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Badania nad nazewnictwem miejskim w Polsce, zarówno synchroniczne, jak i diachro‐

niczne, mają już długą tradycję i są bardzo zaawansowane. Prawie wszystkie większe mias‐
ta  i bardzo wiele małych doczekało się swoich monografii nazewniczych1. Analizy nazew‐
nictwa miejskiego skupiają się jednak nie tylko na sporządzaniu wykazów obecnych i daw‐
nych nazw ulic poszczególnych miast  i objaśnianiu  ich etymologii. Bada się proces kształ‐
towania  systemu  nazewnictwa miejskiego,  funkcjonowanie  tegoż  systemu  (czynniki  go 
kształtujące,  jego właściwości, modyfikacje  i zaburzenia). Onomaści zajmują się ponadto 
zagadnieniami  poprawności  językowej  nazw miejskich,  fleksji  tych  nazw,  uwarunkowa‐
niami przemian w nazewnictwie miejskim, zmianami w nazewnictwie na terenach niejed‐
nolitych  językowo.  Podejmuje  się  próby  poszukiwania  pewnych  archetypów  nazewni‐
czych, analizuje się podobieństwa i różnice pomiędzy nazewnictwem miast Polski i innych 
krajów, próbuje  się ustalić miejsce nazewnictwa miejskiego wśród  innych podsystemów 
onimicznych. Wiele miejsca  poświęca  się  ponadto  problemowi  klasyfikacji  urbonimów 
(zob. np. Górnowicz,  1964, Buczyński,  1966, Handke,  1970,  Kopertowska,  2001,  s.  292, 
Kosyl, 2001, s 50 – 55)2. Ostatnio często bada się nazwy ulic w kontekście tradycji i kultury 
(np. Rzetelska‐Feleszko, 2006). 

Prace  te ukazują,  że system nazewnictwa miejskiego  jest stabilny  i mocno utrwalony 
w kulturze  nie  tylko  polskiej,  ale  europejskiej.  Jest  rezultatem  wielowiekowej  ewolucji 
nazewnictwa miejskiego. Jak udowodniła K. Handke (1992, s. 25‐27), już w bardzo archa‐
icznym nazewnictwie ulic starożytnego Rzymu można wyodrębnić cztery archetypy plate‐
onimiczne:  nazwy  lokalizujące  (wskazujące  na  położenie  traktu  obok  innego  obiektu), 
nazwy kierunkowe  (wskazujące, dokąd dana droga prowadzi)3, nazwy pamiątkowe  (upa‐
miętniające przede wszystkim budowniczych  lub właścicieli traktu) oraz nazwy charakte‐
ryzujące.  Średniowieczne miasta  europejskie wykształciły  jeszcze dwa  archetypy: nazwy 
z motywacją posesywną  (utworzone od grup  zawodowych  lub  zgromadzeń duchownych 
ulokowanych przy ulicy) oraz nazwy z motywacją kultową4 (pochodzące od imion świętych 

                                                              
1  Zob.  np.  Antkowiak,  1970  (Wrocław),  Handke,  1970  (Warszawa),  Belchnerowska,  Białecki,  1987 

(Szczecin), Supranowicz, 1995 (Kraków), Kopertowska, 2001 (Kielce). 
2 Obszerna bibliografia poświęcona tym zagadnieniom znajduje się np. w pracach K. Handke (1998) i 

D. Kopertowskiej (2001). 
3 E. Rzetelska‐Feleszko (2006, s. 134 – 147) określa je mianem drogowskazów. 
4 Określeniem nazwy kultowe posługiwał się M. Buczyński (1997, s. 37 – 69). 
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pańskich i określeń Trójcy Świętej i Maryi), zaliczane czasem do nazw pamiątkowych. Typy 
te są obecne w nazewnictwie ulic na obszarze całej Słowiańszczyzny.  

To,  że system nazewnictwa miejskiego  jest stabilny nie oznacza wcale,  iż nie podlega 
nieustannej ewolucji. Najważniejszą zmianą w tym systemie było powstanie w XIX w. nazw 
pozbawionych motywacji  realistycznej,  tworzonych przy wykorzystaniu  starych  schema‐
tów  strukturalnych. W  nazwach  konwencjonalnych motywacja  nominacji  nie  płynie  od 
nazywanego obiektu (czyli ulicy), ale z zewnątrz (np. wynika z upodobań radnych, aktual‐
nej mody itp. – por. Kosyl, 2001, s. 50 – 55). W związku z tą – kluczową z punktu widzenia 
rozwoju systemu plateonimicznego – zmianą w każdym z pięciu archetypów można obec‐
nie wyróżnić dwa podtypy:  

1) nazwy kierunkowe o motywacji realistycznej oraz nazwy pozornie kierunkowe, 
2) nazwy lokalizujące o motywacji realistycznej oraz nazwy pozornie lokalizujące, 
3) nazwy posesywne o motywacji realistycznej oraz nazwy pozornie posesywne, 
4) nazwy charakteryzujące o motywacji realistycznej oraz nazwy pozornie charaktery‐

zujące, 
5) nazwy pamiątkowe o motywacji realnej i pamiątkowe o motywacji konwencjonalnej. 
Celem  artykułu  jest  przedstawienie  kierunków  ewolucji wymienionych wyżej  pięciu 

głównych motywów nominacyjnych na przestrzeni ostatnich kilkunastu  lat.  Impulsem do 
podjęcia  takiej  refleksji  stała  się analiza nazw nadanych ulicom położonym na  terenach 
przyłączonych do Rzeszowa w latach 2005‐20115. Prezentowane nazwy pochodzą głównie 
ze  stolicy województwa podkarpackiego:  z Rzeszowa, ale  także  z kilku mniejszych miast 
Podkarpacia:  Jarosławia,  Strzyżowa,  Czudca,  Frysztaka,  Łańcuta,  Krosna,  Ropczyc,  Jasła 
i Przemyśla.6  

Nazwy kierunkowe, desygnujące ulice, które nie biegną obok czy do obiektu utrwalo‐
nego w nazwie, ale w jego kierunku, są notowane w Polsce już w wieku XV i nadal wystę‐
pują w urbonimii niemal wszystkich miast i miasteczek, choć nie zawsze ich motywacja się 
zachowała. Nazwy te najczęściej wskazują miasto, w stronę którego wiedzie trakt (np. ul.: 
Jarosławska, Do  Łańcuta, Do Tyczyna, Lwowska, Sandomierska7). Rzadziej wskazują  jakiś 
oddalony budynek (ul.: Do Młyna, Fabryczna) czy obiekt przyrodniczy (ul.: Na Błonia, Bo‐
rowa – w Rzeszowie, Leśna – w Czudcu i w Strzyżowie). Był to niegdyś dosyć popularny typ 
semantyczny  (co piąta nazwa powstała w Rzeszowie przed  rokiem 1867 była nazwą kie‐

                                                              
5 Rzeszów do  lat 50‐tych był niewielkim miastem. Przyłączenia okolicznych wiosek w  latach 50‐tych 

i 70‐tych spowodowały, że powierzchnia stolicy Podkarpacia zwiększyła się prawie ośmiokrotnie. Od roku 
2005 znów rozpoczęto przyłączanie do miasta terenów sąsiadujących. Efektem poszerzania granic Rzes‐
zowa  w  latach:  2005  –  2011  był  wzrost  powierzchni  z  54  km2  do  prawie  120  km2 

(http://www.rzeszow.pl/miasto‐rzeszow/rozszerzenie‐granic‐miasta).  Znaczna  część  tego  obszaru  to 
tereny o charakterze wiejskim, na których sieć ulic jest dużo mniej gęsta niż w miastach. Niemniej jednak 
w latach 2005 – 2011 Rzeszowowi przybyło blisko 300 nazw ulic. 

6 Dane ze Strzyżowa, Czudca, Frysztaka i Rzeszowa pochodzą z moich badań (Myszka, 2005; Myszka – 
Wisz, w druku), Łańcuta – z artykułu E. Błachowicz (2010), Krosna i Jasła – z planów miast i od pracowni‐
ków tamtejszych Urzędów Miasta, Przemyśla – z artykułów M. Sagan (1998, 2000), Ropczyc i Tarnowa – 
z niepublikowanych prac magisterskich pań: Anny Usarz i Doroty Dobrowolskiej. 

7 Nazwy ulic, przy których nie podano miejscowości pochodzą z Rzeszowa. 
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runkową),  jednak  obecnie  jego  produktywność  spada. Wśród  tworzonych współcześnie 
nazw tego typu dominują konwencjonalne, wiele powstaje według kluczy.8  

Nadawane w ciągu ostatnich dwudziestu‐trzydziestu lat nazwy kierunkowe o motywacji 
realistycznej  są bardziej „swojskie”, a  tym  samym mniej oficjalne niż nazwy kierunkowe 
tworzone na  Podkarpaciu w  czasach  PRL‐u  i wcześniej. Częściej wskazują na najbliższą, 
niewielką miejscowość  niż  na  odleglejsze wielkie miasto  (np.  ul.:  Załęska, Milocińska  – 
pierwotnie biegły w kierunku wsi Załęże i Miłocin), nierzadko wyznaczają kierunek na naj‐
bliższy przysiółek czy kolonię (np. ul.: Na Stawki, Wolańska w Czudcu prowadzą do przy‐
siółków: Stawki i Wola, ul. Godkówka we Frysztaku wiedzie do przys. Godkówka). Wynika 
to z faktu, iż mieszkańcy chcą utrwalać dawne, zanikające powoli nazwy wsi i przysiółków, 
darować  im  niejako  „drugie  życie”,  bowiem  –  jak  słusznie  zauważyła  Ewa  Rzetelska‐ 
‐Feleszko (2006, s. 58): „Tradycje i wartości łączące grupy społeczne (…) przekazywane są i 
przez dydaktykę szkolną, i przez wzory rodzinne różnymi sposobami, m.in. poprzez gesty i 
zachowania, określone przedmioty kultowe, także – przez nazwy własne”. Związek nazw 
ulic z „małą ojczyzną” a także widoczna w plateonimach opozycja swoi – obcy to tenden‐
cje, które jeszcze silniej ujawnią się w pozostałych typach semantycznych. 

Nazwy  lokalizujące wskazują na położenie w okolicy  innego – w domyśle  starszego, 
bardziej  znanego – obiektu. Nazwy  te dawniej były bardzo produktywne, np. w najstar‐
szym nazewnictwie Rzeszowa obejmowały one aż 41 % wszystkich mian traktów. Z czasem 
ich odsetek malał (obecnie obejmują ok. 12 % plateonimów). Co ciekawe, dawniej w ogóle 
nie tworzono, a  i obecnie bardzo rzadko powstają nazwy  lokalizujące pozbawione moty‐
wacji realistycznej. Mechanizm kreacji nazw lokalizujących oparty jest na metonimii (stycz‐
ność  desygnatów)9. Miana  te mogą  się  odwoływać  do  starszych  nazw własnych  lub  do 
apelatywów desygnujących obiekty położone w pobliżu ulicy. Pierwszą podgrupę można 
określić terminem nazwy relacyjne: są to miana ponowione ze starszych nazw lub od nich 
utworzone10. Wśród  nich  daje  się  wydzielić  plateonimy  utworzone  od  nazw  dawnych 
miejscowości włączonych w obręb miasta (np. ul.: Budziwojska, Przybyszowska), od daw‐
nych n. przysiółków (np. ul.: Jordanówka, Na Jaworzu, Podlesie), od hydronimów (np. ul.: 
Podwisłocze, Za Strugiem, Nad Przyrwą) oraz od nazw własnych budowli (np. ul.: Głęboka 
– od n. karczmy, Studziańska – od n. kapliczki). Nazwy  lokalizujące odapelatywne mogą 
opisywać położenie ulicy na dwa sposoby: albo bezpośrednio (np. ul.: Bulwarowa, Cegiel‐
niana, Dworska  – wszystkie nazwy utworzone od obiektów  leżących przy ulicach),  albo 

                                                              
8 Ów klucz nazewniczy zdefiniowałam jako model, według którego tworzy się nazwy. Tworzą go oni‐

my,  które  spełniają  następujące warunki:  1.  ich  podstawy  należą  do  jednego  pola  semantycznego,  2. 
ulice, które desygnują,  leżą w bezpośrednim sąsiedztwie, 3. w tym samym czasie nadano co najmniej 3 
nazwy spełniające pierwsze dwa warunki; oczywiście później nadane nazwy mogą kontynuować  rozpo‐
częty klucz semantyczny. 

9 Nominacja przebiega następująco: obiekt leży obok X, nazwijmy go X (ulica leży na terenie przysiół‐
ka Działy, nazwijmy  ją Działy)  lub: obiekt  leży obok X, nazwijmy go Xf (f oznacza formant słowotwórczy: 
ulica leży w przys. Działy, nazwijmy ją Działowa). 

10 Termin nazwy  relacyjne wprowadził H. Borek  (1988) na określenie  toponimów pochodzących od 
innych toponimów (np. miasto Jasło od rzeki Jasiołki); jeśli nazwa została przeniesiona na inny (sąsiadują‐
cy) obiekt bez zmian w budowie, określana  jest terminem nazwa ponowiona  (np. rzeka  i miasto Wisła, 
Nysa) (por. Treder 1979).  
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pośrednio,  jak w nazwach metonimicznych typu: Balistyczna, Celownicza  (ulice położone 
przy strzelnicy), Ceramiczna (przy cegielni), Turniejowa (przy stadionie). Nazwy te utrwala‐
ją konotacje związane z obiektem, obok którego prowadzi trakt.11  

Wśród  tworzonych w  ostatnich  dziesięcioleciach  nazw  lokalizujących  rośnie  odsetek 
nazw wskazujących na położenie ulicy nie dosłownie, wprost, ale pośrednio, za pomocą 
metonimii (są one wprawdzie obecne w plateonimii od lat 60‐tych, ale ich liczba jest coraz 
wyższa), np. rzeszowskie ulice: Energetyczna (są tam hurtownie z artykułami budowlanymi 
i sprzętem elektrycznym), Oświatowa (jest położona przy szkole), Spichlerzowa (stoi tam 
duży elewator zbożowy), Usługowa (tam ma bazę kółko rolnicze). 

Po latach nieobecności nazw związanych z lokalną historią i tradycją wraca dość mocno 
akcentowany lokalny patriotyzm (tzw. „małe ojczyzny”). Ogólnorzeszowską tendencją jest, 
że główne ulice biegnące przez dawne wsie włączane w ostatniej dekadzie w obszar mias‐
ta  utrwalają  dawne  nazwy miejscowości12,  np.  ul.:  Budziwojska,  Słocińska,  Zwięczycka, 
Załęska, Miłocińska (dwie ostatnie ulice stanowią przedłużenie wcześniejszych ulic kierun‐
kowych). Dosyć silna jest też tendencja do utrwalania w nazwach ulic dawnych nazw przy‐
siółków, np. ul.:  Jordanówka, Świdrówka, Na  Jaworzu, Podlesie, Porąbki, Przylasek. Cza‐
sem wykorzystuje  się  tu elementy gry  językowej, np. dawna wieś Biała, przyłączona do 
Rzeszowa w 2009 r., zaznaczyła swe istnienie w nazwach ulic: Białe Wzgórze i Białogórska 
(obie ulice leżą na wzgórzach, ale nie są białe – ten człon to nawiązanie do dawnej nazwy 
wsi). 

W ostatnim  czasie na nowo wzrasta  liczba nazw  kultowych  lokalizujących względem 
różnego rodzaju budowli sakralnych. W Rzeszowie nie nadawano tego typu mian niemal 
przez cały wiek XX. Do XIX‐wiecznych nazw Świętej Trójcy  i Świętego Mikołaja  (pierwsza 
prowadziła do kościoła Świętej Trójcy, druga zawdzięcza swą nazwę  figurce  św. Mikołaja 
znajdującej się przy jednej z kamienic stojących przy ulicy) od 1996 r. zaczęły dołączać m.in. 
nazwy: św. Michała Archanioła, bł. Karoliny (ulice biegną obok kościołów pod wezwaniem 
świętego i błogosławionej), św. Floriana (ulica znajduje się na terenie parafii pw. świętego; 
biegnie w okolicach Domu Strażaka, przy którym stoi figurka patrona strażaków), św. Jana 
z Dukli, św. Rocha oraz nazwy z Czudca: św. Jana, św. Marcina (przy ulicach znajdują się 
kapliczki z  figurami  świętych). Bardzo  interesującą grupę nazw kultowych  lokalizujących, 
pełniących  jednocześnie  inne  funkcje  tworzą  nazwy  oparte  na  rozmaitych  asocjacjach: 
ulica św. Walentego prowadzi na wzgórze, z którego widoczna jest piękna panorama Rze‐

                                                              
11 Do tej grupy należą ponadto nazwy, dla których funkcja lokalizująca jest główną, ale nie jedyną. Lo‐

kalizujące i charakteryzujące zarazem są np. nazwy ulic: Handlowa, Przemysłowa, Składowa, Towarowa, 
motywowane tym, że są tam punkty handlowe, zakłady produkcyjne, składy  i magazyny  itp., a  istnienie 
tego typu zabudowań przy ulicy sprawia, że ma ona określony charakter. Z kolei lokalizującą i posesywną 
motywację mają nazwy typu: Kolejowa, Szkolna, Akademicka, Seniora, motywowane tym, że  leżą w po‐
bliżu kolei, szkoły, zabudowań uniwersyteckich, domu pomocy społecznej.  

12 Warto zauważyć,  że osiedla powstałe na miejscu włączanych do Rzeszowa w  latach 60‐tych  i 70‐ 
‐tych miejscowości nazywane były określeniami konwencjonalnymi, np. os. 1000‐lecia, os. Króla Augusta, 
natomiast osiedla włączane do Rzeszowa w ostatniej dekadzie mają nazwy  takie,  jak miejscowości, na 
terenach  których  powstały.  Tym  sposobem  dawne  nazwy wsi  nie  zanikają,  ale  przechodzą  do  innego 
podsystemu onimicznego. Jest to jeszcze jeden wymiar transonimizacji: nie zmienia się obiekt, a zmianie 
ulega status onimiczny jego nazwy (nazwa miejscowa > urbanonim). 



Ewolucja motywacji współczesnych nazw ulic województwa podkarpackiego 
 

255 

szowa; najczęstszymi gośćmi tego miejsca są zakochane pary, a święty Walenty jest patro‐
nem  zakochanych.  Z  kolei  nazwa  św.  Agnieszki  jest  motywowana  tym,  że  prawie 
w każdym domu stojącym przy tej ulicy mieszkała jakaś Agnieszka; patronka mieszkanek – 
zgodnie z ich wolą – została także patronką ulicy. Ulica Świętojańska ma kilka motywacji: 
biegnie w pobliżu kościoła, nieopodal potoku Strug, koło domu Jana; nazwa nawiązuje do 
zwyczaju puszczania wianków na rzekach w noc świętojańską. 

Warto zauważyć,  że  lokalizacja bywa wyrażana nie tylko przez pojedyncze nazwy, ale 
także przez pewien model  (niejako systemowo): na niektórych osiedlach wprowadza się 
zasadę, że nazwy ulic położonych w ich obrębie (dawnej przyłączonej miejscowości) będą 
kontynuowały jeden klucz nazewniczy, np. wszystkie nazwy ulic w Miłocinie pochodzą od 
nazw ziół i przypraw (np. ul.: Anyżkowa, Bazyliowa, Cynamonowa, Miętowa, Szafranowa, 
Tymiankowa, Waniliowa), zaś nazwy w Słocinie upamiętniają zasłużonych słocinian (m.in. 
ul.: Betańskiego, Braci Aletańskich, Chłapowskich, Gajdka, Jaklińskiej, Kulig‐Tchórzewskiej, 
Podgórskiego).  Jest  to  jeszcze  jeden  sposób na  zaakcentowanie własnej  tożsamości, na 
wyznaczenie granic swojej „małej ojczyzny”. Rozszerzanie granic Rzeszowa nie było natu‐
ralne, ale sztuczne; mieszkańcy dawnych wsi niechętnie  i z oporami zgadzali się na przy‐
łączenie  do miasta,  bardzo  walczyli  o  zachowanie  przynajmniej  częściowej  autonomii: 
dawne nazwy wsi stały się nazwami osiedli, dawne granice administracyjne wsi stały się 
granicami osiedli, a nazwy ulic miały dodatkowo podkreślać lokalną tożsamość. 

Nazwy posesywne, wskazujące na osoby czy  instytucje związane z ulicą  (mieszkające 
tam, mające  tam  swoje  sklepy  czy  siedziby)  stanowią  zazwyczaj niewielki odsetek nazw 
miejskich (w Rzeszowie jest to 5%). Dawniej tworzone dość często (17% nazw odnotowa‐
nych w Rzeszowie przed 1867 rokiem), stopniowo stawały się coraz mniej produktywnym 
typem. Tworzono  je od nazw zgromadzeń duchownych ulokowanych przy ulicy  (ul.: Ber‐
nardyńska, Pijarska, Reformacka), od rzemieślników sprzedających swe towary (ul.: Garn‐
carska, Rzeźnicka, Rzemieślnicza w Strzyżowie), od narodowości osób zamieszkałych przy 
drodze (ul.: Żydowska w Rzeszowie, Lwowska‐Katolicka, Lwowska‐Żydowska w Przemyślu). 
Po wojnie na wzór nazw posesywnych  zaczęto  tworzyć nazwy pozornie posesywne, po‐
zbawione motywacji  realistycznej  (np.  ul.:  Cukiernicza,  Kaletnicza,  Piekarska,  Stolarska 
itp.).  

Obecnie nazwy z motywacją posesywną motywowane  realnie znów stały się produk‐
tywnym  typem.  Przeszły  jednak  istotną  ewolucję;  stały  się  bardziej  „kameralne”, mniej 
formalne, „nieinstytucjonalne”. Notuje się wzrost liczby nazw akcentujących związek ulicy 
z  jedną rodziną (np. ul.: Familijna, Rodzinna, Bracka – mieszkają tam bracia, Krupówka – 
mieszka tam rodzina Krupów), a nawet pojedynczą osobą (Poselska – mieszkał tam poseł). 
Podobne tendencje obserwuje się nie tylko w stolicy Podkarpacia, np. w Krośnie powstała 
ulica  Sąsiedzka, w  Tarnowie  nadano  nazwy:  Swojska,  Emerytów  (mieszkają  tam  starsi, 
spokojni  ludzie), z kolei mieszkańcy wsi Munina zaproponowali nazwę zaimkową: Nasza. 
Być może powrót tych nazw jest przejawem zmiany poglądów na temat ulic: zwłaszcza te 
mniejsze, położone wewnątrz osiedli mieszkaniowych lub na peryferiach miast postrzega‐
ne są jako ‘nasze’, ‘swojskie’, a nie jako ‘państwowe’, ‘wspólne’, ‘niczyje’. A – jak wiadomo 
– „swoje”  jest waloryzowane pozytywnie:  jest dobre, miłe, bezpieczne,  ładne, natomiast 
„obce”  jest  nieznane,  a  zatem  niebezpieczne,  wrogie  (por.  Rzetelska‐Feleszko,  2006, 
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s. 70). Warto zauważyć, że w plateonimach widoczny  jest właściwie tylko  jeden człon tej 
opozycji. 

Dawne modele onimiczne13 mają obecnie nowe motywacje: nie  instytucjonalne,  ale 
jednostkowe, prywatne, np. nazwa Karmelicka w przyłączonym do Rzeszowa Budziwoju 
jest motywowana tym, że przy tej ulicy stoi dom rodzinny zakonnika, a na początku ulicy 
stoi mała  figurka Matki Bożej  Szkaplerznej  – patronki  karmelitów, przy Brackiej nie ma 
żadnego klasztoru, a mieszkają  tam  trzej bracia. W powstających w ostatnich  latach na‐
zwach  posesywnych  uzewnętrznia  się  silne  poczucie  własności,  związek  mieszkańców 
z ulicą, akcentowanie  tego,  że ulica powstała z  ich gruntów,  że mieszkały  tam określone 
osoby. Są to nazwy endogeniczne; tworzone przez mieszkańców są elementem autoiden‐
tyfikacji (Popowska‐Taborska, 1999, s. 57).  

Charakteryzujące nazwy ulic były dość popularne  już w średniowieczu  i współcześnie 
są bardzo produktywną grupą onimów  (ustępującą  jedynie nazwom pamiątkowym).  Jest 
to  grupa  bardzo  zróżnicowana wewnętrznie.  Tworzą  ją  nazwy wskazujące  na  elementy 
przyrody  (roślinność, zwierzęta, np. ul.: Brzozowa, Różana, Wilcza), na wygląd ulicy  (ul.: 
Krzywa, Wąska, Długa), położenie (np. ul.: Ogrodowa, Polna, Dolna, Leśna, Na Skały, Nad‐
brzeżna,  Odległa)14,  przeznaczenie,  właściwości,  cechy  traktu  (ul.:  Główna,  Słoneczna, 
Zacisze)  itd.15 Współcześnie  coraz  częściej  na  wzór  nazw  charakteryzujących  powstają 
nazwy niemotywowane, konwencjonalne. 

Ewolucja nazw charakteryzujących, zwłaszcza charakteryzujących pozornie, idzie w tym 
kierunku,  że owe cechy traktów stają się coraz bardziej abstrakcyjne. Plateonimy tworzy 
się m.in. od nazw miesięcy  i pór roku (np. ul.: Jesienna, Letnia, Czerwcowa, Kwietniowa), 
od nazw metali (np. ul.: Żelazna, Złota, Miedziana), od nazw kamieni szlachetnych (np. ul.: 
Agatowa, Ametystowa, Brylantowa), od nazw przypraw (np. ul.: Anyżkowa, Waniliowa), a 
także od  innych  apelatywów,  które nic nie mówią o  realnych  cechach  traktów  (np. ul.: 
Biegunowa, Księżycowa, Modra, Bystra). Bywa i tak, że ulicom nadaje się nazwy antropo‐
morfizujące  trakt:  Gościnna,  Delikatna,  Łagodna,  Skromna.  Bardzo  popularne  stają  się 
nazwy „przenoszące” ulicę w  inny, nierzeczywisty  świat, np. ul.: Bajkowa, Bajeczna, Ma‐
giczna. Nazwy takie wywołują wyłącznie pozytywne skojarzenia, a to dla mieszkańców jest 
bardzo ważne. 

W ostatnim dziesięcioleciu powstają nazwy, których motywacji nie sposób się domyślić 
nie  znając  okoliczności  powstania  plateonimu,  np.  nazwy  położonej  przy  cmentarzu 
Wiecznej nie motywuje lokalizacja ulicy; mieszkańcy propozycję nazwy uzasadnili następu‐
jąco: „niech ulica ta pozostanie na wieki  i stanie się ulicą bezkonfliktową  (…) od wieków 
zawsze  były  tu  waśnie  między  sąsiadami,  zarówno  o  miedzę,  jak  i  o  drogę” 

                                                              
13 Model onimiczny  to „zespół nazw, które  łączy  identyczny  lub podobny motyw nominacji”  (Kosyl, 

2001, s. 52). 
14 Plateonimy przyrodnicze określające – w sposób dosłowny lub metaforyczny – położenie ulicy peł‐

nią w  zasadzie  dwie  funkcje:  charakteryzują  otoczenie  traktu  i  informują  o  jego  lokalizacji.  Ponieważ 
jednak owa lokalizacja wyrażona jest w sposób bardzo ogólny (‘nad brzegiem’, ‘blisko pól’, ‘na wzgórzu’, 
‘nad potokiem’ itp.) dominująca wydaje się być funkcja charakteryzująca. 

15 Por. podział zaproponowany przez Cz. Kosyla; nazwy zaliczone tutaj do charakteryzujących w tam‐
tym podziale obejmą kilka klas (Kosyl, 2001, s. 50 – 55). 
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(http://wiadomosci.gazeta.pl – 8. 3. 2011). Nazwy  traktów: Pogodna  i Nadziei  są moty‐
wowane  usposobieniem  mieszkańców  –  przy  pierwszej  mieszkają  ludzie  o  pogodnym 
usposobieniu, drugą, położoną na  końcu osiedla, pod  lasem, niemal  „na  końcu  świata” 
zamieszkują ludzie pozytywnie nastawieni do życia, nietracący nadziei. Ciekawa jest histo‐
ria nazwy ulicy Kwiatowej: mieszkańcy zastanawiali się nad wyborem nazwy w dniu beaty‐
fikacji Franciszka  i Hiacynty  i zaproponowali miano Hiacynty; nie wszystkim patronka się 
spodobała,  a  ponieważ  imię Hiacynta  pochodzi  od  kwiatu,  ostatecznie wybrano  nazwę 
Kwiatowa. Plateonim Śnieżna ma podwójną motywację: ulica, którą desygnuje, jest poło‐
żona między otwartymi polami  i  często  jest  zasypywana  śniegiem,  który wiatr nawiewa 
z pól; nazwa nawiązuje ponadto do patronki parafii, Matki Bożej Śnieżnej (trakt prowadzi 
do kościoła). Z kolei miano prowadzącej do cmentarza ulicy Cienistej nawiązuje do hebraj‐
skiego szeolu – świata zmarłych, świata cieni (Wisz, 2010, s. 145). Nazwy tego typu są efek‐
tem rozmaitych asocjacji i pośrednio dokumentują poglądy i preferencje mieszkańców. 

Nazwy pamiątkowe pochodzące od antroponimów, od apelatywnych określeń osób, a 
także nazwy upamiętniające ważne wydarzenia historyczne  i miejsca  stanowią 42%  rze‐
szowskich plateonimów. Pierwsze takie miana pojawiły się w Rzeszowie już pod koniec XIX w. 
Większość  z  nich  stanowiły  nazwy  upamiętniające  osoby  związane  z  regionem  (np.  ul.: 
Wiktora Abrahamsberga, Zygmunta Bluma, Mikołaja Spytka  Ligęzy,),  jednak były wśród 
nich także nazwy konwencjonalne (np. ul.: Stefana Batorego, Artura Grottgera, Mikołaja 
Kopernika). W  kolejnych okresach przybywało nazw upamiętniających  zarówno bohate‐
rów  lokalnych,  jak  i osoby bardzo znane w całej Polsce: pisarzy, królów, naukowców, ar‐
tystów. Po drugiej wojnie  światowej dołączyli do nich działacze ruchu  ludowego  i komu‐
niści. Od lat 50‐tych nazwy ulic zaczęły upamiętniać nie tylko pojedyncze osoby, ale także 
grupy osób, zwłaszcza bohaterów wojennych  i wojskowych,  formacje wojskowe, organi‐
zacje, miejsca i budynki związane z walką i martyrologią.  

Po roku 1989 patronami ulic zaczęli zostawać duchowni, przez lata PRL‐u nieobecni na 
szyldach ulic (np. ul.: Jana Pawła II, Prymasa Tysiąclecia, Maksymiliana Kolbego, ks. Jerze‐
go Popiełuszki). Na tabliczkach adresowych pojawili się także żołnierze AK (np. ul.: Józefa 
Klimczaka, Mariana Niedziochy, Władysława  Skubisza).  Tendencją  istniejącą  od  dawna, 
ale w ostatnich latach szczególnie silną jest utrwalanie w plateonimach nazwisk lokalnych 
bohaterów,  szerzej  raczej mało  znanych,  np. w  Łańcucie  Jana  Cetnarskiego  (burmistrz 
Łańcuta,  rajca  miejski),  Bolesława  Żardeckiego  (wicemarszałek  Rady  Powiatowej 
w Łańcucie, poseł do Sejmu Krajowego, założyciel gimnazjum) (Błachowicz, 2010, s. 157 – 
159), we  Frysztaku: Mikołaja  Frysztackiego  (pierwszy wójt  i właściciel  Frysztaka,  słynny 
rycerz – uczestnik wyprawy na Węgry i bitwy pod Warną), ks. Wojciecha Blajera (budow‐
niczy  tamtejszego  kościoła;  działacz  kasy  pożyczkowej), w  Strzyżowie:  A.  Lewandowica 
Strzeżowczyka  (poeta ze Strzyżowa), Anny Hajduk  (prof. LO w Strzyżowie, pierwszy  jego 
dyrektor  po  II wojnie; w  czasie  okupacji  kierowała  tajnym  nauczaniem).  Patronami  ulic 
stają się osoby coraz mniej pomnikowe, często zwykli ludzie z oddaniem wykonujący swój 
zawód czy powołanie: księża (np. ks. Andrzej Pasterczyk, który wyremontował i zmoderni‐
zował budynki kościelne i plebańskie w Słocinie, ks. Adam Podgórski – proboszcz słociński, 
który odbudował kościół w Słocinie po spaleniu przez Tatarów w 1624 r.), typograf Stanis‐
ława Gliwa, który rozsławił imię Słociny, podpisując się na licznych pracach „Stach ze Słoci‐
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ny”, zarządca  folwarku słocińskiego  i kronikarz  Jan Górecki, właścicielka dużego gospodar‐
stwa rolnego, która pozostawiła w testamencie 13 ha ziemi wraz z zabudowaniami dla ubo‐
gich w Słocinie – Józefa Jaklińska, a nawet akuszerka Stefania Michlewska.  

Coraz częściej na tabliczki adresowe wędrują całe rodziny, np. we Frysztaku  jest ulica 
Braci Dymnickich (organizatorzy uzdrowiska w Busku Zdroju, współtwórcy rozwoju gospo‐
darczego Frysztaka), w Rzeszowie: ulica Rodziny Kąkolów (trzej bracia – żołnierze; wszyscy 
zginęli w  czasie  II wojny  światowej), ulica Rodziny  Lutaków  (dwaj bracia  i dwaj  synowie 
jednego z nich, żołnierze) oraz ulica Braci Aletańskich (dwaj bracia, żołnierze walczący w II 
wojnie światowej). 

Nazwy pamiątkowe stanowią obecnie najbardziej produktywną grupę nazw miejskich, 
która  coraz bardziej  różnicuje  się wewnętrznie. W plateonimach bywają utrwalanie nie 
tylko osoby czy tradycje chrześcijańskie, ale także tradycje świeckie czy wręcz pogańskie, 
związki z tradycją, literaturą i kulturą. Wszelkie przejawy kultu w nazwach ulic można trak‐
tować jako poszerzanie się grupy nazw pamiątkowych, ale typ ten z pewnością ewoluuje, 
bo czy miana typu Dożynkowa, 8 Marca, św. Marcina upamiętniają dożynki, datę czy świę‐
tego? Są one raczej przejawem kultu świętego, czczenia tradycji dożynek czy obchodzenia 
Święta Kobiet. Wydaje  się,  że  szukanie wciąż nowych podstaw nazewniczych odwołują‐
cych się do abstrakcyjnych pojęć  i osób związanych z naszą kulturą doprowadziło do po‐
wstania nowej  grupy  semantycznej. Grupę  tę można  by określić plateonimami  kulturo‐
wymi,  jednak  termin  ‘nazwy  kulturowe’ ma w onomastyce  już długą  tradycję  i  inny niż 
zasygnalizowany tutaj zakres16. W związku z tym w niniejszym opracowaniu miana te zos‐
tały  zaliczone do grupy nazw  związanych  z niematerialnym dziedzictwem kulturowym. 
Nazwy  te  tworzą wprawdzie niezbyt dużą, ale bardzo wyrazistą  i ciekawą grupę. Można 
wśród nich wydzielić kilka podgrup: 

1. Nazwy związane z  literaturą  i  filmem – odwołujące się do  literatury  i  filmu bezpo‐
średnio (np. ulice: Grażyny, Litawora, Witolda, Litewska – odwołania powieści poetyckiej 
A. Mickiewicza  Grażyna)  lub  pośrednio. We współczesnych  nominacjach  dominują  po‐
średnie odwołania literackie. Aby je odczytać, czasem trzeba znać historię nazwy, np. ulica 
Magiczna na os. Budziwój  jest efektem zafascynowania cyklem powieściowym o Harrym 
Poterze, ulica Prometeusza powstała  jako  rezultat zafascynowania Grecją  (a Prometeusz 
stał się dla mieszkańców jej symbolem). 

2. Nazwy przeniesione – miana „zapożyczone” z plateonimii  innych miast17, np. ulice: 
Bracka, Gołębia, Lubicz, Nowowiejska, Zwierzyniecka – przeniesione do Rzeszowa z plate‐
onimii Krakowa. Nazwy przenoszone w ostatnich  latach zazwyczaj są wielomotywacyjne, 
np. ulica Chmielna – przeniesiona z Warszawy ma dodatkową motywację charakteryzują‐
cą, opartą na ciągu skojarzeniowym: nazwisko – chmiel – piwo  (przy ulicy mieszka czło‐
wiek o nazwisku Chmiel, sprzedający piwo). 

3. Nazwy  ideologiczne – to miana na ogół pozbawione motywacji realistycznej, szcze‐
gólnie  chętnie nadawane w  czasach PRL‐u; miały one wówczas  spełniać  funkcje propa‐

                                                              
16 Obejmuje się nim nazwy odwołujące się zarówno do kultury materialnej,  jak  i niematerialnej (bu‐

downictwa, gospodarki, rolnictwa, oświaty, tradycji, wierzeń itp.). 
17 O nazwach przeniesionych zob. np.: Bubak, 1965, 1966; Borek, 1988. 
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gandowe18:  Ludowa, Nadziei, Niepodległości, Przyjaźń  || Przyjaźni, Wyzwolenia. Współ‐
cześnie bardzo rzadko nadaje się takie nazwy. 

4. Nazwy utworzone od dat  (świąt), np. ulice: 22 Lipca, 1 Maja, 2 Sierpnia, 8 Marca; 
w Rzeszowie nazwy  takie nadawano  chętnie w  latach 60‐tych  i 70‐tych, brak  ich wśród 
najnowszych plateonimów. 

5. Nazwy kultowe – utworzone od imion świętych i błogosławionych oraz od określeń 
Boga  i  Trójcy  Świętej  dawniej miały  na  ogół  inną motywację  podstawową  (najczęściej 
lokalizującą). W ostatnich dziesięcioleciach coraz liczniej powstają miana, dla których mo‐
tywacja kultowa  jest  jedyną – w Rzeszowie są  to ulice: św. Antoniego,  św. Marcina,  św. 
Faustyny. 

6. Nazwy tradycjonalne – to miana związane ze zwyczajami ludowymi (ul.: Dożynkowa, 
Marzanny,  Sobótki,  Świętojańska),  bóstwami  pogańskimi  (Światowida),  osobami  i miej‐
scami  legendarnymi  lub otoczonymi  legendą (ul.: Drzymały, Krakusa, Lecha, Wandy, Rze‐
cha, Sabały, Wawelska), kulturą rycerską  (Herbowa). Szczególnie chętnie nadawane były 
w latach 50‐tych i 60‐tych, obecnie ich produktywność jest niewielka. 

Analiza nazw nadanych podkarpackim ulicom w ciągu ostatnich dwudziestu lat pozwa‐
la na poczynienie kilku spostrzeżeń. Przede wszystkim okazuje się, iż po wielu latach zde‐
cydowanej dominacji nazw konwencjonalnych obecnie  ich odsetek systematycznie spada 
(rzeszowskie nazwy powstałe do 1867 r. w całości są realistyczne; w kolejnych liczba nazw 
konwencjonalnych rośnie; apogeum osiąga w latach 1950 – 1980 – 76% powstałych wów‐
czas nazw było pozbawionych motywacji realistycznej). W nadaniach po 1989 r. odsetek 
nazw realistycznych wynosił 55%, w nadaniach po 2000 roku nazwy realistyczne stanowią 
blisko  70%. Wynika  to  najprawdopodobniej  z  faktu,  że w  nazywaniu  ulic  czynny  udział 
biorą sami mieszkańcy, dla których ważne jest, by nazwa była ładna, dobrze się kojarzyła, 
charakteryzowała  ulicę  lub  mieszkańców,  a  także  określała  w  pewien  sposób  lokalną 
wspólnotę.  Sprzyja  temu m.in. wprowadzanie  na  tabliczki  adresowe  nazwisk  lokalnych 
bohaterów, działaczy, a nawet po prostu porządnych i uczciwych mieszkańców oraz osób 
związanych z lokalną społecznością. 

Opozycja swoi – obcy najsilniej zaznacza się w nazwach posesywnych, nieco słabiej – 
w nazwach  lokalizujących, pamiątkowych  (jako wybór między  swoim, miejscowym a ob‐
cym patronem – por. Rzetelska‐Feleszko, 2006, s. 80)  i pozornie kierunkowych  (chętniej 
nadaje się nazwy związane z regionem, mniej chętnie – z miejscami oddalonymi od Pod‐
karpacia). Swoje jest bliskie i bezpieczne, musi też być ładne, a zatem zwraca się uwagę na 
semantykę (znaczenie leksykalne wyrazu motywującego nazwę ulicy), na brzmienie, kono‐
tacje nazwy  (dlatego np. nazwa  rzeszowskiej ulicy  Józefa Gnata na prośbę mieszkańców 
została zmieniona na ks. A. Pasterczyka19). 

                                                              
18 Terminu nazwy ideologiczne używa Cz. Kosyl i nadaje im nieco szerszy zakres; zalicza do tej grupy 

nie  tylko pochodne od abstraktów, ale  także od apelatywnych określeń osób, np. Przodowników Pracy 
oraz od antroponimów, np. Feliksa Dzierżyńskiego (Kosyl, 2001, s. 50). 

19 Nazwa obowiązywała od 1 I 2006 r., a już 14 II 2006 r. RM Rzeszowa zmuszona była ją zmienić po 
protestach mieszkańców, którzy wprawdzie nie mieli zastrzeżeń do patrona ulicy  (legionisty, uczestnika 
wojny polsko‐bolszewickiej), ale twierdzili, że nazwa źle się kojarzy (z kośćmi) i brzydko brzmi. 
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Wzrasta liczba nazw ulic, którym patronują święci, ale zostali oni „zdjęci z pomników” 
–  już  nie muszą  być  patronami  kościołów  czy  stać w  kapliczkach; mogą  być  patronami 
osób  zamieszkałych  przy  ulicy  lub  chodzących  na  spacery;  stali  się  bliżsi,  swojscy. We 
współczesnych  nazwach widoczna  jest mniejsza  dosłowność,  obecność  elementów  gier 
językowych,  intertekstualność, wieloznaczność  (np. ul.: Śnieżna, Białogórska, Magiczna). 
Wzrasta odsetek nazw metaforycznych i metonimicznych. 

Współczesne nazwy wpisują się w znane schematy strukturalne, można  jednak wska‐
zać pewne niepokojące tendencje. Jedną z nich jest brak odmiany nazwisk patronów ulic. 
Dotyczy to zwłaszcza nazwisk zakończonych na ‐o. W Rzeszowie w 1993 r. nadano nazwę 
ul. mjra Wacława Kopisto  (zamiast: Kopisty),  zaś w  roku 2006  – ul. Władysława  Stanio 
(zamiast  Stani),  z  kolei w Tarnowie w 2005  r. utworzono ul.  ks. Romana  Sitko  (zamiast 
Sitki)20. Coraz częściej nazwy ulic są nieprawidłowo skracane. Wiadomo, że wieloskładni‐
kowa nazwa jest mało wygodna w codziennej komunikacji, jednak to nie jest wystarczają‐
cy powód, aby na oficjalnych mapach  i wykazach umieszczać ulice: Kostki, K. Wielkiego, 
W. Łokietka uszeregowane odpowiednio pod literami K, W i Ł. Zwłaszcza w przypadku, gdy 
patronami ulic stają się święci i królowie, ich imiona nie mogą być pomijane, a przydomki 
nie mogą być traktowane jak nazwiska. 
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Development of Motivation of the Contemporary Street Names  
in Województwo (County) Podkarpackie 

The objective of the present paper is to illustrate the main directions of the development 
of street naming over the past few years. Locating, directional, commemorative, characterized 
and possessive names of  streets are analyzed. The analysis  shows  that after many years of 
strong dominance of conventional names their percentage has been declining steadily, which 
is probably due to the fact that the residents get actively involved in naming streets. This fact 
appears to be of considerable  importance since street names are closely associated with the 
local community. Therefore,  in modern names  the native‐foreign opposition  is very strongly 
observed  and  local  patriotism  (in  locating  and  commemorative  names)  as well  as  sense  of 
ownership (in possessive names) tend to prevail. Major trends indicate lesser degree of literal 
element in the names, the presence of ambiguity and elements of puns and intertextuality. In 
addition, the percentage of metaphoric and metonymic names is on rise. 

 




