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  1.   Wstęp i metoda 
 
       
      „Od początku istnienia komunikacji językowej, w sytuacji nadawania nazwy 

jakiemuś fragmentowi świata zewnętrznego lub życia wewnętrznego człowieka, 

pojawiły się różnice  semantyczne związane z subiektywnym widzeniem 

rzeczywistości. Szczególnym subiektywizmem obciążona jest sfera leksykalna języka.”1 

Opis świata dokonany językiem powstał jednak w sposób spontaniczny i naturalny, nie 

w sposób sterowany. Jednak nazwy, nadawane na przykład sklepom i firmom, wyrażają 

intencje  twórcy nazwy, kreują rzeczywistość, jaka mu odpowiada, a tym samym tworzą 

„pozorny”, „sztuczny” obraz, który odbieramy. 

     Właśnie ten „pozorny” obraz świata, zawarty w nazwach, stał się inspiracją mojej 

pracy, w której chciałabym zająć się sposobem nazywania sklepów i firm w 

Wodzisławiu Śląskim. Miasto to wybrałam ze względu na fakt, że jestem jednym z jego 

mieszkańców. 

     Celem mojej pracy będzie analiza nazw sklepów i firm. Będzie to analiza zarówno 

opisowa jak i analityczna. Nie chciałabym jednak zapomnieć o pobieżnym 

scharakteryzowaniu onomastyki i jednego z jej kierunków, a mianowicie 

chrematonimii. Są to bowiem działy językoznastwa, które zajmują się nazwami. Mam 

zamiar także zbadać, w jaki sposób nazwy sklepów i firm odzwierciedlają subiektywną 

rzeczywistość i ją kategoryzują. Przyjrzę się ponadto trendom we współczesnym 

nazewnictwie, a przede wszystkim jak proces nazewniczy w Wodzisławiu Śląskim 

 kształtuje się na ich przykładzie.  

       Materiał badawczy do mojej pracy zaczerpnęłam przede wszystkim  

z internetowego wydania Polskich Książek Telefonicznych (umieszczonego na portalu 

www.pkt.pl), jak również z bezpośredniej obserwacji ulic miasta, na których widniały 

szyldy reklamowe. Materiał jest  na tyle obszerny, że posłużyłam się przykładami, które 

uznałam za najbardziej reprezentatywne i charakterystyczne dla nazw firm i sklepów  

w Wodzisławiu Śląskim. 

                                                
1 Magdalena Czachorowska, Nominacja konwencjonalna nazwach modeli samochodów /w:/ Onomastyka 
polska a nowe kierunki językoznawcze, pod red. M. Czachorowskiej i Ł. M. Szewczyk, Bydgoszcz 2000, 
s.151 
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          Praca ta została napisana w czasie moich studiów na Uniwersytecie  

w Sztokholmie w ramach Programu Sokrates/Erasmus. Moim opiekunem naukowym 

była prof. Ewa Teodorowicz – Hellman. 

      

Metoda 
      Nazwy sklepów i firm w Wodzisławiu Śląskim chciałam omówić poprzez ich 

analizę słowotwórczą, analizę ich jako przykładu języka reklamy, poza tym ukazania 

celów, jakim ona służy, a także poprzez zaobserwowanie zmian, jakie zaszły  

w nazewnictwie, a więc odwołanie się do lingwistyki kulturowej – coraz 

popularniejszego kierunku w badaniach językowych.   
  Zgodnie z definicją Jana Malczewskiego analiza gramatyczna to „rozbiór, 

rozłożenie, podział wyrazu (…) na elementy fonetyczne (dźwiękowe), formy fleksyjne, 

słowotwórcze (…) oraz określenie ich roli, funkcji, np. domek = dom+ek. ”2  W swojej 

pracy „zajmę się” przede wszystkim analizą słowotwórczą. Podzielę także nazwy 

sklepów i firm według kryteriów zaproponowanych przez Ewę Rzetelską-Feleszko. 

           Jeżeli chodzi o język reklamy to należy przede wszystkim pamiętać, iż  „reklama 

jest aktem komunikacji, który angażuje dwóch uczestników – nadawcę i odbiorcę, 

pomiędzy którymi następuje przekaz informacji. Aby informacja mogła zostać 

przekazana odbiorcy, pomiędzy nim a nadawcą komunikatu musi istnieć wspólny kod. 

Poprzez użycie najróżniejszych środków językowych nadawca dąży do identyfikacji  

z odbiorcą, w celu „osiągnięcia wspólnego świata”. Jest to jeden z mechanizmów 

perswazji. Język reklamy odgrywa tu bardzo ważną rolę. Dowiodły tego badania 

różnych specjalistów. Istotne jest to, kto mówi, do kogo mówi, o czym mówi i jak 

mówi.”3 W pracy omówię pokrótce język reklamy z tego względu, że nazwa sklepu lub 

firmy jest dla mnie swoistym komunikatem marketingowym. Co zrobić, aby nazwa 

pełniła rolę przyciągającą, wabiąca, odpowiadała wymaganiom atrakcyjności i 

sugestywności? Pod tym właśnie kątem chcę przyjrzeć się nazwom sklepów i firm w 

Wodzisławiu Śląskim. 

      Ostatnią metodę, jaką przyjmę do scharakteryzowania nazw będzie kognitywizm,  

a w głównej mierze jeden z jego działów – lingwistyka kulturowa. Chcę ukazać nazwy 

                                                
2 Jan Malczewski, Szkolny słownik nauki o języku, Warszawa 1979, s. 15 
3 http://prace.sciaga.pl z dnia 12/5/2006 
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jako swoisty „fragment” rzeczywistości, w którym rzeczywistość ta zostaje zapisana i 

odzwierciedlona w języku. Kognitywizm to dziedzina nauki, która bada procesy 

poznawcze. Zakłada, że mechanizmem, dzięki któremu człowiek tworzy swe 

doświadczenie jest percepcja. Dzięki lingwistyce kulturowej  będę mogła zaobser-

wować, jak i czy nazwy firm i sklepów w Wodzisławiu Śląskim  zmieniły się od czasu, 

kiedy „górowała” w Polsce gospodarka socjalistyczna oraz jaki wpływ na nazewnictwo 

wywarła demokratyzacja.   
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 2.   Onomastyka jako dział językoznawstwa - nazwy własne a 

nazwy pospolite.4 
 

     
    Onomastyka jest działem językoznawstwa. Jest to nauka która zajmuje się badaniem 

nazw własnych. „Celem jej jest wyjaśnienie pochodzenia nazw własnych, ich budowa 

językowa, znaczenie, jakie wyrażały lub wyrażają, badanie ich historii oraz ewolucji 

systemu nazewniczego, a także sposobu funkcjonowania nazw w języku  

i w społeczeństwie dawniej i dziś.”5 

     Obecnie onomastyka staję się dyscypliną interdyscyplinarną. Wynika to z faktu, ze 

zakres jej badań jest coraz szerszy. Przejawia się to głównie w korzystaniu z warsztatu 

badawczego różnych dziedzin humanistycznych, ale również socjolingwistyki, filozofii, 

teorii nazw własnych, aksjologii, statystyki. Z drugiej strony wyniki badań 

onomastycznych są pomocne takim dziedzinom językoznawstwa jak gramatyka 

historyczna oraz historia języka. Właśnie nazwy własne osób, rzek, miejscowości były 

pierwszymi utrwalonymi w pierwszej połowie XII w wyrazami. 

       Nazwy własne cechuje fakt, że są one indywidualnym „bogactwem każdego 

narodu.”6 Dzięki nim możemy dowiedzieć się wiele o historii zarówno społecznej jak  

i politycznej, a także o historii kultury, o właściwościach i krajobrazie ziemi rodzinnej, 

a co niezwykle ważne również o realiach życia, ludzkich wartościach. Świadczą też  

o przynależności etnicznej człowieka do narodu.  

       Nazwy własne są w większości przypadków wyrazami, które nie mają właściwie,  

w sposób konwencjonalnie pojmowany, znaczenia. Poprzez dogłębne badania można 

wykazać, ze były one dawniej jednostkami językowymi znaczącymi. Można również 

ujawnić  bogactwo kulturoznawcze i faktograficzne, jakie nazwy te zawierają, „obecnie 

będąc jedynie jednostkami służącymi  do identyfikacji poszczególnych osób, 

                                                
4 Rozdział opracowany na podstawie: Polskie Nazwy Własne. Encyklopedia, pod red. Ewy Rzetelskiej-
Feleszko, Warszawa-Kraków 1998 
5 Zofia Kaleta, Teoria nazw własnych /w:/ Polskie Nazwy Własne. Encyklopedia, pod red. Ewy 
Rzetelskiej-Feleszko, Warszawa-Kraków 1998, s. 15 
6 j.w  
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miejscowości oraz szeregu innych obiektów”7. Źródłem obecnych nazw własnych są 

często wyrazy historycznie pospolite a także obce nazwy własne. 

.   Nazwy własne tym różnią się od wyrazów pospolitych, że za pomocą tych 

pierwszych wskazujemy, oznaczamy dane indywiduum, aby móc odróżnić go od 

innych, za pomocą zaś wyrazów pospolitych możemy tworzyć grupy obiektów w ten 

sposób, że łączymy je w zbiory na podstawie zespołu ich cech, które uważamy za 

najbardziej charakterystyczne i właściwe dla tej grupy.8 

      „Chociaż podstawową funkcją nazw własnych jest wyznaczanie obiektu 

indywidualnego w celu odróżnienia go od innych (np.: Kraków, Polska, Nowak), mogą 

one w różny sposób wyrażać różne znaczenie.”9 Nie jest to jednak w żadnym stopniu 

sprzeczne z funkcją referencjalną tych nazw. Pełnią ją one bowiem niezależnie. 

     Wyznaczenie zakresu nazw własnych przysparza szeregu wątpliwości i problemów.    

Często granica miedzy wyrazami pospolitymi a nazwami własnymi nie jest wyraźna. 

Niekiedy mówi się „o istnieniu kategorii przejściowych, do których zalicza się nazwy 

instytucji, organizacji, nazwy firmowe.”10 Także w obrębie klas nazw własnych można 

wyróżnić nazwy bardziej lub mniej związane z  onomastyką. „Zależą one od stopnia 

wyrazistości znaczenia etymologicznego, ale także od obecności lub braku 

pozajęzykowej, realnej motywacji”11. Spora cześć nazw własnych nie posiada swej 

„definicji” wówczas, gdy jest tworzona. 

       Ze względu na fakt, iż nazwy własne nie są kategorią jednolitą ani pod względem 

funkcjonalnym i formalnym, granica kategorii z nazwami pospolitymi nie jest wyraźna, 

stąd też istnieje możliwość przechodzenia wyrazów i zapożyczania morfemów  

z kategorii nazw własnych do pospolitych i odwrotnie. Wydaje się, że różnica pomiędzy 

nazwami własnymi a pospolitymi sprowadza się do sfery denotacji.12 

      Wyrazy pospolite mają wiele desygnatów, nazwy własne mają zazwyczaj jeden, ale 

bywa i tak, że mają ich więcej. Desygnaty nazw własnych nie należą jednak do żadnej 

klasy. Jak już wspomniałam, co równie ważne, nazwa własna posiada znaczenie 

                                                
7 Zofia Kaleta, Teoria nazw własnych /w:/ Polskie Nazwy Własne. Encyklopedia, pod red. Ewy 
Rzetelskiej-Feleszko, Warszawa-Kraków 1998, s. 15 
8 op.cit. s. 17,18    
9 op.cit. s. 28 
10 http://pl.wikipedia.org/wiki/Chrematonimia z dnia 2/2/2006 
11 j.w 
12 j.w 
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jednostkowe, pospolita zaś grupowe. Mówiąc o cechach językowych nazw własnych, za 

jedną z głównych uważa się  ich nieprzekładalność. 

     Budowa nazw własnych uwarunkowana jest strukturą języka, są one przy tym także 

odzwierciedleniem historii kultury i narodu, którego są wytworem. Tworzone są w celu 

identyfikacji obiektów ożywionych i nieożywionych, ale również jako przejaw ludzkich 

pragnień, zainteresowań i działań. Za pomocą środków leksykalnych, gramatycznych, 

pragmatycznych odzwierciedlać mogą one realia i wartości danego kręgu językowo-

kulturowego. Do zadań badaczy tych nazw należy, aby ujawnić ukryte w nich 

znaczenia, sprawić, aby nazwy własne „przemówiły”.13 Nazwy te muszą stać się 

przejrzyste, oczywiste dla „przeciętnego” człowieka, ponieważ nazwy te  

w świadomości zarówno jednostkowej jak i społecznej wiążą się z różnymi obszarami 

użycia języka: ściśle językowym, komunikacyjno-kulturowym, onimicznym. Po części  

uczestniczą one w kreowaniu językowego obrazu świata i mentalności językowej.  

     „Kariera onomastyki, jej nieoczekiwany i burzliwy rozwój jest jednym z najbardziej 

interesujących zjawisk w dziejach językoznawstwa ostatnich lat. (…) Przyczyny takiej 

popularności (…) wydaje się, że tkwią w samej onomastyce, w jej wartości dla 

językoznawstwa, a także innych nauk, z którymi badanie nazw własnych było zawsze 

ściśle związane. (…) Zrozumiała staje się więc atrakcyjność badań onomastycznych, 

pozwalających na swego rodzaju odkrywanie nowych sfer interpretacyjnych w naszej 

nauce”14 

 

  

 

 

  

 

 

 

                                                
13 Zofia Zaleta, Teoria nazw własnych /w:/Polskie Nazwy Własne.Encyklopedia, pod red. Ewy 
Rzetelskiej-Feleszko, Warszawa-Kraków 1998, s.28 
14 A. Furda, Onomastyka widziana z zewnątrz /w:/ Nazwy własne a wyrazy pospolite w języku i tekście, 
Opole 1986, s. 89 
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3. Pojęcie chrematonimii i chrematonimów, rodzaje i 

charakterystyka chrematonimów .15 
 
        

       Za najbardziej dyskusyjny  dział językoznawstwa, a zwłaszcza onomastyki uznaje 

się obecnie chrematonimię. „Chrematonimia (grec. chrema, chrematos – rzecz, 

przedmiot, towar) jest nauką, której przedmiotem badań są nazwy własne niektórych 

wytworów przemysłowych, rękodzielniczych, seryjnych, które nie są trwale związane  

z określonym krajobrazem, tzw. chrematonimy.”16 

       „W 1993 roku Cz. Kosyl17 twierdził, że do chrematonimów niesłusznie zalicza się 

nazwy własne obiektów takie jak kina, teatry, wille, domy wczasowe, lokale 

gastronomiczne i handlowe, zakłady przemysłowe, jednostki wojskowe czy nazwy 

zespołów muzycznych.”18 Do grupy chrematonimów zaliczył natomiast: wyroby 

cukiernicze, drogeryjne, używki, środki transportu, niektóre rodzaje broni i obiekty 

wojskowe, sprzęt gospodarstwa domowego oraz audiowizualnego.19 Obecnie część 

językoznawców poszerza bądź zawęża ilość obiektów, które można zaliczyć do 

chrematonimów. 

       Trudno jest dziś stwierdzić, które obiekty powinny być zaliczane do 

chrematonimów, a które nie. Chrematoniści coraz częściej skupiają się na różnych 

obiektach kultury materialnej. Jednym z przedmiotu sporów jest, czy do 

chrematonimów należy zaliczyć nazwy obiektów, które nie są trwale związane  

z krajobrazem. Obiektami, które mogą wrastać w krajobraz są na przykład hotele czy 

domy wczasowe, ale jak potraktować np.: sklep odzieżowy lub restaurację, obiekty, 

                                                
 
15 rozdział opracowany na podstawie: Polskie Nazwy Własne.Encyklopedia, pod red. Ewy Rzetelskiej-
Feleszko, Warszawa-Kraków 1998 oraz http://pl.wikipedia.org/wiki/Chrematonimia z dnia 2/2/2006 
16 http://pl.wikipedia.org/wiki/Chrematonimia z dnia 2/2/2006 
17 nazwiska wszystkich badaczy pochodzą z: Polskie Nazwy Własne.Encyklopedia, pod red. Ewy 
Rzetelskiej-Feleszko, Warszawa-Kraków 1998 oraz http://pl.wikipedia.org/wiki/Chrematonimia z dnia 
2/2/2006 
18 j.w 
19 http://pl.wikipedia.org/wiki/Chrematonimia z dnia 2/2/2006 
 
 



 10 

które mogą mieścić się w budynku wraz z innymi sklepami.20 Niektórzy językoznawcy  

(m.in. Zwoliński) w obręb chrematonimów wlicza nazwy fabryk, przedsiębiorstw, 

instytucji  nazwy towarów21. „O nazwach sklepów mówi się niekiedy, ze są to 

mikrotoponimy. 

 E. Breza proponował wspólny termin na określenie nazw firmowych, fabrycznych, 

nazw instytucji i przedsiębiorstw – uniwersonimy (od łac.universus, -a, -um 

‘powszechny’).” 22 

      Jedną z cech chrematonimów jest, „że nie można wykreślić zdecydowanej granicy 

pomiędzy nomen apellativum a nomen prioprium, bowiem istnieje między nimi szeroki 

pas przejściowy i wiele określeń oscylujących pomiędzy tymi działami językowymi.”23 

Do tej grupy zaliczają się między innymi nazwy instytucji, tytuły utworów literackich 

itd.  H. Górnowicz pisząc o  kategoriach przejściowych  pomiędzy nomina priopria  

i nomina appellativa,  zaliczył do nich nazwy seryjne wyrobów przemysłowych, a także 

nazwy nagłówków prasowych.24 

      Istnieje wielka ilość obiektów badanych do tej pory przez onomastów. W związku  

z tym można wyróżnić różne działy chrematonimii. Ze względu na ich wielość, podam 

tylko niektóre z nich. E. Breza używa terminu akcjonimy,25 jeżeli chodzi o nazwy 

wydarzeń historycznych jak wojny, układy, aktonimy są nazwami umów 

dyplomatycznych i porozumień, ergonimy lub instytucjonimy to z kolei nazwy 

przedsiębiorstw, instytucji, partii, organizacji, ideonimy to tytuły dzieł literackich, 

utworów muzycznych, tytuły filmów. Do dziś nie istnieje jednak wspólny termin na 

oznaczenie nazw firmowych, fabrycznych. Jak już wspominałam wyżej, w tym 

względzie niektórzy badacze, między innymi E. Breza, używają określenia 

uniwersonimy.   

                                                
20 Edward Breza, Nazwy obiektów i instytucji związanych z nowoczesną cywilizacją /w:/ Polskie Nazwy 
Własne.Encyklopedia, pod red. Ewy Rzetelskiej-Feleszko, Warszawa-Kraków1998, s. 344 
21 http://pl.wikipedia.org/wiki/Chrematonimia z dnia 2/2/2006 
22 j.w 
23 j.w 
24 j.w 
25 ta i pozostałe grupy obiektów zaczerpnięte z: Edward Breza, Nazwy obiektów i instytucji związanych z 
nowoczesną cywilizacją /w:/ Polskie Nazwy Własne.Encyklopedia, pod red. Ewy Rzetelskiej-Feleszko, 
Warszawa-Kraków1998 
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      Do cech konstytutywnych chrematonimii należą: „specyficzne cechy przedmiotu 

badań, charakterystyczne cechy językowe, nadzwyczaj pragmatyczne funkcjonowanie 

nazw.”26 

      Jeśli mówimy o cechach przedmiotu badań, należy zaznaczyć, że w przeciwieństwie 

do antroponimów i toponimów, które należą do klasy nazw bardziej lub mniej 

zamkniętej, przedmiot badań chrematonimii jest otwarty.27 Jest on ściśle powiązany  

z życiem społecznym, politycznym, kulturalnym, ekonomicznym, jak i wieloma 

różnymi czynnikami. 

      Desygnaty chrematonimów są to obiekty pojedyncze lub zbiorowe. Na przykład 

desygnat pojedynczy ma tytuł opery Moniuszk – Halka.28  

       Za kolejną cechę chrematonimów można uznać apelatywizację, co oznacza, że 

niektóre chrematonimy (dotyczy to zwłaszcza pojedynczych okazów) przeszły  

z kategorii nazw własnych do wyrazów pospolitych,29 np.: nazwa pieluch – Pampers  

     Wielecgrup chrematonimów bywa tłumaczonych. Wydaje się to słuszne. Dotyczy to 

w głównej mierze tytuły utworów literackich i muzycznych. „Pod względem 

słowotwórczym chrematonimy są nazwami przeniesionymi lub nieprzeniesionymi.”30 

Mówiąc o nazwach przeniesionych mamy na myśli nazwy odapelatywne, odimienne, 

odmiejscowe.31 Nazwy te nawiązują do swego źródła semantycznego. Właśnie 

przenoszenie nazw własnych jest tym, co wyróżnia chrematonimię. Często w tego typu 

nazwach można natknąć się na elementy obcojęzyczne, np. Euromarket, Supersam. 

Wspomniałam wcześniej, że oprócz nazw przeniesionych istnieją także nieprzeniesione. 

Jest ich jednak zdecydowanie mniej. 

 

 

 

                                                
26  Edward Breza, Nazwy obiektów i instytucji związanych z nowoczesną cywilizacją /w:/ Polskie Nazwy 
Własne.Encyklopedia, pod red. Ewy Rzetelskiej-Feleszko, Warszawa-Kraków1998, s. 349 
27op.cit. 350 
28 wg. Polskie Nazwy Własne. Encyklopedia, pod red. Ewy Rzetelskiej-Feleszko, Warszawa-Kraków 
1998, wszystkie przytaczane przykłady  pochodzą z tego źródła 
29 op.cit.s. 350 
30 op.cit s.352 
31 op.cit.s. 352 
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             Istnieje szereg funkcji, którymi odznaczają się chrematonimy32: 

 

• Wraz z innymi nazwami własnymi chrematonimy pełnią głównie funkcję 

identyfikacyjną. Znajduje to odbicie w tym, że nazwa wskazuje na obiekt, 

referent. Znaczna część chrematonimów nie tylko pełni funkcje 

sygnifikacyjną, ale także semantyczną. W ten sposób chrematonimy zbliżają 

się apelatywów. 

• Chrematonimy mogą pełnić również funkcję wskazująca. Nierzadko mówi 

się o funkcji aluzyjnej nazw. Asocjacje te mogą być różne u różnych 

odbiorców 

• Coraz częściej, ze względu na pojawienie się w Polsce gospodarki rynkowej, 

chrematonimy pełnią funkcję reklamową.  

  

 

Chrematonim ma stać się reklamą np.: sklepu lub firmy, a potencjalny klient ma 

przypisać firmie nazwanej daną nazwą cechę wypływającą z konotacji 

semantycznych nazwy. Coraz większa konkurencja, wolny handel, wielość 

sklepów i firm o identycznych lub bardzo zbliżonych nazwach zmusza 

właścicieli do coraz bardziej starannego dobierania chrematonimów, które 

powinny swój potencjał semantyczny realizować wśród jak najszerszego grona 

ludzi, zaś konotacje znaczeniowe powinny być jednakowo pozytywne. 

    Dla potrzeb swojej pracy chciałabym posłużyć się czeską definicją 

chrematonimów. Do chrematonimów czescy językoznawcy proponują  zaliczyć 

trzy duże grupy: nazwy własne zjawisk społecznych, nazwy własne przedmiotów 

i produktów, nazwy instytucji społecznych. Mnie interesuje tylko ostatnia z nich, 

w skład której wchodzą m.in. restauracje, bary, sklepy, firmy, apteki, butiki.33 

                                                
32 funkcje chrematonimów podane za: Edward Breza, Nazwy obiektów i instytucji związanych z 
nowoczesną cywilizacją /w:/ Polskie Nazwy Własne.Encyklopedia, pod red. Ewy Rzetelskiej-Feleszko, 
Warszawa-Kraków1998 
33 Andrzej Lewandowski, Współczesne polskie nazwy firmowe, Zielona Góra 1992, s.24 
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     3.1.   Nazwy firmowe34 

     
 
      Ze względu na fakt, że głównym celem mojej pracy magisterskiej są nazwy firm  

i sklepów, chciałabym odnieść się do tego zagadnienia w trakcie omawiania 

zagadnienia chrematonimii. Wynika to z faktu, że właśnie ten dział językoznawstwa 

najczęściej porusza problem nazw firmowych. Wydaje mi się uzasadniona próba 

odnalezienia nazw firmowych na linii nazwa własna – nazwa pospolita, ale co równie 

ważne – próba wskazania cech nazw firmowych jako jednego z obiektu badań 

chrematonimii. 

       Jak już wspominałam w rozdziale pierwszym swojej pracy, spora część nazw 

własnych nie posiada swej definicji w momencie powstania. Szeregu wątpliwości 

dostarczają głównie przypadki takich nazw jak: Matrix35, Galeo, U Karola lub Kafelek, 

Panorama, Klan. W przypadku trzech pierwszych „nazwa zachowuje swoją realną 

motywację, posiada ściśle określony zakres swojego znaczenia, związany ze 

znaczeniem pierwotnym, choć jej znaczenie może zostać w każdym momencie 

zaktualizowane”36. W trzech ostatnich przykładach nazwa posiada wiele znaczeń , np.: 

Panorama- panorama miasta, ale też nazwa programu informacyjnego. 

    Jak pisze jeden ze znawców zagadnienia:  „Jak się wydaje, zasadnicza różnica 

między nazwami własnymi i pospolitymi tkwi w sferze denotacji, w ograniczeniu 

związku denotacyjnego nazwy własnej do jednolitego desygnatu rzeczywistości 

pozajęzykowej”.37  

    Jężeli chodzi o nazwy firmowe, to właśnie one - „same dla siebie”, jako nazwy 

własne są tym jednym desygnatem. Z tego też względu (posiadania tylko jednego 

desygnatu) nazwy firmowe piszemy wielką literą. 

                                                
34 rozdział opracowany na podstawie: Polskie Nazwy Własne.Encyklopedia, pod red. Ewy Rzetelskiej-
Feleszko, Warszawa-Kraków 1998 oraz http://pl.wikipedia.org/wiki/Chrematonimia z dnia 2/2/2006 
35 przykłady te pochodzą z: http://pl.wikipedia.org/wiki/Chrematonimia z dnia 2/2/2006 
36 j.w 
37 Cz. Kosyl, Forma i funkcja nazw własnych, Lublin 1983, s. 134 
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      „Nazwa firmowa posiada wiele desygnatów, ponieważ odnosi się do całej serii 

przedmiotów markowych, asygnowanych nazwą firmową.”38 Ich szczególny zakres 

użycia, niezmiernie szeroki, sprawia, że ich związek z wyrazami pospolitymi jest często 

coraz węższy. Stąd też trudno zaliczyć je do kategorii nazw własnych bądź wyrazów 

pospolitych. 

      W drugim rozdziale pracy wspominałam, że desygnaty chrematonimów są 

obiektami pojedynczymi lub zbiorowymi. Desygnaty zbiorowe mają jednak głównie 

nazwy firmowe, na przykład papierosów: Popularne, Caro.39 

     Fakt, że nazwa własna posiada znaczenie jednostkowe, pospolita zaś grupowe nie 

ułatwia umiejscowienia nazwy firmowej na linii nazwa pospolita- nazwa własna. 

Istnieją stałe możliwości przechodzenia nazw gatunkowych do nazw jednostkowych  

i odwrotnie. Funkcja nominatywna powoduje zawężenie związku pomiędzy nazwami 

własnymi i firmowymi. 

       Co ciekawe, jako nazwy firm wszystkie desygnaty zbiorowe należą do klasy 

nomina propria, natomiast jako pojedyncze egzemplarze stają się wyrazami 

pospolitymi. Stąd też wniosek, że w przypadku pojedynczych okazów nastąpił proces 

apelatywizacji, co oznacza, że przeszły one z kategorii nazw własnych do kategorii 

wyrazów pospolitych, np.: Pampers, Adidas. Jak już pisałam, jest to jedna z istotnych 

cech chrematonimii. 

     Skoro nazwy firmowe zaliczam do grupy chrematonimów, chciałam przytoczyć 

tylko niektóre cechy słowotwórcze i fleksyjne nazw własnych,  które tym samym będą 

stanowiły cechy słowotwórcze i fleksyjne chrematonimów.40 

      Istnieje szereg formantów, dzięki którym tworzone są nazwy firmowe, np. -ol: 

Pianol, Czystol; -on: Falon, Pianon; -an: Violan, Hawitan. Cz. Kosy i T. Skubalanka 

podkreślają stosowanie sufiksu –ówka w nazwach pensjonatów i domów wczasowych, 

np. Krystynówka, Alfredówka. Jeżeli chodzi o fleksję chrematonimów zauważyli oni 

także, że często stosowane są te nazwy w liczbie mnogiej, np. papierosy carmeny, 

biernik tych nazw ma w liczbie pojedynczej końcówkę –a (palę carmena), dopełniacz 
                                                
38 http://pl.wikipedia.org/wiki/Chrematonimia z dnia 2/2/2006 
39 Edward Breza, Nazwy obiektów i instytucji związanych z nowoczesną cywilizacją /w:/ Polskie Nazwy 
Własne.Encyklopedia, pod red. Ewy Rzetelskiej-Feleszko, Warszawa-Kraków1998, s.350 
40 cechy słowotwórcze i fleksyjne, przykłady i nazwiska badaczy za: Edward Breza, Nazwy obiektów i 
instytucji związanych z nowoczesną cywilizacją /w:/ Polskie Nazwy Własne.Encyklopedia, pod red. Ewy 
Rzetelskiej-Feleszko, Warszawa-Kraków1998, s.350 
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liczby pojedynczej również ma końcówkę –a: kogo?, co?: carmena. Ci sami badacze 

zwrócili uwagę, iż inne są końcówki wyrazu Carmen, kiedy mówimy o nazwie 

papierosów, a inne, gdy chodzi o imię żeńskie. 

     Kiedy w rozdziale poprzednim pisałam o chrematonimach, zwróciłam uwagę 

zarówno na ich funkcję wskazująca, aluzyjną, jak i reklamową. Dla wyraźniejszego 

zaznaczenia przynależności nazw firm i sklepów do działu chrematonimii, chciałam 

przytoczyć kilka przykładów nazw sklepów, które pokazują ich różne funkcje41:  

• funkcję wskazującą posiadają między innymi chrematonimy, które wywodzą 

się od nazw własnych, np.sklep Halina, bar Oskar; 

• funkcję aluzyjną, sugerującą na przykład „ swojskość ” sugeruje na przykład 

nazwa sklepu : U sąsiada; 

• funkcję reklamową spełniają nazwy sklepów takich jak: Elegant (sklep z 

konfekcją damską). 

 

       „ Analiza nazw firmowych jest szczególnie frapująca dla językoznawców z tego 

względu, że właśnie w tym słownictwie odbijają się wyraziście zmiany zachodzące w 

rzeczywistości pozajęzykowej.”42 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
41 funkcje chrematonimów podane za: Edward Breza, Nazwy obiektów i instytucji związanych z 
nowoczesną cywilizacją /w:/ Polskie Nazwy Własne.Encyklopedia, pod red. Ewy Rzetelskiej-Feleszko, 
Warszawa-Kraków1998 
42 http://www.ay.com.pl//arch/04-02-00/wykolodziejek.html z dnia 2/2/2006 
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    4.   Analiza nazw firm i sklepów w Wodzisławiu Śląskim. 

 
 

        Celem mojej pracy jest zbadanie sposobów nadawania nazw sklepom i firmom, a 

więc sam proces nazwotwórczy i jego rezultaty, stąd też niezwykle ważna wydaje się 

analiza nazw. Przy wyborze nazwy najważniejsza jest jej funkcja nominatywna , ze 

stałości związku nazwy z desygnatem, „ze swoistej odpowiedzialności nazwy w 

stosunku do jej desygnatu.”43Andrzej Lewandowski w swej pracy „Współczesne 

polskie nazwy firmowe” wyróżnia trzy grupy nazw: 

 

• Nazwy, które można nazwać umotywowanymi wprost. Są to nazwy, które 

mają związek z danym sklepem bądź firmom. Pełnią one w pewien sposób 

funkcję charakteryzującą. „W roli nazw umotywowanych występują przede 

wszystkim nazwy pospolite: nazwy równe rzeczownikom pospolitym.”44 

• Nazwy, które nie są związane wprost ze sklepem bądź firmą, takie które mają 

charakter konwencjonalny. Za ich podstawowe funkcje uważa się funkcję 

nominatywną, której celem jest „nazywać, aby odróżniać bardzo podobne 

desygnaty oraz funkcję impresywną – nazywać, aby oddziaływać na 

odbiorcę.”45 Andrzej Lewandowski w stosunku do tej grupy nazw używa 

terminu: nazwy umotywowane – aluzyjnie. W tego typu nazwach używa się 

m. in. imion kobiecych, męskich, nazw wiążących się z mitologią, nazw 

autentycznych, określonych historycznie osób, wreszcie wiążących się ze 

słownictwem dziecięcym itd. 

• „Nazwy nieumotywowane, tj. te nazwy, które nie mają motywacji ani wprost, 

ani aluzyjnie.”46 Nazwy te „mają tak ukrytą motywację, że trudno ją 

rozszyfrować”47. Prawdopodobnie znana jest ona tylko autorowi określonej 

nazwy. 

 
                                                
43 Andrzej Lewandowski, Współczesne polskie nazwy firmowe, Zielona Góra 1992, s.50 
44 j.w 
45 j. w. 
46 op.cit s.51 
47 j.w 
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       W grupie nazw firm i sklepów spotykamy zarówno nazwy jednowyrazowe jak 

 i wielowyrazowe. Jak pisze Andrzej Lewandowski nazwy wielowyrazowe są  

z jednej strony „przeniesionymi” nazwami złożonymi, z drugiej zaś tworzone są 

specjalnie na użytek oznaczenia sklepu bądź firmy. Z punktu widzenia ekonomii 

językowej jest to zjawisko niekorzystne, ponieważ nazwy jednowyrazowe, zwykle 

krótkie, prędzej zapadają w pamięć, niż te długie, wielowyrazowe. 

     Ewa Rzetelska–Feleszko w rozdziale: Nazwy firm – chaos czy system? 

zamieszczonym w książce Onomastyka polska a nowe kierunki językoznawcze 

wymienia inne sposoby tworzenia nazw firm i sklepów. Są to: 

 

1. „Deskrypcje typu Zakład Fryzjerski, Budowlane materiały. Nie są to nazwy 

sensu stricte lecz apelatywne określenie opisowe. 

2. Nazwy powstałe od nazwisk właścicieli. 

3. Nazwy powstałe od imion właścicieli lub bliskich im osób. 

4. Nazwy utworzone od wyrazów pospolitych, rodzimych i obcych. 

5. Nazwy, których podstawami są nazwy własne osobowe lub geograficzne 

(inne niż nazwiska i imion właścicieli ).”48 Są to nazwy, które wykorzystują 

słownictwo onomastyczne, a w szczególności: mitonimy (z mitologii greckiej, 

rzymskiej): Gryf, Mars, Neptun49; nazwy własne związane tematycznie  

z literaturą lub filmem: Zagłoba, Bonanza, itp. 

6. Zdarzają się też grupy nazw innych typów. Można do nich zaliczyć złożenia 

jednowyrazowe składające się z dwóch komponentów (cząstek), rzadziej  

z trzech. Komponenty te mogą być albo samodzielnymi wyrazami, albo – co 

zdarza się znacznie częściej - cząstkami wyrazów, rodzimych lub obcych, 

często pochodzenia łacińskiego lub greckiego. „Analiza komponentów 

pozwala wyróżnić cząstki semantycznie rodzimych, np.: Bud, Targ, Dach, 

łacińskich, np.: Inter, Hydro, angielskich, np.: Rock, Dor i innych.” 50 

                                                
48 opracowane za: Ewa Rzetelska-Feleszko, Nazwy firm – chaos czy system? /w:/ Onomastyka polska a 
nowe kierunki językoznawcze, pod red. M. Czachorowskiej i Ł. M. Szewczyk, Bydgoszcz 2000, s. 100 
49 przykłady pochodzą z rozdziału Beaty Afeltowicz, Nazwy lokali gastronomicznych w Szczecinie ./w:/ 
Onomastyka polska a nowe kierunki językoznawcz, pod red. M. Czachorowskiej i Ł. M. Szewczyk, 
Bydgoszcz 2000, s. 199 
50   Ewa Rzetelska – Feleszko, Nazwy firm – chaos czy system? /w:/ Onomastyka polska a nowe kierunki 
językoznawcze, pod red. M. Czachorowskiej i Ł. M. Szewczyk, Bydgoszcz 2000, s. 107 
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    W analizie sklepów i firm w Wodzisławiu Śląskim  chciałam się posłużyć   

podziałem zaproponowanym przez Ewę Rzetelską-Feleszko. Jest on moim 

zdaniem bardziej przejrzysty, jasny i bardziej szczegółowy od podziału Andrzeja 

Lewandowskiego. Takiej też analizie poddany zostanie materiał, z którego 

korzystam. Wybrany on został z internetowego wydania Polskich Książek 

Telefonicznych, poza tym korzystam także z własnych obserwacji. 

     Analiza nazw firm i sklepów w Wodzisławiu Śląskim miasta Wodzisławia 

Śląskiego przedstawia się następująco: 

   1) Jeżeli chodzi o pierwszy typ nazw (zaproponowanych przez Ewę Rzetelską- 

Feleszko), a więc deskrypcje, to widoczne są one zwłaszcza, jeżeli chodzi o nazwy 

firm i zakładów usługowych, choć zdarzają się tez nawy sklepów:  

a) hurtownie:  Hurtownia materiałów budowlanych; Hurtownia 

spożywczo–przemysłowa, 

b) usługi: Usługi transportowe; Usługi geodezyjno–kartograficzne; 

Usługi motoryzacyjne; Usługi RTV, 

c) sklepy: Sklep papierniczo–zabawkarski; Sklep galanteryjno–

obuwniczy ; Sklep z tapetami; Sklep mięsny;  Sklep motorowerowy 

 i rowerowy; Sklep meblowy, 

d)  zakłady: Zakład produkcyjno–remontowo–budowlany; Zakład 

kuśnierski; Zakład fryzjerski; Zakład ślusarsko–instalacyjny; Zakład 

mechaniki pojazdowej; Zakład szewski;  Zakład wędliniarski, 

e) inne: Artykuły spożywcze; Sprzedaż i serwis samochodów; Centrum 

techniki grzewczej; Sprzedaż i serwis sprzętu komputerowego; 

Gabinet kosmetyczny; Import, eksport części do motorów  

i motorowerów; Handel samochodami, usługi marketingowe; 

Komputerowe usługi internetowe; Materiały spawalnicze, gazy 

techniczne; Kantor wymiany walut; Naprawa urządzeń chłodniczych; 

Przedsiębiorstwo energetyki cieplnej; Okna, drzwi z PCV  

i aluminium; Mechanika pojazdowa, diagnostyka, klimatyzacja; 

Handel art. przemysłowymi i AGD; Kompleksowe wykonawstwo 

pokryć dachowych; Ramy, obrazy, lustra.  
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    Wydaje mi się, że deskrypcje tego typu były częściej spotykane w czasach 

gospodarki socjalistycznej. Mimo wszystko, określenia typu Sklep spożywczy, jak 

widać, wciąż nie należą do rzadkości, widać jednak tendencję do zastępowania ich 

innymi nazwami. 

    2) Kolejną grupą są nazwy powstałe od nazwisk właścicieli. Fakt masowego 

pojawienia się zamiast deskrypcji (zakład, sklep, hurtownia) nazw w formie 

nazwisk „jest sygnałem wprowadzenia zmian ustrojowych w Polsce i powrotem 

do prywatnej własności”51. Do grupy tej zaliczyłam także nazwy, w których 

występuje zarówno nazwisko jak i imię właściciela. Nazewnictwo tego typu jest 

bardzo popularne w Wodzisławiu Śląskim: 

    U Golców. Sklep odzieżowy; U Filusa. Sklep wielobranżowy; Warzecha 

Weronika. Fryzjer; Wija Władysław i Janina. Sklep wielobranżowy; Wojak. Skup 

metali kolorowych; Woźniczka. Sklep mięsny; Wypiór Izabela. Kaletnictwo; 

Zając Robert. Piekarnia; Żbikowska Adriana. Studio pielęgnacji dłoni i stóp; 

Janeta Brygida, Marian. Sklep mięsno – wędliniarski; Janeta. Restauracja; 

Jędrzejek Zbigniew. Blacharstwo i lakiernictwo samochodowe; Judyński. Futra, 

art. skórzane, usługi kuśnierskie; Juraszek Iwona. Firma handlowo – usługowa; 

Jurków Anna. Serwis RTV; Grabińska Barbara. Sklep nasienno – ogrodniczy; 

Grosman Grażyna. Fryzjerstwo; Gruszka Arkadiusz. Brukarstwo, ogrodzenia, 

kanalizacja; Grzymała Wiesław. Usługi dekarsko – blacharskie; Grzybacz Stefan. 

Zakład stolarski; Gwóźdź Janina. Zakład fotograficzny; Halfar Alojzy. Sklep  

z bielizną; Hahn Ireneusz. Usługi elektromechaniczne, samochodowe; Hojka 

Dorota. Handel art. spożywczymi i przemysłowymi; Gajdzik Alfred. Piekarnictwo 

i cukiernictwo; Gąsior. Sklep wędkarsko – zoologiczny; Gąsiorowska Beata. 

Salon fryzjerski; Giller Ireneusz. Mechanika pojazdowa; Glormes Irena. Salon 

tapet; Dudziak Czesław. Księgarnia; Bolek Andrzej. Pracownia reklamy; 

Cedziwoda Mirosław. Perfumeria; Klockiewicz. Sklep motoryzacyjny; Kozub 

Eugeniusz. Zakład wulkanizacyjny, sprzedaż opon. 

    3)   Jeżeli chodzi o nazwy utworzone od imion właścicieli bądź bliskich im 

osób obserwuje się dwie odmienne tendencje:  

                                                
51 Ewa Rzetelska – Feleszko, Nazwy firm – chaos czy system? /w:/ Onomastyka polska a nowe kierunki 
językoznawcze, pod red. M. Czachorowskiej i Ł. M. Szewczyk, Bydgoszcz 2000, s. 101 
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    1) do nadawania nazwom charakteru swojskiego, intymnego, między innymi 

poprzez sięganie do form spieszczonych, znanych, a przede wszystkim polskich  

Ania. Sklep wielobranżowy; Bartuś. Biuro podróży; Karolina. Sklep 

wielobranżowy; Kasia. Handel art. rolno – spożywczymi; Krystyna. Salon 

fryzjerski; Kuba. Sklep wielobranżowy; Kubuś. Hurtownia; Magda. Kolektory 

słoneczne; Hanka. Firma handlowa;  Marta. Tkaniny; Marzena. Salon fryzjerski; 

Tadeusz. Sklep odzieżowa; Teresa. Studio mebli kuchennych; U Ewy. Sklep 

wielobranżowy; U Marii. Sklep wielobranżowy; U Mirka. Kantor wymiany walut 

2) „do poszukiwania imion niebanalnych, często obcych dodających                  

zakładowi elegancji.”52 Nazw odimiennych jest w Wodzisławiu Śląskim 

znaczna ilość:  

    Aleksandra. Sklep spożywczy; Alicja. Sklep spożywczy;; Gina. Bar; Halina. 

Sklep spożywczy;; Ismena. Kwiaciarnia; Julia. Kwiaciarnia; Karina. Suknie 

ślubne;; Marlene. Salon mody damskiej; Mirela. Zakład fryzjerski; Rachel. Studio 

urody; Romana. Sklep odzieżowy; Sandra. Biuro podróży; Sara. Sklep 

wielobranżowy; Victoria. Solarium; Viola. Hurtownia artykułów przemysłowych. 

      4)  Kolejnym rodzajem nazw są nazwy pochodzące od wyrazów pospolitych. 

Najczęściej mają one związek z danym sklepem bądź firmą. Są one umotywowane 

wprost: 

    Agawa. Kwiaciarnia; Amber. Kawiarnia; Bella. Sklep odzieżowy. Balkonowa. 

Restauracja; Biedronka. Supermarket; Dąb. Meblościanki, stoły i krzesła dębowe; 

Dom i Ogród. Sklep ogrodniczy; Domek. Hurtownia materiałów budowlanych; 

Domino. Sklep spożywczo–przemysłowy; Frezja. Kwiaciarnia; Mały Smakosz. 

Bar; Drewno. Sklep z artykułami drzewnymi; Fishing. Sklep zoologiczno– 

wędkarski; Futra i Moda; Grafit. Zakład ogólnobudowlany; Jaśmin. Sprzedaż 

okien i drzwi; Kameleon. Odzież używana; Klif. Biuro handlowe; Machina. Bar; 

Miś. Bar; Nastolatka. Okna; Ogrodnik. Slep warzywno–owocowy; Opal. Sklep  

z biżuterią; Perła. Sklep i pracownia złotnicza; Piramida. Restauracja; Relax. 

Specjalistyczny sklep zaopatrzenia medycznego; Smok. Bar uniwersalny; Stodoła. 

Klub; Struś. Cafe–bar; Prymus. Firma handlowo-usługowa; Szkrab. Odzież 

dziecięca; Trendy. Salon fryzjerski.  
                                                
52 za: Ewa Rzetelska-Feleszko, Nazwy firm – chaos czy system? /w:/ Onomastyka polska a nowe kierunki 
językoznawcze, pod red. M. Czachorowskiej i Ł. M. Szewczyk, Bydgoszcz, 2000,  s.102 
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     Nazwy te są popularne pewnie z tego powodu, że od razu zwracają uwagę 

potencjalnego klienta, na  rodzaj działalność danego sklepu bądź firmy.   

   5) Kolejna kategoria nazw, to nazwy, których podstawą są nazwy własne 

osobowe lub geograficzne. Stanowią one wśród nazewnictwa firm i sklepów  

w Wodzisławiu Śląskim mniej liczną grupę: 

     Afrodyta. Salon sukien ślubnych; Alaska. Sklep wielobranżowy; Amazonka. 

Sklep ogrodniczo – zoologiczny; Alpejska Chata. Restauracja;  Nad Leśnicą. Bar; 

Napoleon. Sklep monopolowy; Neptun. Hurtownia ryb i przetworów rybnych;  

Ostrawa. Firma handlowo–gastronomiczna; Verona. Pizzeria;  Wenus. Salon 

fryzjersko–kosmetyczny.  Janko Muzykant. Sklep muzyczny. 

     6) Szczególnie interesującą grupą wśród nazw firm i sklepów sa tzw. 

komponenty wyrazowe53 są dość częstym zjawiskiem wśród nazw w Wodzisławiu 

Śląskim. Możliwości łączenia różnych cząstek słowotwórczych są nieograniczone, 

dlatego też nazwy tego typu robią często wrażenie chaosu. Można jednak wśród 

nich wyróżnić:  

     1) „nazwy złożone z dwu cząstek polskich”: 

Art–Bud. Salon drzwi; Elektryk – Hurt. Hurtownia artykułów elektrycznych; Eko-

Jaja. Hurtownia drobiu, Handlobud. Hurtownia budowlana; Elektryk – Hurt. 

Hurtownia artykułów elektrycznych;   

               2) „z cząstek obcych, w tym internacjonalizmów lub anglicyzmów:”54  

Carland. Autokomis Brawocar. Sprzedaż części samochodowych; Fire–System. 

Sklep ze sprzętem pożarniczym; Glas–Plast. Wyrób lampionów, zniczy i świec;  

Mikroduet. Bar; Auto–Aneks. Autokomis; Auto–Elektro. Elektromechanika 

samochodowa;  

      3) nazwy złożone z cząstek polskich i obcych:  

Czecho–Max. Hurtownia papierosów; Geopomiar. Firma oferująca usługi 

geodezyjne; Jagoda Tur. Agencja usług turystycznych   

   Dodatkowo można mówić o cząstkach znaczących – informujących o branży 

firmy lub sklepu, cząstkach półsemantycznych, np.: ex, euro oraz cząstkach 

                                                
53  za:Ewa Rzetelska – Feleszko, Nazwy firm – chaos czy system? /w:/ Onomastyka polska a nowe 
kierunki językoznawcze, pod red. M. Czachorowskiej i Ł. M. Szewczyk, s.107  
54  punkt 1), 2) op.cit s.107  
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asemantycznych – mogą one być sylabowcami tworzonymi od imion lub nazwisk 

właścicieli, np.: Al 

     Albud. Sklep z materiałami budowlanymi; Al–Mix. Sklep ze sprzętem RTV;; 

Art–Bil. Sprzedaż kas fiskalnych; El–Pub. Bar; Elmach. Firma elektryczna; 

Emiter. Przedsiębiorstwo usługowe; Epicom. Komputery, osprzęt komputerowy, 

oprogramowanie; Euro–Favorit. Biuro podróży; F – Bud. Firma budowlana; 

Europa Cars. Autosalon; Foto – Gawęda. Studio i sklep fotograficzny;; 

Hermontex. Firma montująca dźwignice; Jastex. Rolety, żaluzje, bramy rolowane; 

Meblux. Salon meblowy..      

     Powyższa analiza nazw firm i sklepów w Wodzisławiu Śląskim pozwala 

stwierdzić, że istnieją w tym mieście w zasadzie dwa sposoby nadawania nazw: 

1) „przez wybór nazwy z zasobu leksykalnego języka polskiego ( lub jakiegoś 

języka obcego) istniejącego już w nim wyrazu lub związku 

frazeologicznego i zastosowanie go w funkcji jednostkowej nazwy własnej 

(  np.: Struś, Frezja) 

2) przez utworzenie zupełnie nowego wyrazu ( neologizmu)”55: Jastex, 

Elmach. 

                  

 Przedstawione w tym rozdziale analiza sklepów i firm w Wodzisławiu Śląskim 

pokazuje, jak szerokie jest to nazewnictwo. Gama nazw jest niezwykle 

urozmaicona. Począwszy od deskrypcji, których było najwięcej w czasach 

komunistycznych, poprzez coraz częściej pojawiające się na szyldach imiona  

i nazwiska właścicieli, aż w końcu po nazwy, które sprawiają wrażanie nazw 

obcojęzycznych. Bywa też i tak, że wybrana nazwa jest myląca, wprowadza klienta 

w błąd. Podczas analizy nazw sklepów i firm w Wodzisławiu Śląskim na tego typu 

nazwy trafiałam niezwykle rzadko. Przykładem może być: Artimex – sklep  

z rentgenami dentystycznymi (mimo że nazwa odsyła raczej do skojarzeń, na 

przykład ze studiem artystycznym). Dziwić też może nazwa Nastolatka  

w przypadku firmy oferującej okna. Jeżeli chodzi o tę nazwę, brak w niej 

jakiekolwiek motywacji. Na szczęście, jak już wspomniałam, nazw tych jest w 

mieście zaledwie kilka. 
                                                
55 za: R. Przybylska, Nazwać swoją firmę /w:/ Porozmawiajmy o języku, pod red. M. Skarżyńskiego, 
Kielce 1992, s. 29 
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     4.1.   Analiza słowotwórcza nazw sklepów i firm w                       

                          Wodzisławiu Śląskim. 

  
 
      W rozdziale tym pragnę przeanalizować nazwy firm i sklepów w Wodzisławiu 

Śląskim.  Zajmę się nazwami, które według mnie są ciekawe pod względem 

słowotwórczym. Szczególnie ciekawymi nazwami są nazwy złożone. „Warto 

przypomnieć, że złożenia nie są dla polszczyzny charakterystycznym sposobem 

tworzenia nowych wyrazów. Bardzo często cechuje je sztuczność ( kalki obcych 

wyrazów).”56 Tendencja ta znajduje swe odbicie w mechanizmach tworzenia złożonych 

nazw sklepów i firm. Zdecydowana większość tych nazw zbudowana jest z członów 

obcojęzycznych.  

    Najczęstszym zabiegiem związanym z tworzeniem nazw firmowych jest stylizowanie 

tych nazw na wzór obcy. Zabieg ten polega na połączeniu (całkowicie dowolnym) 

obcych cząstek w nowy wyraz. Taki typ nazw budzi wśród językoznawców najwięcej 

wątpliwości i zastrzeżeń. Brakuje wyraźnych zasad rządzących tworzeniem w języku 

polskim złożeń. „Tendencję do tworzenia złożeń opartych na cząstkach obcych można 

tłumaczyć w pewnym stopniu trudnościami w dobraniu odpowiednich elementów 

rodzimych.”57  Poza tym wiadomo też, że język polski unika wyrazów złożonych. 

Powyższe czynniki sprawiły, że twórcy nazw firmowych doszli do tak dużej „perfekcji” 

w operowaniu morfemami obcymi, że trudno jest czasami powstałe przez nich złożenia 

rozszyfrować,58 co sprawia, że nazwy te są często niezrozumiałe i nieprzejrzyste. Mimo 

to cząstki pochodzenia obcego są bardzo „popularne”, w czasie tworzenia nazw 

firmowych, między innymi dlatego, „że dla przeciętnego odbiorcy nie mają one 

żadnych obciążen semantycznych. Dzięki temu mogą się łączyć z innymi wyrazami, 

zarówno rodzimymi jak i obcymi, nadając im przy tym świadomie umowne 

znaczenie.59” Najczęstsze wśród nazw w Wodzisławiu Śląskim są złożenia z cząstkami 

słowotwórczymi: -land (z ang. ziemia), -pol (nawiązuje najprawdopodobniej do nazw 
                                                
56 Andrzej Lewandowski, Współczesne polskie nazwy firmowe, Zielona Góra 1992, s. 225 
57 j. w 
58 op.cit. s. 226 
59 Op.cit s. 227. 
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Polska, Poland), euro- (nawiązuje prawdopodobnie do nazw Europa, Europe). Mimo 

wszystko nazw tego typu jest w Wodzisławiu Śląskim tylko kilka: Netpol, Euroszkło, 

Comaland, Carland. Jak widać cząstki słowotwórcze –land, -pol występują w roli 

przyrostków, natomiast euro- w roli przedrostka. 

   W nazewnictwie firm i sklepów istnieje wielka ekspansja obcych sufiksów. Nadają 

one nazwie pewnej oryginalności, odmienności, nawet dziwaczności. 

      1) Nazwy powstałe z udziałem obcych cząstek słowotwórczych. 

        W Wodzisławiu Śląskim obcość sufiksów najczęściej podkreślana jest poprzez 

występowanie w nich litery x, która nie występuje w polskiej grafii (por. –ex, -ox,  ax, -

ux ).60  W nazwach firm i sklepów  w Wodzisławiu Śląskim występuje jedynie sufiks –

ex i –ax. 

        Formant –ex spotykany jest zazwyczaj w terminologii naukowej. Jest on jednak 

widoczny wśród nazw sklepów i firm w Wodzisławiu Śląskim: 

      Artimex ( prawdopodobnie połączenie artykułów medycznych); Brawex; Brawimex; 

Brex, Darex ( Dariusz – imię właściciela), Jolex (Jolanta – imię właścicielki); Kamex ( 

od: kamień). Kamieniarstwo, bekoniarstwo; Mirex ( Mirosław- imię właściciela); 

Nowex ( od: nowość); Rolex ( od: roleta); Uniwex ( od: uniwersalne), Sobtex ( Sobala- 

nazwisko właściciela); Wtórex ( od: surowce wtórne). 

     Formant –ax : 

   Mirax (łac. miraculum = cud); Vivax (łac. vivat = niech żyje); Relax; Sonax (od: Sony 

– nazwa firmy). 

     2) W roli nazw firmowych występują także zdrobnienie i spieszczenia. Mają one 

postać rzeczowników odrzeczownikowych. Motywowane są głównie przez nazwy 

własne żeńskie i męskie (imiona). Nazw spieszczonych i zdrobniałych jest w 

Wodzisławiu Śląskim niewiele. Formant słowotwórczy w tych nazwach jest wyraźnym 

nosicielem funkcji ekspresywnej, „wyraża bowiem emocjonalne ustosunkowanie 

autorów nazw do nazywanego przedmiotu.”61 Ma tym samym zachęcić potencjalnego 

kupującego do odwiedzenia sklepu obdarzonego ciepłą, zdrobniałą nazwą: 

  Bartuś;  Mateuszek; Magda; Kubuś; Karolinka; Jaś i Małgosia; Kasia; Azorek.  

                                                
60 Andrzej Lewandowski, Współczesne polskie nazwy firmowe, Zielona Góra 1992, s. 231 
61 op. cit s. 236 
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 Podstawę słowotwórczą stanowi w większości przypadków skrócony temat wyrazu 

motywującego. Wyraźnie spieszczoną postać ma także nazwa taka jak: Miś. Bar; Ptyś. 

Bar. 

      Zdrobnienia z formantem –ka, które nie są imionami: 

Jagódka. Kawiarnia. Perełka. Sklep i pracownia złotnicza. 

    Zdrobnienia z formantem –ek, które nie są imionami: 

Domek. Sklep z materiałami budowlanymi; Ogródek. Sklep nasienno – ogrodniczy. 

   Pośród nazw sklepów i firm w Wodzisławiu Śląskim natrafiłam tylko na jedną nazwę, 

która nosi znamiona augmentatywnej. Pojawienie się dziwi, ponieważ wiadomo, „że 

zgrubienie sygnalizują negatywny stosunek emocjonalny mówiącego do danego 

przedmiotu.”62 Oto jedyny przykład: Hanka. Firma handlowo-usługowa. Hanka jest 

dość potocznym określeniem osoby o imieniu Hanna. Jak widać, twórca nazwy celowo 

nie nadał mu formy zdrobniałej, ponieważ musiałaby ona brzmieć np.: Hania. 

    Ponieważ w rozdziale tym, jak już na początku wspomniałam, chcę pokazać nazwy, 

które są ciekawe pod względem słowotwórczym, chciałabym także zwrócić uwagę na 

nazwę wyraźnie dźwiękonaśladowczą. W całym materiale nazewniczym odnotowałam 

zaledwie jedną: Tip-Top. Firma oferująca usługi porządkowe. Dodatkowo nazwa ta jest 

zapożyczeniem, które zostało już częściowo przyswojone, ale nie weszło jeszcze  

w system gramatyczny naszego języka polskiego. 

     Jeżeli chodzi o budowę słowotwórczą nazw sklepów i firm w Wodzisławiu Śląskim, 

to jak widać twórcy nazw korzystają zarówno z wzorów rodzimych jak i obcych. 

Najczęstszym sposobem tworzenia nazwy, która czerpie z wzorów rodzimych, jest 

dodawanie formantu (najczęściej –ka, -ek), który powoduje, że nazwa nabiera dodatniej 

barwy uczuciowej. Najczęściej wykorzystywanym wzorcem obcym jest nazwa z sufiks 

-ex lub –ax. Istnieją także złożenia, w których cząstka słowotwórcza jest albo 

prefiksem, albo sufiksem. Są one jednak wśród nazw w Wodzisławiu Śląskim 

rzadkością.    

 

  

  

       

                                                
62 Andrzej Lewandowski, Współczesne polskie nazwy firmowe, Zielona Góra 1992, s. 236 
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5.   Nazwy firm i sklepów w Wodzisławiu Śląskim jako odbicie 

zmian zachodzących w rzeczywistości pozajęzykowej. 
  

 

      Lingwistyka kulturowa63 jest kierunkiem w badaniach językoznawczych, który od 

lat jest pewną alternatywą dla strukturalistycznego opisu języka. Język ujmowany jest 

tu jako „langue, czyli abstrakcyjny system znaków z gramatyką. 

     Podstawowa teza kulturowej opcji badań akcentuje się przede wszystkim semantykę 

parole, przyjmując, że język jest najważniejszym składnikiem i swoistym modelem 

szeroko pojętej kultury.”64 Elementy jej zawierają się zarówno w społecznie  

i indywidualnie wykształconym leksykonie. Zwłaszcza w „kliszach” językowych i  

w skonwencjalizowanych pragmatyczno-komunikacyjnych regułach użycia języka  

w różnych formach społecznych działań werbalnych realizuje się kulturowo 

warunkowany sposób myślenia i mówienia. Jako pewnik można więc przyjąć, że „język 

i jego wytwory to swoiste archiwum zarówno indywidualnego jak i zbiorowego 

doświadczenia danej społeczności – zarówno jej zmieniającej się rzeczywistości, jak  

i  związanych z nią wyobrażeń na temat świata i jego elementów.”65 Język, który jest 

rozumiany właśnie w ten sposób służy jako narzędzie do postrzegania, interpretowania, 

oceny oraz porządkowania świata. Jednakże z drugiej strony sposób organizacji własnej 

wizji świata jest w znacznym stopniu określony także poprzez język. „Kultura stanowi 

formę tego, co jest historycznie ukształtowaną, przechowywaną w świadomości 

mówiących  i piszących - wizją świata i człowieka. Lingwistyka kulturowa 

charakteryzuje się więc orientacją na wielorako motywowane związki między językiem 

i jego wytworami a kulturą i społeczeństwem, oraz wynikająca stąd 

interdyscyplinarność.”66 

       Reasumując: kognitywizm zajmuje się badaniem i opisem sposobów ludzkiego 

poznania i kategoryzowania rzeczywistości. „ Jest badaniem języka, badaniem jednak  

                                                
63 pojęcie lingwistyki kulturowej opracowane za: Jaka jesteś, kobieto? /w:/ Kobieta w języku polskim, pod 
red. Ewa Teodorowicz-Hellman, Stockholms universitet  2001  
64 op.cit. s. 9 
65 op.cit. s.10 
66 op.cit. s 10 
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o tyle szczególnym, że nie traktuje języka jako tworu autonomicznego, systemu 

opisywanego w oderwaniu od jego użycia, ale próbuje też ująć całe jego uwikłanie 

kulturowe, wzajemne powiązania między nim a kulturową rzeczywistością, w której 

funkcjonuje.”67 Język jest odbiciem subiektywnej rzeczywistości, jej interpretacją. 

Odbite w nim „sposoby kategoryzacji, sposoby opisu i nazwania rozmaitych obiektów, 

w tym także nazwy własne, wynikają z zasad ekonomii funkcjonowania, stanowią próbę  

porządkowania, tworzenia w rzeczywistości stabilnego ładu możliwych do nazwania 

obiektów.”68 

       Język, a tym samym leksyka nie odwzorowują rzeczy w sposób fotograficzny, ale 

raczej „portretują” je. Dzięki badaniom języka badamy kulturę i człowieka, badając zaś  

nazwy jako „zjawiska społeczne”, nie unikniemy rozważań dotyczących języka. 

      

       Jak twierdzi Sapir: 

     

       „Układ wzorów kulturowych danej cywilizacji jest w pewnym sensie 

odzwierciedlony w języku, który cywilizacje tę wyraża. Złudne jest przekonanie, że 

cechy istotne danej kultury można uchwycić i zrozumieć poprzez czystą obserwacje, nie 

korzystając z pomocy symbolizmu językowego, który cechom tym nadaje znaczenie 

zrozumiałe dla danego społeczeństwa. Próba poznania kultury /…/bez odwołania się do 

języka społeczności go reprezentującej okaże się /…/ równie amatorska, jak trud 

historyka, który nie ma dostępu do oryginalnych dokumentów cywilizacji, która 

opisuje.” 69 

      

      Poprzez  powyższe rozważania dotyczące kognitywizmu, a zwłaszcza jego działu - 

lingwistyki kulturowej, chciałam ukazać, jak język odzwierciedla rzeczywistość 

pozajęzykową. Z tej perspektywy analiza nazw firmowych jest szczególnie frapująca. 

Właśnie w tej leksyce odbijają się wyraziście zmiany zachodzące w  rzeczywistości. 

Aby się o tym przekonać, wystarczy przyjrzeć się nazwom obecnie istniejących 

instytucji. Brak już w zasadzie takich określeń  jak  np.: zakład czy spółdzielnia. 

                                                
67 http://venus.ci.uw.edu.pl/~rubikon/Nr5/ciesla.htm, z dnia 10/4/2006 
68 j.w 
69 opracowane za: Jaka jesteś, kobieto? /w:/ Kobieta w języku polskim, red. Ewa Teodorowicz-Hellman, 
Stockholms universitet  2001, s.11 
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Popularny dawniej zakład został zastąpiony przez salon np.: Salon meblowy, ale 

obecnie modniejsze staje się studio. „Mamy więc dość dziwnie brzmiące nazwy Studio 

Tapet czy Studio Mebli.”70 

      Mówiąc obecnie o nazwach firmowych, mamy raczej na myśli nazwę własną, 

symbol danej firmy. Dawniej instytucje funkcjonowały bez nazw symbolicznych. 

Wydaje się jednak, że te czasy minęły. Wiąże się to z odejściem od gospodarki i 

retoryki socjalistycznej. „W niepamięć odeszło nazywanie przedsiębiorstw czyimś 

imieniem71, np.: Zakłady im. Juliana Marchlewskiego. Nie ma też nazw nawołujących 

do sloganów nowomowy. Tylko spółdzielnie produkcyjne chętnie nazywano 

„radośnie”, np.: Równość, Przyszłość, Radość.”72 W nazwach tych widoczne było silne 

nacechowanie perswazyjne. Nazewnictwo tego typu zaczęło jednak zanikać wraz z 

demokratyzacją społeczeństwa, a także dzięki zmianie systemu gospodarczego, do 

pojawienia się gospodarki rynkowej. Wydaje się, że największy wpływ na zmianę w 

nazewnictwie miało otwarcie granic, a tym samym moda na wszystko co „zachodnie”, 

włącznie z naśladowaniem rynków zachodnich, przede wszystkim nazewnictwa. 

       Biorąc pod uwagę powyższe rozważania, wydaje się uzasadnione, iż  obecnie 

najmodniejsze są nazwy, które mają związek z językiem angielskim. 

Najprawdopodobniej można to tłumaczyć rolą, jaką wciąż odgrywa język angielski w 

świecie, będąc językiem międzynarodowym. W Wodzisławiu takich przykładów jest 

kilka: After Dark – dyskoteka (po zmroku), Best Pizza – pizzeria (najlepsza pizza),  

Fashion – sklep z odzieżą kobiecą (moda), VIP – pub ( skrót od: bardzo ważna osoba), 

Visio – solarium (wzrok), Fishing – sklep zoologiczno-wędkarski (wędkarstwo), Fire-

System (sklep ze sprzętem pożarniczym), Glas-Plast (sklep z lampionami, zniczami, 

świecami), Europa Cars – autosalon , And – firma reklamowa (I), Parland (autokomis). 

 

    Coraz częstszym zjawiskiem jest ponowne nadawanie obcych form wyrazom 

zapożyczonym już kiedyś i spolszczonym. Przykładem może być określenie collection. 

„Ten wyraz obcego pochodzenia doczekał się już dawno polskiej formy kolekcja, ale 

obecnie używany jest ponownie w formie angielskiej.”73 Trudno też spotkać sklep z 

                                                
70 http://www.ay.com.pl//arch/04-02-00/wykolodziejek.html, z dnia 2/2/2006 
71  W czasach komunistycznych najczęściej imieniem jednego z działaczy. 
72 http://www.ay.com.pl//arch/04-02-00/wykolodziejek.html, z dnia 2/2/2006  
73 http://www.ay.com.pl//arch/04-02-00/wykolodziejek.html, z dnia 2/2/2006 
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napisem dżinsy. Większość osób posługuje się obcą formą jeans, mimo że dżinsy 

zostały przyswojone do polszczyzny, tak pod względem fonetycznym jak i 

gramatycznym, już dawno.  

      Na początku lat dziewięćdziesiątych popularnym  wyrazem wśród ekonomistów był 

angielski business, choć od wielu lat miał, adoptowaną graficznie, postać biznes. W tym 

wypadku bardzo widoczny jest wpływ rzeczywistości pozajęzykowej na kształt nazw. 

„Przez wiele lat w Polsce nie było biznesmenów.”74 

        Znamiona obcości nazwom sklepów i firm w  Wodzisławiu Śląskim nadaje się 

także poprzez zastępowanie liter polskich obcymi. Przykładem może być częste 

zastępowanie połączeń „ks” literą „x”, np.: 

  Roxana – sklep z odzieżą damską, Hermontex – firma, Vivax – apteka, Kamex – 

 hurtownia, Czecho-Max – hurtownia, Darex – mechanika pojazdowa, 

   Wyrzucenie jest  „k”, a zamiast niego wstawiane „c”:  

 Colargol – sklep z artykułami dziecięcymi, Epicom – sklep, Comaland – sklep, 

 Accord – usługi geodezyjne, Carres – firma handlowa, Conferat – firma 

 marketingowa, Contra – restauracja, Cubix –  sklep komputerowy, Cortel – 

 firma  handlowa.  

     Występowanie nazw typowo angielskich lub o zangielszczonej pisowni jest 

znamiennym zjawiskiem. „Z socjolingwistycznego punktu widzenia zapożyczenia 

anglicyzmów i innych leksemów obcych w polu wyrazowym  wynika przede wszystkim 

z ekonomii języka i snobizmu- właściciele uważają, że nazwy obce, a w szczególności 

angielskie są bardziej pojemne znaczeniowo i łatwiejsze do zapamiętania przez 

potencjalnego klienta. Kolejnym powodem może być chęć zwrócenia uwagi klientów 

zarówno krajowych jak i zagranicznych. Dzięki obcej nazwie sklep lub firma ma budzić 

ich większe zaufanie, upewniać w tym, że będą oni obsłużeni na europejskim, 

światowym poziomie.”75 

      Z drugiej strony wśród nazw firm i sklepów nadzwyczaj miłe wydawać się mogą 

nazwy swojskie, rodzime, np.: 

 U Marii - sklep wielobranżowy, U Golców - sklep odzieżowy, Kubuś -sklep, Kasia -

hurtownia, U Filusa - sklep wielobranżowy, U Ewy - sklep, U Marii - sklep, Ania -

                                                
74 j.w. 
75 Beata Afeltowicz, Nazwy lokali gastronomicznych w Szczecinie /w:/ Onomastyka polska a nowe 
kierunki językoznawcze, pod red. M. Czachorowskiej i Ł. Szewczyk, Bydgoszcz 2000,  s.206 
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sklep, Magda - sklep, Bartuś - biuro podróży czy restauracji Wiejska Chata, Alpejska 

Chat.  

    Takie nazwy pozwalają nam poczuć się „u siebie”, „w małej rodzimej wspólnocie,  

której w gruncie rzeczy wszyscy potrzebujemy.”76 Myślę, że ten proces nazewniczy jest 

pozytywny. Szyld z nazwiskiem właściciela powoduje, że nabieramy zaufania zarówno 

do nazwy jak i do firmy, która przestaje być anonimowa. 

      Wydaje się, patrząc tylko na nazwy firm i sklepów w Wodzisławiu Śląskim, że nie 

odbiegają one od nazw w  większości miast tej wielkości. Moim zdaniem niektóre 

nazwy są dowodem na to, że mieszkańcy  cenią i hołdują tradycyjnemu nazewcictwu, 

inne dowodzą, że nie chcemy zatrzymywać się w miejscu, chylimy się ku „nowemu”. 

Mam tylko nadzieję, że to „nowe” nie wyparze kiedyś tego „rodzimego”, „swojskiego”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
76 http://www.ay.com.pl//arch/04-02-00/wykolodziejek.html, z dnia 2/2/2006 
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  5.1.   Nazwy firm w Wodzisławiu Śląskim na tle trendów w 

nazewnictwie. 

  
 
       Nazwy firm i sklepów są odbiciem zmian zachodzących w rzeczywistości 

pozajęzykowej. Jeżeli nazwy te potraktujemy jako określony zbiór nazw, to okaże się, 

że posiadają one własne cechy charakterystyczne.77 Ponieważ liczba nazw jest ogromna, 

coraz trudniej jest skomponować nową, oryginalną i atrakcyjną nazwę. Nazwa firmowa 

może być neologizmem, czyli całkiem nowym wyrazem, można ją również utworzyć 

poprzez nadanie nowego znaczenia słowom już istniejącym w polszczyźnie albo też 

zapożyczyć wyraz z języka obcego.  

      Jak łatwo się domyślić, kupujący łączy z określoną nazwą sklepu czy firmy pewne 

wyobrażenie. Często dzięki takiej bądź innej nazwie pozyskuje się klienta bądź wręcz 

przeciwnie. Przy nazwach firmowych pierwszorzędne znaczenie odgrywa 

zapamiętywanie. „Jak wykazały badania, nazwy własne występujące w roli nazw 

firmowych są łatwiejsze do zapamiętania, ładniej brzmią i co najważniejsze - nie 

odmawia im się siły reklamowego oddziaływania.”78 Przy nazwach własnych ważne 

jest, by powodowały u klienta określone skojarzenia i wyobrażenia, np.: restauracja 

Alpejska Chata przywodzi na myśl spokój, cisze, a jednocześnie przywodzi na myśl 

„otarcie” się o coś nieosiągalnego. Chodzi więc o takie nazwy, które ożywiają, 

prowokują wyobraźnię. Mówi się nawet o tzw. „gadających znakach (nazwach)”, a więc 

nazwach, które łatwo potrafią pozyskać klienta.79 

    Nazwy własne wprowadza się szczególnie ze względu na asocjacje i treści 

konotacyjne wynikające z uwarunkowań reklamowych, ze względu na to, że kupujący 

łączy z nazwą pewne wyobrażenie.80 Sytuacja wygląda zapewne podobnie, gdy w 

nazwie sklepu lub firmy użyte jest imię (nazwisko) właściciela bądź bliskich mu osób. 

Nazwy takie sugerują autentyczność, budzą zaufanie. Sklepów i firm nazwanych w ten 

sposób jest w  Wodzisławiu Śląskim sporo. Wystarczy choćby przytoczyć kantor U 

                                                
77 Ewa Rzetelska – Feleszko, Nazwy firm – chaos czy system? /w:/ Onomastyka polska a nowe kierunki 
językoznawcze, pod red. M. Czachorowskiej i Ł. M. Szewczyk, Bydgoszcz 2000, s.99 
78 Andrzej Lewandowski, Współczesne polskie nazwy firmowe, Zielona Góra 1992, s.244 
79 j.w. 
80 j.w. 
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Marka,  kawiarnię Oskar (imię syna właścicielki), sklep spożywczy Aleksandra. Część 

z nich przywołałam już w poprzednich rozdziałach. 

      Jeśli chodzi o nazwy zapożyczone, to w bogatym nazewnictwie firm i sklepów 

występują one wyjątkowo licznie, co prowadzić może nawet do zachwaszczenia 

języka.81 Trzeba jednak uświadomić sobie, że wyrazy obcego pochodzenia wywierają 

większe wrażenie niż określenia pochodzące z języka ojczystego. Szczególną 

popularnością, cieszą się nazwy nawiązujące do  języka angielskiego. Wodzisław Śląski 

pod tym względem także nie odbiega od panujących trendów. Przykładów nazw 

anglojęzycznych jest mnóstwo, jak na przykład : Green (zielony),  Best Pizza (najlepsza 

pizza), VIP (skrót od: bardzo ważna osoba), After Dark (po zmroku), Fashion (moda), 

Vision (wzrok).  Nie tylko jednak z języka angielskiego właściciele sklepów i firm w 

Wodzisławiu Śląskim czerpią inspirację. Znajdziemy nazwę przeniesioną z języka 

włoskiego np.: Bella (ładna, piękna) – sklep z odzieżą kobiecą, z języka francuskiego 

Avantgarde (straż przednia)  – studio urody.  

      Jak już wspominałam w poprzednim rozdziale, znamiona obcości nadaje się także 

firmom i sklepom poprzez zastępowanie liter polskich obcymi. Pod tym względem 

nazwy  w Wodzisławiu Śląskim także nie odbiegają od panujących trendów. 

Przykładem (wspomnianym w poprzednim rozdziale) niech będzie zastępowanie litery 

„k” literą „c”: Contract – doradztwo finansowe, Cubix – sklep komputerowy. 

Wyjątkową karierę zrobiła w naszym języku cząstka „ex” (lub „ax”). Dawniej jej 

uzasadnieniem była działalność eksportowa firmy. „Dziś związek znaczeniowy  

z wyrazem export albo jest bardzo luźny, albo po prostu nie istnieje.”82 Nazewnictwo 

tego typu jest również bardzo popularne. Przykładów jest wiele, np.:  Somex, Sonax, 

Vivax, Brawex, Brawimex. Sufiks „ex” pojawia się także w takich nazwach jak: Darex, 

Jurex, Kamex ( ich budową słowotwórczą zajęłam się w rozdzialę dotyczącym analizy 

słowotwórczej).W takich wypadkach wydaje się, że twórca nazwy uległ modzie na 

atrakcyjną przyrostek wyrazowy, bowiem nazewnictwo tego typu po prostu nas 

śmieszy.  

     Możliwe, iż poprzez tego typy nazwy próbuje się dodać prestiżu. Nie należy jednak 

przeceniać roli wyrazów obcych, gdyż doprowadzić to może (a i już doprowadza) do 

                                                
81 Andrzej Lewandowski, Współczesne polskie nazwy firmowe, Zielona Góra 1992, s.244 
82 http://www.ay.com.pl//arch/04-02-00/wykolodziejek.html, z dnia 2/2/2006 
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sytuacji paradoksalnych. „Zapożyczenia powinno się stosować z umiarem i 

motywacją.”83 Przykładem mogą być konstrukcje z modną cząstką -land ( z ang. 

ziemia), chociaż do tej pory z powodzeniem funkcjonował Świat dziecka czy Świat 

książki, to dziś często tworzone są nieczytelne nazwy Drewland, Sławland84, czy nazwa 

autokomisu w Wodzisławiu Śląskim – Carland. Wraz z takimi wyrazami pojawiają się 

nowe grupy nazw rdzennie polskich: Świat wykładzin, Świat zabawek. Możliwe, że te 

nazwy są kalkami angielskich konstrukcji Foto World, Baby World.85 W Wodzisławiu 

Śląskim istnieje jedynie Świat kuchni. Modzie na tego typu nazwy nie trzeba się jednak 

przeciwstawiać, ponieważ są one przejrzyste i co ważne sformułowane nie są po polsku. 

    Wraz ze wstąpieniem Polski do Unii Europejskiej na polskim rynku pojawiło się 

wiele nazw o charakterystycznym przedrostku euro-. W Wodzisławiu Śląskim są 

zaledwie dwie nazwy tego typu Euroszkło, Euro-Favorit (biuro podróży). Najprostszym 

sposobem tworzenia nazw derywacje syntaktyczne, czyli dodanie do nazwy już 

istniejącej dodatkowego wyrazu.  

     Wciąż w nazewnictwie popularna jest cząstka słowotwórcza  -pol, funkcjonująca 

jako prefiks i sufiks, która nawiązuje do nazw Polska lub Poland. Mamy więc w Polsce 

nazwy typu: „Polsound, Bauexpol, Polhurt, Polkart i wiele innych, bardziej lub mniej 

szczęśliwie łączących kilka elementów wyrazowych.”86 W Wodzisławiu Śląskim jest 

jedynie Netpol- firma oferująca usługi informatyczne. Istnieją też nazwy dwuwyrazowe 

nawiązujące do wyrazu Polska, jak np.: Printy Poland - drukarnia. Typowe, że używa 

się tu nie rodzimej, a angielskiej nazwy.  

     Jak widać z powyższych przykładów, nazwy firm i sklepów w Wodzisławiu Śląskim 

nie odbiegają od ogólnopolskich trendów. Przy tworzeniu nazw należy pamiętać, że 

„nazwa powinna być trafna semantycznie, morfologicznie, a także fonetycznie”.87 

Nazwa powinna prowokować wyobraźnię, może też szokować, ważne jednak, aby 

zostawała w świadomości klientów, odróżniała się od innych. Usprawiedliwione przez 

to wydają się nawet dziwolągi nazewnicze. Nazwa powinna jednak zwracać uwagę na 

                                                
83 Andrzej Lewandowski, Współczesne polskie nazwy firmowe, Zielona Góra 1992, s.244 
84 http://www.ay.com.pl//arch/04-02-00/wykolodziejek.html, z dnia 2/2/2006 
85 j.w 
86 j.w 
87 op.cit s.268 
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tę stronę działalności firmy, którą chce się szczególne zaakcentować. Nie może być 

błędna i „byłoby dobrze, gdyby była po prostu miła dla ucha i łatwa do wymówienia.”88         

      Nie należy ograniczać możliwości tworzenia nowych nazw, gdyż w ten sposób 

ograniczymy możliwości twórcze językowej jednostki. Jest to sprzeczne z duchem 

języka. Pamiętać bowiem należy, że nazwy firm i sklepów (będące wynikiem 

twórczości językowej jednostki) są swoistymi zabytkami i świadectwem kultury 

minionego czasu.89 Dlatego też, moim zdaniem, te nazwy, które obecnie są uważane są 

za modne,  wkrótce wyjdą z użycia, a na ich miejsce pojawią się nowe. Stąd też nie 

dziwić powinno wielkie zainteresowanie językoznawców tym zjawiskiem.  
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6.   Zakończenie 
     
 
  
      Kończąc moje rozważania dotyczące nazw sklepów i firm w Wodzisławiu Śląskim 

można powiedzieć, że nazywanie ich jest procesem jest zajęciem niezwykle 

odpowiedzialnym. Nazwa jest obok reklamy głównym narzędziem komunikacji 

marketingowej. Jest ona najkrótszym komunikatem perswazyjnym, „komunikatem 

najbardziej sugestywnym, najtrwalszym i najpowszechniejszym; najsilniej zrośniętym z 

firmą (…). Raz rzucona na rynkowe wody nazwa jest dla firmy i produktu tym, czym 

dla nas nazwisko: nieodłącznym towarzyszem i wizytówką, blaskiem i cieniem, chlubą 

albo przekleństwem”.90  

    W swojej pracy skupiłam się na nazwach sklepów i firm w Wodzisławiu Śląskim, a 

więc mieście, w którym mieszkam. Za materiał badawczy mojej  pracy posłużyło mi 

internetowe wydanie Polskich Książek Telefonicznych, pomogły mi także własne 

obserwacje. Metody, które przyjęłam do opracowania materiału, a więc: analiza 

słowotwórcza, lingwistyka kulturowa, a po części także analiza języka reklamy. Metody 

te okazały się nad wyraz pomocne. Analiza słowotwórcza pomogła mi „zobaczyć”, na 

jakiej zasadzie budowane są nazwy, lingwistyka kulturowa pomogła mi zaobserwować, 

jakie zmiany zaszły w nazewnictwie w przeciągu ostatnich kilkudziesięciu lat, 

natomiast analizując język reklamy zauważyłam, jak istotny może się okazać wybór 

dobrej nazwy, co zrobić, aby stworzyć dobrą nazwę, która zachęci potencjalnych 

klientów.  

     Nazwy firm i sklepów w Wodzisławiu Śląskim  podzieliłam na grupy, 

przeprowadziłam także ich analizę słowotwórczą. Jeden ze swoich rozdziałów 

poświęciłam lingwistyce kulturowej, aby ukazać, w jaki sposób nazwy firm i sklepów 

odzwierciedlają zmiany zachodzące w rzeczywistości pozajęzykowej. Właśnie 

lingwistyka kulturowa jest tym nowym kierunkiem, który pozwolił mi zaobserwować i 

zinterpretować te zmian. „Sprawdziłam” także, jak nazwy sklepów i firm kształtują się 

na tle obecnych trendów w nazewnictwie. Za przedmiot moich badań, jak już 

zaznaczyłam na wstępie, posłużyły mi najbardziej charakterystyczne i frekwencyjne 

nazwy sklepów i firm w Wodzisławiu Śląskim. 

                                                
90 M. Zboralski, Nomen omen, czyli jak nazwać swoją firmę, Warszawa 1994, s. 15 
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      W zgromadzonym przeze mnie materiale nie widać wyraźnej przewagi pomiędzy 

przeniesionymi nazwami pospolitymi a nazwami własnymi. Wciąż częste jest 

występowanie deskrypcji typu Zakład ślusarski, Sklep spożywczy. Myślę jednak, że 

będą one zanikać. Obok nazw tego typu pojawiają się nazwy, które powstały od imion i 

nazwisk właścicieli bądź bliskich im osób. Imiona te są często wyszukane i niebanalne. 

Ich głównym celem jest „rzucenie się w oczy” potencjalnych klientów. W 

przeciwieństwie jednak do innych imion własnych, które spełniają w zasadzie tylko 

funkcję nazywania, nazwy firmowe powinny przede wszystkim pełnić rolę wabiącej, 

przyciągającą. Nazwa powinna spełnić wymogi atrakcyjności i sugestywności. Z 

podanych w powyższej pracy przykładów wynika, że twórcy nazw sklepów i firm w 

Wodzisławiu Śląskim dążą do spełnienia tych wymogów, starają się nadać swej nazwie 

niepowtarzalny i jedyny charakter. 

      Jeżeli chodzi o czerpanie z wzorów obcych to najczęściej pojawiają się nazwy  z 

sufiksem –ex, chociaż zdarzają się też złożenia z formantami –pol i pol- , euro-, -land. 

Możliwe, że twórcy nazwy sklepów i firm właśnie przez dodanie tych końcówki 

próbują dodać prestiżu, uatrakcyjnić nazwę. Badając nazwy od „strony” słowotwórczej 

doszłam do wniosku, że jeżeli chodzi o czerpanie ze wzorów rodzimych to przeważają 

zdrobnienia.  

      Mają one wywołać miłe skojarzenia, a tym samym zachęcić do odwiedzenia właśnie 

tego a nie innego sklepu lub firmy, istnieje także jedna nazwa, która przypomina 

zgrubienie. Fakt ten może dziwić o tyle, że jednym z wyznaczników dobrej nazwy jest 

to, aby miała ona pozytywne konotacje.   

    Nazwy sklepów i firm w Wodzisławiu Śląskim poddają się panującym trendom w 

nazewnictwie. Widoczne jest, że wśród twórców nazw silnie oddziałują aspiracje 

skierowane „na zachód”. Podstawowym modelowym wzorcem stają się zatem nazwy 

anglo-amerykańskie. Zdarzają się także zapożyczenia z innych języków, tj. łaciny, 

języka włoskiego, francuskiego. Dziwić może fakt, że niezwykle rzadko występuje 

wśród nazw sklepów i firm w Wodzisławiu Śląskim cząstka euro-. Myślę jednak, że 

nazw tego typu będzie coraz więcej. 

     Wydaje się, że twórcy nazw sklepów i firm w Wodzisławiu Śląskim próbują nadążyć 

za trendami istniejącymi w wielkomiejskich aglomeracjach. Udaje im się z 

powodzeniem nie pozostawać „w tyle” i czerpać z nich aspirację. Nazwy ich firm i 
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sklepów są w przeważającej mierze zgodne z duchem czasu. Mimo to właściciele 

szukają też nazw, które pozwolą mieszkańcom poczuć się swojsko. To także jeden z 

panujących obecnie trendów. Wielu z nas potrzebuje w końcu poczuć się częścią 

wspólnoty. Myślę, że Wodzisław Śląski jest na tyle niedużym miastem, iż właścicielom 

sklepów i firm udaje się to prawdopodobnie bez większych trudów. Moim zdaniem 

szkoda tylko, że nazw typu Wiejska Chata, U Ewy jest w Wodzisławiu Śląskim tak 

niewiele.   
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    7.  Aneks91 
 

 

       Wodzisław Śląski (ok. 50,5 tys. mieszkańców, 49,6 km2 powierzchni) jest miastem 

powiatowym, położonym na południowo-zachodniej części tzw. Płaskowyżu 

Rybnickiego należącego do Wyżyny Śląskiej i sąsiadującego z Kotliną Oświęcimsko - 

Raciborską, w południowo-zachodniej części województwa Śląskiego 

      W czasie 700-letniej historii Wodzisław Śląski w oczywisty sposób był uważany za 

ważny ośrodek administracyjny i gospodarczy. Sprzyjała temu dobrze wybrana 

lokalizacja na przecięciu głównych szlaków komunikacyjnych oraz aktywność 

gospodarcza mieszkańców, stymulowana przez targi i jarmarki, których znaczenie 

ugruntowała kilkusetletnia tradycja ich organizowania. Do dzisiejszego dnia w 

Wodzisławiu Śląskim istnieje silne rzemiosło, które w dużym stopniu daje zatrudnienie 

mieszkańcom.    

     Zmianę oblicza gospodarczego Ziemi Wodzisławskiej przyniosło pojawienie się pod 

koniec XVIII i na początku XIX wieku przemysłu wydobywczego i hutniczego. 

Odkrycie pokładów węgla kamiennego dało początek uruchomieniu na przełomie tych 

stuleci pierwszych okolicznych kopalń. Budowie kopalń towarzyszyła budowa dróg 

kolejowych. W okresie międzywojennym przybywało inwestycji gospodarczych. 

Przykładem może być budowa Państwowej Fabryki Wyrobów Tytoniowych oraz Młyna 

Parowego w Wodzisławiu Śląskim. 

     Po powojennej odbudowie, w 1954 roku, powstał Powiat Wodzisławski, któego 

rozwój był ściśle związany z rozwojem górnictwa węglowego. 

     Wodzisław Śląski jest miastem powiatowym, w związku z czym na jego terenie 

znajduje się siedziba Starostwa Powiatowego oraz szeregu instytucji obsługujących 

mieszkańców miast i gmin należących do powiatu wodzisławskiego. 

     Wodzisław Śląski posiada znaczny potencjał gospodarczy gwarantujący jego 

dynamiczny rozwój. 

 

 

                                                
91 Aneks opracowany na podstawie http://www.umwodz.rubikon.pl 
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  8.   Summary 
 
Company and shop names in Wodzisław Śląski 
 

      The thesis aims at an analysis of the company and shop names in Wodzisław Śląski. 

I chosen that city because I am one of the citizens. I chosen the most characteristics, in 

my opinion, names of  companies and shops in Wodzisław Śląski. I was interested in: 

how should company and shop names be chosen, is the name importent?  

      The onomastic material has been diveded into groups. I found out that the names 

chosen from a set of the already existing proper nous as: personal names, family names. 

More of them are the names „corresponding to first name, which are often perceived as 

foreign, new, and rare on Polish ground.”92  

      Among company and shop names I found many names consisting of 2 shorts 

components. 

      I saw also tendency to give foreign names, both genetically and structurally, 

especially Anglicisms. Such names are „realistically motivated, containing an element 

of advertising”93. Some of them „prove a connection with the language of emotional 

values”.94 Popular are also names which evoking the Greek or Roman mythologies, 

geographical names etc.   

     I try to check general trend and how names of companies and shops in Wodzisław 

Śląski are connected with that trend. Many of that names are very trendy. I fund out as 

well that company and shop names were changing during last 20 years. 

      The most impotent for good company and shop name should: 

 

• Evoke positive associations. 

• Be easy to pronounce and remember. 

• Be distinctive. 

   

 
 
 
                                                
92 Adam Siwiec, Nazwy agencji towarzyskich (na materiale ogłoszeń prasowych) /w:/ Onomastyka polska 
a nowe kierunki językoznawcze, pod red. M. Czachorowskiej i Ł. Szewczyk, Bydgoszcz 2000, s.192 
93 j.w 
94 j.w 
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