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Szczecin to miasto położone w północno‐zachodniej Polsce nad rzeką Odrą. Jest stolicą 

Pomorza Zachodniego, a od 1. 1. 1999 roku, kiedy wprowadzono nową reformę adminis‐
tracyjną kraju,  także stolicą województwa zachodniopomorskiego. Aglomerację zamiesz‐
kuje ponad 400 tysięcy mieszkańców. 

Maria Malec w Słowniku etymologicznym nazw geograficznych Polski podaje,  że „już 
w pierwszej połowie  IX wieku powstał  gród  słowiański u przeprawy przez Odrę  i osada 
typu  rzemieślniczo‐handlowego”  (Malec,  2003,  s.  233).  Pierwsze wzmianki  o  Szczecinie 
pojawiły się natomiast w XII stuleciu. O nazwie miasta wypowiadali się  językoznawcy, na 
przykład: S. Rospond (1984, s. 380 – 381), K. Rymut (1987, s. 237), E. Rzetelska‐Feleszko – 
J. Duma  (1991, s. 85 – 86), A. Belchnerowska – T. Białecki  (1987, s. 28 – 29), M. Malec 
(2003, s. 233), F. Grucza (1983, s. 12 – 26) oraz historycy, np. T. Białecki (1992, s. 9). Opra‐
cowania etymologiczne skupiają się wokół  trzech  teorii. Pierwsza z nich wywodzi nazwę 
miasta od wyrazów szczeć, szczecina  ‘trawa bagienna’  i  interpretuje  ją  jako nazwę topo‐
graficzną. W świetle kolejnej teorii nazwa Szczecin pochodzi od rzeczownika szczyt ‘wzgórze, 
pagórek’ i określa topografię terenu, na którym miasto zostało założone. Trzecia interpre‐
tacja zakłada pochodzenie nazwy od antroponimu o charakterze przezwiskowym Szczeta, 
Szczota, wówczas byłaby to nazwa dzierżawcza. 

W  polskiej  terminologii  onomastycznej  nazwy  dzielnic  zaliczane  są  do  nazewnictwa 
miejskiego  (spotykamy  także  określenia:  toponimia miasta  lub  toponimia miejska  oraz 
urbonimia) (Handke, 1998, s. 12). Jak pisze Kwiryna Handke (1998, s. 283): „Nazewnictwo 
miejskie (...) jest odrębnym systemem nazewniczym, tzn. stanowi całość zasad organizują‐
cych  oraz  podlega  obowiązującym  normom  i  regułom,  jest  układem  skoordynowanych 
wewnątrz elementów, ma ukształtowaną i w zasadzie zamkniętą klasę reguł oraz otwartą 
w  zasadzie klasę materiału, czyli  inwentarz  leksykalny”. Badaczka  sklasyfikowała obiekty 
miejskie ze względu na  ich charakter na trzy zasadnicze  typy,  tj. obszary,  trakty  i punkty 
(Handke, op. cit., s. 66). Dzielnice zatem przynależą do obszarów, wśród których można 
dodatkowo wyróżnić na przykład osiedla, przedmieścia, kwartały. 

O nazwach dzielnic Szczecina pisali dotychczas językoznawcy, np. E. Rzetelska‐Feleszko 
i J. Duma w książce Dawne słowiańskie nazwy miejscowe Pomorza Szczecińskiego (1991), 
w której omówili nazwy 12 części Szczecina, tj. Glinki, Grabowo, Kraśnica, Krzekowo, Nie‐
buszewo,  Niemierzyn,  Osów,  Pilchowo,  Pomorzany,  Świerczewo,  Ustowo  i  Żelechowa. 
Badaniem nazewnictwa szczecińskich dzielnic zajmowali się także A. Belchnerowska oraz 
historyk T. Białecki. Owocem ich pracy jest wspólne opracowanie Toponimia miasta Szcze‐
cina  (1987). A. Belchnerowska omówiła  tu etymologię 98 dzielnic  i osiedli historycznych 
(w tym  także wyludnionych, zaginionych) oraz współczesnych. O opis położenia oraz ze‐
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stawienie nazw polskich i niemieckich dzielnic i osiedli (bez komentarza etymologicznego) 
pokusił się także T. Białecki w opracowaniu Zmiany w nazewnictwie geograficznym Szcze‐
cina po 1945 roku (1987). Autor w opracowaniu umieścił 120 polskich nazw omawianego 
typu.  Informacje  o  pochodzeniu  i  znaczeniu  nazw  niektórych  dzielnic miasta  zamieścił 
badacz w  Encyklopedii  Szczecina  (red.  T.  Białecki).  Należy  także wspomnieć  o  pracach 
Marka  Łuczaka, miłośnika miasta,  jak  również prezesa Pomorskiego Towarzystwa Histo‐
rycznego, który opublikował kilka monografii historycznych o dzielnicach Szczecina1. Cha‐
rakterystyka  onomastyczna  nazw  wybranych  dzielnic  szczecińskich  znajduje  się  także 
w publikacji  słownikowej Nazwy miejscowe Polski. Historia – pochodzenie –  zmiany pod 
redakcją  Kazimierza  Rymuta,  opracowywanej w  Instytucie  Języka  Polskiego  PAN,  której 
dotychczas  ukazało  się  VII  tomów  (Nazwy miejscowe  Polski.  Historia  –  pochodzenie  – 
zmiany, red. K. Rymut). 

We wstępie warto udzielić odpowiedzi na pytanie,  co  to  jest dzielnica? Uniwersalny 
słownik języka polskiego pod redakcją Stanisława Dubisza podaje m.in. dwie  interesujące 
nas definicje: dzielnica 1. ‘część dużego miasta o określonych, wyróżniających ją funkcjach, 
rodzaju  zabudowy,  położeniu,  charakterze  zamieszkujących  ją  grup  społecznych  lub  et‐
nicznych’, 2. urz. ‘część miasta stanowiąca okręg administracyjny’ USJP I 763. Objaśnienia 
leksykograficzne pojawiają się tu nieprzypadkowo, ponieważ w sprzeczności z tzw. wiedzą 
potoczną mieszkańców stoi wiedza samorządowców i polityków. Od 28. 11. 1990 r. funk‐
cjonuje  podział  administracyjny  Szczecina  na  4  megadzielnice:  Północ,  Prawobrzeże, 
Śródmieście, Zachód oraz na 37 osiedli administracyjnych. W skład takiego osiedla może 
wchodzić  kilka  osiedli mieszkaniowych2,  dzielnic mieszkaniowych  i  części miasta,  które 
posiadały bądź posiadają własną nazwę  i  zostały ujęte w podziale geodezyjnym,  statys‐
tycznym, administracyjnym, planistycznym, historycznym  itp. W  takim urzędowym  rozu‐
mieniu  istnieje w Szczecinie 37 osiedli administracyjnych, z których  jednym  jest np. „Pło‐
nia – Śmierdnica – Jezierzyce” należące do dzielnicy „Prawobrzeże”. Taki podział nie  jest 
jednak powszechnie znany  i stosowany, więc zostanie pominięty w analizie. Wymieniony 
przykład osiedla administracyjnego obejmuje trzy zupełnie różne dzielnice miasta3. 

Celem badawczym była analiza onomastyczna 48 nazw szczecińskich dzielnic  istnieją‐
cych współcześnie, tj. na początku XXI wieku i znajdujących się w granicach administracyj‐
nych miasta. Proces powstawania tych onimów jest ciągły, bowiem miasto stale się rozrasta. 
Jedne  z nich  szczycą  się  średniowieczną metryką,  a  inne pojawiają  się współcześnie na 

                                                              
1 Np.: Szczecin – Gumieńce, Szczecin 2006; Szczecin – Klęskowo, Szczecin 2006; Szczecin – Gocław, Go‐

lęcino, Szczecin 2008; Szczecin – Skolwin, Stołczyn, Szczecin 2008; Szczecin – Klęskowo, Kijewo, Szczecin 
2009; Szczecin – Pogodno, Łękno, Szczecin 2009; Szczecin – Gumieńce, Świerczewo, Szczecin 2010; Szcze‐
cin – Niebuszewo, Niemierzyn, Szczecin 2010; Szczecin – Pomorzany, Szczecin 2010; Szczecin – Podjuchy, 
Żydowce, Klucz, Szczecin 2011. 

2 Według USJP II 1308 osiedle to ‘nieduże skupienie budynków w mieście lub na wsi; także zespół blo‐
ków mieszkalnych’. 

3 Do wyjaśnienia kwestii spornej nie przyczyniają się również historycy. Mieczysław Stelmach, który 
jest  autorem  hasła  Administracyjny  podział  Szczecina w  publikacji  Encyklopedia  Szczecina  (t.  1,  s.  23) 
podaje,  że od 1996  r.  aglomeracja  jest podzielona na  cztery dzielnice,  ale nie podaje dokładnie,  jakie 
„osiedla” wchodziłyby w ich skład. 
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skutek włączania w granice miasta  sąsiadujących  ze  Szczecinem miejscowości. W  szkicu 
zebrane nazwy miejskie zostały poddane analizie semantycznej i strukturalnej. 

Przy ustaleniu kompleksu nazw szczecińskich dzielnic (w ujęciu tradycyjnym, nie urzę‐
dowym)  kierowano  się  stwierdzeniami  językoznawców,  tj.  Aleksandry  Belchnerowskiej, 
Ewy Rzetelskiej‐Feleszko  i Jerzego Dumy, wyłączając z tego zbioru dawne nazwy dzielnic, 
czyli obiektów już nieistniejących lub takich, których nazwy przestały istnieć, tzn. przestały 
funkcjonować w świadomości i komunikacji językowej mieszkańców. 

Współczesny stan polskiej toponimii, która pojawiła się po 1945 roku na obszarze Po‐
morza  Zachodniego,  w  tym  nazewnictwa miejscowego,  zawdzięczamy  pracy  członków 
Komisji  Ustalania  Nazw  Miejscowych  pod  przewodnictwem  Stanisława  Srokowskiego. 
Efekty pracy  tej komisji  znalazły  się w Słowniku nazw geograficznych Polski  zachodniej  i 
północnej opracowanym przez Stanisława Rosponda (1951). Jest to nazewnictwo ustalone 
urzędowo. 

Zgromadzony na użytek niniejszego opracowania współczesny zbiór 48 nazw dzielnic 
Szczecina tworzy kilka warstw onimicznych: 

– nazwy słowiańskie (24, tj. 50 %), 
– nazwy polskie, które zastąpiły nazwy niemieckie (12, tj. 25 %), 
– adaptacje nazw niemieckich (5, tj. 10,4 %), 
– nazwy słowiańskie wskrzeszone (4, tj. 8,3 %), 
– nazwy hybrydalne (3, tj. 6,3 %). 
1. Nazwy słowiańskie (24) 
W  zgromadzonym  zbiorze  48  nazw  dzielnic  najliczniejszą  grupę  stanowią  24  nazwy 

o proweniencji  słowiańskiej.  Znawca  szczecińskiego  nazewnictwa,  Tadeusz  Białecki, 
stwierdza: „Większość dzisiejszych dzielnic  i osiedli Szczecina powstała  z osad wiejskich. 
Rozwijające  się  przez  całe wieki miasto wchłaniało  stopniowo w  swój  obręb  okoliczne 
wsie, które z czasem stały się jego dzielnicami. Większość tych osiedli legitymuje się met‐
ryką historyczną  z wczesnego  średniowiecza  i posiada  czysto  słowiańskie nazewnictwo” 
(Białecki, 1995, s. 5). Słowiańską ojkonimię z formalnego punktu widzenia tworzy 8 nazw 
prymarnych oraz 16 nazw sekundarnych. Nazwy prymarne wypełniają następujące klasy 
semantyczne: nazwy topograficzne (4: Dąbie : ap. dąb; Glinki : ap. glinka m.in. ‘glinianka, 
dół, gdzie się kopie glinę’ SSpol II 416 lub zdr. od ap. glina ‘gatunek ziemi nadający się na 
wyroby  ceramiczne’ SSpol  II 415 w pl.; Klucz  : ap. klucz m.in.  ‘źródło,  zdrój’ SESł  II 235; 
Śmierdnica  :  imiesłów  (part. praes. act.) śmierdząca od czasownika śmierdzieć, śmirdzieć 
‘wydawać przykrą woń, cuchnąć’ SSpol IX 27), relacyjne4 (1 – Głębokie, nazwa ponowiona 
z nazwy  jeziora), rodowe (1 – Podjuchy : n. os. *Podъjuχa w pl.) oraz kulturowe (1 – Gu‐
mieńce : ap. gumno ‘podwórze i zabudowania gospodarskie, zwłaszcza na folwarku; miej‐
sce młócki w stodole’ SESł I 3775). 

                                                              
4 Terminu nazwa relacyjna używam w rozumieniu jego twórcy – Henryka Borka (1988). 
5 Tezę  językoznawców potwierdzają historycy, np. T. Białecki, który pisze: „Początkowo okolice wsi 

były podmokłe i grząskie, tak że nie budowano domów, lecz tylko stodoły dla składowania siana (gumno 
– stąd nazwa). Później tereny odwodniono przez przekopanie kanału do Odry i powstała wieś Gumieńce. 
W dokumencie z 1253 wymienia się już „villa Orreum”, tj. stodoła” (Encyklopedia Szczecina, op. cit., t. 1, 
s. 319 – 320).  
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Jednakże dwukrotnie więcej w analizowanym zbiorze onimicznym występuje nazw se‐
kundarnych (16), na które składają się ojkonimy derywowane za pomocą sufiksów: *‐ov‐ 
(12), *‐in‐  (3) oraz *‐ica  (1). Nazwy  z przyrostkiem *‐ov‐  to w  zdecydowanej większości 
possesiva (8, np. Drzetowo : n. os. *Drěta; Krzekowo : n. os. Krzek, Krzeko SSNO; Pilchowo 
: n. os. Pilch SSNO), także topographica (1 – Grabowo : ap. grab) oraz nazwy dwuznaczne – 
dzierżawcze lub topograficzne (3, np. Osów : n. os. Osa SSNO lub ap. osa; Ustowo : n. os. 
*Vostъ  (: Wojciech)  lub  ap.  *osъtъ  ‘oset’).  Formant  przyrostkowy  *‐in‐  posłużył w  celu 
utworzenia trzech nazw: dzierżawczych Golęcino, którą badacze wywodzą od n. os. Golęta 
SSNO oraz Bolinko  (od antroponimicznego  rdzenia Bol‐  : Bolesław SSNO), a  także nazwy 
topograficznej Skolwin, której podstawę może stanowić ap. żółw  lub ap. pagórek, wznie‐
sienie. Wyjątkową w grupie słowiańskich nazw sekundarnych jest nazwa dzielnicy Jezierzyce, 
którą buduje sufiks *‐ica od podstawy toponimicznej ap. jezioro ‘naturalny zbiornik wody, 
jezioro, staw’ SSpol III 195. 

2. Nazwy polskie, które zastąpiły nazwy niemieckie (12) 
W zbiorze współczesnych nazw dzielnic Szczecina występuje także 12 zupełnie nowych 

nazw polskich, które KUNM nadała nazwom osad założonych przez Niemców. Powojenne 
nazwy, określane także mianem chrztów nazewniczych, tworzą następujące grupy seman‐
tyczne: nazwy pseudotopograficzne (5), relacyjne (3), pseudodzierżawcze (3) oraz 1 nazwa 
dwuznaczna. 

2.1. Nazwy pseudotopograficzne (5) 
W  tej grupie semantycznej dominują nazwy prymarne  (4), nazywające  realia ukształ‐

towania geograficznego terenu. Należą tu następujące nazwy dzielnic: Dolina, niem. Gren‐
zingshof – n. polska równa ap. dolina, Łekno, niem. Westend – n. polska równa ap. *łekno 
‘rośliny rosnące na bagnach, błotach, jeziorach: grzybień biały, kaczeniec’ SESł V 97 – 98; 
Załom, niem. Arnimswalde – n. polska od ap.  załom  ‘miejsce  załamania,  zagięcia czego; 
zakręt, zagięcie, wnęka, załam’ SJPD X 606 oraz Zdroje, niem. Finkenwalde – n. polska od 
ap. zdrój ‘źródło’ SJPD X 990 w pl. Znajdziemy tu także jedną nazwę dzielnicy sekundarną: 
Podbórz, niem. Waldschlöschen bei Buchholz – n. polska derywowana od wyrażenia przy‐
imkowego pod borem. 

2.2. Nazwy relacyjne (3) 
W zbiorze relacyjnych nazw dzielnic znajdują się dwie nazwy dyferencyjne, wskazujące 

na  bliskie  położenie  geograficzne  obiektów.  Są  nimi:  Babin,  niem.  Cavelwisch  –  nazwa 
utworzona na drodze derywacji paradygmatycznej od nazwy wyspy na Odrze Babina  lub 
od  nazwy  rzeki  Babina  oraz  Kijewko,  niem. Neu  Rosengarten  –  nazwa  derywowana  za 
pomocą sufiksu deminutywnego ‐k‐ od nazwy pobliskiej dzielnicy Kijewo. Relacyjne nazwy 
dzielnic Szczecina uzupełnia onim Płonia  (niem. Buchholz), który  stanowi przykład  topo‐
nimu ponowionego z nazwy rzeki Płonia. 

2.3. Nazwy pseudodzierżawcze (3) 
Omawianą grupę  tworzą nazwy bez motywacji nazewniczej, nie odnoszą się bowiem 

do określeń rzeczywistych właścicieli osad czy wsi. Są to nazwy utworzone przez członków 
KUNM na wzór  już  istniejących nazw miejscowych w  innych  regionach Polski. Należą  tu 
następujące  nazwy  dzielnic  Szczecina:  Barnucin,  niem.  Augusthof  –  nazwa  polska 
z sufiksem  ‐in od n. os. Barnuta SSNO; Dunikowo, niem. Rosengarten, Plantage – nazwa 
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polska z sufikem ‐owo od im. Dunik SSNO oraz Sławociesze, niem. Franzhausen – n. polska 
z sufiksem *‐ьje od im. Sławociech SSNO. 

2.4. Nazwa dwuznaczna (1) 
Jako nazwę dwuznaczną  sklasyfikowano Pogodno, niem. Braunsfelde – nazwa utwo‐

rzona za pomocą sufiksu ‐no, którą można interpretować jako: 1. pseudotopograficzną od 
ap. pogoda w  znaczeniu: 1.  ‘całokształt  zjawisk  fizycznych występujących w  atmosferze 
w danej chwili lub w pewnym okresie czasu’, także 2. ‘słoneczna, ciepła pora’; lub 2. kultu‐
rową, metaforyczną  od  ap.  pogoda w  znaczeniu  ‘równowaga  ducha’  (SJPD VI,  s.  793  – 
794). 

3. Adaptacje nazw niemieckich (5) 
W tej grupie współczesnych nazw dzielnic Szczecina występują 3 onimy będące kalkami 

z  adaptacją  słowotwórczą  nazw  niemieckich  (Bukowo,  Pomorzany,  Słowieńsko)  oraz  2 
nazwy  stanowiące  substytucje  fonetyczno‐słowotwórcze  toponimów  niemieckich  (Stoł‐
czyn, Turzyn). Nazwa Bukowo  (niem. Alt Buchholtz  i Neu Buchholtz)  to kalka z adaptacją 
słowotwórczą.  Procesowi  tłumaczenia  uległ  człon w  postaci  ap.  Buche  ‘buk’,  natomiast 
niemiecki ap. Holz ‘las’ zastąpiono polskim sufiksem ‐owo. Z kolei w nazwie dzielnicy Sło‐
wieńsko  (niem. Wenndorf)  skalkowano  I  człon w postaci niem. n. etnicznej die Wenden 
‘Słowianie’, zaś II człon niem. ap. Dorf ‘wieś’ zastąpiono polskim sufiksem ‐sko6. W wyniku 
podobnego procesu powstała obecna nazwa dzielnicy Pomorzany (niem. Pommerensdorf), 
w której I człon stanowiła zgermanizowana n. etniczna Pommern ‘Pomorzanin’. Dwie po‐
zostałe  nazwy  będące  przykładem  substytucji  fonetyczno‐słowotwórczej  nazw  niemiec‐
kich to Stołczyn (niem. Stolzenhagen), w której II człon ap. Hagen ‘zarośla, krzaki’ zastąpił 
polski sufiks ‐in//‐yn oraz Turzyn (niem. Torney – nazwa niejasna), w której pierwszą część 
nazwy niemieckiej zastąpił polski człon Turz‐, zaś w miejsce niemieckiego elementu  ‐ney 
podstawiono polski sufiks ‐in//‐yn. 

4. Nazwy słowiańskie wskrzeszone (4) 
Bardzo interesująco przedstawia się nieliczna grupa słowiańskich nazw geograficznych 

przywołana w celu nadania nazwy dzielnicy, która od początku swojego powstania nosiła 
nazwę  niemiecką.  Słowiańskie  toponimy,  notowane w  średniowiecznych  dokumentach, 
nazywały obiekty z okolic Szczecina. Omawiane onimy odnosiły się do osady, lasu, bagna i 
jeziora.  Dzielnica  Bezrzecze  (niem.  Brunn)  zawdzięcza  swoją  nazwę  zaginionej  osadzie 
zapisanej w źródłach historycznych jako: 1260 Beseritz (n. topograficzna, prymarna od ap. 
bezrzecze  ‘miejsce,  na  którym  nie występują  rzeki’  TMS  17).  Nazwa  dzielnicy  Trzebusz 
(niem.  Stutthof)  pochodzi  od  słowiańskiego  anojkonimu,  nazwy  lasu  (łac.  silva),  który 
w średniowiecznych  dokumentach ma  postać:  1295  in  silvam  Trebus  (n.  topograficzna, 
derywowana sufiksem  ‐usz od czasownika trzebić  ‘wycinać, karczować’ TMS 29). Kolejna 
tego typu nazwa dzielnicy to Wielgowo, która powstała od nazwy terenowej wodnej, od 
nazwy bagna  (łac. paludis), którą odnotowano  jako: 1299  in Velchow paludis, 1312 Vel‐
chow (n. topograficzna, z suf. *‐ov‐ od przymiotnika wielgi  ‘duży, znaczny pod względem 
rozmiarów,  zasięgu’  SSpol  X  159).  Ostatnią  słowiańską  nazwą wskrzeszoną  jest  nazwa 

                                                              
6 T. Białecki podaje nazwę tej dzielnicy w postaci Słowiańska Wieś  i potwierdza,  że była to wieś za‐

mieszkana przez ludność słowiańską, por. Białecki (1995, s. 16). 
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dzielnicy Zdunowo, która w średniowieczu była hydronimem, nazwą jeziora (łac. stagnum) 
i miała postać: 1274  stagnum, quod  Szdonowelaz dictur. A. Belchnerowska  twierdzi,  że 
KUNM odczytała I człon tego hydronimu jako zdunowy i przeniosła ją na nazwę dzielnicy, 
dodając typowy człon ojkonimiczny ‐owo (TMS 31). 

5. Nazwy hybrydalne (3) 
Mianem  hybrydy  nazewniczej  określamy  jednostkę  onimiczną,  której  elementy  skła‐

dowe wywodzą się genetycznie z różnych systemów językowych7. Dla szczecińskich nazw 
dzielnic  będą  to  elementy  staropomorskie  skomponowane  z  niemieckimi,  np.  Kijewo 
(niem. Kyowsthal – I człon kryje n. os. *Kyjevъ lub n. m. *Kyjev(o) (: ap. kyjь ‘kij’ SSpol III 
276), czł. II niem. ap. Tal ‘dolina’ zastąpił polski sufiks ‐owo//‐ewo); Kraśnica (niem. Kratz‐
wiek) zawdzięcza swoją nazwę adi. *krasъ, pol. krasny  ‘czerwony; piękny’ SSpol  III 378 – 
379, drugi czł. śrdniem. ap. wik ‘osada koło wsi, pod miastem’, który KUNM zastąpiła su‐
fiksem  topograficznym  ‐ica). Ostatnią  nazwą  dzielnicy w  formie  hybrydy  językowej  jest 
nazwa Żydowce, której I człon stanowi n. m. lub n. terenowa *Židov‐ (wywodzone od psł. 
rdzenia *žid‐ o znaczeniu ‘związany z wodą; wodnisty, ciekły, płynny’ DSNMPS 183). W czł. 
II niem. ap. Aue ‘łąka, niwa’, który został zastąpiony polskim sufiksem ‐ec w pl. 

Analizując współczesne nazwy hybrydalne szczecińskich dzielnic, można wysnuć wnio‐
sek, że KUNM pozostawiła w nich nazwę lub człon staropomorski, zaś leksykalny element 
niemiecki  (ap. Aue, Tal, Wik) uległ  substytucji przez polskie elementy morfologiczne,  tj. 
sufiksy ‐owo//‐ewo, ‐ica oraz ‐ec. 

Nazwy  szczecińskich  dzielnic  to  najczęściej  pierwotne  nazwy  miejscowe,  tj.  nazwy 
miast, wsi, majątków ziemskich. Omawiany zbiór urbonimów cechuje duże zróżnicowanie 
wewnętrzne, ponieważ  jego elementami są nazwy pochodzące z różnych kategorii topo‐
nimicznych. Dominującymi są tu nazwy miejscowe, jednakże spotykamy także nazwy tere‐
nowe (por. wskrzeszone nazwy słowiańskie, nazwy relacyjne), które w procesie transoni‐
mizacji zostały przesunięte do kategorii nazw miejskich. 

Poddany analizie  zbiór nazw  szczecińskich dzielnic  charakteryzuje  się  z  jednej  strony 
zachowawczością, ponieważ  znajdują  się w nim  takie nazwy,  które  szczycą  się wczesną 
metryką (słowiańskie  i powojenne przywrócone nazwy słowiańskie). Z drugiej strony  jest 
to  klasa  nazw  nieustannie  ewoluująca,  ponieważ  jedne  obszary miejskie  są wchłaniane 
przez inne, a przez to ich nazwy są nieużywane i zapominane. 

Ciekawym  zjawiskiem,  które  możemy  zaobserwować  w  nazewnictwie  szczecińskich 
dzielnic,  jest  „uszanowanie” nazw  słowiańskich przez Niemców, pozostawienie  ich,  cho‐
ciaż z pewnością z biegiem czasu ich pochodzenie i znaczenie zacierało się w świadomości 
kolejnych pokoleń ludności niemieckiej zamieszkującej Szczecin. 

Trzeba jednak wspomnieć, że zdarzały się też przypadki całkowitej zmiany słowiańskiej 
nazwy dzielnicy na nazwę niemiecką (5 przykładów), por. Golęcino – od 1286 r. jako Frauen‐
dorf, Gumieńce od samego początku  (1300  r.)  jako Scheune, Klęskowo – od 1262  r.  jako 
Höckendorf, Niebuszewo od 1266 r. obocznie z Zabelsdorf, następnie już tylko nazwa nie‐
miecka oraz Śmierdnica obocznie z Mühlenbeck. 

                                                              
7 Na  temat mieszanych  struktur  językowych na  terytorium Pomorza  Zachodniego wypowiadała  się 

E. Rzetelska‐Feleszko (1986), a także autorka niniejszego artykułu (Afeltowicz, 2009). 
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Pomimo wielowiekowej administracji niemieckiej na omówionym obszarze doszło do 
przywrócenia właściwej  postaci  nazw  słowiańskich,  przywołania  do  życia  nazw  tereno‐
wych słowiańskich. Nazwy te świadczą o słowiańskości Pomorza Zachodniego. Niemieckie 
nazwy dzielnic, utworzone już za panowania niemieckiego, uzyskały nowe nazwy na wzór 
nazewnictwa miejscowego w pozostałych regionach Polski. 

Nazwy polskie, którymi zastąpiono nazwy niemieckie  są nazwami niemotywowanymi 
(niezwiązanymi z aglomeracją miejską historycznie i geograficznie). Są to nazwy określane 
mianem chrztów nazewniczych, których dokonała KUNM po 1945 roku. 

Dokonana analiza  językowa współczesnych nazw części miasta uświadamia,  iż nazew‐
nictwo  jest spichlerzem historii miasta  i regionu. Przechowuje  informacje na temat grup 
etnicznych, które mieszkały tu w przeszłości oraz informacje na temat ich życia codzienne‐
go.  Jest  świadectwem słowiańskiej antroponimii, którą możemy zrekonstruować wyłącz‐
nie na podstawie zachowanych nazw geograficznych. Okazuje się być składnikiem kultury 
poprzednich pokoleń, mieszkańców tego regionu, który jest niezmiernie ciekawy i dlatego 
warto go zgłębiać. 

 
Alfabetyczny indeks nazw dzielnic Szczecina 
1) Babin 
2) Barnucin  
3) Bezrzecze  
4) Bolinko  
5) Bukowo  
6) Dąbie  
7) Dolina  
8) Drzetowo  
9) Dunikowo  
10) Glinki  
11) Głębokie  
12) Gocław  
13) Golęcino  
14) Grabowo  
15) Gumieńce  
16) Jezierzyce 
17) Kijewko  
18) Kijewo  
19) Klęskowo 
20) Klucz  
21) Kraśnica 
22) Krzekowo  
23) Łękno  
24) Niebuszewo  

25) Niemierzyn 
26) Osów  
27) Pilchowo  
28) Płonia  
29) Podbórz  
30) Podjuchy  
31) Pogodno  
32) Pomorzany  
33) Skolwin  
34) Sławociesze 
35) Słowieńsko  
36) Stołczyn  
37) Śmierdnica  
38) Świerczewo 
39) Trzebusz  
40) Turzyn  
41) Ustowo 
42) Warszewo  
43) Wielgowo  
44) Załom  
45) Zdroje  
46) Zdunowo  
47) Żelechowa 
48) Żydowce 
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The Names of Districts of Szczecin 

The aim of the present research is the onomastic analysis of forty‐eight names of Szczecin 
districts  existing  at  the  beginning  of  the  twenty‐first  century,  and  situated  within  the 
administrative boundaries of the city. The formation procedure of these names has been con‐
tinuous and parallel with the growth of the city. Some of the names have a medieval metric 
patterning wheras others appear  to be  the  results of  inclusion  in  the  the  city or  the places 
adjacent to Szczecin. The obtained data have been analyzed with regard to their structure and 
semantics. 

In  the obtained data of  forty‐eight districts of  Szczecin  the names of  several onomastic 
layers  have  been  identified:  Slavic  names,  Polish  names  that  substituted  German  names, 
adaptations of German names, revived Slavic names and hybrid names. 

 
 




