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Zasłużeni dla miasta. O mikrosystemie plateonimicznym Opola

1. Wprowadzenie

Nazewnictwo miejskie Opola stanowi wyraz szczególnego hołdu złożone-
go lokalnym bohaterom. Miejska toponimia od dawna upamiętnia zasłużonych: 
książęta, duchownych, działaczy społeczno-politycznych, uczonych, a wreszcie 
artystów. Celem tego artykułu jest prezentacja najważniejszych tendencji nazew-
niczych związanych z regionalną historią, a także ukazanie wpływu nazw upa-
miętniających wybitne postaci historyczne na współczesny obraz miasta. Wydaje 
się, iż toponimii nie należy ukazywać jedynie z perspektywy kategorii funkcjonal-
ności i pragmatyzmu, obecnie przestała bowiem ona służyć jedynie celom orien-
tacyjnym. Dowód powyższej tezy stanowi niniejsza – obejmująca swym zakre-
sem dość wąski dział toponomastyki – analiza nazw memoratywnych. 

Elementom lokalnym w systemie nazewniczym Opola poświęcono dotych-
czas sporo miejsca w refleksji badawczej – na ten temat powstało uprzednio kilka 
monografii dotyczących sylwetek wybitnych działaczy i autorytetów pochodzą-
cych z terenu Śląska Opolskiego. Wskutek licznych przemian społeczno-kultu-
rowych treść wspomnianych publikacji dziś nieco się już zdezaktualizowała1. 
Nowsze, powstałe w ostatnim dziesięcioleciu, odnoszą się zaś do całej opolskiej 
urbanonimii, posiadając tym samym zdecydowanie obszerniejszy zasięg. Niniej-
sza interpretacja ma zatem na celu aktualizację treści tych pierwszych, a jedno-
cześnie zawężenie zakresu drugich.

Obiektem zamieszczonych w artykule dociekań uczyniono nazwy opolskich 
ulic, a także placów, osiedli i budynków użyteczności publicznej, w których wy-
korzystano antroponimy związane z osobami zasłużonymi dla regionu. Współ-
czesne toponimy to znak dawnej propagandy czy obowiązującej niegdyś mody 
nazewniczej, a jednocześnie wyraz przekonań obecnych mieszkańców miasta. 
Zaprezentowana refleksja pozwala dostrzec obowiązujące orientacje i kierunki 

1 Mam tu na myśli przede wszystkim pracę I. Kuźniewskiego [1974].
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myślenia, regionalne antagonizmy, a także utrwalone w lokalnej społeczności ste-
reotypy. Poniższe spostrzeżenia to zatem nie tylko analiza mianownictwa miej-
skiego, lecz także rodzaj komentarza aktualnych wydarzeń i problemów nazewni-
czych, z jakimi dziś boryka się region opolski.

2.  Opole – etymologia nazwy

Poprzez wieloletnią tradycję i historię Opole wpisuje się w poczet najstar-
szych polskich miast. Pierwsze wzmianki na temat istnienia grodu o takiej nazwie 
pochodzą z XIII w. i pozwalają domniemywać, że wówczas stanowił on centrum 
tejże jednostki terytorialnej [Rymut 1987: 173]. Prawdopodobnie posiadał rów-
nież wysoką rangę i kluczowe znaczenie, albowiem tego typu nazwa odnosiła się 
do wielu istniejących ówcześnie ośrodków organizacji życia społecznego, wtór-
nie zaś nadana została najważniejszym z nich. Pochodzenie owej nazwy ściśle 
wiąże się zatem z dawnym sposobem terytorialnego układu przestrzeni. Jak po-
dają źródła, odnotowywany w średniowieczu, ale niestosowany już dzisiaj wyraz 
opole oznaczał niegdyś jednostkę administracyjną, czyli wspólnotę terytorialną 
obejmującą kilkanaście osad o ściśle określonym zakresie obowiązków i praw 
[ibidem]. Etymologicznie wyraz o-pol-Ъje związany był z wyrazem pole i ozna-
czał ‘przestrzeń otoczoną polami’ [Borek 1989: 45]. W jednej z prac poświęco-
nych współczesnej urbanonimii pojawia się również wzmianka na temat istnienia 
utrwalonych w świadomości społecznej etymologii ludowych. Zgodnie z niektó-
rymi przekazami, założycielem osady był rycerz Apolonius, od imienia którego 
nazwana została ona pierwotnie Apolonią, następnie Opolonią i Opolią. Inna in-
terpretacja dotyczy licznych na tym terenie topoli, od których wywodziłaby się 
nazwa Populia, następnie Popolia oraz Opolia. Do dziś największą popularnością 
cieszy się jednak ludowa legenda opisująca wyprawę na polowanie księcia Lesz-
ka, syna Kraka2, który zabłądził w lesie, a wydostawszy się z niego, krzyknął: 
O, pole! Jego okrzyk miał stać się późniejszą nazwą znajdującego się w pobliżu 
grodu [Choroś, Jarczak 2010: IX]. Podane powyżej etymologie ludowe nie posia-
dają jednak uzasadnienia naukowego. 

Pierwsze nazwy opolskich ulic pojawiły się prawdopodobnie wraz z lokacją 
miasta. Wzmiankę o nich odnaleźć można w późniejszych – pochodzących z po-
czątku XV stulecia – dokumentach, poświadczających istnienie siedmiu ulic i pla-
ców na terenie Opola. Późniejszy wzrost ich liczby determinowany był zmianami 
administracyjno-społecznymi, a także stopniowym poszerzaniem się terytorium 
miejskiego. Początek XIX w. wciąż obfitował w nazwy o charakterze nieoficjal-
nym, z których jedynie dziewiętnaście wiązało się z położonymi na tym terenie 

2 Według niektórych podań był to wywodzący się z linii Piastów książę Bolko. 
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ulicami i placami. Zasadniczą zmianę takiego stanu przyniósł dopiero przełom 
XIX i XX stulecia, kiedy to liczba nazw ulic wzrosła wskutek postępujących 
zmian urbanizacyjnych oraz rozwoju aglomeracji miejskiej [ibidem: XI–XXIV]. 
Obecnie Opole liczy około siedmiuset nazw ulic i placów, z których pokaźna – 
obejmująca ponad sto toponimów – grupa odnosi się do zapisanych chlubą na 
kartach historii Opolszczyzny działaczy. Dokładna analiza opisywanego mikro-
systemu plateonimicznego pozwala na stworzenie typologii, w zakresie której 
umieścić należy następujące rodzaje nazw: 

a) nawiązujące do wczesnej historii Śląska Opolskiego poprzez odniesienie 
do sylwetek książąt opolskich linii Piastów; 

b) wywodzących się od nazwisk regionalnych działaczy ruchu narodowego 
i społecznego;

c) związanych z duchowieństwem i działalnością ekumeniczną;
d) upamiętniające postaci uczonych;
e) będące wspomnieniem animatorów kultury i artystów.
Wskazana kategoryzacja to rezultat licznych przeobrażeń historycznych, poli-

tycznych i kulturowo-społecznych, jakie dokonały się na wskazanym terenie. Nie-
wykluczone, że na przestrzeni dziejów opisywany system nazewniczy ulegał także 
wpływom działalności propagandowej lub – przeciwnie – stanowił efekt popraw-
ności politycznej. Owo nazewnictwo to zatem obszar inicjatywy publicznej czy po-
wszechnej aprobaty, a niekiedy także przedmiot krytyki i kontrowersji3 [Jarczak 
2007: 113–129]. Stąd, upamiętniając enigmatyczne po latach sylwetki uznanych 
reprezentantów środowiska opolskiego, stanowi ono – może niekiedy nieco prze-
brzmiałe i pretensjonalne, ale jedyne w swoim rodzaju – signum temporis.

3.  Opolskie nomina priopria jako świadectwo historyczne

Charakterystyczną dla terytorium Śląska Opolskiego tendencją nazewniczą 
wydaje się obecność antroponimów związanych z rządzącymi na tym terenie 
książętami linii Piastów. Sprawując swą władzę przez blisko dwieście lat, ów ród 
możnowładców znacząco przyczynił się do rozwoju aglomeracji miejskich sytu-
owanych w obrębie wskazanego obszaru. Pozostałościami po przedstawicielach 
tejże dynastii wydają się nie tylko regionalne zabytki, na czele z zachowaną po 
dziś dzień Wieżą Piastowską, lecz także ulice Opola, w których nazwach wciąż 
pobrzmiewają historyczne echa. Spośród nich należy wyróżnić ulice: Biskupa 
Jana Kropidły, Księcia Jana Dobrego, Bolka II, a także deptak Władysława II 
Opolczyka. Imieniem księcia Bolesława II opolskiego opatrzono również malow-
niczą wyspę sytuowaną w południowej części miasta. Wskutek przeprowadzone-

3 Wiąże się to przede wszystkim z przemianowywaniem ulic w okresie powojennym. 
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go w 2004 r. głosowania miejskiego przemianowana została ona z Bolkowej Kępy 
na Wyspę Bolko, co jest zgodne z formą funkcjonującą w języku potocznym. Ono-
mastycznym śladem rządów możnowładców na terenie Opolszczyzny są również 
nazwy upamiętniające bohaterów zbiorowych, m.in.: Książąt Opolskich, Piastów, 
Piastowska czy Odrowążów4.

4.  Toponimia dokumentująca działalność ruchu  
społeczno-narodowego

Najliczniejszą grupę obiektów toponimicznych motywowanych memora-
tywnie stanowią nazwy wywodzące się od nazwisk lokalnych aktywistów dzia-
łających na rzecz polskiego ruchu narodowo-wyzwoleńczego. Co ciekawe, ze 
względów pragmatycznych większość owych onimów nadana została ulicom 
bezpośrednio ze sobą sąsiadującym, tworząc tym samym osiedle5. Analiza tego 
rodzaju nazw pozwoliła wyodrębnić następujące grupy motywacyjne: 

a) związane z postaciami zasłużonymi działalnością narodową i społeczną 
oraz postawą propolską: Jana Augustyna, Augusta Bassego, Arki Bożka, Leona 
Czogały, Józefa Glogego, Gomołów, Leona Powolnego, Stanisława Spychalskiego;

b) powiązane z postaciami aktywistów z okresu powstań śląskich: Jana 
Adamka, Franciszka Buhla, Alojzego Dambonia, Teodora Glenska, Karola Grze-
sika, Romana Horoszkiewicza, Jana Kani, Szymona Koszyka, Roberta Morysa, 
Piotra Niedurnego, Jana Wawrzynka, Józefa Wieczorka, Jana Wyglendy;

c) nawiązujące do działaczy plebiscytowych: Józefa Barona, Walentego Bia-
sa, Augustyna Kośnego, Jana Kwoczka, Piotra Pampucha, Franciszka Poliwody6; 

d) upamiętniające przedstawicieli organizacji na rzecz wolności i społeczeń-
stwa, w tym również młodzieży i środowiska akademickiego: Józefa Cygana, Jó-
zefa Dobisa, Wiktora Gorzołki, Heleny Gozdek, Stanisława Grzonki, Franciszka 
Myśliwca, Piotra Panzy, Władysława Planetorza;

e) dokumentujące obecność reprezentantów ruchu ludowego i robotniczego: 
Jana Kasperka, Krystiana Minkusa, Marka z Jemielnicy7, Jana Wiktora;

f) tożsamych z ruchem narodowym i społecznym poprzez działalność pu-
blicystyczną: Bronisława Koraszewskiego, Wojciecha Korfantego, Franciszka 

4 Na cześć tego średniowiecznego rodu nazwano również wieś Odrowąż położoną w odległości 
trzydziestu kilometrów od Opola w gminie Gogolin.

5 Osiedle to sytuowane jest w dzielnicy Opola, zwanej Groszowicami i dziś można tam 
spotkać około piętnastu ulic, którym patronują działacze ruchu narodowego na Śląsku.

6 Nawiązaniem do tego typu wydarzenia, a więc poniekąd i upamiętnieniem jego działaczy, 
jest również ulica Plebiscytowa. 

7 Niegdyś była to ulica Marka z Imielnicy i taka adnotacja w niektórych miejscach figuruje 
dziś [Choroś, Jarczak 2010: 67].
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Kurpierza, Józefa Lompy, Jana Łangowskiego, Adama Napieralskiego, Edmunda 
Osmańczyka; 

g) upamiętniające bohaterów zbiorowych: Strzelców Bytomskich, Powstań-
ców Śląskich, Skautów Opolskich8. 

Dowodem na znaczenie historii w życiu współczesnych mieszkańców mia-
sta jest nie tylko szereg ulic upamiętniających lokalnych działaczy, lecz także, 
sytuowany w centrum miasta, pomnik poświęcony „Bojownikom o polskość Ślą-
ska Opolskiego”9. Ów piętnastometrowy monument to symbol polskości, uporu 
i siły, przedstawiający siedzącą na żubrze kobietę – uosobienie bogini zwycię-
stwa, Nike10. Zdaniem Kazimierza Ożoga, pomnik ten jest „elementem oficjalnej 
propagandy lat powojennych, szukającej – z mniejszym lub większym powodze-
niem – mniej lub bardziej oczywistych śladów polskości ziem, przyłączonych po 
1945 roku” [Ożóg 2012: 43–47]. 

5.  Nazewnictwo miejskie o charakterze duszpasterskim 
i ekumenicznym

Istotny komponent onomastycznej sieci opolskich ulic stanowią toponimy 
o charakterze duszpasterskim i ekumenicznym. Wśród nich wymienić należy uli-
ce imienia: ks. Stefana Baldego, ks. Porscha, ks. Alojzego Ligudy i ks. Franciszka 
Rudzkiego. Warto dodać, iż w ten sposób duchowni uhonorowani zostali nie tylko 
za swą posługę kapłańską, lecz także za tożsamą z tradycjami ruchu wyzwolenia 
narodowego postawę społeczną oraz działalność na rzecz zrównoważonego roz-
woju regionu opolskiego. Wskazana kategoria obejmuje następujące nazwy ulic: 
ks. Norberta Bonczyka, ks. Konstantego Damrota, ks. Bolesława Domańskiego, 
ks. Jana Dzierżona, ojca Edwarda Frankiewicza, ks. Czesława Klimasa, kard. 
Bolesława Kominka, ks. Karola Koziołka i ks. Pawła Stalmacha, a także plac 
miejski imienia ks. Józefa Szafranka. Rezultatem inicjatywy publicznej stało się 
z kolei utożsamienie jednej z uliczek z postacią ojca Józefa Czaplaka. Pamięć 
o wieloletnim duszpasterzu akademickim parafii Najświętszego Serca Pana Jezu-
sa w Opolu, zaowocowała powszechnym wnioskiem o nadanie jego imienia ulicy 
znajdującej się w pobliżu osiedla akademickiego11. 

8 Obok ulic upamiętniających nazwy organizacji pojawia się również ulica 10. Sudeckiej 
Dywizji Zmechanizowanej, która w latach 1950–1999 stacjonowała w Opolu.

9 Pomnik pierwotnie poświęcony był „Bojownikom o wolność Śląska Opolskiego”. Nazwa 
została zmieniona ze względu na poprawność polityczną. Monument odsłonięto 9 maja 1970 r.

10 Wśród mieszkańców Opola pomnik ten znany jest bardziej jako: Baba na byku, Baba na 
koniu, Helga. Nazwą oficjalną jest Opolska Nike.

11 Tę inicjatywę zorganizowano w 1998 r. 
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6.  Uczeni w opolskim systemie plateonimicznym

Monika Choroś i Łucja Jarczak zauważają, że „w okresie międzywojen-
nym dotarły do Opola idee nowoczesnych rozwiązań osiedli mieszkaniowych 
i nadawanie całym kompleksom ulic nazw jednego typu znaczeniowego” [Cho-
roś, Jarczak 2010: 18]. Ten nowoczesny trend tożsamy był wówczas z projektem 
Andrzeja Żabińskiego – polityka i działacza partyjnego, I sekretarza Komitetu 
Wojewódzkiego PZPR w Opolu, który na opolskiej Półwsi próbował stworzyć 
dzielnicę profesorską. Niegdyś można było więc tutaj spotkać ulice: Pedago-
gów, Polonistów, Fizyków, Matematyków czy Naukowców. Owa tendencja na-
zewnicza nie znalazła jednak zbyt wielu zwolenników i już po jedenastu latach – 
w 1993 r. – upadła wraz z koncepcją Żabińskiego [ibidem: 44]. Jej pozostałością 
wydaje się obecność w nowszej warstwie nazewniczej onimów odnoszących się 
do reprezentantów opolskiego środowiska naukowego. Stąd ulice: Stanisława 
Bronicza, Henryka Borka, Józefa Kokota, Stanisława Kolbuszewskiego, Oswal-
da Matei, Stefanii Mazurek, Stanisława Rosponda i Witolda Taszyckiego. W po-
czet wpisać można także mikrotoponimy związane z przedstawicielami środo-
wiska medycznego – mowa o ulicach imienia Franciszka Gabriela, Andrzeja 
Mielęckiego czy Sergiusza Mossora. 

7.  Toponimia w hołdzie artystom

Charakterystycznym dla opisywanego regionu rysem nazewniczym wydaje 
się ponadto obecność toponimów upamiętniających wybitnych artystów i zasłu-
żonych animatorów kultury. W opolskim mikrosystemie plateonimicznym do-
strzec można bowiem nomina priopria: 

a) upamiętniające sylwetki artystów w zakresie malarstwa i rzeźby: Jana 
Cybisa, Xaverego Dunikowskiego;

b) pochodzące od nazwisk czołowych przedstawicieli literatury regional-
nej: Wincentego Hlouszka, Jana Nikodema Jaronia, Jana Kani, Jana Kaspro-
wicza12, Rafała Urbana, Stanisława Wasylewskiego, Jana Wiktora, Bogumiła 
Wyszomirskiego; 

c) związane z sylwetkami animatorów kultury i działaczy społeczno-kul-
turalnych: Fryderyka Kremsera, Karola Musioła, Emanuela Smolki czy Jakuba 
Wilczka; 

12 Ten czołowy przedstawiciel literatury Młodej Polski związany był z Opolszczyzną w okre-
sie burzliwej młodości. Do dziś nie wiadomo jednak, czy nadanie jego imienia jednej z opolskich 
ulic stanowi upamiętnienie tegoż związku czy hołd dla jego talentu pisarskiego.
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d) wywodzące się od nazwisk artystów reprezentujących działalność sce-
niczną, szczególnie w zakresie muzyki klasycznej: Józefa Elsnera13, Stefana 
Stroiń skiego, Jana Szczeszyńskiego; 

e) nawiązujące do artystycznej działalności gwiazd estrady – szczególnie 
powiązanych z Krajowym Festiwalem Polskiej Piosenki: Marka Grechuty, Anny 
Jantar, Agnieszki Osieckiej14. 

8.  Wnioski

Jak sygnalizowano w toku powyższej refleksji, w opolskiej urbanonimii 
zaobserwować można obecność kolorytu lokalnego. Miejska toponimia obej-
muje bowiem nazwy ulic upamiętniających zasłużone dla regionu postaci: 
od średniowiecznych możnowładców poprzez późniejszych aktywistów poli-
tyczno-społecznych oraz uczonych aż po animatorów kultury i artystów. Za-
mieszczone powyżej spostrzeżenia zawierają analizę najistotniejszych spośród 
współcześnie występujących tendencji nazewniczych. Rozważania te uwzględ-
niają zarówno wpływ realiów historycznych, jak i aktualne kierunki orientacji 
społecznych, stając się rodzajem komentarza zjawisk nie tylko językowych. Ni-
niejsza interpretacja wskazuje na kluczowe zagadnienia związane ze współcze-
snym obrazem opolskiej urbanonimii – stąd jej pobieżny, skrótowy charakter. 
Niewykluczone, że owa tematyka wciąż domaga się szerszego i bardziej precy-
zyjnego opracowania. 
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308 Agnieszka Wojcieszek

Agnieszka Wojcieszek

Meritorious citizens. Some notes on the Opole urban nomenclature 
microsystem

(Summary)

The Opole urban nomenclature has for many years been a space of special homage paid to 
the local heroes. Taking into account this fact, in my research I have concentrated on Opole streets, 
squares, buildings and estates named after persons associated with this region. The analysis covered 
not only outstanding historical personalities, but also contemporary authorities – writers, politicians 
and scientists. The purpose of this paper was to present the most important nomenclature trends 
associated with the regional history and to show the impact of names commemorating prominent 
historical figures on the contemporary image of Opole. This urban nomenclature microsystem con-
sisting of about one hundred proper names was presented against the background of current events 
and terminology problems faced by the Opole region. This subject seems to be of importance in the 
light of the ongoing cultural-ethnic differentiation and political disputes in Opole Silesia.

Słowa kluczowe: nazwy miejscowe, mikrosystem plateonimiczny, toponimy, urbanonimia.

Key words: place names, nomenclature microsystem, toponyms, urbanonyms. 




