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1. Nazwy przedszkoli jako ergonimy 
Przełomowy dla Polski rok 1989 zaowocował wieloma zmianami w życiu społecznym. 

Jedną  z nich była utrata monopolu państwa na prowadzenie przedszkoli. Pojawienie  się 
obok placówek publicznych  także prywatnych  i katolickich przedszkoli pozwala  zaobser‐
wować  różnice w  ich nazwach.1 Różnice  te wynikają  z odmiennych  celów,  które oprócz 
podstawowego,  czyli  opieki  nad  dziećmi,  przyświecają  tym  placówkom.  Zróżnicowanie 
nazw przedszkoli wynika także z odmiennych funkcji pełnionych przez te nazwy. 

Nazwy wszystkich przedszkoli można uznać za ergonimy (instytutocjonimy)2 – czyli na‐
zwy  organizacji  lub  instytucji  państwowych,  wojskowych,  społecznych,  edukacyjnych, 
kulturalnych,  kościelnych  itp.  Ergonimy  jako  nazwy  nieożywionych  realiów  związanych 
z działalnością człowieka, są częścią szeroko pojmowanej chrematonimii (por. Breza, 1998, 
s. 348 – 349; Knappowa, 1996; Šramek, 1996 za: Gałkowski, 2008, s. 18).  

Nazwy przedszkoli zostały wyekscerpowane ze strony internetowej prezentującej przed‐
szkola  działające  na  terenie  województwa  podkarpackiego:  http://przedszkola.info.pl/ 
woj.podkarpackie/19.html. Zebranych zostało 375 jednostek onimicznych. Zbiór ten został 
uzupełniony o nazwy podkarpackich przedszkoli prywatnych (10  jednostek onimicznych), 
które nie były zarejestrowane w wyżej wymienionej bazie danych. Przedszkola są klasyfi‐
kowane  jako publiczne  lub niepubliczne. Tego podziału nie da się  jednak bez modyfikacji 
zastosować przy klasyfikacji nazw przedszkoli. 

Maciej Szelawski (2004, s. 165) proponuje, by nazwy szkół dzielić na ergonimy komer‐
cyjne  i  niekomercyjne. W  podobny  sposób można  traktować  nazwy  przedszkoli,  które 
także  są  placówkami  oświatowymi.  Ergonimy  komercyjne  to  nazwy  przedsiembiorstw  i 
wszelkich  innych  struktur  gospodarczych,  których  głównym  celem  jest  wypracowanie 
zysku  –  nazwami  spełniającymi  te  kryteria  są  nazwy  przedszkoli  prywatnych.  Pozostałe 
nazwy przedszkoli  zaliczają  się do ergonimii niekomercyjnej. Klasyfikacja  ta nie pokrywa 
się  z  administracyjnym  podziałem  przedszkoli  na:  publiczne,  prowadzone  przez  odpo‐
wiednie  jednostki  samorządu  terytorialnego oraz niepubliczne,  czyli pozostałe placówki. 

                                                              
1 W artykule są omówione tylko nazwy przedszkoli. Równie ciekawe są nazwy grup przedszkolnych. 

Z uwagi  na  ograniczoną  objętość  artykułu  i  odrębny  charakter  tych  nazw  zagadnienie  to  zostanie  
omówione w osobnym opracowaniu. 

2 W słowackiej onomastyce nazwy firm, nazwy firmowe czy też firmonimy są też określane terminem 
logonyma  (Horecký, 1994, za Gałkowski, 2008, s. 18). Termin  ten dotyczy przede wszystkim nazw pod‐
miotów  gospodarczych.  Termin  ergonymá  oznacza  natomiast  nazwy  organizacji  oraz  instytucji  (pań‐
stwowych, wojskowych,  społecznych, gospodarczych, politycznych, edukacyjnych, kulturalnych, kościel‐
nych itp.) jest zatem paralelny do polskiego terminu ergonim (Gałkowski, 2008, s. 18).  
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Przedszkolami niepublicznymi są bowiem także te, których głównym celem nie jest wypra‐
cowanie zysku, czyli przedszkola wyznaniowe. Artykuł będzie próbą wskazania różnic po‐
między wymienionymi powyżej typami ergonimów. 

Struktura większości ergonimów opiera się na dwóch zasadniczych elementach: części 
informującej  i  identyfikacyjno‐dyferencyjnej.  Pierwszy  element  to  zazwyczaj  wyrażenie 
syntaktyczne o wyrazistej semantyce, drugi występuje najczęściej pod postacią pojedyn‐
czego  wyrazu,  wyróżniającego  nominowaną  jednostkę  spośród  wielu  podobnych  (np. 
przedsiębiorstw tej samej branży); może mieć charakter konotujący, być nazwą znaczącą 
lub być całkowicie asemantyczny dla odbiorcy. (Szelawski, 2004, s. 165). Często w seman‐
tycznej strukturze ergonimów komercyjnych  jest zawarty przekaz  reklamowy. Pokazanie 
strategii reklamowych zawartych w nazwach przedszkoli prywatnych jest kolejnym celem 
opracowania. W  strukturze  ergonimów  niekomercyjnych  często  znajdują  się  elementy, 
których zadanie polega nie tylko na informacji i funkcji identyfikacyjno‐dyferencyjnej. 

1.1 Funkcje nazw przedszkoli 
Funkcja identyfikacyjno‐dyferencyjna jest prymarną i najważniejszą funkcją nazw włas‐

nych. Pozostałe funkcje nazw własnych są różnie przedstawiane, w zależności od przyjętej 
metodologii. W  niniejszym  opracowaniu,  za  J.A.  Karpenką  (1980:  12),  przyjmuje  się,  że 
funkcjami dopełniającymi (sekundarnymi) nazw własnych jest funkcja informacyjna i funk‐
cja emocjonalna. Nazwy pełnią  funkcję  informacyjną wówczas, gdy w  ich strukturze  jest 
zawarta informacja dotycząca nazywanego obiektu, np. Przedszkole Publiczne nr 1 w Rze‐
szowie.  Funkcja  informacyjna  przejawia  się  w  strukturze  ergonimów  niekomercyjnych  
i może mieć  różne  odcienie:  objaśnienie,  dedykacja,  czy  nawet  funkcja  ideologiczna  – 
nazwy na cześć kogoś/czegoś. Funkcja emocjonalna przejawia się, np. wówczas, gdy ma 
wywoływać określone emocje u odbiorcy  (por. Karpenko, 1980, s. 12). Tego typu nazwą 
będzie  np.  ergonim:  Przedszkole  Prywatne  Baśniowa  Kraina.  Elementy  oddziałujące  na 
emocje  często  pojawiają  się w  ergonimach  komercyjnych  –  jest  to  przejawem  działań 
reklamowych. Sposoby  realizacji  funkcji  informacyjnej  i emocjonalnej w nazwach przed‐
szkoli zostaną omówione w dalszej części artykułu. 

Kolejnym  ujęciem metodologicznym  dotyczącym  funkcji  nazw  przedszkoli,  o  którym 
warto wspomnieć omawiając nazwy przedszkoli,  jest książka Artura Gałkowskiego: Chre‐
matonimy w funkcji kulturowo‐użytkowej. Onomastyczne studium porównawcze na mate‐
riale polskim, włoskim, francuskim (2008). Autor uznaje, że funkcje niektórych nazw włas‐
nych – chrematonimów użytkowych – można rozumieć jako specyficzne zadania pragma‐
tyczne  (role  językowe),  jakie spełniają chrematonimy w dyskursie publicznym. Społeczna 
oraz kulturowa funkcjonalność jest warunkiem zaistnienia chrematonimu w akcie nazew‐
niczym, a następnie towarzyszy mu w użyciu językowym (Gałkowski, 2008, s. 10). 

Użytkowość chrematonimów to potencjał pragmatyczno‐komunikacyjny, zatem:  
„chrematonimami użytkowymi są wszystkie nazwy własne, będące niejako  językowym do‐
wodem ludzkiej aktywności w różnych obszarach kulturowych życia publicznego: przestrzeni 
społecznej, gospodarczej, kulturalnej, artystycznej,  ludycznej, edukacyjnej, naukowej, tech‐
nicznej, religijnej, parareligijnej,  ideologicznej, ekologicznej, prozdrowotnej, promującej  lub 
potępiającej pewne postawy  itp. (...) Chrematonimy użytkowe tworzą dynamiczne systemy 
onimiczne, funkcjonujące w warstwie parole języka jako wyrażenia nazewnictwa uzualnego. 
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Chrematonim w takim ujęciu jest hasłem spełniającym rolę zawiadomienia w obiegu publicz‐
nym.  Funkcjonuje  ono  niezależnie  od  aprobaty  społecznej  i  odwołuje  się  do  kodu  prze‐
strzeni kulturowej, wzbogacając  jednocześnie  ten kod o  jednostkę  językową  z określonym 
odniesieniem onomastycznym” (Gałkowski, 2008, s. 51)  

Chrematonimy użytkowe można podzielić na:  chrematonimy marketingowe, do  któ‐
rych zalicza się firmonimy (czyli nazwy firm i produktów); chrematonimy społecznościowe 
(czyli nazwy zrzeszeń  i organizacji) oraz chrematonimy  ideacyjne  (czyli nazwy przedsięw‐
zięć kulturowych) (Gałkowski, 2008, s. 52 – 53). Nazwy przedszkoli prywatnych jako nazwy 
instytucji oferujących usługi edukacyjne i wychowawcze spełniają kryteria klasyfikujące je 
jako  firmonimy. Natomiast nazwy  instytucji nieprywatnych  tego  typu  (np. szkół, domów 
dziecka  itp.) Artur Gałkowski (2008, s. 119) umieszcza w przestrzeni przejściowej między 
chrematonimią marketingową  a  społecznościową. Według  autora  do  strefy  tej  należą 
nazwy obiektów, które wykazują znamiona działań ekonomicznych, ale ich cele zbliżają się 
do  celów  społecznościowych. Wydaje  się  jednak,  że w  grupie  nazw  przedszkoli można 
wyraźnie wskazać te, które są firmonimami, czyli nazwy przedszkoli prywatnych i te, które 
w  zasadzie można  zaliczyć  do  chrematonimii  społecznościowej,  czyli  nazwy  przedszkoli 
publicznych  i wyznaniowych.  Rozróżnienie  takie  jest  podyktowane  charakterem  działal‐
ności desygnowanego obiektu.  

Nazwy przedszkoli prywatnych spełniają warunki, które określa prawno‐językoznawcza 
definicja nazwy firmowej. Definicja ta została ustalona przez Radę Języka Polskiego i w jej 
myśl nazwa firmowa jest „prawnie zastrzeżoną nazwą firmy, (jej nazwą własną), do której 
używania  wyłączne  prawo  przysługuje  podmiotowi  zastrzegającemu”  (zob.  Gałkowski, 
2008, s. 37). 

Przedszkola publiczne  i wyznaniowe są organizacjami, przedsięwzięciami  i zjawiskami 
o charakterze społeczno‐kulturalnym, bezpośrednio niezwiązanymi z działalnością docho‐
dową,  funkcjonują dla dobra  i na potrzeby partykularne  społeczeństwa  (por. Gałkowski, 
2008,  s.  54).  Przedszkola  te  spełniają  zatem  kryteria, według  których  Artur  Gałkowski 
(2008, s. 54 – 55) klasyfikuje nazwy tego typu placówek  jako chrematonimy społecznoś‐
ciowe.  

Funkcje nazw przedszkoli w myśl propozycji omówionej powyżej klasyfikacji zależą od 
funkcji  jaką w  społeczeństwie  spełnia desygnowany obiekt. Analiza nazw  tych placówek 
oraz uwzględnienie podziału administracyjnego  (na przedszkola publiczne  i niepubliczne) 
pozwala wyróżnić trzy grupy onimów różniące się strukturą oraz funkcjami. Nazwy przed‐
szkoli można podzielić na: nazwy przedszkoli publicznych, nazwy przedszkoli  katolickich 
oraz nazwy przedszkoli prywatnych. 

2. Analiza nazw przedszkoli 
2.1 Nazwy przedszkoli publicznych  
Nazwy przedszkoli publicznych sytuują się najbliżej pogranicza nomen proprium  i no‐

men apellativum. Są to wielowyrazowe deskrypcje, które, jak większość chrematonimów – 
w  przeciwieństwie  do  typowych  nazw własnych  – mają  znaczenie.  Są  jednak  nazwami 
własnymi,  ponieważ  służą  identyfikacji  określonych  indywidualnych  obiektów,  powstały 
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w wyniku aktu nominacji – czyli odpowiedniego rozporządzenia organu administracji tery‐
torialnej.  

Najczęściej nazwy przedszkoli publicznych realizują następujący schemat:  
Część  informacyjna:  rzeczownik Przedszkole + przymiotnik określający  charakter pla‐

cówki. Część  identyfikacyjno‐dyferencyjna: nr +  liczebnik główny + w + nazwa miejsco‐
wości. 

Wśród przymiotników określających charakter przedszkola znajdują się takie jak: pub‐
liczne, miejskie, gminne, miejsko‐gminne, samorządowe, społeczne. 

Przedstawiona  struktura  nazwy  przedszkola  ulega  modyfikacjom.  Jedynym  stałym 
elementem  jest  określenie  przedszkole,  które występuje w  każdej  nazwie. Modyfikacje 
mogą polegać na: 

Zmianie szyku rzeczownika określanego  i przymiotnika, np. Publiczne Przedszkole nr 2 
w Nowej Sarzynie,  

Braku  przymiotnika  określającego  charakter  przedszkola,  np.  Przedszkole  w  Brzózie 
Królewskiej. Taka  sytuacja dotyczy przedszkoli, które  są  jedynymi placówkami  tego  typu 
w danej miejscowości.  

Braku  liczebnika  głównego,  np.  Publiczne  Przedszkole w Woli  Dalszej.  Brak  numeru  
przedszkola jest również charakterystyczny dla jedynych w danej miejscowości placówek. 

Braku elementu  lokalizującego, np. Przedszkole Publiczne nr 10. Ten  typ modyfikacji 
dotyczy nazw przedszkoli w dużych miastach. 

Dodatkowej informacji o specyfice działalności przedszkola, np. Muzyczne Przedszkole 
nr 14 w Rzeszowie, Publiczne Przedszkole Integracyjne w Tarnobrzegu. 

Stosunkowo  liczne modyfikacje wskazują  na  brak wyrazistego wzorca  nazwy  przed‐
szkola publicznego – w przeciwieństwie do nazw  szkół, które właściwie nie wykazują aż 
takiego  zróżnicowania.  Nazwy  przedszkoli  są  tworzone  przez  urzędników  administracji 
samorządowej. Każdy  samorząd  kieruje  się własnym wyczuciem normy w  tym  zakresie, 
dlatego na terenie jednej jednostki administracyjnej wszystkie nazwy przedszkoli publicz‐
nych mają tę samą strukturę, np. w Rzeszowie są to nazwy typu Przedszkole Publiczne nr 
... w Rzeszowie, w Krośnie nazwy typu Miejskie Przedszkole nr... w Krośnie.  

Struktura  nazw  określających  przedszkola  publiczne wskazuje  na  ich  funkcje. Nazwy 
te informują (objaśniają) o charakterze usług nazywanej instytucji i lokalizują dany obiekt 
w  określonej miejscowości.  Liczebnik  główny  pozwala  na wyróżnienie  obiektu  spośród 
innych znajdujących się w tej samej miejscowości.  

Nieliczne nazwy podkarpackich przedszkoli mają  jeszcze  jeden element. Jest to patro‐
cinium, czyli nazwa bohatera wprowadzona skrótem im. (od określenia imienia), np. Przed‐
szkole Publiczne nr 7 im. Wandy Chotomskiej w Rzeszowie. Takie nazwy można zaliczyć do 
nazw  pamiątkowych.  Jurij  Karpenko  (1980,  s.  12)  określa  rodzaj  funkcji  informacyjnej 
w nazwach  własnych  nadawanych  na  cześć  kogoś/czegoś  jako  funkcję  ideologiczną. 
W przypadku nazw przedszkoli można  też mówić o aspekcie wychowawczym  funkcji  in‐
formacyjnej, ponieważ nadanie przedszkolu nazwy określonej osoby wskazuje  reprezen‐
towane przez nią postawy i wartości (por. Kułakowska, 2010, s. 98). Wśród patronów pod‐
karpackich przedszkoli publicznych przeważają twórcy literatury dziecięcej i baśni: Wanda 
Chotomska, Jan Brzechwa, Jan Chrystian Andersen, Stanisław Jachowicz, Maria Konopnicka. 
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Wyjątkiem jest Miejskie Przedszkole na 2 w Krośnie, w którym patronem jest Król Maciuś I 
(bohater literacki).  

2.2 Nazwy przedszkoli katolickich  
Kościół Katolicki prowadził placówki  zajmujące  się opieką nad najmłodszymi dziećmi 

właściwie  od  początku  istnienia  tego  typu  instytucji  na  ziemiach  polskich.  Przykładem 
takiej  działalności może  być  powołanie  3 maja  1850  roku  na  terenie  zaboru  pruskiego 
pierwszej ochronki przez Zgromadzenie Sióstr Służebniczek Najświętszej Marii Panny Nie‐
pokalanie Poczętej. Początkowo w ochronkach znajdowały opiekę dzieci zaniedbane, często 
osierocone, a w miastach – dzieci pracownic  fabryk. Po 1945 roku większość tych placó‐
wek  znacjonalizowano.  Po  roku  1989  wiele  instytucji  kościelnych,  zwłaszcza  żeńskich 
zgromadzeń  zakonnych, powróciło do działalności oświatowo‐wychowawczej prowadzo‐
nej przed II wojną światową, powstały także nowe przedszkola przy parafiach katolickich. 
Mimo,  że przedszkola  te nie  są placówkami publicznymi,  to uzyskanie dochodu nie  jest 
podstawowym celem  tych placówek. Zatem  ich nazwy są ergonimami niekomercyjnymi. 
Nazwy przedszkoli katolickich można też zaliczyć do onimii religijnej właściwej, ponieważ 
placówki  te  są prowadzone przez  różne organizacje  i  zgromadzenia katolickie  (por. Gał‐
kowski, 2010, s. 568).  

Nazwy przedszkoli katolickich są bardziej zróżnicowane niż nazwy przedszkoli publicz‐
nych. Można  w  nich  także  wyróżnić  pewne  stałe  elementy,  jest  ich  jednak mniej  niż 
w przypadku nazw przedszkoli publicznych. Pierwszym stałym elementem jest rzeczownik 
przedszkole  lub  ochronka.  Drugi  z  wymienionych  rzeczowników  wymaga  komentarza. 
Użycie  go w nazwie przedszkola  jest odwołaniem do  tradycji przedwojennych. Obecnie 
rzeczownik ochronka w znaczeniu ‘przedszkole’ w słownikach języka polskiego jest opatrzo‐
ny kwantyfikatorem: przestarzałe. Użycie w nazwie przedszkola wyrazu przestarzałego ma 
zwrócić uwagę odbiorcy komunikatu,  jakim  jest nazwa, na przywiązanie do tradycji  i do‐
świadczenie osób pracujących w placówce. Nadanie przedszkolu nazwy zawierającej wy‐
raz,  który  przywołuje  określone  konotacje,  jest  zabiegiem  odwołującym  się  do  emocji. 
Nazwanie przedszkola ochronka ma wywołać pozytywne uczucia u odbiorcy – można za‐
tem mówić o funkcji emocjonalnej nazw przedszkoli z rzeczownikiem ochronka. 

Drugim względnie stałym elementem nazw przedszkoli katolickich są elementy wska‐
zujące na wyznaniowy charakter placówki. Można wskazać kilka  takich elementów.  Jed‐
nym z wyznaczników przynależności do nazewnictwa religijnego jest przymiotnik w części 
informacyjnej nazwy, który wskazuje, że  instytucja  jest prowadzona przez Kościół Katolicki. 
Są  to  najczęściej  przymiotniki:  katolicki,  parafialny,  diecezjalny  itp. W  przedszkolach  na 
terenie województwa podkarpackiego nie ma przedszkola, które miałoby w nazwie przy‐
miotnik katolicki –  takie deskrypcje  funkcjonują  jednak w nazwach przedszkoli w  innych 
województwach. Duża grupa przedszkoli ma w nazwie przymiotnik parafialny, np. Przed‐
szkole Parafialne w Kamieniu. Taka deskrypcja pozwala na kojarzenie przedszkola z okreś‐
loną parafią, często patron parafii staje się patronem przedszkola, np. Niepubliczne Przed‐
szkole Parafialne „Św. Jan”, niekiedy w nazwie przedszkola pojawia się pełna nazwa para‐
fii, np. Przedszkole Parafialne przy Parafii MB Różańcowej.  

Kolejna  grupa  nazw  zawierających  element  wskazujący  na  wyznaniowy  charakter  
przedszkola,  to wskazanie w nazwie podmiotu administrującego placówką. W  tego  typu 
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nazwach pojawiają się nazwy parafii, np. Przedszkole przy Parafii  Św.  Józefa oraz nazwy 
zgromadzeń zakonnych prowadzących przedszkola, np. Przedszkole Niepubliczne Zgroma‐
dzenia Sióstr św. Józefa.  

Czasami  pojawiają  się  też  kontaminacje  obu  określeń,  np.  Przedszkole  Parafialne 
„U Dominikanek”  w  Zaczerniu.  Przedstawiony  przykład  wymaga  komentarza,  ponieważ 
wyrażenie przyimkowe U Dominikanek wprowadza element potoczności, „swojskości” do 
nazwy przedszkola – konotuje takie wartości jak gościnność i opieka – por. takie wyrażenia 
przyimkowe jak np. U Zalipianek (nazwa lokalu gastronomicznego), U Basi (nazwa pensjo‐
natu). Podobnie jak w przypadku użycia rzeczownika ochronka w nazwie przedszkola jest 
aktywizowana funkcja emocjonalna. 

Kolejnym elementem nazw przedszkoli katolickich, który eksponuje wyznaniowy cha‐
rakter  tych  placówek,  są  nominacje  oparte  na wyborze  świętego  lub  błogosławionego 
patrona. Większość przedszkoli katolickich ma nazwy z hagionimem w części identyfikująco‐ 
‐dyferencyjnej,  co można  tłumaczyć  tradycją nazywania obiektów  sakralnych  i  instytucji 
kościelnych  np.  Szpital Dzieciątka  Jezus,  Kościół  pod wezwaniem  Św. Ducha  itp. Warto 
zauważyć,  że obok  tradycyjnych  sposobów wprowadzania hagionimu do nazwy własnej: 
poprzez  formę  dopełniaczową,  np.  Przedszkole  Publiczne  św.  Józefa  prowadzone  przez 
Zgromadzenie  Sióstr  Służebniczek  Najświętszej Marii  Panny  lub wyrażenie  pod wezwa‐
niem, np. Przedszkole Zgromadzenia Sióstr Służebniczek NMP NP pw. Bł. E. Bojanowskiego3 
często pojawia się świecki sposób wprowadzenia nazwy patrona, poprzez skrót im. (imie‐
nia). O ile w przypadku świętych i błogosławionych, którzy żyli w czasach nowożytnych taki 
sposób zbytnio nie razi, to w przypadku nazw typu: Przedszkole Parafialne im. Św. Michała 
Archanioła, Ochronka  im.  Dzieciątka  Jezus  połączenie  skrótu  im.  z  hagionimem  tworzy 
dysonans. Należy też zaznaczyć, że choć umieszczenie w nazwie świętego patrona i świec‐
kiego bohatera spełnia podobne funkcje  informacyjne – służy wyeksponowaniu wartości, 
które wyznawała dana osoba – to jednak hagionimy w nazwach instytucji mają dla wierzą‐
cych  jeszcze  jedną,  zapewne ważniejszą  funkcję  – oddają obiekt,  którego patronami  są 
osoby  święte, pod  ich opiekę. Mieszanie w nazwach z hagionimami  tych dwóch porząd‐
ków świeckiego  i religijnego, poprzez wprowadzanie skrótu  im. wynika zapewne z odnie‐
sień do  świeckich wzorców nazw pamiątkowych przedszkoli,  takich  jak np. wspomniane 
wyżej Przedszkole Publiczne nr 7 im. Wandy Chotomskiej.  

Wybór patrona przedszkola może być związany z patronem instytucji kościelnej (para‐
fii, zgromadzenia zakonnego), np.  Św. Michał Archanioł, błogosłaiony Edmund Bojanow‐
ski. Może też być podyktowany „specjalizacją świętego”. Do takich „wyspecjalizowanych” 
patronów można  zaliczyć Dzieciątko  Jezus  – patrona dzieci  i  szkół, ponadto dziecięcość 
Jezusa koresponduje z wiekiem przedszkolaków. Często patronem przedszkoli katolickich 
jest też św. Józef, który  jest opiekunem rodzin, a postać św. Józefa, znana z wielu przed‐
stawień malarskich, jest niemal archetypicznym symbolem opiekuna dzieci.  

                                                              
3  Skrótowce  są w oficjalnym  zapisie nazwy własnej, a pełna nazwa przedszkola brzmi: Przedszkole 

Zgromadzenia Sióstr Służebniczek Najświętszej Marii Panny Niepokalanie Poczętej pod wezwaniem Bło‐
gosławionego Edmunda Bojanowskiego. 
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Oprócz  elementów  wskazujących  na  wyznaniowy  charakter  placówki  w  niewielkiej 
grupie  nazw  przedszkoli  katolickich  występuje  element  lokalizujący,  najczęściej  jest  to 
nazwa miejscowości. Sposób wprowadzenia tej nazwy  i  jej charakter są przeważnie takie 
same jak w przypadku nazw przedszkoli publicznych, np. Ochronka Św. Józefa w Muninie. 
Niekiedy w nazwach przedszkoli katolickich pojawiają się jednak nazwy mniejszych jedno‐
stek  administracyjnych,  czyli  osiedli,  np.:  Parafialne  Przedszkole  Św.  Józefa  na  Niwie.4 
Takie wprowadzenie mikrotoponimu do nazwy przedszkola można odczytać  jako pewien 
przekaz  oddziałujący  na  emocje. Większość mieszkańców większych  i  średnich miejsco‐
wości  identyfikuje  się  z  określoną  dzielnicą  –  zatem wprowadzenie  do  nazwy  placówki 
nazwy dzielnicy ma podkreślać przynależność przedszkola do wspólnoty lokalnej. 

Nazwy przedszkoli katolickich są motywowane religijnie. Elementy wskazujące na wy‐
znaniowy charakter przedszkola pełnią funkcje  informacyjne, a w przypadku hagionimów 
można mówić  o  funkcji  ideologicznej  i wychowawczej,  ponieważ  postawy  patronów  są 
wzorami  do  naśladowania. Należy  też  zwrócić  uwagę  na  funkcję,  którą można  nazwać 
sakralną. Oddanie przedszkola pod opiekę świętego jest nie tylko wskazaniem na wartości 
reprezentowane przez tą postać, ale także próbą komunikacji ze sferą sacrum. 

Większość nazw przedszkoli katolickich pełni funkcje  informacyjne. Ważną  informacją 
przekazywaną  za pomocą  różnych  środków  językowych  jest  informacja o wyznaniowym 
charakterze placówki. Nieliczne nazwy przedszkoli katolickich oprócz elementów o funkcji 
informacyjnej, zawierają też elementy, które mają wywołać określone emocje u odbiorcy. 
Są to wyrazy, które konotują takie wartości jak: przywiązanie do tradycji, wspólnoty lokal‐
nej oraz gościnność i opiekuńczość.  

2.3 Nazwy przedszkoli prywatnych  
Nazwy przedszkoli prywatnych, które zaczęły powstawać po 1989 roku, są ergonimami 

komercyjnymi. Maciej Szelawski (2004, s. 165) uważa, że tego typu nazwy pełnią funkcję 
reklamową.  Funkcja  ta  jest  rodzajem, opisanej przez  Jurija Karpenkę  (1980: 15),  funkcji 
emocjonalnej,  ponieważ  realizuje  się  głównie  poprzez  elementy,  które  mają  wywołać 
określone emocje u odbiorcy. Funkcja reklamowa może być przypisana zarówno elemen‐
tom  leksykalnym z części dyferencyjno‐identyfikującej  jak  i elementom z części  informa‐
cyjnej.  

Analiza nazw przedszkoli prywatnych pozwala stwierdzić, że brak jest wyraźnego wzorca, 
który  przejawiałby  się  we  wszystkich  nazwach  tych  placówek.  Określenie  przedszkole 
(prywatne lub niepubliczne) nie zawsze występuje w tych nazwach. Nie zawsze można też 
wydzielić część informacyjną, bo zdarzają się nazwy takie jak np. Tęczowa Polana, Akade‐
mia Malucha. Wybór słów w komunikacie, jakim jest nazwa przedszkola prywatnego, jest 
podyktowany  konotacjami  przypisywanymi  tym  słowom.  Elementy  zawarte  w  nazwie 
placówki przekazują  informacje  i zarazem wywołują reakcje dzięki określonym emocjom, 
które budzą. W mechanizm wywołania zamierzonej postawy adresata komunikatu  i  jego 
właściwych  zachowań włączone  są  rozmaite  środki, które  z  różnym nasileniem  realizują 
funkcję nakłaniającą.  Środki  językowe są  tu używane nie po  to, by opisać  rzeczywistość, 

                                                              
4 Niwa jest tu nazwą dzielnicy w Głogowie Małopolskim, choć osoby, które nie znają topografii miej‐

scowości, sądzą, że jest to określenie św. Józefa. 
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lecz po  to, by wywołać pożądane  reakcje odbiorców. Wybór  słów  jest podyktowany  ich 
konotacjami, a nie denotacjami (Lizak, 2006, s. 31). 

Analiza  wyrazów,  które  znajdują  się  w  nazwach  przedszkoli  prywatnych  (zarówno 
w części identyfikacyjno‐dyferencyjnej jak i informacyjnej jak i w tych nazwach, w których 
nie da się części  informacyjnej wydzielić) pozwala podzielić te nazwy na kilka grup w za‐
leżności  do  tego  jakie  konotacje wywołuje  dana  nazwa. Wszystkie  nazwy,  które  pełnią 
funkcję  reklamową,  realizują  strategię,  którą  opisały  Iza Matusiak  i  Katarzyna  Zawilska 
(2010, s. 541). Strategia ta polega na wkomponowaniu elementu wartościującego w struk‐
turę znaczeniową firmowych jednostek identyfikacyjnych za pomocą budowania pozytyw‐
nych asocjacji. Schemat percepcyjny takich asocjacji jest oparty na kategorii waloryzującej: 
dobry, bo… 

W nazwach przedszkoli prywatnych można wskazać następujące schematy asocjacyjne 
przedszkole  jest dobre bo:  jest bezpiecznym, szczęśliwym miejscem; wychowuje szczęśli‐
we dzieci; wychowuje mądre dzieci. Realizacja  tych  schematów  zostanie przedstawiona 
poniżej. 

2.3.1.  Nazwy  oparte  na  schemacie:  przedszkole  jest  dobre,  bo  jest  to  bezpieczne/ 
szczęśliwe miejsce 

Wyrazy,  które  znajdują  się w  nazwach  przedszkoli  prywatnych,  to  często  określenia 
miejsc  lub przestrzeni, które  są archetypowe  i  towarzyszą wyobrażeniom o  szczęśliwym 
dzieciństwie. Do takich przestrzeni należy polana, np. Tęczowa Polana. Polana to miejsce 
gdzie rozgrywa się wiele bajek, przestrzeń przyjazna dla ich bohaterów. Podobne konotacje 
przywołane  przywołuje  użycie  często  występującego  w  baśniach  rzeczownika  kraina. 
Z reguły w baśniach kraina to miejsce gdzie  jest  lub było dobrze, gdzie przebywają  istoty 
życzliwe  ludziom, pozytywni bohaterowie narracji baśniowej. Nazwa kraina  jest najczęś‐
ciej  składnikiem  grupy  nominalnej,  w  której  przymiotnik  w  sposób  metaforyczny  lub 
wprost określa  idylliczny  charakter krainy, Nazwy przedszkoli  z  rzeczownikiem kraina  są 
bardzo liczne: Kraina Uśmiechu, Bajkowa Kraina, Tęczowa Kraina, Radosna Kraina. 

Nieco inne asocjacje wywołują nazwy z określeniami budynków – najczęściej są to de‐
minutywa  domek,  chatka. Nazwy  te występują  także  z  przymiotnikami,  które  określają 
wprost  lub metaforycznie charakter miejsca: Magiczny Domek, Słoneczny Domek, Zacza‐
rowany Domek, Plastusiowy Domek, Tęczowy Domek, Bajkowy Domek, Misiowa Chatka, 
Magiczna  Chatka,  Chatka  Puchatka.  Większość  tych  określeń  przywołuje  świat  baśni 
i literatury dziecięcej – nazwa Chatka Puchatka jest wręcz cytatem tytułu polskiego tłuma‐
czenia dzieła A. Milne’a. Także nazwa zbudowana na wzór realnych toponimów Bąbelko‐
wo również ma wywoływać asocjacje z zabawą i dzieciństwem. 

Większość  nazw  z  tej  grupy,  poprzez  użycie  przymiotników  bajkowy,  baśniowy, ma‐
giczny, zaczarowany – wprowadza asocjacje związane ze szczęśliwym dzieciństwem, któ‐
rego atrybutem są baśnie  i beztroskie zabawy. Również przymiotniki  takie  jak  słoneczny 
i tęczowy są metaforycznymi określeniami odpowiadającymi przymiotnikowi szczęśliwy.  

2.3.2. Nazwy oparte na schemacie: przedszkole  jest dobre, bo wychowuje szczęśliwe 
dzieci 

Drugą liczną grupą nazw przedszkoli prywatnych są nazwy oparte na schemacie przed‐
szkole  jest  dobre,  bo wychowuje  szczęśliwe  dzieci.  Są  do  najczęściej  apelatywy będące 
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nazwami  (często w  formie deminutywów) postaci  i przedmiotów  symbolizujących pożą‐
dane  cechy  charakteru.  Ten  typ  schematu  percepcyjnego  realizują  takie  nazwy  jak  np. 
Tygrysek  (symbolika  siły  i  odwagi),  Promyczek  (symbolika  wiedzy)  Radosne  Słoneczko 
(symbolika radości), Stokrotka (symbolika radości).  

W tej grupie jest też kilka nazw odpropialnych, które są nazwami bohaterów bajek i li‐
teratury  dziecięcej.  Nazwy  te  przywołują  ogólnie  skojarzenia  ze  szczęśliwym  dzieciń‐
stwem, nie zawsze wskazując konkretne wartości. Są to nazwy przedszkoli takie jak: Kubuś 
Puchatek,  Chatka  Puchatka  (swoista  gra  językowa),  Punkt  Przedszkolny  Jasia  i Małgosi, 
Pinokio.  

2.3.3. Przedszkole jest dobre, bo wychowuje mądre dzieci 
Drugą wartością, która jest ważna przy wyborze przedszkola obok samopoczucia dziec‐

ka  jest  jego edukacja, stąd też pojawiają się nazwy, które realizują schemat: Przedszkole 
jest dobre, bo wychowuje mądre dzieci. Nazwy oparte na tym schemacie, to wyrazy koja‐
rzone z edukacją, często też deminutywne Żaczek, Idea, Mały Ambasador (tu Ambasador 
nie  jest nawiązaniem do apelatywu oznaczającego dyplomatę, ale do nazwy szkoły  języ‐
kowej), Akademia Małych Odkrywców. Obok nazw,  które  słowa wywołujące pozytywne 
konotacje  zawierają w  części dyferencyjno‐identyfikujące  zdarzają  się  też nazwy, w któ‐
rych część  informacyjna również zawiera przekaz reklamowy. Przedszkola, w których na‐
zwach  zastosowano  ten  zabieg  to np. Miniakademia Malucha,  „Bąbelkowo” Miniakade‐
mia dla Dzieci, „Kubuś Puchatek” Centrum Edukacji Dziecięcej, Społeczny Ośrodek Wczes‐
nego Nauczania, Akademia Małych Odkrywców,  Centrum Małych Odkrywców,  Centrum 
Nowoczesnej Edukacji, Akademia Dziecka. Rzeczownik akademia w tradycyjnym rozumie‐
niu to  instytucja skupiająca wybitnych uczonych  lub artystów, mająca na celu kierowane 
nauką i sztuką, użycie go w nazwie przedszkola jest hiperbolą, która jest zabiegiem często 
wykorzystywanym w reklamie. Natomiast wyraz centrum odsyła do konotacji z miejscem 
ważnym, kompleksową obsługą.  

Warto  zwrócić  uwagę,  że  niekiedy w  jednej  nazwie  przedszkola  są  zawarte  aż  dwa 
schematy. Jednym z nich jest omówiony powyżej, oparty na skojarzeniach z wiedzą – ele‐
menty  zawierające  tego  typu  konotacje  pojawiają  się wówczas w  części  informacyjnej, 
drugi element konotujący takie wartości jak szczęście, bezpieczeństwo pojawia się w części 
dyferencyjno‐identyfikacyjnej. 

Nazwy przedszkoli prywatnych nie  różnią się od  innych chrematonimów marketingo‐
wych. Podstawową funkcją obok  identyfikującej jest funkcja reklamowa. Funkcja ta reali‐
zuje się poprzez opisane powyżej strategie. 
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3. Podsumowanie 
W  artykule  przedstawione  zostały  nazwy  przedszkoli,  czyli  placówek,  których  celem 

jest wychowanie dzieci w wieku od 3 do 6 lat. Nazwy tych samych instytucji różnią się pod 
względem formalnym i użytkowym. W zależności od typu placówki zmieniają się jej funkcje 
i budowa.  Przedszkola  publiczne  i wyznaniowe  nie mają  jako  głównego  celu  uzyskania 
dochodu,  a  ich  nazwy  należą  chrematonimii  społecznościowej. W  nazwach  przedszkoli 
publicznych  i  wyznaniowych  obok  typowej  dla  nazw  własnych  funkcji  identyfikacyjno‐
dyferencyjnej,  realizowanych  w  odpowiednim  członie  nazwy,  pojawiają  się  elementy, 
które zawierają informacje o obiekcie i jego charakterze. Czasem występują także elemen‐
ty takie jak imię patrona, które pełnią funkcje wychowawczą, polegającą na wskazywaniu 
określonych wzorców  i wartości  lub  imię  świętego, które pełni  funkcję  sakralną  jest ko‐
munikatem kierowanym do sfery sacrum, prośbą o opiekę bytów z tej sfery. Nazwy przed‐
szkoli wyznaniowych różnią się od nazw przedszkoli publicznych różnorodnymi sposobami 
wprowadzania informacji o charakterze przedszkola, ponadto w nielicznych nazwach tego 
typu pojawiają  się  elementy,  które pełnią  funkcję  emocjonalną. Nazwy przedszkoli pry‐
watnych różnią się zasadniczo od pozostałych nazw przedszkoli. Ich budowa  i funkcje nie 
różnią  się od  innych nazw  z  kręgu  chrematonimii marketingowej. Większość  tych nazw 
zawiera elementy, które mają wywołać pozytywne odczucia u odbiorcy (rodzica) i nakłonić 
go do wyboru danego przedszkola prywatnego.  
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The Names of Kindergartens in the Podkarpackie Province 
The present paper reviews the names of the kindergartens  in the Podkarpackie Province. 

The names in question may be deemed commercial and non‐commercial ergonyms depending 
on the type of entity. In the province, there are public and non‐public kindergartens and these 
are further subdivided into denominational and private ones. As functional chrematonyms, the 
names  of  private  kindergartens  are  regarded  as  marketing  chrematonymia,  whereas  the 
names of denominational  and public  kindergartens  are deemed  social  chrematonyms  since 
they are names of  institutions of  social and cultural nature whose activities are not directly 
income generating, and which operate  in  the  interest of  the  community  satisfying  the  local 
needs. 

The analysis of the structure and function of the names of kindergartens justifies the divi‐
sion of these names  into three groups.  In addition to the fundamental function played by all 
the  names  (identification),  the  names  of  public  and  denominational  kindergartens  play  an 
educational role. The names of the latter group may be included into religious names because 
their  structure  contains elements emphasising various  religious values. The  structure of  the 
names of private kindergartens, on the other hand, manifests their marketing character. The 
analysis of  language  features occurring  in the names of private kindergartens  illustrates that 
they have been formed with the purpose of stirring desirable reactions of the public. There‐
fore,  their connotations appear  to be more  important  than  their denotations. The names of 
private kindergartens, unlike the names of other kindergartens, play an advertising function as 
shown in the analysis of the given material.  

Thus, it is possible to claim that the profit generating kindergartens, as a rule, bear names 
with advertising function whereas public or denominational kindergartens fulfilling other than 
income generating  function are named differently. Their names generally  include some vital 
information about the entity and they fulfill educational or religious roles.  

 




