówno przez formę językową,  jak i kontekst  - rodzinność. O ile niekiedy trudno wyroko-

wać, kiedy genetyczne patronimika męskie stały się samodzielnymi nazwiskami: Abramo-

wicz, Dacewicz, Jankowicz itp., o tyle słowotwórstwo nazwisk żon i córek wyraźnie pokazuje 

społeczno-obyczajowe zależności od nazwisk ojców i mężów odbite w języku. W tym pierw-
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szym przypadku (odojcowskim) jest to wyraz nie tylko rodzinności, ale i dziedziczności. Na-

zwiska męskie  były podstawą tworzenia nazwisk kobiecych nie tylko dzięki dodaniu  for-

mantów: -owa, -ina, -icha;  

-ówna, -anka, -ka, dzięki derywacji paradygmatycznej, ale także, już wtedy, dzięki 

unieruchomieniu mianownika równego mianownikowi męskiemu we wszystkich przypadkach 

paradygmatu żeńskiego, tak, jak się dzieje to współcześnie: Bralczyk masc. - Bralczyk fem., 

Pilch masc - Pilch fem., Stasiuk masc. - Stasiuk fem. itp. Powyższe uwagi są potwierdzone 

przez przytoczone w artykule teksty z "Antroponimii Polski".   

 

 

 

Jolanta Drwięga, 

WSPÓŁCZESNE NAZWY OPOLSKICH DRÓG 

Celem artykułu jest próba opisu współczesnych nazw dróg powiatu opolskiego, omó-

wienie ich typowych wariantów semantycznych i strukturalnych. Analizie poddano około 135 

nazw 
 
według następującego podziału: kierunkowe, lokalizujące, odosobowe, charakteryzują-

ce oraz niemieckie. Wszystkie nazwy poddano również analizie strukturalnej.  

 

 

Ernst Eichler, 

Polnische Ortsnamenformen in der ehemaligen östlichen Niederlausitz 

       Polskie nazwy miejscowe we wschodniej części dawnych Łużyc Dolnych 

   Przedmiotem rozważań autora są polskie odpowiedniki niemieckich i łużyckich nazw 

miejscowych z terenu Łużyc Dolnych położonych na wschód od Nysy Łużyckiej, które po 

1945 r. znalazły się w granicach państwa polskiego. Nowa sytuacja językowa i polityczna 

wymagała, aby te stare nazwy dopasować do polskiego systemu nazewniczego. Autor zwraca 

przy tym uwagę na warunki, w jakich pracowała Komisja Ustalania Nazw Miejscowych. Nic 

więc dziwnego, że brak czasu na zbadanie materiału historycznego, ogólny „kontekst” poli-

tyczny powodowały, że „nowe nazwy polskie” odbiegały od przekazów historycznych i daw-

nych form niemieckich oraz łużyckich. Różnice te są widoczne zarówno na płaszczyźnie fo-

netycznej, jak i słowotwórczej. W wyniku analizy porównawczej autor wyróżnia 4 sposoby 

polonizacji nazw łużyckich i niemieckich. Są to: 

- adaptacja fonetyczna (dotyczy w zasadzie tylko polonizacji nazw dolnołużyckich)  

- adaptacja fonetyczno- morfologiczna 
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- chrzty nazewnicze  

- kalki językowe. 

Autor postuluje, aby kategorię chrztów nazewniczych  zbadać na całym obszarze  pol-

skich ziem zachodnich, gdyż to pozwoliłoby na wydobycie wszystkich czynników języko-

wych i politycznych wpływających na polskie formy nazewnicze proponowane przez KUNM 

dla nazw obcojęzycznych.    

 

Małgorzata Iżykowska, 

Perswazyjność ogłoszeń parafialnych z przełomu XIX/XX wieku 

  Przedmiotem artykułu są elementy perswazji w języku ogłoszeń parafialnych z prze-

łomu XIX i XX wieku. Obserwacje oparto na materiale zawartym w dwóch księgach ogło-

szeń z parafii w Szymiszowie koło Strzelec Opolskich z lat 1897-1901 i 1902-1916. Ustalono, 

że w badanym materiale najchętniej stosowanymi językowymi środkami nakłaniania są: proś-

ba, zaproszenie, nakaz, zakaz i groźba (przestroga). Kategoryczność trzech ostatnich jest 

zwykle łagodzona za pomocą eufemizmów, zdarza się jednak, że celowo rezygnuje się z wy-

siłków w tym kierunku. Inwentarz środków perswazyjnych jest uboższy w porównaniu ze 

stosowanymi obecnie, co zapewne ma związek ze zmianami o charakterze społecznym. 

 

 

Ewa Jakus-Borkowa, 

Polskie nazwy miejscowości z formantem -ło 

    Przedmiotem artykułu jest próba ustalenia, czy występują w 

Polsce ojkonimy z formantem -ło. Materiał nazewniczy wybrany został mechanicznie przy 

pomocy komputera ze współczesnego wykazu ojkonimów, obejmującego około 100 tysięcy 

administracyjnie samodzielnych i niesamodzielnych obiektów zamieszkanych, a następnie 

zweryfikowany poprzez dotyczące go zapisy historyczne. 

W artykule przedstawiona jest krótko historia badanego sufiksu, następnie scharaktery-

zowane są ojkonimy kończące się na -ło. Omówione są zarówno nazwy, mające tylko zbieżny 

z poszukiwanym sufiksem wygłos, jak i ojkonimy, zawierające formant -ło wyróżniony w 

wyniku analizy morfematycznej, czyli nazwy a) równe ogólnie znanym apelatywom z tym 

sufiksem oraz b) takie, w których toponimiczna funkcja przyrostka jest prawdopodobna.  

Analiza pokazała, że spośród prawie 200 nazw, które sprawiają wrażenie badanego typu 

strukturalnego i mogą sugerować wysoką jego produktywność, zaledwie nieliczne posiadają 

formant -ło i to zazwyczaj przeniesiony do ojkonimii w wyniku onimizacji zawierających je 
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apelatywów. Sufiks -ło w funkcji nazwotwórczej potwierdza tylko jeden przykład (Horodło); 

pozostałe, w których został on wyróżniony, nie są jednoznaczne i można podać do nich różne 

objaśnienia. Ogromną większość zbioru stanowią ojkonimy mające wyłącznie identyczne z 

omawianą formacją zakończenie. 

 

Anna Jedynak,  

Słownictwo kultury masowej w języku dzieci sześcioletnich. Nazwy własne 

           Tematem artykułu jest akwizycja nazw własnych przez dzieci sześcioletnie, ma-

jąca swoje źródło w kulturze masowej. Opracowanie stanowi przegląd wybranych koncepcji 

badawczych dotyczących języka człowieka. Zgromadzony materiał leksykalny został sklasy-

fikowany w oparciu o podstawy metodologiczne onomastyki. W podsumowaniu autorka wy-

raża pogląd, że dziecko niejednokrotnie używa języka podkultury, chcąc zaimponować rówie-

śnikom, poprzez co udaje mu się zdobyć pozycję lidera w grupie, do której należy. 

 

 

 

Danuta Kopertowska, 

                                   Językowo – wersyfikacyjne walory polskich kolęd 

   Rozważania dotyczące językowo – wersyfikacyjnych walorów polskich tekstów kolę-

dowych oparte są na materiale 24 znanych i śpiewanych współcześnie w Polsce kolęd. 

Analiza owych „bożonarodzeniowych pieśni” pozwoliła na wyeksponowanie szeregu 

istotnych  cech tych utworów. A są to: 

- różnorodność form wypowiedzi (od prostych, potocznych po rozbudowane, z użyciem 

różnych środków stylistycznych, zastosowaniem inwersji... itd.); 

- zróżnicowanie chronologiczne i terytorialne języka (archaizmy, dialektyzmy, czasem 

kolokwializmy); obok użycia form potocznych – słownictwo i frazeologizmy podniosłe, po-

etyckie; 

-bogactwo wersyfikacyjne: niepowtarzalność układów stroficznych oraz typów i funkcji 

powtórzeń (w tym refrenów), rozmaitość rymów (ich rodzajów i układów); 

- metaforyka stereotypowa i oryginalna (zwykłe utarte epitety, porównania, przeno-

śnie... sąsiadujące z przykładami wyszukanymi, niebanalnymi, świeżymi); powtórzenia jako 
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przejaw nieudolności, bądź przeciwnie  - wynik przemyślenia, logicznej i kompozycyjnej 

zasadności; 

nierozerwalny związek warstwy językowej i wersyfikacyjnej z muzyką: ścisła współza-

leżność tych trzech elementów: słowa, formy i melodii. 

 Podkreślić także trzeba niezwykły urok polskich kolęd wynikający z bezpośredniości w 

przekazywaniu myśli i uczuć, „ludowego” widzenia świata, prostoty wypowiedzi, prezentacji 

wartości ponadczasowych; nade wszystko – dostrzeganiu w bliźnim c z ł o w i e k a. 

Krystyna Nowik, 

Stanisława i Stanisław w nazewnictwie polskim 

Artykuł pozwala stwierdzić, że Stanisław i jego żeński odpowiednik – Stanisława – w 

polskiej tradycji nazewniczej są imionami bardzo starymi, znanymi co najmniej od początków 

XIII wieku, zarówno w formach podstawowych, jak i wielu pochodnych, np. Stachnik, Sta-

chosz, Stachura, Stanek, Stanisławek, Stanisz, Stasz, Staszek, Staszko, Staszel, Staś; Stacha, 

Stasia, Staszka. Imię należy do starego zasobu złożonych imion życzeniowych. Zawiera w 

swej strukturze dwa człony: Stani- od stanąć oraz -sław od sława. Imiona te przez wieki były 

bardzo popularne, Stanisław przez bardzo długi okres był na drugim miejscu popularności 

imion męskich. W drugiej połowie XX wieku oba imiona, a zwłaszcza żeńskie, stopniowo 

wycofują się i tracą na popularności. Popularność imion odbiła wyraźnie w polskich nazwi-

skach i toponimii. Stały się podstawą wielu nazwisk, zarówno bezpośrednio, jak i za pośred-

nictwem nazw miejscowych, wcześniej od nich utworzonych, zarówno prymarnych, jak i w 

różnorodny sposób derywowanych, np. Stanisławek, Stacho, Stanisławiak, Stasiak, Stacho-

wicz, Stanisławski, Staszewski. Utrwaliły się też w wielu w nazwach miejscowych, głównie 

typu dzierżawczego, np. Stanisławów, Stachów, Stasinów, Stachowo, Stachówka, Stachowi-

zna, rzadziej rodowych i patronimicznych, np. Stachy, Stachury, Stachowięta, Staszyce. 

 

Stanisław Gajda, 

Regionalna śląska edukacja kulturowo-językowa 

    Edukacja regionalna, w tym językowa, ma służyć podtrzymywaniu i rozwija-

niu tradycji regionu, ale na tym nie kończy się jej rola. Powinna ona korzystnie wpływać na 

procesy tworzenia się wielokulturowego i wielojęzycznego społeczeństwa europejskiego, 

tolerancyjnego i szanującego różnorodność narodową i regionalną. Budowanie tożsamości 

regionalnej będzie hamowało uniformizacyjne procesy globalizacyjne i sprzyjało tworzeniu 
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europeizmu fundowanego na afirmacji różnorodności, na uznaniu tożsamości społeczności 

regionalnych (i subregionalnych), etnicznych, narodowych oraz europejskich. 

 

Danuta Lech-Kirstein, 

Nacechowanie dialektalne opolskich nazwisk 

                                                              Celem artykułu jest wskazanie najważniejszych 

cech  dialektalnych opolskich nazwisk. Analiza porównawcza nazwisk dziewiętnastowiecz-

nych i współczesnych mieszkańców Opola wykazała, że wskutek historycznego i kulturowe-

go odseparowania w nazwiskach zachowały się swoiste cechy gwarowe śląskie, które były 

widoczne zarówno w czasach germanizacji, jak i dzisiaj. Po repolonizacji większość nazwisk 

opolskich pozostała w formie niezmienionej, gwara stała się ostoją kultury polskiej i wyrazem 

tożsamości narodowej. 

Najczęstsze cechy gwarowe dotyczą wokalizmu (np. pochylenie samogłosek Garcorz; 

Gmyrek; Okuń; denazalizacja samogłosek nosowych Otremba, Kampa), konsonantyzmu (np. 

mazurzenie Kocot; Pietruska; Zolondek; antycypacja miękkości Kainka, Komainda), widocz-

ne są też na płaszczyźnie słowotwórczej (charakterystyczne dla Śląska formacje z sufiksem -

ok, -orz, -ała, -oń) i leksykalnej (dialektyzmy śląskie Krupa, Kurpierz, Ochlast; archaizmy 

leksykalne Disput, Rżany, Świercz).  

 

Michał Lis, 

NAZEWNICTWO MIEJSCOWE I DOKUMENTACJA PRZEJAWÓW POL-

SKOŚCI NA ŚLĄSKU OPOLSKIM W LEKSYKONIE POLACTWA W NIEMCZECH 

Na wstępie artykuł omawia rolę badań onomastycznych dla opracowań historycznych, 

które posiłkowały się takimi ustaleniami dla określenia charakteru narodowego omawianych 

obszarów. Po taką argumentację sięgali również politycy. Idea udokumentowania dowodów, 

śladów i pamiątek polskości pojawiła się wśród przedstawicieli  Związku Polaków w Niem-

czech po dojściu do władzy Hitlera. Koncepcja ta przybrała formę „Leksykonu Polactwa w 

NIemczech”, w przygotowanie którego najwięcej pracy włożył Jan E. Osmańczyk. Ostatecz-

nie nie udało się go w 1939 r. wydrukować. W drugiej części autor analizuje układ „Leksyko-

nu”, obszary jego zainteresowania oraz przytacza ciekawsze hasła miejscowe i analizuje ich 

zawartość. 

 

                                                                                                                                                                

MARZENA MUSZYŃSKA, 
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REKCJA DOPEŁNIACZOWA CZASOWNIKÓW 

W XIX-WIECZNYCH ŚLĄSKICH I MAZURSKICH PIEŚNIACH LUDOWYCH 

Artykuł stanowi opracowanie z zakresu składni historycznej języka polskiego. Dotyczy 

rekcji dopełniaczowej czasowników zaświadczonej w tekstach pozaliterackich, a konkretnie 

w XIX-wiecznych pieśniach ludowych folkloru śląskiego i mazurskiego. Poddany analizie 

materiał źródłowy częstokroć potwierdza archaiczność konstrukcji z dopełniaczem (bywa, że 

o korzeniach staropolskich), jednakże jako przykład mowy żywej jest jednocześnie dowodem 

wahań rekcyjnych na korzyść biernika, rejestrowanych powszechnie w potocznej odmianie 

polszczyzny. Omawiane zjawisko wpisuje się w proces wielowiekowej rywalizacji obu przy-

padków dopełnienia bliższego. 

 

Feliks Pluta, 

Gwara śląska w twórczości literackiej Jakuba Kani 

          Jakub Kania (1872–1957) należy do pisarzy, który w szerokim zakresie wprowa-

dził do swej twórczości literackiej elementy gwarowe. Uwidaczniają się one w utworach po-

etyckich, publicystycznych i pamiętnikarskich. Należą do nich zjawiska fonetyczne (np. 

chlyw, grzych, rzyka), fleksyjne (np. byłech, wydołech, robilichmy, bychmy zagrali) i leksy-

kalne (np. gbur, galoty, kabza). 

 

Violetta Przybylska, 

      Imiona zakonne Zgromadzenia Sióstr św. Elżbiety prowincji nyskiej w XIX w. 

Celem artykułu jest analiza etymologiczna imion zakonnych Zgromadzenia św. Elżbiety 

w Nysie, dokonana na podstawie rejestru imion z roku 1887. Imiennictwo zakonne jest specy-

ficzne. Dostrzega się w nim imiona związane z duchowością, tradycją i hierarchią wartości 

tego zgromadzenia. Materiał antroponimiczny ujawnia związek z postaciami świętych i bło-

gosławionych patronów oraz  leksykę odnoszącą się do wartości chrześcijańskich - ukazuje 

atrybuty Matki Bożej, odwołuje się do życia, męczeńskiej śmierci i zmartwychwstania Jezusa. 

Imiona sióstr zakonnych na Śląsku to w głównej mierze imiona chrześcijańskie. Podstawo-

wymi źródłami, z których korzystają zakonnice przy nadawaniu sobie imion, są Biblia i Ka-

lendarz Świętych Kościoła. W Zgromadzeniu św. Elżbiety wiele imion łączy się z postaciami 

świętych, związanych z duchowością franciszkańską.  

Imię zakonne może powtarzać się zaledwie trzykrotnie w klasztorach należących do te-

go samego domu generalnego, toteż w celu uniknięcia powtórzeń stosuje się różnojęzyczne 
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warianty tego samego imienia oraz tworzy się nowe imiona od już istniejących za pomocą  

różnych sufiksów oraz podwajania głosek. Zasób imienniczy powiększał się również w wyni-

ku przybierania imion będących formą funkcjonujących w obiegu wariantów tej samej nazwy 

osobowej np. Adelgunda i Aldegunda (chodzi o tę samą postać świętej), latynizację imion 

proweniencji germańskiej i przyjmowanie przez zakonnice imion męskich. 

   

 

Lidia Przymuszała, 

            Sposoby zwracania się do adresata w gwarach śląskich 

Celem artykułu jest charakterystyka werbalnych zachowań grzecznościowych w gwarze 

śląskiej na przykładzie sposobów zwracania się do drugiej osoby. Do najbardziej charaktery-

stycznych językowych zwyczajów grzecznościowych na wsi należy tzw. pluralis maiestaticus, 

określany gwarowo jako dwojenie lub trojenie. Na płaszczyźnie formalnojęzykowej zjawisko 

to w gwarze śląskiej wyrażają czasowniki dwoić, dwojać, troić, trojać, wykać oraz frazeologi-

zmy gadać / odzywać się / powiadać za dwoje, gadać / powiadać / rządzić za troje. Innym 

typem relacji między rozmówcami jest relacja na ty, polegająca na równorzędności interloku-

torów. Wyrażają ją gwarowe leksemy tykać, jednać i frazeologizmy: mówić wprost, gadać / 

mówić / powiadać / rządzić za jedno, być z kimś na ty a ty, być za panie bracie. Każda z 

omówionych relacji wyrażana na płaszczyźnie językowej różnymi środkami realizuje okre-

ślone funkcje pragmatyczne. 

 

Ewa Rzetelska-Feleszko, 

Dawne pomorskie słownictwo w nazwach terenowych Pomorza Zachodniego:  gli-

na, glinka 

   Z materiałów źródłowych (głównie archiwalnych) wynika, że  nazwy terenowe po-

wstałe od wyrazu glina pojawiają się dosyć często we wschodniej i środkowej części Pomorza 

Zachodniego, po dorzecze górnej Radwi i Parsęty, są natomiast zupełnie wyjątkowe w części 

zachodniej (dwie nazwy na południe od Kamienia Pomorskiego i jedna na południowy-

zachód od Białogardu). Występują zatem w zasadzie na tych terenach, które ulegały germani-

zacji po wieku XVI. Podobne rozmieszczenie nazw terenowych od podstaw słowiańskich 

obserwowaliśmy już wielokrotnie. Dziewięć cytowanych nazw (tj. czwartą część) zanotowa-

no w okolicach słowińskich. 
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Rudolf Sramek, 

Kastowsky > Karstein > Kaštovský. 

Losy nazwisk w Kraju Hulczyńskim na Śląsku Opawskim 

Przybliżenie i zrozumienie problematyki zawartej w artykule umożliwia czytelnikowi 

rys dziejów tego regionu. Na podstawie założonego w 1874 r. Rejestru urodzeń Krolewskiego 

Pruskiego Urzędu Stanu Cywilnego w Hoschialkowitz w powiecie raciborskim (zawierającym 

w absolutnej większości nazwiska o czeskim rodowodzie) przedstawia autor typologię cze-

sko- niemieckich substytucji głosowych oraz ich graficzne odzwierciedlenie w nazwiskach 

używanych po wprowadzeniu języka niemieckiego jako jedynego oficjalnego,  urzędowego 

oraz szkolnego ( 1874). Ponadto autor analizuje problem zmiany nazwisk, ich powtórnej cze-

chizacji zarówno głosowej jak i graficznej. W zakończeniu wskazuje na kilka ogólnoonoma-

stycznych zagadnień, których analiza znacznie mogłaby wzbogacić badania onomastyczne na 

Górnym Śląsku. 

 

Bogusław Wyderka,     

                   Przyimki gwoli, zgwoli, skirz w gwarach śląskich 

 

   Wymienione w tytule przyimki tworzą grupy, które w zdaniu wyrażają relację przy-

czyny. W artykule omówiono ich zróżnicowanie fonetyczne i zasięgi geograficzne. Opisane 

zostały następujące odmianki fonetyczne przyimka  gwoli: gwoli, gwóli, chwóli, chuli, fóli, 

fuli, kfoli, kfóli kfuli, kuli, kóli; przyimka zgwoli: zwóli, zwóli, zwuli, skuli, skóli skfuli, skfóli; 

przyimka skirz: skisz, skysz, skir-sz, skir-s, skyr-s, skiš, skis. Przyimek skirz pojawia się na 

Śląsku jako synonim gwoli. Przeanalizowany materiał nie wskazuje na specyfikę któregoś z 

nich, mamy do czynienia z całkowitą identycznością semantyczno-składniową. 

 

Monika Choroś, 

O nazwach miejscowych z członem Śląski 

Przedmiotem artykułu jest próba analizy nazw miejscowych z członem Śląski, nie tylko 

aktualnie obowiązujących urzędowych, lecz także przejściowych używanych w latach 1945 – 

1948.   Autorka przedstawiła  chronologię, sposób powstawania, strukturę i żywotność tego 

typu nazewniczego wskazując jednocześnie na  funkcje odróżniająco-lokalizujące oraz sub-

stytucyjne (zastępowanie  członów w nazwach niemieckich Deutsch, Schlesisch, in Ober-

schlesien) członu Śląski. Materiał z terenu Śląska został  przedstawiony na szerokim tle ogól-

nopolskim.  


