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Konflikt pamięci czy konflikt władzy? Strategie językowe 
w dyskusji nad zmianą nazwy ulicy w Poznaniu1

Celem artykułu jest przedstawienie debaty, która toczyła się wokół zmiany nazwy ulicy 23 Lutego 
na ul. por. Janiny Lewandowskiej w Poznaniu w 2017 roku. Artykuły prasowe i dyskusje prowa-
dzone w mediach społecznościowych zostały zanalizowane przy pomocy narzędzi wypracowa-
nych w ramach Krytycznej Analizy Dyskursu. Analiza pozwoliła na sformułowanie odpowiedzi na 
pytanie, czy zmiana nazwy ulicy była motywowana konfliktem pamięci, czy konfliktem o zakres 
władzy administracyjnej. To studium przypadku wpisuje się w badania na temat ideologicznie mo-
tywowanych zmian w krajobrazie językowym miasta i pokazuje, że zmiany reżimu politycznego 
prowadzą do prób harmonizowania symbolicznych wyznaczników wartości i pamięci zbiorowej. 
Wyniki analizy prowadzą do wniosku, że zmiany te mogą być kontestowane zarówno przez opozy-
cję, jak i mieszkańców miasta, oraz mogą prowadzić do szerszej debaty politycznej.

Słowa kluczowe: pejzaż językowy2, krytyczna analiza dyskursu, pamięć zbiorowa, zmiany w na-
zewnictwie ulic
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1 Artykuł powstał w wyniku realizacji projektu badawczego Memory and ideology in the lin-
guistic landscape. Commemorative (re)naming in East Germany and Poland 1916–2016, NCN 
BEETHOVEEN, nr UMO-2016/23/G/HS2/00827, http://mill.wa.amu.edu.pl/. 

Chciałybyśmy również podziękować dwu anonimowym recenzentom za cenne wskazówki.
2 ‘Pejzaż językowy’ lub ‘krajobraz językowy’ to polskie tłumaczenie angielskiego terminu 

‘linguistic landscape’ odnoszącego się do badań nad użyciem języka w przestrzeni, których przed-
miotem są m.in. tablice informacyjne, reklamy, ogłoszenia.
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Conflict of memory or conflict of power? Linguistic strategies in the debate over renaming  
a street in the city of Poznań

The aim of this article is to present the public debate about the renaming of 23rd of February 
Street to Lt. J. Lewandowska Street in Poznań in 2017. Newspaper articles from the regional 
press and social media posts have been analysed with the use of Critical Discourse Analytic tools. 
The focus is on the question of whether the renaming of the street was a conflict of memory or 
a conflict of power. This case study is inspired by research on the ideologically motivated changes 
in the linguistic landscape of the city and shows that the change in political regimes is followed 
by attempts to harmonize the symbolic indicators of values and collective memory. Our results 
demonstrate that these changes may be contested by both the opposition and the city inhabitants and 
may lead to a broader political debate.

Keywords: linguistic landscape, critical discourse analysis, collective memory, street renaming

Erinnerungskonflikt oder Machtkonflikt? Sprachstrategien in der Diskussion um die Ände-
rung eines Straßennamens in Poznan

Das Ziel dieses Artikels ist es, die Debatte um die Änderung des Straßennamens „ul. 23 Lu- 
tego“ (Straße des 23. Februar) in „ul. Por. Janiny Lewandowskiej” (Oberleutnantin-Janina-
Lewandowski-Straße) in Posen im Jahr 2017 nachzuzeichnen. Presseartikel und Diskussionen in 
den sozialen Medien wurden mit Hilfe von Werkzeugen der Kritischen Diskursanalyse analysiert. 
Dies ermöglichte eine Antwort auf die Frage, ob die Änderung des Straßennamens durch einen 
Konflikt der Erinnerungskultur oder einen Konflikt über den Befugnisrahmen der Behörden 
motiviert war. Diese Fallstudie ist der Forschung über ideologisch motivierte Veränderungen in 
der Sprachlandschaft der Stadt zuzurechnen und zeigt, dass es nach dem Wechsel des politischen 
Regimes zu Versuchen kommt, symbolische Merkmale der Wertvorstellungen und das kollektive 
Gedächtnis anzugleichen. Die Ergebnisse lassen den Schluss zu, dass diese Änderungen sowohl in 
der Opposition als auch unter den Einwohnern der Stadt umstritten sind und sie zu einer breiteren 
politischen Debatte führen können.

Schlüsselwörter: Sprachlandschaft, kritische Diskursanalyse, kollektives Gedächtnis, Umbenen-
nung von Straßen

1. Wstęp

Nazwa jednej z głównych ulic w Poznaniu, znajdującej się w ścisłym centrum 
miasta, stała się przyczynkiem do debaty, która toczyła się na łamach poznań-
skiej prasy oraz wśród internautów, użytkowników jednego z serwisów społecz-
nościowych. W tej historii ważnymi aktorami społecznymi stali się wojewoda 
wielkopolski, prezydent miasta oraz pisarka, których działania oraz publiczne 
wypowiedzi spotkały się z żywym zainteresowaniem mieszkańców miasta.
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Dla Kaltenberg-Kwiatkowskiej zmiany w nazewnictwie ulic stanowią „baro-
metr” zmian politycznych i narzędzie tworzenia tożsamości (Kaltenberg-Kwiat-
kowska 2011: 165, por. Handke 2001, 2002), mogą też być formą aktywnego 
zapominania w rozumieniu Aleidy Assmann (2010, por. Hałas 2004). Zieliński 
(1994: 195) postrzega nazwy ulic jako istotny element „szaty ideologicznej mia-
sta”, a dla Azaryahu „zmiany nazw ulic towarzyszące zmianie reżimu politycz-
nego to powszechna strategia podkreślająca zerwanie z przeszłością”3 (Azaryahu 
2012: 485). Marin (2018: 133, 134) w swoim artykule na temat Leningradu za-
uważa, że niestabilność nazw ulic w państwach postkomunistycznych stanowi 
zaprzeczenie ich roli stabilizatora przestrzeni i powoduje konflikty pomiędzy 
różnymi grupami interesariuszy4. Zaś Rutkowski postrzega takie zmiany jako 
„próbę »przywrócenia porządku aksjologicznego«” (Rutkowski 2019: 511). 
Różycki (2018) podkreśla, że tego typu zmiany zależą również od kontekstu, 
a konkretnie od historii miasta i jego mieszkańców, oraz ilustruje to przykładami 
z Krakowa, Warszawy i Wrocławia, w których procesy przemianowania nazw 
ulic przebiegały odmiennie.

W szerszej perspektywie teoretycznej nasz artykuł nawiązuje do tradycji 
badań nad pamięcią, językiem i przestrzenią miejską. Ramy interakcji między 
językiem i pamięcią nakreślił Chlebda (2019: 160), który podkreśla rolę nazw 
własnych w tworzeniu „językowych znaków oporowych”. Stanowić by one mia-
ły podstawę „kartografowania pamięci”. Takie badania podjęli między innymi 
Chlebda (2006, 2007), Forecki (2018), Puzynina (1995). Podobnie funkcję nazw 
własnych w tworzeniu nośników pamięci zbiorowej widzi Czachur (2018: 23–24),  
który przywołując Bartmińskiego, dostrzega ich „bogat[y] ładunek aksjologiczny 
powoływany do celów polemicznych” (Bartmiński 2009: 73). Również Rutkow-
ski i Skowronek (2020), propagując „onomastyczną analizę dyskursu”, wskazują 
na znaczenie nazw własnych w stwarzaniu i utrwalaniu stereotypów, systemów 
wartości i ideologii. Związki pomiędzy pamięcią a przestrzenią podkreśla Hayden 
White (1996), słusznie zauważając, że pamięć i historia dzieją się w przestrze-
ni. Wielu badaczy rozwinęło tę myśl, opisując relacje między historią, pamięcią 
a miastem (np. Borowiak 2012, Mendel, Zbierzchowska 2010, Saryusz-Wolska 
2011, Thum 2011). O zwrocie przestrzennym w badaniach humanistycznych 
pisze również Kasner (2017) i zaznacza specyfikę miast post-socjalistycznych, 
z której wynika konieczność wypracowania metodologii badań pozwalającej na 
ujęcie z perspektywy transkulturowości pamięci.

Nasz artykuł skupia się na praktyce pamięci, jaką jest upamiętnianie wybit-
nych wydarzeń lub osób w nazewnictwie ulic, a konkretnie na zmianie nazwy 

3 Wszystkie tłum. cytatów z j. angielskiego – M. Fabiszak.
4 Podobne obserwacje na temat Zagrzebia można znaleźć w Šakaja, Stanić (2018), na temat 

Mostaru – w Palmberger (2018), na temat Bukaresztu – w Light, Young (2018).
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ulicy 23 Lutego na ulicę por. Janiny Lewandowskiej w Poznaniu przez wojewodę 
wielkopolskiego w grudniu 2017 roku. Chociaż postać Pani Porucznik – jedynej 
Polki zamordowanej w Katyniu – nie wzbudzała kontrowersji i postrzegana była 
jako godna upamiętnienia, próba wymazania daty zakończenia okupacji hitle-
rowskiej w mieście spotkała się ze sprzeciwem radnych i wielu mieszkańców 
miasta. Był to zatem konflikt o politykę pamięci oraz zakres kompetencji akto-
rów pamięci.

W artykule przedstawimy kalendarium wydarzeń oraz badanie strategii ję-
zykowych5 (Reisigl, Wodak 2009) stosowanych w artykułach prasowych oraz 
w dyskusjach na forum społecznościowym Facebook: na stronie pisarki Marii 
Nurowskiej – autorki fabularyzowanej książki o Janinie Lewandowskiej i na 
stronie prezydenta miasta Jacka Jaśkowiaka. Wojewoda nie ma ogólnie dostępnej 
strony Facebook, więc chociaż był jednym z głównych aktorów pamięci w tym 
konflikcie, jego stanowisko znamy tylko w formie zapośredniczonej przez prasę, 
a przedstawionej przez rzecznika prasowego. Analiza wykazała, że zmiana na-
zwy ulicy przez wojewodę, jak i pełne emocji wypowiedzi pisarki potraktowane 
zostały przez poznaniaków jako próba narzucenia nowej nazwy przez aktorów 
politycznych z zewnątrz oraz jako chęć wymazania pamięci o przodkach walczą-
cych o wyzwolenie miasta spod okupacji niemieckiej.

Zastosowana metodologia badań łączy w sobie elementy podejścia etnogra-
ficznego i językoznawczego. Ta interdyscyplinarność pozwala na bardziej wszech-
stronne zrozumienie procesów pamięci zachodzących w krajobrazie miejskim.

2. Kalendarium wydarzeń

Ulica, na której skupiamy swoje rozważania, powstała w trakcie rozbudowy 
miasta na początku XIX w., za panowania Fryderyka Wilhelma III Hohenzoller-
na, dlatego na początku swojego istnienia nosiła nazwę Fridrichstrasse. Biegła 
wówczas od Königsplatz – rynku nowomiejskiego do Starego Miasta. Głównym 
budynkiem użyteczności publicznej przy tej ulicy jest do dzisiaj Poczta Główna 
oraz budynek Starostwa Krajowego (Provinziel Ständehaus), w którym obecnie 
mieści się Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu. Była to zatem w zamierzeniu 
urbanistów ulica o dużym znaczeniu symbolicznym. Po I wojnie światowej prze-
mianowano ją na Pocztową, co pozbawiło ją nacechowania ideologicznego. Co 
ciekawe, chociaż w trakcie okupacji hitlerowskiej jedynie co piąta nazwa ulicy 

5 Tę metodę zastosowałyśmy również w badaniach debat dotyczących roli cmentarzy 
w kształtowaniu pamięci i tożsamości zbiorowej poznaniaków (por. Fabiszak, Brzezińska 2018, 
2016; Fabiszak, Gruszecka, Brzezińska 2017, 2019). Do badań nad toponimią krytyczną zastoso-
wał ją również Rutkowski (2019).
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została przetłumaczona z polskiego na niemiecki, to z powodu niechęci nazi-
stów do monarchii ulica ta pozostała ulicą Pocztową (Poststrasse). W 1946 roku 
„w rocznicę zdobycia poznańskiej Cytadeli ul. Pocztowej nadano nazwę 23 Lu-
tego” (Gąsiorowski 1984: 50).

Tabela 1. Zmiany nazwy ulicy od powstania do dziś6

Od Do Nazwa ulicy
1804 1920 Friedrichstrasse
1920 1939 Fryderykowska, Glinki, Pocztowa
1939 1946 Post-strasse
1945 26.12.2017 23 Lutego 
27.12.2017 13.11.2018 por. Janiny Lewandowskiej
13.11.2018 23 Lutego

Na przełomie lat 80. i 90. XX wieku zmieniono wiele nazw ulic, które trak-
towano jako zbyt silnie nacechowane ideologicznie. Rynek nowomiejski przestał 
być placem Młodej Gwardii, a stał się placem Cyryla Ratajskiego; aleja Stalin-
gradzka i aleja Marchlewskiego zostały Alejami Niepodległości; ulica Czerwonej 
Armii została ulicą Św. Marcin. Ulica 23 Lutego pozostała, ponieważ data ta 
oznaczała koniec okupacji miasta.

Sejm zdominowany przez partię rządzącą PiS 1 kwietnia 2016 r. uchwalił 
Ustawę o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego 
przez nazwy jednostek organizacyjnych, jednostek pomocniczych gminy, bu-
dowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz pomniki7. Ogłoszono 
ją 1 czerwca 2016 r., a weszła w życie 2 września 2016 r. Zobowiązywała samo-
rządy do zmiany „nazwy jednostek organizacyjnych, jednostek pomocniczych 
gminy, budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej, w tym dróg, ulic, 
mostów i placów” upamiętniających „os[oby], organizacj[e], wydarze[nia] lub 
dat[y] symbolizując[e] komunizm lub inny ustrój totalitarny”. Jeśli samorządy 
tego obowiązku nie spełniły w wymaganym terminie, wojewoda mógł dokonać 
zmiany nazwy na mocy zarządzenia zastępczego. Instytut Pamięci Narodowej 
stworzył listę 147 nazwisk osób, nazw organizacji i wydarzeń, które podlegały 
ustawie. Już w lipcu 2017 r. wojewoda powołał zespół mający zbadać 29 tysięcy 

6 W swoim artykule nt. zmian w nazewnictwie ulic Budapesztu Emilia Palonen zauważa, że 
w stolicy Węgier „przemianowanie nazw ulic to powracający regularnie trend, a nie jakieś niezwy-
kłe wydarzenie” (Palonen 2018: 103). Wydaje się, że tę obserwację można rozciągnąć na wiele 
miast Europy Środkowo-Wschodniej.

7 W tym samym artykule E. Palonen (2018: 109) pisze, że 19 listopada 2012 r. parlament wę-
gierski uchwalił ustawę o zmianie nazw odnoszących się do „dyktatur XX wieku”.
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nazw ulic w Wielkopolsce. Do 2 września 2017 r. Rada Miasta Poznania na mocy 
ustawy dekomunizacyjnej zmieniła nazwy sześciu ulic (ul. PGR Wielkie na  
ul. Nad Przeźmierką, ul. Juliana Leńskiego na ul. Anny German, ul. Józefa Paszty 
na ul. Michała Sobeskiego, ul. Zygmunta Berlinga na ul. Ryszarda Kaczorowskie- 
go, ul. Armii Ludowej na ul. kpt. Kazimierza Spornego, ul. Lucjana Szenwelda 
na ul. ks. Kazimierza Waseli). Nazwy kolejnych czterech ulic 13 grudnia 2017 r.  
zmienił wojewoda (ul. Marcina Chwiałkowskiego na ul. Kazimierza Spychal-
skiego, ul. Braterstwa Broni na ul. gen. Stanisława Sosabowskiego, ul. 9 Maja 
na ul. kpt. Kazimierza Spornego8, ul. 23 Lutego na ul. por. Janiny Lewandow-
skiej). Zwraca uwagę fakt, że troje upamiętnionych ma związki z Poznaniem 
(z wyjątkiem gen. Sosabowskiego), z czego aż troje to żołnierze (z wyjątkiem 
malarza K. Spychalskiego). Jest to niezgodne z poznańską tradycją, według któ-
rej w dwudziestoleciu międzywojennym to nie bohaterowie walk zbrojnych, ale 
„patroni wyróżniający się na niwie pracy politycznej, gospodarki, kultury, peda-
gogiki” byli upamiętniani nazwami ulic (Gąsiorowski 1984: 42). Rada Miasta  
9 stycznia 2018 r. odwołała się w sprawie zmiany nazwy ulicy 23 Lutego na por 
J. Lewandowskiej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, który 22 marca 
2018 r. uchylił zarządzenie wojewody. Wojewoda odwołał się do Naczelnego 
Sądu Administracyjnego, który podtrzymał decyzję WSA i od 13 listopada 2018 r.  
powróciła nazwa ulicy 23 Lutego. W kwietniu 2019 r. Rada Miasta przemiano-
wała 229-metrowy fragment ul. Podgórnej na ul. por. Janiny Lewandowskiej. Jej 
przedłużeniem jest ul. gen. Dowbora-Muśnickiego – jej ojca.

Celem naszego artykułu jest odpowiedź na pytanie, czy konflikt wokół prze-
mianowania ulicy 23 Lutego na ul. por. Janiny Lewandowskiej był sporem doty-
czącym oceny wydarzeń z przeszłości, czy też stanowił pretekst do negocjowania 
granic władzy administracyjnej Rady Miasta i Wojewody. Zanim przejdziemy 
do odpowiedzi na to pytanie, przedstawimy krótko materiał badawczy i metodę 
analizy.

3. Materiał badawczy i metoda analizy

Materiał badawczy stanowią artykuły prasowe zebrane z „Głosu Wielkopolskie-
go” i regionalnego dodatku do „Gazety Wyborczej” od listopada 2017 do lis-
topada 2018 r., kiedy to w prasie toczyła się debata na temat przemianowania  
ul. 23 Lutego na ul. por. Janiny Lewandowskiej na mocy zarządzenia zastępczego 
wojewody. 

8 Dane na podstawie zarządzeń wojewody – Zarządzenie zastępcze nr KN-I.4102.65.2017.3 
Wojewody Wielkopolskiego z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie nadania ulicy 9 Maja położonej 
w mieście Poznań nazwy kpt. Kazimierza Spornego. Szybko okazało się, że ul. Kazimierza Sporne-
go już w Poznaniu jest i dawna ul. 9 Maja została zmieniona na ul. Stanisława Kasznicy.
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Tabela 2. Korpus prasowy

„Głos Wielkopolski” „Gazeta Wyborcza”, dodatek poznański
20 artykułów 22 artykuły
10 500 wyrazów 12 600 wyrazów

W sierpniu 2018 r., dążąc do zorganizowania spotkania promocyjnego swo-
jej książki pt. Pamiętnik znaleziony w Katyniu o losach por. Janiny Lewandow-
skiej, Maria Nurowska publikuje na swojej stronie na Facebooku w tej sprawie 
list otwarty do prezydenta Poznania Jacka Jaśkowiaka. Do tego gestu prowokuje 
ją brak odpowiedzi na pismo wysłane do Urzędu Miasta. To doprowadziło do 
kilkudniowej (21-24 sierpnia 2018 r.) debaty na Facebooku na profilu pisarki 
o zmianie nazwy ulicy 23 Lutego na por. Janiny Lewandowskiej. Dyskusja miała 
miejsce po wyroku WSA, a przed wyrokiem NSA. Wzięły w niej udział 133 oso-
by, pisarka wypowiadała się 41 razy, cały zbiór wypowiedzi ma 8 511 wyrazów.

Prezydent miasta Jacek Jaśkowiak 18 listopada 2018 r. na swoim profilu na 
Facebooku powiadomił o wyroku NSA. Pod tym postem komentarze wpisało 118 
osób, w większości gratulując i wyrażając swoje poparcie, wszystkie posty razem 
miały 4 289 wyrazów.

Do analizy tekstów zastosowano metodę jakościową: Podejście Dyskursyw-
no-Historyczne (PDH) w ramach krytycznej analizy dyskursu (Reisigl, Wodak 
2009, Wodak, Krzyżanowski 2011) oraz korpusową analizę tekstów prasowych 
(Fabiszak 2007, Mautner 2009). W związku z tym, że oba zbiory tekstów praso-
wych mają zbliżoną liczbę wyrazów, w analizie ilościowej będzie podana czę-
stość wystąpień wybranych wyrażeń bez normalizacji. W analizie jakościowej 
PDH zazwyczaj analizuje się strategie argumentacyjne, strategie nominaliza-
cyjne, strategie predykacyjne i strategie ramowania, w tym strategie mitygacji 
i intensyfikacji. Strategie argumentacyjne9 to inaczej analiza toposów, czyli po-
wracających w danej debacie tematów legitymizujących pozycje różnych stron 
konfliktu. Strategie nominalizacyjne odpowiadają na pytanie, jak nazywani są 
aktorzy społeczni oraz procesy opisywane w badanych tekstach. Strategie predy-
kacyjne odnoszą się do tego, jakie cechy i czynności przypisywane są tymże ak-
torom i procesom. Natomiast analiza strategii ramowania pozwala odkryć, w jaki 
sposób przedstawione jest tło opisywanych wydarzeń i jaka jest relacja autora 
tekstu do jego treści.

9 Wyróżnienia tutaj zastosowane będą również używane w przykładach: nominalizacje - 
kapitalikami, predykacje – kursywą, ramowanie – podkreśleniem, strategie argumentacyjne – 
boldem.
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4. Konflikt pamięci: Co upamiętnia data 23 lutego?

Istota sporu między wojewodą a Radą Miasta toczyła się wokół znaczenia daty 
23 lutego. Zwolennicy zachowania nazwy ulicy wskazywali, że po 1989 roku 
nastąpiła reapriopriacja daty i nie jest już ona postrzegania jako data wyzwole-
nia Poznania przez Armię Czerwoną, ale jako data zakończenia walk o Poznań 
i koniec okupacji hitlerowskiej w mieście. O podobnych praktykach w innych 
miejscowościach pisze Rutkowski (2019: 506-507) i kwalifikuje je jako zmianę 
denotacji nazwy. Ten proces można zaobserwować w Gdyni i Sopocie, gdzie 
zmieniono uzasadnienie nazwanie ulicy 23 Marca jako odnoszące się do dnia 
przyjaźni polsko-węgierskiej, a nie do wkroczenia Armii Radzieckiej do tych 
miast. W przypadku Poznania i Sosnowca denotacja pozostaje ta sama – data 
nadal upamiętnia ten sam dzień w historii tych miast, zmienia się jednak per-
spektywa i sposób nazywania wydarzeń, które miały wówczas miejsce. Te same 
wydarzenia nie są już postrzegane jako „wyzwolenie przez Armię Czerwoną”, 
ale jako „zakończenie okupacji hitlerowskiej”. Dlatego uważamy, że termin re-
apropriacja lepiej odnosi się do zaobserwowanego procesu.

Tabela 3. Strategie nominalizacyjne: znaczenie daty 23 lutego

„Głos Wielkopolski” „Gazeta Wyborcza”
Zakończenie okupacji 19 15
Cytadelowcy 12 19
Gloryfikacja Armii Czerwonej 0 14
Wejście/wkroczenie Armii 
Czerwonej do Poznania 6 16

Jak pokazuje zestawienie zaprezentowane w tab. 5 „Głos Wielkopolski” nie-
znacznie częściej powtarza obecnie obowiązującą interpretację daty 23 lutego 
jako dnia zakończenia walk o Poznań i końca okupacji niemieckiej, podczas 
gdy „Gazeta Wyborcza” częściej pisze o Cytadelowcach, czyli poznaniakach, 
cywilach-ochotnikach, którzy wspierali Armię Czerwoną w walce o wyzwolenie 
miasta, więc 23 lutego można traktować jako datę upamiętniającą ich bohater-
stwo. Obie gazety piszą, że data 23 lutego jest mylnie wiązana z wkroczeniem 
Armii Czerwonej do Poznania10, ponieważ nastąpiło to już w styczniu – walki 
o Poznań trwały miesiąc. Jedynie „Gazeta Wyborcza” używa sformułowania 
„gloryfikacja Armii Czerwonej”, które jest wyrażeniem silnie nacechowanym 

10 Ta pomyłka w orzeczeniu IPN stanowiła jedną z podstaw do odwołania się Rady Miasta od 
zarządzenie zastępczego wojewody.
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emocjonalnie i ma na celu wywołanie sprzeciwu czytelników wobec takiego 
rozumienia tej daty. „Gazeta Wyborcza” sięga też do szerszego repertuaru nega-
tywnie nacechowanych modyfikatorów wyrazu „okupacja” („krwawa”, „okrut-
na”, „ludobójcza”, „mordercza”, „koszmarna”) niż „Głos Wielkopolski” („hitle-
rowska”, „okrutna”, „ponura”).

5. Konflikt pamięci: Kim była por. Janina Lewandowska?

W artykule „Gazety Wyborczej” z 14 grudnia 2017 r. (w dzień po ogłoszeniu 
zarządzenia zastępczego wojewody) nowa patronka ulicy scharakteryzowana jest 
w ten sposób:

(1)  Pilot za rocznicę
  Janina Lewandowska, której imię nosić będzie dzisiejsza ul. 23 Lutego, była 

córką generała Józefa Dowbor-Muśnickiego, drugiego dowódcy powstania 
wielkopolskiego. Podporucznik pilot zginęła w egzekucji polskich oficerów 
w Katyniu w kwietniu 1940 r. („Gazeta Wyborcza” z 14 grudnia 2017 r.)

Śródtytuł podkreśla jej umiejętności zawodowe – Lewandowska była pilo-
tem11. Dwa kolejne argumenty na rzecz jej upamiętnienia to fakt, że jest córką 
drugiego dowódcy powstania wielkopolskiego oraz że zginęła w Katyniu. Zatem 
jakie są jej zasługi dla Poznania i Wielkopolski? Wydaje się, że kluczowym ar-
gumentem było jej pokrewieństwo z generałem Dowborem-Muśnickim i śmierć 
w Katyniu. Tak przedstawia to dziennikarz Piotr Bojarski:

(2)  Wojewoda zaproponował na nową patronkę ulicy porucznik Janinę Lewan-
dowską. Zrobił to z rozmysłem: doskonale wiedział, że nikt nie zakwestionuje 
nazwiska ofiary Katynia i córki wodza powstania wielkopolskiego. W dodat-
ku kobiety – a przecież w tym roku ulice w Poznaniu mają w pierwszej kolej-
ności dostawać właśnie panie. („Gazeta Wyborcza” z 23 lutego 2018 r.)

Jej umiejętności zawodowe schodzą na drugi plan. Stawia ją to w rzędzie 
takich minionych patronów i patronek poznańskich ulic, jak Kronzprinz czy Prin-
zessin Victoria – osób upamiętnianych ze względu na swoje urodzenie, a nie 
osiągnięcia i wkład w rozwój lokalnej społeczności.

11 Uderza zastosowanie rodzaju męskiego do nazwania zawodu wykonywanego przez kobietę.

89Konflikt pamięci czy konflikt władzy? Strategie językowe w dyskusji…



Tabela 4. Strategie nominalizacyjne: Kim była Janina Lewandowska?

„Głos Wielkopolski” „Gazeta Wyborcza”
Pilot, kobieta pilot, pilotka 5 12
Spadochroniarz 1 0
(Pod)porucznik 4 17
Córka 3 9
Ofiara Katynia, zamordowana 
w Katyniu, etc. 6 16

Dane liczbowe dla poszczególnych nominalizacji wskazują, że „Gazeta Wy-
borcza” znacznie częściej opisywała por. Janinę Lewandowską niż „Głos Wiel-
kopolski”, a mimo to z „Głosu Wielkopolskiego” dowiadujemy się o patronce 
więcej – była spadochroniarką, należała do poznańskiego aeroklubu, skończyła 
gimnazjum w Poznaniu. Niewątpliwie fakt, że por. Janina Lewandowska była 
córką generała Dowbora-Muśnickiego nie pozostawał bez znaczenia dla decyzji 
wojewody. Porucznik Lewandowska nie była przecież pierwszą ani jedyną wy-
kształconą w Poznaniu w międzywojniu pilotką. Pierwsze dwie kobiety, które 
otrzymały patenty pilota w 1928 roku, to Hanna Grzybkowska i Maria Toma-
szewska, a najbardziej znana i zasłużona to Wanda Modlibowska, pilotka szy-
bowcowa, która ustanowiła rekord Polski w długotrwałości lotu na 24 godziny  
i 14 minut. Zmobilizowano ją w 1939 r., w 1940 została emisariuszką rządu do 
kraju, żołnierka AK, brała udział w powstaniu warszawskim, aresztowana przez 
NKWD, w czasach stalinowskich spędziła 18 miesięcy w więzieniu. Zmarła 
w 2001 roku. Żyła 92 lata. W 2003 roku została patronką Aeroklubu Poznańskie-
go (Misiek, Górzeński 2007), a od 2015 r. ma w Poznaniu ulicę swojego imienia, 
która znajduje się na obrzeżach miasta, a nie w centrum. Pomimo jej niezaprze-
czalnych osiągnięć, Rada Miasta nie rozważała możliwości przemianowania uli-
cy lub fragmentu ulicy w centrum, aby upamiętnić tę wybitną postać. 

6. Konflikt władzy: Obraz wojewody w prasie poznańskiej

Poniżej zaprezentowano analizę dwóch fragmentów tekstów prasowych opubli-
kowanych 2 listopada 2017 r. – jeden w „Głosie Wielkopolskim”, a drugi w re-
gionalnym dodatku do „Gazety Wyborczej”. 
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(3)  Zdaniem Zbigniewa Hoffmanna nazwa ulicy 23 Lutego jest związana 
z wejściem wojsk Armii Sowieckiej do Poznania w 1945 roku. Wojewoda jest 
otwarty na składane propozycje mieszkańców, (…) Na bieżąco konsultujemy 
się również z Instytutem Pamięci Narodowej – mówi wojewoda wielkopol-
ski Zbigniew Hoffmann. W Wielkopolsce samorządy zmieniły około 100 
nazw ulic*, powołując się na ustawę dekomunizacyjną. („Głos Wielkopolski”  
z 2 listopada 2018 r.)

(4)  Kto może zostać nowym patronem tej ważnej arterii komunikacyjnej w cen-
trum? „Wojewoda Zbigniew Hoffmann jest otwarty na propozycje nowych 
nazw. (…)” – napisał nam rzecznik wojewody.

  Ale może to być zasłona dymna. Według naszych informacji Zbigniew Hoff-
mann nosi się z zamiarem nadania tej ulicy nazwy Lecha Kaczyńskiego, tragicz-
nie zmarłego prezydenta RP, który zginął w katastrofie smoleńskiej w 2010 r. 
(„Gazeta Wyborcza” z 2 listopada 2017 r.)

Porównanie tych dwóch fragmentów, które ukazały się tego samego dnia 
w „Głosie Wielkopolskim” i „Gazecie Wyborczej”, pokazuje różnice w prezen-
towaniu zmian w nazewnictwie ulic spowodowanych ustawą dekomunizacyjną. 
Obie gazety w ten sam sposób nazywają głównego aktora wydarzeń: wojewodę 
wielkopolskiego Zbigniewa Hoffmana – przez odniesienie się do jego stanowiska 
oraz imienia i nazwiska. Już jednak analiza predykacji wskazuje na pewne róż-
nice. W „Głosie Wielkopolskim” wojewoda „jest otwarty na propozycje miesz-
kańców” i „konsultuje się z IPNem”, a zatem przedstawiany jest jako urzędnik 
wsłuchany w głosy mieszkańców i legitymizujący swoje decyzje przez poparcie 
społeczne oraz odniesienie się do autorytetu instytucji zewnętrznej wobec jego 
urzędu. „Gazeta Wyborcza” prezentuje inny obraz jego działań. Wojewoda „jest 
otwarty na propozycje nowych nazw”, ale nie wiadomo, skąd te nowe nazwy 
będą pochodzić. Być może nie od lokalnych mieszkańców, a z centrali w Warsza-
wie? Zwłaszcza że wojewoda „nosi się” z zamiarem nadania tej ulicy nazwy Le-
cha Kaczyńskiego. Wrażenie potęguje ramowanie tych wydarzeń. „Głos Wielko-
polski” o otwarciu na opinie mieszkańców pisze bez żadnej mitygacji – po prostu 
jest to cecha wojewody. Wojewoda taki jest. W „Gazecie Wyborczej” natomiast 
to, że wojewoda jest otwarty na propozycje nowych nazw, nie jest podane jako 
prawda jako taka, ale jako opinia jego rzecznika, którego głównym zadaniem jest 
przedstawianie wojewody i jego działań w pozytywnym świetle. Ta otwartość 
jest też dodatkowo mitygowana stwierdzeniem, że „może to być zasłona dymna”. 
Użycie frazy „katastrofa smoleńska”, a nie „zamach smoleński” również poka-
zuje stosunek „Gazety Wyborczej” do symbolicznej legitymizacji władzy PiS.

Zaobserwowane w tych dwóch krótkich fragmentach artykułów prasowych 
tendencje można również dostrzec w analizie ilościowej, co pokazuje tab. 5.
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Test słów kluczowych12 wykazał, że w „Gazecie Wyborczej” znacząco czę-
ściej odnoszono się do wojewody i PiS niż w „Głosie Wielkopolskim”. Wynik 
ten wskazuje na to, że „Gazeta Wyborcza” skupiła się na krytyce działań wo-
jewody, a nie na argumentach za lub przeciw upamiętnieniu daty 23 lutego czy 
por. Janiny Lewandowskiej. Dlatego w dalszej części analizy skupimy się na 
opisie działań wojewody (analiza strategii predykacyjnych) w dwóch porówny-
wanych gazetach.

W tab. 5 zaprezentowano strategie predykacyjne pogrupowane w pola se-
mantyczne opisujące działania wojewody. W „Głosie Wielkopolskim” rzeczow-
nik „wojewoda” występował 40 razy (N = 40), a w „Gazecie Wyborczej” w od-
niesieniu do wojewody wielkopolskiego 94 razy (N = 94).

Tabela 5. Podobieństwa i różnice w strategiach predykacyjnych w odniesieniu do woje-
wody w „Głosie Wielkopolskim” i „Gazecie Wyborczej”

Pole 
semantyczne „Głos Wielkopolski”, N = 40 „Gazeta Wyborcza”, N = 94

Czynności 
prawne

odwołał się od wyroku, złożył 
skargę kasacyjną (N = 4)

wydał zarządzenie zastępcze, 
nie przychylił się do wniosku, 
odwołał się od decyzji WSA, złożył 
skargę kasacyjną / kasację, nie 
zgodził się z wyrokiem (N = 14)

Czynności 
związane 
ze zmianą 
nazwy ulicy

może/mógł/postanowił samodzielnie 
dokonać zmian, wydał/podpisał 
(tzw.) zarządzenie zastępcze, 
zamierza zdekomunizować, może 
zamontować tabliczki z nową 
nazwą ulicy, zmienił nazwy (…) 
ulic, postanowił zmienić nazwę, 
podjął decyzje o dekomunizacji 
ulic, powołał zespół, chce 
zmiany nazwy (N = 17)

jest otwarty na propozycję 
nowych nazw, nada imię zmarłego 
prezydenta, przemianował, zmienił 
(nazwę ulicy), wprowadził (…) 
nową patronkę, zdekomunizował 
(n = 5), dokonał interpretacji 
rozszerzającej, powołał 
specjalny zespół (N = 23)

Akty mowy skomentował, dodał, zwrócił 
uwagę, mówi (N = 8)13

zwraca uwagę, komentuje, 
sugerował, odpowiadał, 
zapowiedział, podkreślił, 
wyjawia, ocenia, odpowiada, 
zapytał, zaapelował, twierdzi, 
wspomniał (N = 20)

12 Słowa kluczowe to takie, które występują znacząco częściej w jednym zbiorze tekstów 
w porównaniu do drugiego. Test przeprowadzono w programie AntConc 3.5.8. z zastosowaniem 
logarytmicznego testu wiarygodności, próg istotności p < 0,05 z korekcją Bonferroniego.

13 Niektóre wyrażenia powtarzają się.
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Pole 
semantyczne „Głos Wielkopolski”, N = 40 „Gazeta Wyborcza”, N = 94

Relacje z IPN powołuje się na opinie IPN, 
skierował do IPN zapytanie, 
cytuje opinię IPN, konsultował 
(się/sprawę) z IPN (N = 5)

powoływała się na stanowisko 
IPN, podparł się decyzją IPN, 
wystąpił do IPN, nie otrzymał 
wszystkich decyzji IPN, opiera 
się na decyzji IPN (N = 7)

Wyrażenia 
naładowane 
emocjonalnie

 --- walczy z ulicą, wytyka WSA, 
nie odpuści, zdecydował się na 
dalszą walkę w sądzie, traktuje tę 
sprawę nie tylko prestiżowo, nie 
przejął się protestami żyjących 
Cytadelowców, czy będzie parł do 
szybkiej zmiany tabliczek, akurat 
w Poznaniu nie mógł się jednak 
specjalnie wykazać (N = 8)

Pierwsze cztery pola semantyczne to „czynności prawne”, „czynności związa-
ne ze zmianą nazwy ulicy”, „akty mowy” i „relacje z IPN”. Mają one charakter neu-
tralny i są typowymi predykacjami opisującymi działanie urzędników. Występują 
w obu analizowanych źródłach. Dodatkowo, „Gazeta Wyborcza” używa wyrażeń 
naładowanych emocjonalnie, które nie występują w „Głosie Wielkopolskim”. I tak 
ten sam argument o tym, że wojewoda nie wziął pod uwagę uczuć i opinii Cytade-
lowców – poznaniaków walczących u boku Armii Czerwonej o wyzwolenie miasta 
– wyrażony jest w każdej z gazet nieco inaczej. „Gazeta Wyborcza” pisze, że woje-
woda „nie przejął się protestami żyjących Cytadelowców”, a „Głos Wielkopolski”, 
że „nie wziął pod uwagę opinii ostatnich Cytadelowców”. Sformułowanie użyte 
w „Gazecie Wyborczej” jest silniej nacechowane emocjonalnie.

Konflikt pomiędzy wojewodą a Radą Miasta toczył się na poziomie symbo-
licznym, ale ma też wymiar odnoszący się do ustroju państwa, o czym dobitnie 
świadczy komentarz prezydenta Poznania do decyzji WSA, który przytoczyły 
obie gazety:

(5) Czwartkowy wyrok pokazuje, jak ważny jest trójpodział władzy i jak ważne 
są niezależne, niezawisłe sądy, które – przez stosowne orzeczenia i wyroki – są 
w stanie uniemożliwić pozaprawne działania władzy wykonawczej – komentuje 
Jacek Jaśkowiak, prezydent Poznania. („Głos Wielkopolski z 23 marca 2018 r.)

(6) Dzisiejszy wyrok pokazuje, jak ważny jest trójpodział władzy i jak ważne 
są niezależne, niezawisłe sądy, które – przez stosowne orzeczenia i wyroki – są 
w stanie uniemożliwić pozaprawne działania władzy wykonawczej – komentuje 
prezydent Poznania Jacek Jaśkowiak. („Gazeta Wyborcza” z 23 marca 2018 r.)
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A zatem konflikt o pamięć to również konflikt o władzę, pretekst do mówie-
nia o niezależności sądownictwa i krytyki uchwały sejmowej de facto ogranicza-
jącej uprawnienia samorządów.

W kolejnej sekcji artykułu przejdziemy do analizy mediów społecznościo-
wych, które dają nam możliwość prześledzenia reakcji samych poznaniaków na 
toczącą się na łamach prasy debatę.

7.  Konflikt władzy: Przemianowanie nazwy ulicy w oczach użytkowników  
Facebooka

W związku z postem Marii Nurowskiej, dotyczącym próby zorganizowania pro-
mocji książki o por. Janinie Lewandowskiej, na jej stronie na Facebooku rozgo-
rzała w sierpniu 2018 r. dyskusja na temat tego, czy należy przywrócić nazwę uli-
cy 23 Lutego. Autorka książki, wyraźnie silnie związana emocjonalnie ze swoją 
bohaterką, stoi na stanowisku, że nie należy zmieniać nowej nazwy ulicy (por. 
Janiny Lewandowskiej) na starą (23 Lutego). Można ewentualnie poszukać no-
wej lokalizacji dla starej nazwy:

(7)  Właśnie, ale teraz jest poważny problem, bo ulica Janki już jest i nie można 
jej odbierać. Tak uważam. Trzeba poszukać innej dla daty 23 Lutego. (Maria 
Nurowska)14

(8)  Od wczoraj jestem w szoku, podporucznik pilot Janina Lewandowska, córka 
generała Dowbor-Muśnickiego, zamordowana w Katyniu, w rodzinnym mieście 
Poznaniu stała się kartą przetargową pomiędzy partiami PO i PiS. (Maria 
Nurowska)

(9)  Poznań wyparł się Janiny Lewandowskiej tyle. (Maria Nurowska)

Dyskutanci nie mieli wątpliwości, co do tego, czy por. Janina Lewandowska 
godna jest upamiętnienia, ale podkreślali, że nie kosztem żołnierzy i ochotników 
poległych w bitwie o Poznań. Dla wielu z nich kwestia przemianowania tej ulicy 
była elementem walki o władzę symboliczną w mieście. Świadczą o tym nastę-
pujące przykłady:

(10)  PIS wywołał tę burzę chcąc zabrać ulicę upamiętniającą datę Wyzwolenia Po-
znania. Poznaniacy chcą ulicy J. Lewandowskie ale nie zamist [sic!] 23 Lutego 
tak dla nas ważnej. (…) Cała ta sprawa wg mojej oceny była celowym wywoła-
niem zamieszania. (internautka 1)

14 Pisownia oryginalna.
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(11)  nie chcieliśmy po prostu narzuconej nam na siłę przez rząd , nowej nazwy 
ulicy , kiedy stara nazwa – ul. 23 Lutego- jest związana z wyzwoleniem Pozna-
nia spod okupacji niemieckiej. To samorząd i mieszkańcy powinni decydo-
wać o nazwach ulic, i chyba żadna nowa nazwa nie zostałaby zaakceptowana 
w miejsce ul. 23 Lutego. (internautka 2)

(12)   wcale nie chodzi o to, ze poznaniacy maja cos przeciw upamietnieniu Pani Le-
wandowskiej. Chodzi o pisowskie narzucanie zmian nazw ulic. (internautka 3)

(13) ... Mario, nie masz poczucia że patronką ulicy Lewandowska została 
.... NIEPRAWNIE ...
wbrew Radzie Miejskiej i prezydentowi Poznania oraz mieszkańcom 
Poznania. Upierajac się przy tym żeby teraz tę nazwę zostawić
.... stajesz w jednym szeregu z PiSem i jego Gubernatorem który sprawuje 
fuchę Wojewody. Ustawa o dekomunizacji autorstwa IPN jest perfidną bronią 
w zamazywaniu najnowszej historii Polski, a jeszcze wredniejszą grą jest 
przeciwstawianie zabitym żołnierzom, zabitą żołnierkę. Nie wyczuwasz tej 
chamskiej perfidii ?? (internauta 4)

Na profilu prezydenta miasta Jacka Jaśkowiaka wydźwięk dyskusji był po-
dobny. Wiele osób cieszyło się z przywrócenia nazwy 23 Lutego decyzją NSA 
(przykład 14.). Niektórzy powracali do kwestii znaczenia tej daty (przykład 15.) 
lub podnosili argumenty pragmatyczne, podkreślając, że są ważniejsze sprawy 
w mieście niż sfera symboliczna (przykład 16.)15. Dla większości było jasne, że 
spór między Radą Miasta a wojewodą toczył się o zakres kompetencji władzy 
lokalnej i miał wyraźny wymiar ideologiczny (przykłady 17. i 18.).

(14)  Robiona na siłę dekomunizacja bez wsparcia lokalnej społeczności musiała 
się tak skończyć dopóki mamy jesze [sic!] wolne sądy. (internauta 5)

(15)  23 lutego1945 r. rzeczywiscie [sic!] ważna data dla Poznania. Zmiana oku-
panta, gwałty na Polkach grabiesz [sic!] tego co Niemcy nie wywiezli [sic!]. 
Naprawdę mamy co czcić... (internauta 6)

(16)  Zajmij się pan lepiej smogiem, hałasem i transportem. (internauta 7)

(17)  Pisowski wojewoda popełnił niegodziwość zastępując ulicę z datą ważną dla 
Poznaniaków , nazwą osoby niezwykłej i bohaterskiej ale w Poznaniu mało po-
pularnej… (internauta 8)

15 Rutkowski w swoim artykule o reakcjach na ustawę dekomunizacyjną podkreśla, że „miesz-
kańcy nie tyle dostrzegali w nich [w zmianach nazw ulic] proces porządkowania symbolicznego, co 
raczej proces burzenia porządku pragmatycznego – »zawłaszczanie« fragmentu ich codzienności, 
ich własności” (2019: 512).
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(18)  Pan Wojewoda pamięć o por. Lewandowskiej podeptał, wykorzystując ją 
do gierek politycznych. (internauta 9)

Podsumowując, w swoich wypowiedziach internauci wyraźnie wskazują, że 
w walce symbolicznej o przemianowanie nazwy ulicy nie było konfliktu pamięci. 
Zarówno osoby pragnące zachowania zmienionej przez wojewodę nazwy, jak 
i przeciwnicy tej decyzji byli zgodni co do tego, że por. Janina Lewandowska 
godna jest upamiętnienia. Był to raczej konflikt o władzę. Nazywanie ulic jest 
prerogatywą samorządu lokalnego – Rady Miasta, która nazywając różne prze-
strzenie i obiekty w mieście, powinna przeprowadzać konsultacje z mieszkańca-
mi, dlatego poznaniaków wypowiadających się na Facebooku oburza wprowa-
dzenie prawa, na mocy którego wojewoda reprezentujący rząd centralny zmienia 
nazwy ulic wbrew Radzie Miasta i woli mieszkańców.

Opisane w naszym artykule zjawisko – motywowane ideologicznie przemia-
nowanie nazwy ulicy, nie jest odosobnione. Rose-Redwood, Alderman i Aza-
ryahu podkreślają, że toponimia miejska to „polityczny kosmos”, a nazwy ulic 
są naładowane politycznie poprzez „konkurujące ze sobą imaginaria przestrzen-
ne” (Rose-Redwood, Alderman, Azaryahu 2018: 1). Kari Palonen (2018: 28), 
omawiając zmiany nazewnictwa w Helsinkach, podkreśla, że nazwy odnoszące 
się do osób, wydarzeń i pojęć często wzbudzają kontrowersje, które mogą pro-
wadzić do zmiany nazwy lub reinterpretacji jej znaczenia. Tak właśnie stało się 
w omawianym przez nas przypadku, kiedy wojewoda podjął próbę wymazania 
z przestrzeni miasta upamiętnienia, które uważał za związane z Armią Czerwo-
ną, a Rada Miasta uznawała, że wydarzenie to nie upamiętnia już wyzwolenia 
przez Armię Czerwoną, a koniec okupacji niemieckiej. Jak podkreśla Azaryahu: 
„przemianowanie przeszłości polega na przepisywaniu historii upamiętnionej na 
tabliczkach z nazwami ulic tak, aby uczynić ją ideologicznie spójną z wizją hi-
storii promowanej przez nowy reżim” (Azaryahu 2018: 56). Analiza nazw ulic 
Krakowa w latach 1934-1996 doprowadziła Danielle Drozdzewski do wniosku, 
że zmiany w nazewnictwie mają na celu „legitymizację władzy nad przestrzenią 
miejską” (Drozdzewski 2018: 115). To, że niektóre z nazw „powróciły” na mapę 
miasta po 50 latach, autorka interpretuje jako potwierdzenie ich znaczenia jako 
„geopolitycznych narzędzi [tworzenia i reprodukowania] pamięci i spornych  
tożsamości”.

8. Wnioski końcowe

Analizowana przez nas dyskusja na temat zmiany nazwy ul. 23 Lutego na ul. 
por. Janiny Lewandowskiej poruszała ważne wątki dotyczące tożsamości miesz-
kańców miasta identyfikujących się z jego historią i podkreślających wagę 
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upamiętnienia tych, którzy miasto wyzwolili w 1945 r. Była to dyskusja prowa-
dzona na kilku poziomach: władza centralna (reprezentowana przez wojewodę) 
a władza samorządowa (Rada Miasta i Prezydent Miasta) oraz osoba publiczna 
(pisarka) a bohater zbiorowy (mieszkańcy miasta, Cytadelowcy). Analiza strate-
gii językowych przeprowadzona w tym artykule pokazuje, że konflikt dotyczący 
zmiany nazwy ulic poza konfliktem symbolicznym jest również konfliktem o za-
kres władzy samorządu. W wymiarze symbolicznym spór ten odnosił się do tego, 
co oznacza data 23 Lutego i czy to wydarzenie godne jest upamiętnienia. W kwe-
stii zakresu władzy i ingerencji reprezentanta władzy centralnej w uprawnienia 
samorządu zarówno prasa, jak i mieszkańcy wypowiadający się na Facebooku 
na profilach Marii Nurowskiej i prezydenta Jacka Jaśkowiaka popierali władze 
samorządowe. Pokazałyśmy, że taka forma upamiętniania osób (pilotka) i wyda-
rzeń (data wyzwolenia Poznania) poprzez nadawanie ulicom określonych nazw 
stanowi zarzewie dyskusji prowadzonych na kilku poziomach, będąc jednocześ- 
nie wyrazem interesu różnych aktorów społecznych. 

Bibliografia

Assmann Aleida (2010): Canon and Archive. In: Erll Astrid, Nünning Ansgard (red.): A Companion 
to cultural memory studies. Berlin, 97–108.

Azaryahu Maoz (2010): The Politics of Commemorative Street Renaming: Berlin 1945–1948. 
Journal of Historical Geography, 37, 483-492.

Azaryahu Maoz (2018): Revisiting East Berlin and Haifa: A comparative perspective on renaming 
the past. In: Rose-Redwood Reuben, Alderman Derek, Azaryahu Maoz (red.): The political life 
of urban streetscapes. Naming politics and place. Londyn, 56–73.

Bartmiński Jerzy (2009): Stereotypy mieszkają w języku. Studia etnolingwistyczne. Lublin.
Borowiak Patryk (2012): Nazewnictwo miejskie Poznania na tle urbonimii bułgarskiej. W: Brze- 

zińska Anna Weronika, Chwieduk Agnieszka (red.): Miasto Poznań w perspektywie badań 
interdyscyplinarnych. Wielichowo, 55–60.

Chlebda Wojciech (2006): Janosik: od mitu do eponimu. Studia i Szkice Slawistyczne, 7, 181–192.
Chlebda Wojciech (2007): Tadeusza Rejtana los pośmiertny w polszczyźnie. W: Dąbrowska 

Elżbieta, Kosakowska-Jarosz Krystyna (red.): Teksty – konteksty – interpretacje. W kręgu lite-
ratury, języka i kultury. Opole, 153–168.

Chlebda Wojciech (2019): O wyzwaniach i zadaniach pamięcioznawstwa lingwistycznego. Ling-
Varia XIV, 2(28), 147–164.

Czachur Waldemar (2018): Lingwistyka pamięci. Założenia, zakres badań i metody analizy.  
W: Czachur Waldemar (red.): Pamięć w ujęciu lingwistycznym. Zagadnienia teoretyczne i me-
todyczne. Warszawa, 7–55.

Drozdzewski Danielle (2018): Locating the geopolitics of memory in the Polish streetscape. In: 
Rose-Redwood Reuben, Alderman Derek, Azaryahu Maoz (red.): The political life of urban 
streetscapes. Naming politics and place. Londyn, 114–131.

Fabiszak Małgorzata (2007): A Conceptual Metaphor approach to war discourse and its implica-
tions. Poznań.

97Konflikt pamięci czy konflikt władzy? Strategie językowe w dyskusji…



Fabiszak Małgorzata, Brzezińska Anna Weronika (2016): Żydzi i Niemcy w Poznaniu – (nie)
pamięć w krajobrazie miejskim. Analiza korpusu prasowego i wywiadów fokusowych. Studia 
Socjologiczne, 2(221), 217–241.

Fabiszak Małgorzata, Brzezińska Anna Weronika (2018): Cmentarz – Park – Podwórko. Poznańskie 
przestrzenie pamięci. Warszawa.

Fabiszak Małgorzata, Gruszecka Marta, Brzezińska Anna Weronika (2017): Kibice Lecha Poznań 
a władze miasta – rekontekstualizacja toposów populistycznych w nowych i starych mediach. 
Kultura i Społeczeństwo, 10(2), 63–84.

Fabiszak Małgorzata, Gruszecka Marta, Brzezińska Anna Weronika (2019): Historical politics in 
newspaper reporting: Media representations of football supporters’ commemoration activism. 
Journal of Language and Politics, 18:1, 61–82.

Forecki Piotr (2018): Po Jedwabnem. Anatomia pamięci funkcjonalnej. Warszawa.
Gąsiorowski Antoni (1984): Nazwy poznańskich ulic. Przemiany i trwanie: wiek XIV–XX. Kroni-

ka Miasta Poznania, 3–4, 23–64.
Hałas Elżbieta (2004): Polityka symboliczna i pamięć zbiorowa. Zmiany nazw po komunizmie.  

W: Maroda Mirosława (red.): Zmiana czy stagnacja. Warszawa, 128–151.
Handke Kwiryna (2001): Nazewnictwo miejskie Warszawy – stan i zagrożenia u schyłku XX 

wieku. W: Barbasiewicz Maria (red.): Stan i potrzeby nazewnictwa miejskiego Warszawy. 
Materiały sesji naukowej Zespołu Nazewnictwa Miejskiego, 22 kwietnia 1998 roku, Warsza-
wa. Warszawa, 13–23.

Handke Kwiryna (2002): Nazewnictwo miejskie jako znak tożsamości miasta. W: Koseski Adam, 
Stawarz Andrzej (red.): Tożsamość społeczno-kulturowa współczesnego miasta w Polsce. 
Pułtusk, 17–22.

Kaltenberg-Kwiatkowska Ewa (2011): O oznaczaniu i naznaczaniu przestrzeni miasta. Przegląd 
Socjologiczny, 60, 135–165.

Kasner Małgorzata (2017): O metodologii badań kultury pamięci miasta postsocjalistycznego (na 
przykładzie Wilna). Slavistica Vilniensis, 62, 277–290.

Light Duncan, Young Craig (2018): The politics of toponymic continuity: The limits of change and 
the ongoing lives of street names. In: Rose-Redwood Reuben, Alderman Derek, Azaryahu Maoz 
(red.): The political life of urban streetscapes. Naming politics and place. Londyn, 185–201.

Marin Anais (2018): Toponymic changes as temporal boundary-making: Street naming in Lenin-
grad/St. Petersburg. In: Rose-Redwood Reuben, Alderman Derek, Azaryahu Maoz (red.): The 
political life of urban streetscapes. Naming politics and place. Londyn, 132–149.

Mautner Gerlinde (2009): Checks and balances: How corpus linguistics can contribute to CDA. 
In: Wodak Ruth, Meyer Michael (red.): Methods of Critical Discourse Analysis. London, 
122–143.

Mendel Maria, Zbierzchowska Alicja (2010): Tożsamość gdańszczan. Budowanie na (nie)pamięci. 
Gdańsk.

Misiek Ludwik, Górzeński Rafał (2007): Wanda Modlibowska 1909–2001. Poznań.
Palmberger Monika (2018): Nationalizing the streetscape: The case of street renaming in Mostar, 

Bosnia and Herzegovina. In: Rose-Redwood Reuben, Alderman Derek, Azaryahu Maoz (red.): 
The political life of urban streetscapes. Naming politics and place. Londyn, 168–184.

Palonen Emilia (2018): Building a new city through a new discourse: Street naming revolutions in 
Budapest. In: Rose-Redwood Reuben, Alderman Derek, Azaryahu Maoz (red.): The political 
life of urban streetscapes. Naming politics and place. Londyn, 98–113.

Palonen Kari (2018): Reading street names politically: A second reading. In: Rose-Redwood Reu-
ben, Alderman Derek, Azaryahu Maoz (red.): The political life of urban streetscapes. Naming 
politics and place. Londyn, 25–40.

98 Małgorzata Fabiszak, Anna Weronika Brzezińska



Puzynina Jadwiga (1995): Katyń: słowo-symbol. Więź, 6, 25–35.
Rose-Redwood Reuben, Alderman Derek, Azaryahu Maoz (2018): The urban streetscape as polit-

ical cosmos. In: Rose-Redwood Reuben, Alderman Derek, Azaryahu, Maoz (red.): The politi-
cal life of urban streetscapes. Naming politics and place. Londyn, 1–24.

Różycki Bartłomiej (2018): Renaming urban toponymy as a mean of redefining local identity: The 
case of street decommunization in Poland. Open Political Science, 1, 20–31.

Rutkowski Mariusz (2019): Urban toponymy and collective memory: A case of law-enforced de-
communization of street names in Poland. Lege Artis, IV(2), 261–300.

Rutkowski Mariusz, Skowronek Katarzyna (2020): Onomastyczna analiza dyskursu. Kraków.
Šakaja Laura, Stanić Jelena (2018): The spatial codification of values in Zagreb’s city-text. In: 

Rose-Redwood Reuben, Alderman Derek, Azaryahu Maoz (red.): The political life of urban 
streetscapes. Naming politics and place. Londyn, 150–167.

Saryusz-Wolska Magdalena (2011): Spotkania czasu z miejscem. Studia o pamięci i miastach. 
Warszawa.

Thum Gregor (2008): Obce miasto. Wrocław 1945 i potem. Wrocław.
White Hayden (1996): Storytelling: Historical and ideological. In: Newman Robert (red.): Centu-

ries’ ends, narrative means. Stanford, 58–78.
Zieliński Florian (1994): Szata ideologiczna miasta. O przemianowywaniu ulic i placów. W: Kalten- 

berg-Kwiatkowska Ewa (red.): Miasta polskie w dwusetlecie prawa o miastach. Warszawa, 
189–199.

99Konflikt pamięci czy konflikt władzy? Strategie językowe w dyskusji…


