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The paper deals with the important, but not yet researched problem of new regions that emerged in
the territories annexed to Poland after the Second World War. The removal of native inhabitants and
settlement of Polish people created a radically new situation and new societies. Moreover, those
large territories are varied, because people from different regions of prewar Poland came in different
proportions. Then there is a need to investigate those areas and to point out new local communities.
The best way to achieve this may be a research of surnames that are both strongly regional and relevant to social identity. Therefore the paper analyzes this criterion, counting the kinds of surnames
originating from Greater Poland in major cities. Next it shows how those names are clustered into
five distinct regions of the so-called West and North Territories.
Miãosz Skrodzki, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Instytut Etnologii i Antropologii
Kulturowej, ul. ģw. Marcin 78, 61-809 Poznaę, Poland.

Po zakoęczeniu II wojny Ĥwiatowej Polska przeİyãa ogromnĈ zmianč terytorialnĈ oraz masowĈ migracjč na niespotykanĈ skalč. Niemal caãa ludnoĤþ ziem naleİĈcych przedtem do Niemiec opuĤciãa swe rodzinne strony,
a na ich miejsce przybyãa znaczna czčĤþ mieszkaęców przedwojennej Polski.
W ten sposób obszar porównywalny z powierzchniĈ Czech staã sič widowniĈ powstawania nowego spoãeczeęstwa, które przez swoje wymieszanie
przybraão cechy zbliİone do ogóãu Polaków. RównoczeĤnie powstawaãy
nowe spoãecznoĤci lokalne, które róİniãy sič mičdzy sobĈ proporcjami osadników z róİnych regionów (Sienkiewicz, Hryciuk (red.) 2008; Eberhardt
2010). W ten sposób powstaã niezwykle ciekawy teren dla badaę, wymagajĈcy stawienia czoãa nowym problemom i zastosowania nowych narzčdzi. Dotychczas teren ten pozostaje jednak niedostatecznie zbadany, a regionalne
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podziaãy w jego obrčbie sĈ tematem szczególnie zaniedbanym (Nitsch 1957;
Gajek 1961, 1976; Urbaęczyk 1962; Bohdanowicz 1987; Dejna 1993; Reichan,
WoĮniak 2004). Niniejszy artykuã stanowi próbč przyjrzenia sič temu wielkiemu obszarowi, rozciĈgajĈcemu sič od póãnocnego wschodu kraju, poprzez póãnocny zachód, aİ po poãudniowy zachód, i wskazania odrčbnoĤci
regionalnych. Nie jest to jeszcze spojrzenie kompleksowe, ale swoista próba
oparta na wičkszych miastach tego obszaru jako na punktach orientacyjnych
i pomiarowych, które prawdopodobnie wskazujĈ Ĥrednie wartoĤci dla okolicznych obszarów. W ten sposób dzieão badania regionalizacji moİe byþ
rzetelnie kontynuowane, by okreĤliþ ogólne ramy, które nastčpnie moİna
bčdzie uzupeãniaþ o szczegóãowe analizy lokalnych spoãecznoĤci. Celem jest
zatem wskazanie róİnic makroregionalnych w ramach rozciĈgajĈcych sič na
setki kilometrów Ziem Zachodnich i Póãnocnych. Zarazem bčdzie to waİny
przyczynek do analizy samych miast, gdyİ i one stanowiĈ swoisty mikrokosmos, choþ w tym przypadku podziaã pomičdzy nimi a prowincjĈ jest
mniejszy niİ zazwyczaj, bo i tu, i tam praktycznie caãa ludnoĤþ przybyãa
w wyniku masowej migracji.
Kryterium wyznaczania spoãecznej specyfiki bčdĈ w tym przypadku
nazwiska. Ich znaczenie dla toİsamoĤci kulturowej i regionalnej byão podnoszone juİ wielokrotnie, ale jak dotĈd brakão danych, które mogãyby byþ
wykorzystane do sformuãowania wiĈİĈcych wniosków (Taszycki 1924; Rospond 1967; Bubak 1986; Bystroę 1993; Kaleta 1998; Rymut 1999-2002; Breza
2000-2004; Skowronek 2001). W ostatnim czasie, dzički Powszechnemu Elektronicznemu Systemowi Ewidencji LudnoĤci, staão sič to jednak moİliwe.
Najpeãniejsze dane pozyskaã i opublikowaã Kazimierz Rymut, który podaã
frekwencjč wszystkich nazwisk w kaİdym z obecnych powiatów (Rymut
2003). W ten sposób moİna zbadaþ proporcje nazwisk róİnych typów, pochodzĈcych z róİnych regionów przedwojennej Polski, we wszystkich miastach na prawach powiatu, których na badanym obszarze jest 18. SĈ to kolejno, zaczynajĈc od póãnocnego wschodu: Olsztyn, ElblĈg, Gdaęsk, Sopot,
Sãupsk, Koszalin, ģwinoujĤcie, Szczecin, Gorzów Wielkopolski, Zielona Góra, Legnica, Jelenia Góra, Waãbrzych1, Wrocãaw, Opole, Gliwice, Zabrze
i Bytom. SpoĤród nich trzy najwičksze (Gdaęsk, Szczecin i Wrocãaw) liczĈ
powyİej 400 tys. mieszkaęców, dwa najmniejsze (Sopot i ģwinoujĤcie) okoão
40 tys., a pozostaãe przewaİnie nieco ponad 100 tys. – jedynie Olsztyn i trzy
miasta konurbacji górnoĤlĈskiej majĈ okoão 200 tys. mieszkaęców (Rymut
2003: 10-17). Róİnice te sĈ o tyle waİne, İe mogĈ pomóc w procedurze
_______________
1 Obecnie Waãbrzych utraciã prawa powiatu grodzkiego, natomiast poczĈtkowo takie miaã
i sãownik Rymuta jeszcze uwzglčdnia tč jego odrčbnoĤþ.
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badania regionalizacji: miasta najwičksze jako najbardziej miarodajne powinny bowiem stanowiþ oparcie, natomiast te najmniejsze sĈ obarczone
najwičkszym ryzykiem przypadkowych wahaę.
Dla jasnoĤci badanej próby i ze wzglčdów praktycznych brane bčdĈ pod
uwagč tylko nazwiska z grupy tysiĈca najczčstszych w skali kraju, wedle
oficjalnej listy rzĈdowej upublicznionej w tym samym czasie co dane dotyczĈce powiatów (Zawadzki 2002: 292-303). Ze wzglčdu na ogrom materiaãu
w niniejszym artykule zakres badania ograniczony zostanie ponadto do tych
nazwisk, które moİna uznaþ za typowo wielkopolskie, co poprzez wykazanie niedoborów pozwoli jednak równoczeĤnie wskazaþ te miasta, gdzie napãynčãa zapewne przede wszystkim ludnoĤþ z innych regionów przedwojennej Polski. Zasadniczym problemem jest w tej sytuacji wyróİnienie tych
rodzajów nazwisk, które moİna uznaþ za wielkopolskie. PrzystčpujĈc do
tego zadania, trzeba najpierw okreĤliþ obszar, jaki z moİliwie najwičkszĈ
dozĈ prawdopodobieęstwa da sič okreĤliþ jako wielkopolski. Ogólnie przyjčtym punktem odniesienia jest tu w pierwszej kolejnoĤci województwo
o takiej nazwie. JeĤli dziĤ mówi sič o Wielkopolsce, to najpowszechniejszym
skojarzeniem jest wãaĤnie ta jednostka administracyjna. Nie pokrywa sič ona
ĤciĤle z krainĈ historycznĈ ani z regionem etnograficznym, ale moİna przyjĈþ, İe wykazuje najwičcej cech wielkopolskich (Burszta 1960-1967; Sobierajski, Burszta 1979-2005; Brencz 1996). W istocie, jej ksztaãt jest wypadkowĈ
tego, co okreĤlano mianem Wielkopolski w róİnych okresach – przed rozbiorami, pod zaborami, w mičdzywojniu oraz po wojnie. W odniesieniu do
obecnych województw nie sporzĈdzono tak obszernej listy najpopularniejszych nazwisk, jak to uczyniono na proĤbč Jarosãawa Macieja Zawadzkiego
dla caãego terytorium paęstwa. Niemniej samo Ministerstwo Spraw Wewnčtrznych i Administracji ze swej strony upublicznião skromne co prawda,
ale wystarczajĈce dla rozstrzygničcia omawianej kwestii dane. Jest to ranking dziesičciu najczčstszych nazwisk w kaİdym z województw, podajĈcy
ich frekwencjč w liczbach bezwzglčdnych. Mimo İe województwo wielkopolskie naleİy do najwičkszych i poãoİone jest blisko centrum, juİ na tym
poziomie uwidacznia sič jego specyfika (tab. 1).
Ze wzglčdu na to, İe pierwsze dziesiĈtki obu pãci róİniĈ sič jednĈ pozycjĈ, wartoĤci w nawiasach kwadratowych sĈ orientacyjne (miejsce dziesiĈte
w danej pãci pomniejszone o jednoĤþ). Odsetek podany w ostatniej kolumnie
oznacza stosunek populacji osób noszĈcych dane nazwisko w województwie wielkopolskim do populacji osób o tym samym nazwisku w caãym kraju. Przy czym istotny dla dalszych rozwaİaę jest fakt, İe procentowy udziaã
caãej populacji wielkopolskiej w populacji krajowej (dalej: PUPW – procentowy udziaã populacji wielkopolskiej) wynosiã wówczas ok. 9%.
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Tabela 1. Najczčstsze nazwiska w województwie wielkopolskim na tle Polski
Nazwisko
Nowak
Kaczmarek
Wojciechowski
WoĮniak
Kowalski
Szymaęski
Ratajczak
Michalak
Kubiak
Pawlak
WiĤniewski

Kobiety
17940
12368
6670
6476
6366
6268
5734
5493
5481
[5322]
5323

MčİczyĮni
17071
11817
6258
6258
6141
6061
5442
5290
5125
5142
[5124]

Ogóãem
35011
24185
12928
12734
12507
12329
11176
10783
10606
10464
10447

Polska
203506
61816
66361
88039
139719
89091
17280
42405
32171
45218
109855

Odsetek
17%
39%
19%
14%
9%
14%
65%
25%
33%
23%
10%

ĭródão: Zawadzki 2002; MSWiA 2004.

Zgodnie z tymi danymi najbardziej charakterystycznĈ dla Wielkopolski
grupč nazwisk stanowiĈ te odimienne z przyrostkiem -ak2. Procentowy
udziaã osób o nazwisku Michalak, Kubiak i Pawlak jest trzykrotnie wičkszy
od PUPW. Typowe dla Wielkopolski sĈ z pewnoĤciĈ równieİ nazwiska
z przyrostkiem -ak utworzone od nazw zawodów3. WoĮniak ma co prawda
mniej niİ dwa PUPW, ale za to Ratajczak bije wszelkie rekordy koncentracji.
Czterokrotnie czčstsze niİ PUPW jest nazwisko Kaczmarek, które jak widaþ,
niebezzasadnie uznawane jest w potocznej opinii za typowo wielkopolskie.
Z drugiej strony naleİy zachowaþ pewnĈ ostroİnoĤþ, gdyİ w pierwszej jedenastce nie ma wičcej nazwisk pochodzĈcych od zawodów z dodaniem
przyrostka -ek4. W sumie wičc na pewno trzeba sič bčdzie przyjrzeþ i tej
grupie nazwisk, choþ tutaj mogĈ sič pojawiþ rozbieİnoĤci. Szczególnie wiele
trudnoĤci sprawia nazwisko Nowak. Nie sposób go pominĈþ, gdyİ przekracza ono PUPW dwukrotnie, choþ biorĈc pod uwagč jego liczebnoĤþ w skali
kraju, trudno zakãadaþ, İe jest typowe tylko dla tego regionu. Problemem
jest jednak przede wszystkim sama typologia tego nazwiska, która wiĈİe sič
_______________

Typ nazwisk odimiennych jest zaliczany do podstawowych. Równieİ przyrostek -ak
uznaje sič za jeden z najczčstszych w polskich nazwiskach (Rospond 1967: XXI; Bubak 1986:
91-93; Bystroę 1993: 25-26; Skowronek 2001: 140-141).
3 Niektórzy autorzy nie wydzielajĈ osobnej grupy nazwisk pochodzĈcych od zawodów,
zaliczajĈc je ogólnie do odapelatywnych. Niemniej w Ĥwietle powyİszych danych, a takİe
argumentów wyãoİonych obszernie przez Józefa Bubaka (1986: 39-43, 156-158) oraz w pionierskiej pracy Witolda Taszyckiego (1924: 4-5, 13-14), naleİy takĈ grupč wyodrčbniþ, przynajmniej w tym przypadku.
4 Przyrostek ten, podobnie jak -ak, zaliczany jest do najwaİniejszych (Rospond 1967; Bubak 1986: 81-84; Skowronek 2001: 141-142).
2
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z jego nadzwyczajnĈ popularnoĤciĈ. Ta uniwersalnoĤþ utrudnia wskazanie
grupy nazwisk podobnych, którĈ moİna by przeanalizowaþ. Mogãyby to byþ
zbliİone znaczeniowo nazwiska z przyrostkiem -ak, ale wĤród tysiĈca najczčstszych nie sposób jest takie znaleĮþ. W tej sytuacji jedynym wyjĤciem jest
wzičcie pod uwagč wszystkich nazwisk pochodzĈcych od nowy, których jest
juİ sporo i które wykazujĈ znacznĈ liczebnoĤþ5. W okolicach dwóch PUPW
utrzymujĈ sič równieİ nazwiska odimienne z przyrostkiem -ski (Wojciechowski i Szymaęski)6. Je równieİ moİna zatem uznaþ za raczej typowe dla
Wielkopolski, choþ nie jest to juİ tak pewne, jak choþby w przypadku odimiennych zakoęczonych na -ak. Natomiast pozostaãe dwa nazwiska trudno
uznaþ za rdzennie wielkopolskie ze wzglčdu na to, İe ich odsetek w województwie jest zbliİony do PUPW; nie da sič ich równieİ przyporzĈdkowaþ
do İadnej z wymienionych wyİej grup.
W ten sposób moİna wyróİniþ pičþ gãównych typów wielkopolskich nazwisk. Podstawowym sĈ odimienne z przyrostkiem -ak, których wĤród tysiĈca najczčstszych moİna naliczyþ aİ 74. SĈ to: Adamczak, Adamiak,
Ambroziak, Andrzejczak, Antczak, Augustyniak, Balcerzak, Banasiak, Banaszak, Bartczak, Bartkowiak, Bãaszczak, Dominiak, Filipiak, Florczak, FrĈckowiak, FrĈtczak, Grzelak, Grzesiak, GrzeĤkowiak, Jakubiak, Janczak, Janiak, Jankowiak, Jčdrzejczak, JóĮwiak, Jurczak, Juszczak, Kacprzak, Karolak,
Kasprzak, Kazimierczak, KaĮmierczak, Klimczak, Krysiak, Kubiak, âuczak,
Maþkowiak, Majchrzak, Marciniak, Marczak, Matusiak, Matuszak, Matysiak, Michalak, Mikoãajczak, Misiak, Olczak, Olszak, Pawlak, Pietrzak, Rosiak, Roszak, Sobczak, Stachowiak, Staęczak, Stasiak, Staszak, Stefaniak,
Szczepaniak, SzczeĤniak, Szymaniak, Szymczak, Szymkowiak, Tomczak,
Urbaniak, Wachowiak, Walczak, Walkowiak, Wasiak, Wawrzyniak, Witczak, Wojtczak oraz Wojtkowiak (Rymut 1999-2001; Zawadzki 2002)7.
Mniej licznĈ grupĈ sĈ nazwiska pochodzĈce od zawodów z dodaniem
tego samego przyrostka, których jest 10: CieĤlak, Dudziak, Koãodziejczak,
âawniczak, Olejniczak, Ratajczak, Skrzypczak, Soãtysiak, WoĮniak i Wójciak
(Rymut 1999-2001; Zawadzki 2002)8.
_______________

Szerzej na ten temat: Bystroę 1993.
Sufiks -ski uwaİa sič za najpowszechniejszy wĤród polskich nazwisk (Skowronek 2001:
154-155).
7 Nie wszystkie z tych form sĈ pewne, gdyİ czčsto zachodziãy tu gwarowe i fonetyczne
przeksztaãcenia (np. Misiak moİe pochodziþ od imion Michaã lub Mikoãaj, ale równieİ od apelatywu miĤ).
8 Pominičto tutaj nazwisko Królak, które ma charakter wybitnie przezwiskowy (trudno
przypuszczaþ, aby noszĈce je osoby pochodziãy z królewskiej dynastii), a takİe įak oraz Rybak i ģpiewak, które nie zostaãy utworzone za pomocĈ przyrostka -ak (w pierwszym w ogóle
go nie ma, a w dwóch kolejnych byã on juİ integralnĈ czčĤciĈ nazwy zawodu).
5

6
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Równieİ 10 nazwisk jest utworzonych od nazw zawodów z przyrostkiem -ek: Bednarek, Kaczmarek, Mielcarek, Mielczarek, Milczarek, Owczarek, Pisarek, Smolarek, Szkudlarek i Zdunek (Rymut 1999-2001; Zawadzki
2002)9.
Nazwisk pochodzĈcych od nowy jest wĤród tysiĈca 6: Nowacki, Nowaczyk, Nowak, Nowakowski, Nowicki i Nowięski (Rymut 1999-2001; Zawadzki 2002). Z kolei aİ 55 nazwisk to odimienne z przyrostkiem -ski:
Adamczewski, Adamski, Andrzejewski, Bieękowski, Biernacki, Bogdaęski,
Domaęski, Frankowski, Iwaęski, Jackowski, Jakubowski, Janicki, Janiszewski, Jankowski, Janowski, Januszewski, Jaroszewski, Jčdrzejewski, KaĮmierski, Kubacki, Kubicki, âukaszewski, Maciejewski, Marcinkowski, Markowski, Matuszewski, Michalski, Michaãowski, Mikulski, Pawlicki, Pawlikowski,
Pawãowski, Piechocki, Piotrowski, Radecki, Romanowski, Romaęski, Sawicki, Sobaęski, Stachowski, Stachurski, Stanisãawski, Staniszewski, Staszewski,
Stefaęski, Suãkowski, Szczepaęski, Szymaęski, Tomaszewski, Urbaęski, Wasielewski, Wasilewski, Wičckowski, Witkowski oraz Wojciechowski (Rymut
1999-2001; Zawadzki 2002)10.
Rozkãad badanej próby w poszczególnych miastach przedstawiono
w tabeli 2.
Analizč naleİy rozpoczĈþ od pierwszej kolumny, w której znajduje sič
typ zarówno najbardziej wielkopolski, jak i – obok ostatniego – najliczniejszy, czyli nazwiska odimienne z przyrostkiem -ak. JeĤli chodzi o miasta najwičksze, to pierwsze miejsce zajmuje Szczecin, który ma ich nieco wičcej niİ
Wrocãaw i o poãowč wičcej niİ Gdaęsk. Juİ w pierwszej chwili widaþ takİe,
İe poziom zbliİony do pierwszego z nich wykazujĈ sĈsiednie ģwinoujĤcie
i Koszalin, natomiast do ostatniego podobne sĈ pobliskie Sopot i Sãupsk,
a takİe ElblĈg i Olsztyn. Nieco inaczej sytuacja przedstawia sič na terytorium okreĤlanym zwykle jako Dolny ģlĈsk, w skupisku czterech miast,
z Wrocãawiem na czele. O ile Waãbrzych ma wartoĤþ nieco wyİszĈ od stolicy
regionu (podobnĈ do dalekiego Szczecina), o tyle Jelenia Góra ma nieco,
a Legnica nawet znacznie mniej (ta ostatnia tyle co Gdaęsk). Zdecydowanie
najwyİszy poziom (dwukrotnoĤþ liczby wystĈpieę z Gdaęska) wykazujĈ
dwa miasta poãoİone tuİ na zachód od Wielkopolski: Gorzów Wielkopolski
i Zielona Góra, natomiast najniİszy (poãowč liczby wystĈpieę ze Szczecina) –
_______________
9 Z tych samych przyczyn jak w przypadku przyrostka -ak pominičto tutaj nazwiska
KsiĈİek, Marszaãek i Panek oraz Piszczek i Skrzypek.
10 Pominičto tutaj takie nazwiska jak Bogucki, które sĈ czčĤciowo odimienne, a czčĤciowo
odmiejscowe i w przypadku których trudno stwierdziþ, jaka geneza przewaİa wĤród wspóãczesnych nosicieli (tu np. dwa skupiska: wokóã zaĤcianka szlacheckiego Boguty oraz miejscowoĤci pod WarszawĈ).
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Tabela 2. Odsetek osób z nazwiskami z listy tysiĈca najczčstszych naleİĈcych do typów
wielkopolskich w miastach na prawach powiatu przyãĈczonych do Polski po II wojnie
Ĥwiatowej

Miasto

imič
-ak
1,6

zawód
-ak
0,23

ElblĈg

1,8

Gdaęsk

1,9

Sopot
Sãupsk

Rodzaje nazwisk
(w %)
pochodzĈce
zawód
od przymiotnika nowy
-ek
0,21

0,53

imič
-ski
3,8

0,29

0,19

0,69

3,7

0,36

0,29

0,66

3,7

2,0

0,41

0,28

0,67

3,4

2,1

0,34

0,48

0,77

3,4

Koszalin

2,8

0,50

0,36

0,84

3,6

ģwinoujĤcie

3,1

0,47

0,35

0,87

3,5

Szczecin

3,0

0,50

0,41

0,88

3,7

Gorzów
Wielkopolski

3,8

0,73

0,66

1,09

3,9

Olsztyn

Zielona Góra

3,8

0,88

0,55

1,03

3,8

Legnica

2,0

0,33

0,30

0,63

2,7

Jelenia Góra

2,3

0,39

0,35

0,77

3,0

Waãbrzych

2,9

0,64

0,42

1,00

3,2

Wrocãaw

2,6

0,45

0,44

0,88

3,0

Opole

1,6

0,36

0,28

0,75

2,4

Gliwice

1,4

0,31

0,28

0,83

2,3

Zabrze

1,5

0,31

0,35

1,03

2,2

Bytom

1,6

0,33

0,39

1,14

2,0

KolejnoĤþ miast: od póãnocnego wschodu, poprzez póãnocny zachód, po poãudniowy zachód.
ĭródão: Zawadzki 2002; Rymut 2003; obliczenia wãasne.

pozostaãe cztery, poãoİone na Górnym ģlĈsku, gdzie po wojnie nie nastĈpiãa
wymiana ludnoĤci. W ten sposób rysuje sič juİ wyraĮna hierarchia, która ma
charakter wybitnie regionalny, i jedynie Dolny ģlĈsk wykazuje nieco wičksze zróİnicowanie wewnčtrzne, ale zarazem pozostaje wyraĮnie odrčbny od
terenów sĈsiednich. Niemniej jednak, aby obraz mógã byþ peãny, naleİy porównaþ ten typ, który moİna uznaþ za gãówny, z pozostaãymi, mogĈcymi
ten obraz uzupeãniþ lub skorygowaþ.
W przypadku nazwisk z tym samym przyrostkiem -ak, ale pochodzĈcych od zawodów, obraz jest bardzo podobny do odimiennych. PowtarzajĈ
sič wičc przede wszystkim proporcje pomičdzy trzema najwičkszymi miastami. Powtarza sič równieİ pokrewieęstwo pomičdzy Szczecinem a Kosza-
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linem i ģwinoujĤciem oraz pomičdzy Gdaęskiem a Sãupskiem i Sopotem,
choþ w tym ostatnim daje sič zauwaİyþ pewne odchylenie zwiĈzane z niewielkĈ populacjĈ tego miasta i liczebnoĤciĈ badanego typu. WičkszĈ niİ
w przypadku nazwisk odimiennych róİnicč w stosunku do Gdaęska wykazujĈ: ElblĈg oraz (zwãaszcza) Olsztyn. KolejnoĤþ rankingowa powtarza sič
na Dolnym ģlĈsku, z tym İe Waãbrzych odznacza sič wartoĤciĈ jeszcze wyİszĈ niİ poprzednio, przekraczajĈcĈ znacznie nawet Szczecin. Miasto to pozostaje jednak w tyle za Gorzowem i szczególnie ZielonĈ GórĈ, która równieİ wykazuje wyjĈtkowo zwičkszony poziom. Z kolei jeĤli chodzi o Górny
ģlĈsk, to odznacza sič on odsetkiem zbliİonym do Gdaęska oraz nieco wyİszym niİ Olsztyn i ElblĈg. Ogólnie moİna zatem powiedzieþ, İe obraz dotyczĈcy bardziej licznych nazwisk odimiennych powtarza sič, z wyjĈtkiem paru
niuansów, mianowicie nieco wičkszej obecnoĤci w Zielonej Górze, Waãbrzychu i na Górnym ģlĈsku, a takİe nieco mniejszej na wschód od Wisãy.
JeĤli chodzi o nazwiska pochodzĈce od zawodów, ale utworzone za pomocĈ przyrostka -ek, sprawa wyglĈda doĤþ podobnie. Szczecin wraz ze
ģwinoujĤciem i Koszalinem majĈ ich znacznie wičcej niİ Gdaęsk z Sopotem,
jedynie Sãupsk ma wartoĤþ znacznie zwičkszonĈ, wyİszĈ nawet niİ Szczecin. Podobnie jak w poprzedniej grupie, doĤþ wyraĮnie rysuje sič ponadto
przedziaã pomičdzy Gdaęskiem a miastami dalej na wschód. WartoĤci rozciĈgajĈce sič od Gdaęska po Szczecin wykazujĈ równieİ miasta Dolnego ģlĈska, w kolejnoĤci od Legnicy po Wrocãaw i Waãbrzych. Najwyİsze wartoĤci
przyjmuje jak zwykle Lubuskie, z tym İe tym razem to Gorzów przewyİsza
ZielonĈ Górč. Najbardziej zwičkszone wartoĤci – obok Sãupska – wykazujĈ
zaĤ miasta Górnego ģlĈska, a zwãaszcza dwa najbardziej wysuničte na
wschód, które dochodzĈ aİ do poziomu Szczecina.
DoĤþ szczególnĈ grupč stanowiĈ nazwiska utworzone od przymiotnika
nowy. W zasadzie, z niewielkimi wahaniami i poza jednym wyjĈtkiem, rozkãad geograficzny i tutaj pokrywa sič z typem podstawowym. Tu równieİ
Szczecin ma wyraĮnie wyİszy poziom niİ Gdaęsk, pary miast pomičdzy
nimi sĈ do nich zbliİone, miasta Dolnego ģlĈska ukãadajĈ sič pomičdzy nimi,
a Lubuskie ma wartoĤci jeszcze wyİsze, z kolei najmniej ma Warmięsko-Mazurskie. Moİna jedynie odnotowaþ, İe ElblĈg i Sãupsk majĈ odsetek nieco zwičkszony, a Lubuskie i w pewnym stopniu Pomorze Zachodnie – nieco
zmniejszony. JedynĈ znaczĈcĈ róİnicč wykazuje znów Górny ģlĈsk, który
tym razem przyjmuje juİ wartoĤci bardzo wysokie, a zarazem ponownie
wykazuje zróİnicowanie na linii wschód-zachód. O ile wičc Opole ma jeszcze poziom niİszy niİ Szczecin i Wrocãaw, to Gliwice juİ sič do nich zbliİajĈ
i w koęcu Zabrze, a zwãaszcza Bytom znacznie je przekraczajĈ, upodobniajĈc sič poziomem do Lubuskiego.
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Pozostaje jeszcze ostatni typ, bardzo liczny, ale raczej nie aİ tak bardzo
wielkopolski – nazwiska odimienne z przyrostkiem -ski. W ich przypadku
widaþ doĤþ znaczne przesuničcia, i to w innych kierunkach niİ poprzednio,
choþ zachodzĈce w ramach podobnych regionów. Przede wszystkim
Gdaęsk awansuje do poziomu Szczecina, przewyİszajĈc tym samym Wrocãaw. Wraz z wielkim miastem przy ujĤciu Wisãy zwičkszajĈ sič takİe wartoĤci w Sopocie i Sãupsku, a zwãaszcza w Olsztynie i ElblĈgu. Koszalin i ģwinoujĤcie pozostajĈ na poziomie Szczecina, a Dolny ģlĈsk utrzymuje swojĈ
hierarchič w stosunku do Wrocãawia, choþ i tu daje sič zauwaİyþ pewne
zniwelowanie róİnic. Maleje natomiast poziom miast lubuskich i w ten sposób nastčpuje praktycznie wyrównanie poziomu od Zielonej Góry aİ do
Olsztyna. JeĤli zaĤ chodzi o pozostaãe miasta, to Górny ģlĈsk znów wykazuje
wewnčtrznĈ spójnoĤþ – jego miasta doĤþ zgodnie przybliİajĈ sič bowiem
nieco do Dolnego ģlĈska. Ogólnie rzecz biorĈc, widaþ zatem pewnĈ odrčbnoĤþ tego typu, który juİ ze wzglčdu na zrównanie Warmii i Mazur z Lubuskiem trudno uznaþ za czysto wielkopolski, i dlatego teİ jego znaczna liczebnoĤþ porównywalna z nazwiskami odimiennymi z przyrostkiem -ak nie
moİe iĤþ w parze z uznaniem równej wagi ich obu dla badanego problemu.
W Ĥwietle powyİszych danych widaþ przede wszystkim znaczny napãyw ludnoĤci wielkopolskiej bezpoĤrednio na zachód, na tereny przyãĈczone nawet poczĈtkowo do województwa poznaęskiego, a póĮniej wydzielone
w inne jednostki administracyjne. Warto przy tym zauwaİyþ, İe Wrocãaw
czy Legnica, które leİĈ w podobnej odlegãoĤci od granic przedwojennej
Wielkopolski, majĈ juİ o wiele niİsze wskaĮniki, z czego wynika wniosek,
İe ludnoĤþ z Wielkopolski przemieszczaãa sič nie tyle na obszary najbliİsze,
ile raczej w kierunku zachodnim. Niemniej odlegãoĤþ w linii prostej takİe
odgrywaãa pewnĈ rolč, co widaþ choþby po doĤþ wysokich wynikach Wrocãawia na tle miast dolnoĤlĈskich. Zarazem znacznĈ rolč odgrywaþ musiaã
takİe przebieg szlaków komunikacyjnych, a zwãaszcza linii kolejowych, co
mogãoby tãumaczyþ jeszcze wyİsze odsetki w Waãbrzychu, a takİe lepsze
wyniki Jeleniej Góry niİ Legnicy.
WracajĈc do samych regionów, najwyİszy odsetek ludnoĤci wielkopolskiej wykazuje ten, do którego po wojnie przylgnčãa nazwa Lubuskie. Jak
widaþ, przyjčty w tym samym okresie przydomek Gorzowa nie byã przypadkowy, choþ w równym stopniu naleİaãby sič on takİe Zielonej Górze.
Równieİ Dolny ģlĈsk, który zostaã w praktyce uznany za odrčbny region,
pokrywajĈcy sič z granicami województwa, ze stolicĈ we Wrocãawiu, potwierdza tutaj swĈ specyfikč, a mianowicie znacznie niİsze wskaĮniki niİ
w Lubuskiem, ale i wyİsze niİ na Górnym ģlĈsku. JeĤli zaĤ chodzi o ten
ostatni, to równieİ on wykazuje doĤþ duİĈ spójnoĤþ oraz odrčbnoĤþ od
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wszystkich ziem przyãĈczonych do Polski, wynikajĈce z faktu, İe nie nastĈpiãa tutaj wymiana ludnoĤci. Naleİy jednak zaznaczyþ, İe i na tym obszarze
odsetek ludnoĤci wielkopolskiej jest stosunkowo wysoki, co jest zapewne
skutkiem bardzo duİej migracji do oĤrodków przemysãowych na przestrzeni
XIX i XX stulecia. OdrčbnoĤþ tego regionu wyraİa sič ponadto we wzglčdnie
mniejszym odsetku typu gãównego, natomiast znacznie wyİszym – nazwisk
pochodzĈcych od zawodów z przyrostkiem -ek, a zwãaszcza utworzonych
od przymiotnika nowy, przy czym nadwyİki te sĈ wičksze we wschodniej
czčĤci regionu. Zarazem warto podkreĤliþ integralnĈ przynaleİnoĤþ do niego
takİe Opola, z którym Gliwice – ze wzglčdu na te wãaĤnie nadwyİki – majĈ
nawet wičcej wspólnego niİ z niemalİe przylegãym Bytomiem.
JeĤli zaĤ chodzi o miasta poãoİone na póãnocy, to przede wszystkim rysuje sič przewaga regionu nazywanego najczčĤciej Pomorzem Zachodnim
nad miastami poãoİonymi dalej na wschód, od Sãupska aİ po Olsztyn (poza
nazwiskami odimiennymi z przyrostkiem -ski). Moİe nieco dziwiþ tak bliskie pokrewieęstwo Sãupska i Gdaęska, oddzielonych przecieİ przed wojnĈ
terytorium Polski, ale w duİej mierze to wãaĤnie Kaszuby staãy sič po wojnie
ich zwornikiem, do obu miast napãynčãa bowiem w duİym stopniu ludnoĤþ
z tego przylegãego regionu, co zmniejszyão z pewnoĤciĈ odsetek Wielkopolan. Zarazem moİna jednak wskazaþ pewnĈ autonomič Sãupska, widocznĈ
przede wszystkim w nazwiskach utworzonych przez dodanie do nazwy
zawodu przyrostka -ek. Z drugiej strony rysuje sič takİe odrčbnoĤþ ElblĈga
oraz (zwãaszcza) Olsztyna, które majĈ wskaĮniki nieco niİsze od Gdaęska,
zwãaszcza w przypadku obu typów pochodzĈcych od zawodów, przy czym
najmniej wielkopolskich nazwisk odimiennych zakoęczonych na -ski majĈ
tyle samo lub nawet wičcej. WyglĈda zatem na to, İe im dalej na wschód,
tym Wielkopolan przybywaão nieco mniej, a za swoiste sãupy graniczne
moİna uznaþ Kaszuby oraz Wisãč. Tak czy inaczej, przedziaãy te nie mogĈ
sič równaþ z regularnĈ przepaĤciĈ, jaka dzieli Pomorze poãoİone bliİej
Szczecina od jego czčĤci w pobliİu Gdaęska.
Tym samym okazuje sič, İe tereny sičgajĈce od Olsztyna, poprzez
Gdaęsk, Szczecin i Wrocãaw, aİ po Bytom, okreĤlane zbiorczo jako Ziemie
Zachodnie i Póãnocne, wykazujĈ w swoim obrčbie duİe zróİnicowanie wynikajĈce z róİnych kierunków migracji po wojnie. Róİnice pomičdzy obszarami, gdzie przybyão najwičcej i najmniej ludnoĤci wielkopolskiej, sĈ okoão
dwukrotne, a czasami nawet wičksze. Zarazem okazuje sič, İe doĤþ intuicyjnie wyznaczane regiony, które przyjčãy sič na przestrzeni ostatnich kilkudziesičciu lat – takİe jako jednostki administracyjne – w duİej mierze znajdujĈ
swoje potwierdzenie. W pierwszej kolejnoĤci jako teren migracji Wielkopolan
oraz ich nazwisk wyróİnia sič Lubuskie (Gorzów nomen omen Wielkopolski
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Legenda: 1 – region lubuski, 2 – region zachodniopomorski, 3 – region dolnoĤlĈski, 4 – region
wschodniopomorski, 5 – region górnoĤlĈski.

Rycina. PrzynaleİnoĤþ regionalna miast wydzielonych
na Ziemiach Zachodnich i Póãnocnych
ĭródão: Opracowanie wãasne na podstawie szablonu powiatów z Wikimedia Commons.

i Zielona Góra), na drugim miejscu znajduje sič Pomorze Zachodnie (Koszalin, ģwinoujĤcie i Szczecin), a jeszcze mniej majĈ tereny, które moİna nazwaþ
ogólnie Pomorzem Wschodnim (Olsztyn, ElblĈg, Gdaęsk, Sopot i Sãupsk).
WartoĤci pomičdzy obiema czčĤciami Pomorza przyjmuje Dolny ģlĈsk (Legnica, Jelenia Góra, Waãbrzych i Wrocãaw), natomiast najniİsze – Górny
ģlĈsk (Opole, Gliwice, Zabrze i Bytom). W ten sposób przedstawia sič hierarchia pičciu regionów o odmiennym charakterze migracji – regionów, które powstaãy wãaĤnie dzički migracjom i których miasta sĈ sobie bardzo bliskie nie tylko geograficznie, ale i spoãecznie.
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