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Szóstego listopada 2019 r. minęła 60. rocznica powstania Oddziału Gdańskiego 
Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego. Choć został on powołany w 1959 r., 
historia Oddziału Gdańskiego TMJP jest dużo dłuższa, w dwudziestoleciu 
międzywojennym istniało bowiem założone przez Władysława Pniewskiego 
Koło Miłośników Języka Ojczystego, którego kontynuację stanowi Oddział.

Przez 60 lat działalności Oddziału jego członkowie i sympatycy wygło-
sili łącznie 1142 referaty – na comiesięcznych otwartych spotkaniach oraz 
organizowanych bądź współorganizowanych przez Oddział sesjach i kon-
ferencjach. Tematyka odczytów była bardzo różnorodna: dotyczyła nie 
tylko języka polskiego, lecz także kaszubszczyzny oraz innych języków czy 
języka w ogóle. Z jednej strony wiązała się z zainteresowaniami członków 
Oddziału i wygłaszających referaty gości, z drugiej – odpowiadała na potrzeby 
środowiska. Najważniejszą potrzebą była popularyzacja wiedzy o popraw-
ności i kulturze języka polskiego. Członkowie Oddziału Gdańskiego TMJP 
odpowiadali na nią w rozmaity sposób: prowadząc od 1973 r. Telefoniczną 
Poradnię Językową (działającą do dziś, co jest fenomenem na skalę całej 
Polski!), organizując liczne odczyty popularnonaukowe skierowane m.in. do 
młodzieży szkolnej (np. cykl Mówię, więc jestem, którego trzecia odsłona była 
emitowana w Edukacyjnej Telewizji Kablowej), wydając książki (np. Poradnia 
językowa, słucham?, Gdańsk 2016) czy sprawując merytoryczny nadzór nad 
Powiatowym Konkursem Ortograficznym organizowanym przez Liceum 
Katolickie Collegium Marianum w Pelplinie.

Oddział Gdański TMJP to nie tylko podejmowane działania, lecz także 
biorący w nich udział ludzie. Pierwszym jego przewodniczącym, aż do 1985 r., 
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był Bogusław Moroń; kolejni to: Hubert Górnowicz, Jerzy Treder, Bogusław 
Kreja, Edward Breza, Jolanta Maćkiewicz, Jolanta Kowalewska-Dąbrowska, 
Ewa Rogowska-Cybulska i Alicja Pstyga. Spośród tych wybitnych postaci na 
szczególną uwagę zasługuje zmarła w roku 60-lecia Oddziału Gdańskiego 
TMJP prof. Ewa Rogowska-Cybulska – w ostatnich latach pełniąca funkcję 
wiceprzewodniczącej Oddziału Gdańskiego TMJP. Razem z nami miała Ona 
świętować jubileusz organizacji, której idee i działalność były Jej szczególnie 
bliskie. Los chciał jednak inaczej…

Niniejszy tom jest zbiorem 24 tekstów przygotowanych specjalnie z okazji 
60-lecia Oddziału Gdańskiego TMJP przez jego członków i sympatyków. 
Znalazły się tu artykuły zebrane w kilku kręgach tematycznych: słowotwór-
stwo onomastyczne, kultura języka, język mediów, leksyka i semantyka, 
język utworów literackich i tekstów kultury oraz kaszubszczyzna literacka, 
które z jednej strony są najczęściej podejmowane na spotkaniach Oddziału, 
z drugiej zaś wpisywały się w zainteresowania badawcze Profesor Ewy 
Rogowskiej-Cybulskiej. Tom otwiera Jej artykuł Motywy „ptasie” w etymo-
logiach ludowych nazw miejscowości, wydany po raz pierwszy w recenzo-
wanym zbiorze (wcześniej został on opublikowany na stronie internetowej 
Interdyscyplinarnego Koła Naukowego Doktorantów FSD UG i post mortem 
w zeszycie specjalnym czasopisma „Język – Szkoła – Religia” (2019, nr 0) 
poświęconym pamięci Autorki).

Publikację tę oddajemy do rąk czytelników w szczególnym roku – roku 
ważnych okrągłych rocznic: 100-lecia Towarzystwa Miłośników Języka 
Polskiego i 50-lecia Uniwersytetu Gdańskiego, a  także roku, w którym 
ze względu na panującą pandemię po raz pierwszy od 60 lat byliśmy zmuszeni 
zawiesić na kilka miesięcy działalność Oddziału. Mamy nadzieję, że tom ten 
znajdzie uznanie wśród miłośników języka polskiego.

Gdańsk 2020 r.
Alicja Pstyga 

(przewodnicząca Oddziału Gdańskiego TMJP)

Lucyna Warda-Radys 
(zastępca przewodniczącej Oddziału Gdańskiego TMJP)

Joanna Ginter 
(sekretarz Oddziału Gdańskiego TMJP)



PAMIĘCI 
PROF. EWY ROGOWSKIEJ-CYBULSKIEJ





13

Ewa Rogowska-Cybulska

Ewa Rogowska-Cybulska

Motywy „ptasie” 
w etymologiach ludowych nazw miejscowości

Motywy „ptasie” w etymologiach ludowych nazw miejscowości

Temat ten nawiązuje do wystąpienia inaugurującego sesję z cyklu „Bestia-
rium” (Uniwersytet Gdański, 2011 r.), poświęconą kotu, mianowicie do 
odczytanego wówczas tekstu Hermenegildy Latawiec, czyli zmarłego w 1986 r. 
Profesora Huberta Górnowicza, pt. Kociewie i jego koci toponimiczny mikro-
typ1. Tekst ów stanowi pastisz rozprawki onomastyczno-etymologicznej, 
objaśniającej m.in. powstanie nazwy regionu Kociewie i nazwy miejscowej 
Kocimierz autorskimi etymologiami ludowymi, obudowanymi argumentami 
quasi-naukowymi, w tym quasi-językoznawczymi i quasi-historycznymi. Mój 
artykuł, podobnie jak znakomita rozprawka H. Górnowicza, poświęcony jest 

1 Tekst, pierwotnie opublikowany w postaci maszynopisu powielanego, został prze-
drukowany w książce pt. Z dziejów językoznawstwa polonistycznego w Wyższej Szkole Peda-
gogicznej w Gdańsku i na Uniwersytecie Gdańskim (1947–2005), Gdańsk 2006, s. 457–460. 
Znajduje się on również na stronie internetowej Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu 
Gdańskiego (https://fil.ug.edu.pl/wydzial/instytuty_i_katedry/instytut_filologii_polskiej/
jezykoznawstwo_polonistyczne/jezykoznawstwo_na_wesolo).
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wybranym etymologiom ludowym wywodzącym polskie nazwy miejscowe 
od nazw zwierząt stanowiących główny obiekt zainteresowania uczestników 
niniejszej konferencji, z tym że analizowane etymologie ludowe są auten-
tyczne, a ich analiza nosi przynajmniej znamiona analizy językoznawczej.

Etymologia ludowa, zwana też etymologią asocjacyjną, naiwną, nie-
naukową, potoczną i synchroniczną, a także pseudoetymologią i reinterpreta-
cją etymologiczną2, definiowana jest zazwyczaj – jak czyni to na przykład Józef 
Reczek w Encyklopedii języka polskiego – jako zjawisko polegające „na tym, 
że ludzie kojarzą sobie, często błędnie, jakieś dwa wyrazy, które genetycznie 
nic wspólnego ze sobą nie mają, i wywodzą jeden od drugiego” (Reczek 
1992: 77). Jednak w odniesieniu do toponimów, choć się o tym nie pisze 
wprost, na ogół rozumie się to zjawisko szerzej, na przykład tak, jak definiuje 
je Teresa Kostkiewiczowa w Słowniku terminów literackich, mianowicie jako 
„błędne, sprzeczne z dokumentacją językoznawczą wyjaśnienie pochodzenia 
określonego wyrazu” (Kostkiewiczowa 1988: 132). Różnica między błędnym 
objaśnianiem pochodzenia danego wyrazu a jego objaśnianiem za pomocą 
wyrazu, który nie ma z nim genetycznie nic wspólnego, dotyczy sytuacji, 
gdy podstawę nominacyjną dawnego wyrazu w świetle etymologii ludowej 
łączy jednak z jego podstawą nominacyjną w świetle etymologii naukowej 
jakiś związek genetyczny (Rogowska-Cybulska 2013; zob. też: 2012 a, b, c, d).

Okazuje się, że wbrew intuicyjnym przypuszczeniom motywy ptasie 
czy – patrząc bardziej z perspektywy językowej – nazwy należące do pola 
leksykalno-semantycznego ptaków (zwłaszcza nazwy gatunków ptaków, nazwy 
miejsc zamieszkiwanych przez ptaki i nazwy ptasich odgłosów) stosunkowo 
często w świetle etymologii ludowej stanowią podstawę nominacyjną polskich 
nazw miejscowych. W zasadzie powinnam wybrane w ten sposób nazwy 
miejscowe omówić, klasyfikując je na przykład ze względu na przynależność 
do określonego subpola leksykalno-semantycznego ich etymonu (wyrazu 
lub pierwiastka, od którego został utworzony dany wyraz) lub ze względu 
na stosunek pierwotnej (rzeczywistej) podstawy motywacyjnej do wtórnej 
(rzekomej) podstawy motywacyjnej, jednak przegląd tych nazw zacznę od 
dwu toponimów, których etymologie ludowe były lub są szczególnie ważne dla 

2 Do najważniejszych prac poświęconych etymologii ludowej w języku polskim należą: 
Karłowicz 1878; Malinowski 1885, 1888, 1891; Kruszewski 1967; Cienkowski 1972; Baudouin 
de Courtenay 1984; Michow 2008.




