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Abstract

The paper presents pragmatic and structural analysis of the slogans advertising Polish cities. Urban 
promotional statements take communicative, informative and meta-denominative function in rela-
tion to urbonyms (city names).
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Interesującym zjawiskiem językowo-kulturowym współczesnej komunikacji 
społecznej są hasła reklamowe miejscowości1. Przez tego rodzaju hasła rozu-
miemy slogany, z którymi okazjonalnie lub na stałe identyfikuje się dane miasto 
(czasami również wieś); niekiedy są one używane wobec określonej dzielnicy 
lub części obszaru zamieszkanego, np. osiedla, ulicy, placu, nieruchomości [por. 
Przybylska, 2012]. W niniejszym przyczynku kierujemy szczególną uwagę ku 
sloganom, które na trwałe zostały wpisane w dyskurs promocyjny miast polskich 
i funkcjonują jako element meta-denominacyjny, towarzyszący nazwom miast 
(urbonimom).

Hasła miast są rejestrowane w większości krajów zachodniej cywilizacji. 
Nie wszystkie jednak ośrodki miejskie, szczególnie metropolie, wymagają tego 
rodzaju reklamy, ponieważ są na tyle znane, że sama ich nazwa implikuje prze-
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1 Zjawisko funkcjonujące podobnie do typowej reklamy marketingowo-komercyjnej [zob. Gał-
kowski, 2011, s. 340–348].
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kaz promocyjny, np.: Paryż, Rzym, Londyn, Praga, Wiedeń, Wenecja, Nowy 
Jork, Las Vegas, Hollywood, Buenos Aires itd. Te, rozpoznawalne ze względu 
na rangę i popularność, miejsca są punktem odniesienia w hasłach stereotypowo 
i pretensjonalnie do nich odnoszonych, np.: „Wenecja Północy” (tak o wielu 
miejscowościach w Polsce, m.in. Wrocławiu, Bydgoszczy, Grudziądzu); „Venise 
Française” ‘Wenecja Francuska’ (tak o mieście Annecy we Francji); „La Petite 
Venise” ‘Mała Wenecja’ (tak o miejscowości Port Grimaud na południu Francji); 
„Hollyłódź” (tak o Łodzi ze względu na jej tradycje kinematograficzne). 

W przypadku wielu metropolii kreowany slogan osadzany jest w subtel-
nym komunikatywno-kulturowym odniesieniu, np. Amsterdam, reklamowany 
wymownym i nazwocentrycznym „I Amsterdam” (na bazie konstrukcji ang. 
„I” ‘ja’ + czasownik wyrażony tutaj urbonimem) lub Mediolan, który wśród pro-
mujących miasto sloganów posiada hasło „Milano da bere” dosłownie ‘Mediolan 
do wypicia’ (sugerujące przyjemność smakowania dobrego trunku, nawiązujące 
do znanego spotu likieru Amaro marki Ramazzotti z 1987 r.).

Wzorem zachodnim i zgodnie z ogólnoeuropejskim trendem, w zasadzie 
każde polskie miasto może się dzisiaj poszczycić hasłem symbolizującym je 
(w intencji autorów i użytkowników), obok herbu, flagi, hymnu, charakterystycz-
nych zabytków itp. Takie hasło funkcjonuje jak słowne logo, niekiedy w logo 
miasta jest graficznie włączane, eksponowane na emblematach promocyjnych, 
oznaczeniach, dokumentach, bilbordach, tablicach wjazdowych do miast, np. 
w Łodzi sugestywne „Łódź kreuje”. Logo-slogan Łodzi łączy się z kolei z in-
nym nacechowanym intencjonalnie przekazem „Łódź – miasto przemysłów 
kreatywnych”. Efektem takiego działania jest rewaloryzacja stereotypu Łodzi 
(miasta fabryk, przemysłu) w postaci nawiązania do idei kreatywnego tworzenia, 
otwarcia na kreatywność, zaproszenia do działania. 

CEL, TEZA I ZAKRES PRZYCZYNKU

W niniejszym przyczynku przedstawiamy wyniki badań dotyczących haseł miast 
polskich (sloganów miejskich), rejestrowanych głównie jako oficjalne jednost-
ki okołonazewnicze. Przeglądając hasła reklamowe towarzyszące urbonimom 
w Polsce, wykazujemy przede wszystkim tendencje panujące w tym obszarze 
komunikacyjnym. Stawiamy tezę, że hasło jest tworzone w celu dopowiedzenia: 
identyfikuje miasto w funkcji elementu uzupełniającego albo alternatywnego 
względem toponimu; często w funkcji antonomazyjnej, nadanej lub nabywanej 
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przez denominację. Zakładamy ponadto, że hasło służy do budowania marki 
miasta, w wielu przypadkach jest explicite jej wyrazicielem2. 

Analiza oparta jest na korpusie złożonym ze 105 haseł, zebranych na pod-
stawie źródeł, tj. informacji promocyjnych miast polskich, dostępnych przede 
wszystkim w sieci Internet. Liczba sloganów nie odpowiada liczbie urbonimów, 
ponieważ niektórym nazwom-markom, a tym samym ich obiektom, tj. miastom, 
odpowiada więcej niż jedno hasło. W analizie podejmujemy próbę wydobycia 
znaczeń symboliczno-komunikatywnych, które zostały przypisane danemu slo-
ganowi jako dictum przez pryzmat stereotypów, asocjacji, konotacji, wartości 
perswazyjnych przekazu, etymologii faktycznej i ludowej toponimu itd. W szer-
szej perspektywie przedstawiamy wykładnię pragmatyczną wyekscerpowanych 
haseł, określając ich przeznaczenie i wytwarzany efekt perlokucyjny. Analizę 
pragmatyczną uzupełniamy o obserwacje strukturalno-formalne, prowadzące do 
wniosków na temat konstrukcji sloganów jako jednostek językowych tworzonych 
według określonych i powtarzających się wzorów lub oryginalnych pomysłów, 
które są odnotowywane jako niepowtarzalne komunikaty w szumie informacyj-
nym. W niektórych przypadkach pozwalamy sobie na ewaluację sloganu lub serii 
sloganów w oparciu o kryterium oceny subiektywnej i potencjał skuteczności 
w tworzeniu lub utrwalaniu marki miasta z udziałem przekazu zawartego w haśle. 

REFLEKSJA PRAGMATYCZNA

Zebrane slogany zestawiamy w tabeli wykazującej ich właściwości pragma-
tyczno-komunikatywne. Wyróżniamy następujące potencjalne (subiektywne lub 
obiektywne) wykładniki interpretacyjne: 

1. Podkreślanie stereotypów pozytywnych lub dementowanie stereotypów 
negatywnych.

2. Zaproszenie do zapoznania się z miastem, odwiedzenia go i pozostania 
w nim, (np. w celach turystycznych, rekreacyjnych, kulturalnych, biznesowych 
itd.) lub na stałe (przede wszystkim ze względu na rysujące możliwości rozwoju).

3. Intertekstualność (intersemiotyczność) polegająca na nawiązaniu lub za-
stosowaniu frazeologizmów, zwrotów, cytatów, ogólnie znanych historii, tekstów, 
określeń, nazw itd.

4. Wyrażanie identyfikacji i przywiązania.

2 Więcej na temat klasyfikacji i wartości marki w kontekście wielowymiarowym zob. Giampaolo 
Fabris, Laura Minestroni [2004].
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 5. Wyrażanie lokalnego patriotyzmu, kolorytu, tradycji, związków z histo-
rią; odwołanie do obiektu lub idei symbolizującej miasto w sposób obiektywny 
lub subiektywny.

 6. Nawiązywanie do etymologii nazwy miasta (faktycznej, możliwej, lu-
dowej).

 7. Wyrażanie działania.
 8. Wyrażanie idei życzeniowej, ogólnej perspektywy; zapowiedź określo-

nych doznań i przeżyć (czasami w sposób zbanalizowany).
 9. Podkreślenie wyjątkowości.
10. Gra słów.

Opatrzone powyżej numerami wykładniki interpretacyjne pojawiają się w ta-
belarycznym zestawieniu (tab. 1) w stosunku do każdego sloganu, a przykładowe 
cyfry 1, 5 i 7, jak przy haśle Jarocina „To miasto brzmi”, oznaczają, że slogan 
jest zgodny z kryterium 1, 5 i 7.

Tabela 1
Wykładnik interpretacyjny

Nazwa miasta Slogan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Augustów Miasto trzech żywiołów 1 2 5 9
Barlinek To mnie rusza! 7 8
Bełchatów Daj się skusić 3 8
Biała Podlaska Miasto z charakterem 8 9
Białystok Wschodzący Białystok 1 5 8 9 10
Bielsko-Biała Przeżyjesz dwa razy więcej 7 8 9 10
Bochnia Miasto soli 1 5 9
Bydgoszcz Tu życie nabiera barw 1 3 5 7 8 9
Bydgoszcz Łączy Nas Bydgoszcz 4 7 8 9
Bytom Energia kultury 1 5 8 9 10
Chełmno Miasto zabytków i zakochanych 1 5 8 9
Chorzów Chorzów wprawia w ruch 1 3 5 7 8 9
Ciechocinek Ciechocinek uzdrawia potężnie 1 3 5 7 8 9 10
Cieszyn Ciesz się Cieszynem 1 2 3 4 5 6 7 8 10
Częstochowa Jasne, że Częstochowa 1 3 5 9 10
Darłowo Królewskie miasto 1 5 9
Elbląg Elbląg przyśpiesza 7 8 9
Ełk Ełk tu wracam 4 7 9
Garwolin Miasto zdrowia, mody i urody 1 5 8 9
Gdańsk Morze możliwości, Gdańsk. 1 3 5 8 9 10
Gdynia Moje Miasto 4
Giżycko Kurs na Giżycko 7 8 9
Glinojeck Małe miasto wielkich możliwości 1 3 8 9
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Wykładnik interpretacyjny
Nazwa miasta Slogan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Gniew Opanuj Gniew 2 3 6 7 9 10
Gniezno Miasto otwarte 8
Gorzów 
Wielkopolski Przystań – Gorzów Wielkopolski 8

Grajewo Zawsze po drodze 2 3 9
Jarocin Jarocin – to miasto brzmi 1 5 7
Jaworzno Źródło energii 8 9

Kalisz Młode duchem najstarsze miasto 
w Polsce 1 5 9

Karpacz Miasto pod Śnieżką 4 5 9
Katowice Katowice dla odmiany 2 7 8 10
Kędzierzyn-Koźle Miasto możliwości 7 8
Kluczbork Kluczbork miodem płynący 1 3 5 9
Kluczbork Kluczem do sukcesu 6 7 8
Kołobrzeg Klimatyczny Kołobrzeg 1 3 5 9 10
Koszalin Pełnia życia 3 8 9
Kościan Kościan – w sercu Wielkopolski 4 9
Kraków Magiczny Kraków* 1 3 5 8 9 10
Krasnystaw Krasnystaw naturalnie 1 2 4 5 8
Krosno Odrzańskie Krosno Odrzańskie od razu urzeka 2 8 9
Kutno Miasto róż 1 5 9

Lądek-Zdrój Twój przyLądek – najstarsze 
uzdrowisko w Polsce 1 2 3 4 5 6 9 10

Leszno Rozwiń skrzydła 3 7 8
Lublin Miasto inspiracji 7 8

Łańcut Europejskie miasto muzyki, kultury 
i sportu 1 5

Łęczyca Królewskie miasto Łęczyca 1 5 9
Łódź Łódź kreuje 1 3 5 7 8 9 10
Malbork Jeden dzień to za mało 2 7 8 9 10
Międzyzdroje Miasto gwiazd 1 5 9
Mława Twoje miejsce, twój czas 2 4 7 8
Mysłowice Mysłowice… dobrze brzmiące 3 7 8
Namysłów Namysłów – gmina z charakterem 8
Nidzica Brama na Warmię i Mazury 1 2 5 9
Nowa Sól Miasto na fali 2 3 7 8 9 10
Nowy Tomyśl Nowy Tomyśl – pomysł na życie 2 6 8 10
Olkusz Srebrne Miasto 3 5 9
Olsztyn Olsztyn – ogród natury 1 5 9
Opoczno Miasto z tradycjami 1 5 8
Opole Stolica polskiej piosenki 1 4 5 9
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Wykładnik interpretacyjny
Nazwa miasta Slogan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Ostrowiec 
Świętokrzyski Miasto przyjazne inwestorom 2 7 8

Pelplin Miasto z duszą 1 8 9
Płock Wrażeń moc 2 5 7 8
Pobiedziska Pobiedziska – moc inspiracji 2 7 8
Poznań Miasto know-how 1 2 3 5 7 8 9 10
Poznań Poznań wart poznania 2 6 7 8 10
Poznań POZnan* 3 4 6 9 10
Pruszków Kolej na Pruszków 2 7 8
Puławy Z myślą o człowieku – Puławy 4 8
Radom Siła w precyzji 8
Radom Tu chcę mieszkać 2 4 7 8
Radomsko Otwarte miasto od 1266 roku 5 9
Rawa Mazowiecka W to mi graj – Rawa Mazowiecka 3 7 10
Rybnik Miasto z ikrą 1 3 6 8 9 10
Rypin Poznaj, pokochaj, pozostań 2 7 8
Rzeszów Stolica innowacji 8 9
Sandomierz Sandomierz tu wszystko Ci służy 2 4 7 8 9
Siedlce Miasto przyjazne 2 8
Sieradz Sieradz gościnny dla rozwoju 2 7 8
Sierpc Miasto ludzi przedsiębiorczych 8
Słupsk Więcej niż myślisz 3 8
Sopot Kurort pełen życia 1 3 4 5 7 8 9
Sosnowiec Sosnowiec łączy 2 4
Suwałki Pogodne Suwałki 1 5
Stęszew Tak! Naturalnie! 1 2 3 5 7 8
Szczecin Floating Garden 1 3 5 9 10
Szczyrk Siła energii przez cały rok 1 2 3 4 5 8
Środa Wielkopolska Miasto ludzi aktywnych 7 8
Świdnik Świdnik wysokich lotów! 1 2 3 5 7 8 9 10
Świnoujście Kraina 44 wysp 1 5 9
Tarnów Polski biegun ciepła 1 5 8
Tomaszów 
Mazowiecki

A może byśmy tak… do 
Tomaszowa 2 3 4 7

Toruń Gotyk na dotyk 1 2 3 5 7 9 10
Turek Miasto w klimacie Mehoffera 1 3 9
Tychy Dobre miejsce 8
Wałbrzych Zielone Miasto 1 8
Warszawa Zakochaj się w Warszawie 1 2 3 4 7 8 9
Wąbrzeźno Wąbrzeźno – przyjazne wody 1 2 5 9
Wrocław Miasto spotkań 2 4 5 7 8
Zabrze Kopalnia możliwości 1 8
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Wykładnik interpretacyjny
Nazwa miasta Slogan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Zakopane Najbliżej Tatr 1 2 4 5 8 9
Zamość Miasto idealne 1 4 9
Zamość Miasto renesansu 1 5
Zielona Góra Miasto z przyszłością 8
Złotoryja Stolica polskiego złota 1 4 5 6 8

Rysunek 1

 

Zakładane wykładniki interpretacji pragmatycznej sloganów miejskich wy-
stępują z różnym natężeniem (patrz rysunek 1). Najczęściej stwierdzanymi są 
wykładniki 8 i 9. 

W istocie każde hasło może być uznane za oryginalne względem obiektu 
i nazwy, do którego się odnosi. Tu, mówiąc o wyjątkowości, mamy na myśli 
udany przekaz kodowany odpowiednio przemyślaną konstrukcją językową. 
Nad jej formułą i wydźwiękiem pracowały zwykle specjalne agencje marketin-
gowe (szczególnie w przypadku dużych miast). Dodatkowo zaś poddawano je 
konsultacjom społecznym, głosowaniom, konkursom itp. Tak było przykładowo 
z aktualnie obowiązującym sloganem Katowic: „Katowice dla odmiany”, który 
zastąpił wcześniej promowane i mniej fortunne w odbiorze publicznym hasło 
„Katowice. Centrum nowych form”. O obecnym sloganie katowiczanie również 
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zaczynają wyrażać się niepochlebnie, przekształcając je prześmiewczo w: „Ka-
towice do wymiany”. 

W zakresie wykładnika 8, slogany uznawane są za komunikaty informacji 
podstawowych, niekiedy banalnych, ale jednocześnie uniwersalnych. Niektóre 
z nich mogłyby pasować niemal do każdego miasta, nie zapewniając tym samym 
indywidualizacji, np. hasło Sierpca „Miasto ludzi przedsiębiorczych”; Sosnow-
ca „Sosnowiec łączy”; Słupska „Więcej niż myślisz”, jakkolwiek ich autorzy 
(zwykle włodarze miast) wyrazili poprzez tak konstruowane hasła idee podparte 
określonymi przekonaniami, odpowiadającymi sytuacji miejscowej. 

Znaczny udział w wydźwięku pragmatycznym przekazywanym przez hasła 
mają wykładniki 1 i 5, powiązane ze sobą, czasami nawet zależnie. Odwołanie 
do stereotypów oraz ewokowanie rzeczywistości występującej w danym mieście 
wypada zwykle na korzyść ośrodka miejskiego, nawet jeśli odwołanie dotyczy 
stereotypu nie zawsze odbieranego pozytywne, jak w przypadku sloganu Jarocina: 
„Jarocin – to miasto brzmi” (nawiązanie do organizowanych w mieście festiwali 
muzyki rockowej). 

W większości przypadków stereotypowe ujęcie sloganu daje efekt potwier-
dzony sukcesem marketingowym hasła, np. „Magiczny Kraków” lub „Krasnystaw 
naturalnie” (w pierwszym – odniesienie do „magicznych” miejsc i atmosfery 
Krakowa; w drugim – do natury i niczym nieskrępowanej możliwości korzystania 
z niej, zakładając różne znaczenia i konotacje przysłówka „naturalnie”). 

Szczególnie dobrze prezentują się slogany, w których wykorzystano grę 
słów i znaczeń, czasami łamigłówki i zabawy słowami, poczynając od samych 
urbonimów, nawet jeśli podstawą kreacji są ludowe i fałszywe ich etymologie, 
zob. np. hasło Nowego Tomyśla „Nowy Tomyśl – pomysł na życie” lub Lądka 
Zdroju „Twój przyLądek – najstarsze uzdrowisko w Polsce”. W pierwszym, 
poza eufonicznym asonansem, elementem leksykalnym łączącym nazwę miasta 
z rzeczownikiem „pomysł” miałaby być „myśl”, w drugim gra słów została 
skierowana na wyrażenie „Twój przylądek” z narzuconą lekturą palimpsestową 
rzeczownika „przyLądek”. 

Formuła palimpsestowości, a jednocześnie formacji hybrydalnych nakładana 
jest na nazwę tworząc z niej hasło podlegające bardziej złożonej interpretacji, 
np. „POZnan*”. Na podobnej zasadzie utworzono konstrukcję „WrocLove”, jako 
jedno z haseł medialno-promocyjnych Wrocławia, mające sugerować miłość do 
miasta (ang. love ‘miłość’) oraz naprowadzać na wymowę nazwy „Wrocław” 
[Gałkowski, 2014, s. 74–75]. Na tym poziomie sytuują się także oficjalne za-
pisy nazw niektórych miast w ich logo, np. Szczecina bądź Łodzi, które trudno 
przedstawiać bez pozyskania do nich praw autorskich. Hasłu lokalnemu Szcze-
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cina, „Floating Garden”, towarzyszy zapis w transkrypcji fonetycznej: ʃtʃɛtʃin, 
obrazujący trudną wymowę nazwy miasta. W przypadku Łodzi, poza cytowanym 
przykładem „Hollyłódź”, na uwagę zasługuje graficzny zapis wykorzystujący 
oryginalne kształty liter (Ł, Ó, D, Ź), nawiązujące w zamyśle kreacyjnym do 
słynnego alfabetu Władysława Strzemińskiego, symbolicznie zakodowanego 
w uproszczonym kroju czcionki (tzw. fonty Strzemińskiego). 

Ciekawym zabiegiem pragmatycznym w wydźwięku komunikatywnym sloga-
nów jest intertekstualność, która w wielu odsłonach ma znamiona intersemiotycz-
ności (wykładnik 3), np. w sloganie Tomaszowa Mazowieckiego „A  może byśmy 
tak… do Tomaszowa” (nawiązanie do rozsławionych piosenką Ewy Demarczyk 
słów wiersza Tomaszów Juliana Tuwima) lub Ciechocinka „Ciechocinek uzdrawia 
potężnie” (ambiwalentna lektura przysłówka „potężnie” – ekspozycja terminu 
„tężnie”, wskazującego na największą atrakcję miasta, zespół tężni solankowych). 

Intersemiotyczność może niekiedy prowadzić do nadmiernej hermetyczności, 
trudnej w odbiorze dla przeciętnego użytkownika języka i kultury. Oryginalne, acz 
problematyczne pod tym względem jest hasło promujące Turek: „Miasto w kli-
macie Mehoffera”, zakładając, że obrazy Mehoffera i wyczuwanie ich atmosfery 
jest umiejętnością zarezerwowaną dla znawców sztuki, jakkolwiek związek Józefa 
Mehoffera z Turkiem jest uzasadniony obecnością zabytkowych polichromii ma-
larza w miejscowym kościele. Do zrozumienia głębszej warstwy znaczenia wielu 
sloganów niezbędna jest w istocie wiedza o nawiązaniach intersemiotycznych3. 
Jest to widoczne również w haśle Olkusza „Srebrne Miasto”, którym konotuje 
się odniesienie do olkuskiej tradycji przemysłowej, polegającej na odzyskiwaniu 
metali szlachetnych, w tym srebra, w lokalnych zakładach górniczo-hutniczych. 

Intertekstualność polega zazwyczaj na wykorzystaniu stałych związków wy-
razowych, np. „W to mi graj” jako specyficznego sloganu Rawy Mazowieckiej 
(hasło wygląda jak krótka forma informacyjna adresowana do szeroko pojętego 
interlokutora z „podpisem” w postaci urbonimu: „W to mi graj – Rawa Mazo-
wiecka”). Hasło z pozoru wydaje się bez związku merytorycznego z urbonimem. 
Jednak wgląd w intencje jego propagatorów pokazuje, że miasto wyraża swoim 
sloganem otwarcie na imprezy sportowe i kulturalne.

Rzadko odnotowuje się hasła bez lokalnej wymowy. Powściągliwość autorów 
haseł w odzwierciedlaniu miejscowej kultury, czasami bardzo bogatej, może 
być wręcz zaskakująca (por. np. slogan Gniezna „Miasto otwarte” lub Rypina 
„Poznaj, pokochaj, pozostań”).

3 Por. pojęcie tekstu na poziomie „niższym” i „wyższym” [Wróbel, 2002, s. 505–506; zob. także 
Chlebda, 2003, s. 162–166; Rutkiewicz-Hanczewska, 2013, s. 129–190].
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ODSŁONA FORMALNO-STRUKTURALNA

Hasła miast polskich przyjmują zwykle formę syntagmatyczną, najczęściej 
nominalną (np. „Morze możliwości, Gdańsk”), rzadziej predykatywną, lecz 
podobnie efektywną (np. w Bielsku-Białej „Przeżyjesz dwa razy więcej” lub 
„Elbląg przyśpiesza”). Niektóre slogany mają postać okolicznikową, np. „Zawsze 
po drodze” (Grajewo) lub „Najbliżej Tatr” (Zakopane). Inne konstruowane są 
w postaci równoważników zdań, np. „Jasne, że Częstochowa” (intersemiotyczne 
nawiązanie do Jasnej Góry i jednoczesne nadanie lekkości wypowiedzi wobec 
stygmatyzowanego religijnie miasta). 

W większości przypadków hasło występuje w funkcji apozycyjnej (w post-
pozycji lub prepozycji). Wówczas nazwa miasta zostaje wpisana w slogan jako 
komponent jego struktury, np. „Pobiedziska – moc inspiracji” lub „Z myślą 
o człowieku – Puławy”. 

Związek hasła z nazwą miasta jest warunkiem odpowiedniej lokalizacji 
i odbioru sloganu, np. wyrażenie „Wrażeń moc” nie zostanie zrozumiane w ode-
rwaniu od nazwy miasta Płock (hasło powstało m.in. jako reminiscencja doznań 
oferowanych przez życie kulturalne miasta, związanych np. z doroczną imprezą 
rozrywkową prezentującą dokonania muzyki elektronicznej – Audioriver). 

Znacząca grupa haseł zawiera w swojej strukturze termin identyfikujący 
„miasto” pozwalające na metatekstualną wypowiedź w odniesieniu do danego 
obiektu, np. „Miasto z przyszłością” (Zielona Góra), „Miasto renesansu” (Za-
mość), „Miasto know-how” (Poznań), „Młode duchem najstarsze miasto w Pol-
sce” (Kalisz), „Miasto róż” (Kutno).

Zaledwie jedno z haseł w analizowanym korpusie ma postać uniwerbalną: 
„Przystań – Gorzów Wielkopolski”. Zostało ono użyte na zasadzie nickname’u 
względem urbonimu, w znaczeniu „Gorzów Wielkopolski, to przystań”, z całym 
ładunkiem pozytywnym implikowanym przez leksem „przystań”4. Zastosowanie 
myślnika naprowadza na tego rodzaju ekwiwalencje nominacyjno-antonoma-
styczne (zob. także „Wąbrzeźno – przyjazne wody”).

Do głosu w wydźwięku haseł dochodzą ponadto środki formalne, które 
polegają na zastosowaniu narzędzi składniowo-eufonicznych, np. homofonii: 
„Poznań wart poznania”, „Morze możliwości, Gdańsk”; paronimii: „Kluczbork 
kluczem do sukcesu”; rymu: „Gotyk na dotyk” (Toruń); asonansu: „Rawa gra” 
(Rawa Mazowiecka); inwersji w związkach wyrazowych: „Otwarte miasto od 
1266 roku” (Radomsko) itd.

4 Więcej na temat ładunku nacechowanego sloganów reklamowych (emotywnego, wartościują-
cego, kategoryzującego itd.) zob. Artur Gałkowski [2007].
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Charakterystyczną cechą wielu sloganów jest ekspresja, podkreślana przede 
wszystkim doborem słownictwa (zob. np. użycie słowa „energia” w sloganie 
Bytomia: „Energia kultury”, Jaworzna: „Źródło energii”), ale także znakami 
interpunkcyjnymi, przede wszystkim wykrzyknikiem, stosowanym niekiedy 
fakultatywnie, np. „Tak! Naturalnie!” (Stęszew), „Świdnik wysokich lotów!”, 
„To mnie rusza!” (Barlinek), czy też wielokropkiem, np. „Mysłowice… dobrze 
brzmiące”.

Do formalnych zabiegów wprowadzanych do konstrukcji należą wreszcie 
sygnalizowane już nietypowe rozwiązania graficzne w zapisie hasła i symboli-
zowanego przez nie toponimu (zob. np. cytowany wyżej przykład transkrypcji 
fonetycznej nazwy Szczecin).

WNIOSKI

1. Hasła (slogany) reklamujące miasta są dodatkowymi identyfikatorami 
symbolicznie wskazującymi na obiekt desygnowany toponimem. W tej mierze 
funkcja hasła-sloganu upodabnia się do funkcji onimicznej, właściwej dla kono-
towanej w ten sposób nazwy miasta. Znacząca liczba haseł może być traktowana 
jak antonomazje względem ich nazw. Można by się nawet pokusić o przyrówna-
nie ich do rozbudowanych „nazwisk” towarzyszących właściwym urbonimom.

2. Hasło posiada jednocześnie funkcję marketingową. Slogan wspiera proces 
tworzenia marki miasta. W wielu wypadkach ją wyraża, pozwalając zrozumieć, 
w jakim obszarze ideatywnym marka miasta zostaje osadzona.

3. Hasło promujące miasto w każdej postaci pragmatycznej i formalnej jest 
wymownym przekazem komunikującym w celach intencjonalnych.

4. Wartości pragmatyczne komunikatów w postaci haseł miast polskich 
wynikają z różnorodnych wykładników interpretacyjnych, wśród których od-
znacza się nazwocentryczność, odwołanie do symboli lokalnych, stereotypów 
i perspektywa odbiorcy.

5. Konstrukcja formalna haseł przyczynia się do ich wyrazistej ekspresyw-
ności.

6. Na efektywność sloganu miasta składa się szereg czynników, również 
pozaformalnych i pozaintencjonalnych. Sukces jego użycia zależy także od 
uwarunkowań kulturowych.
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HASŁA REKLAMOWE MIAST POLSKICH  
W KONTEKŚCIE URBONIMICZNYM

Streszczenie

Artykuł przedstawia zjawisko sloganu reklamowego miasta jako komunikatu uzupełniającego i to-
warzyszącego jego nazwie (urbonimowi) w funkcji meta-denominacyjnej. Zebrane hasła promocyjne 
miast polskich poddane są refleksji na podstawie 10 wykładników interpretacji pragmatycznej. 
Wykazany zostaje efekt perlokucyjny tego typu sloganów, koncentrujących się głównie na przekazie 
informacji kulturowej o denominowanym obiekcie. Dodatkowa analiza strukturalna dowodzi, że 
na pragmatyczny wydźwięk sloganów miejskich ma także wpływ nadawana im forma językowa.
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POLISH CITIES ADVERTISING SLOGANS  
IN RELATION TO URBONYMS

Summary

The article presents the phenomenon of the cities advertising slogan serving as a complementary 
means of communication and acompagning the city names (urbonyms) and having meta-
denominative function. The collected promoting slogans of Polish cities were submitted to reflection 
on the basis of 10 exponents of pragmatic interpretation. The perlocutive effect of such kind of 
slogans was proved, concentrating mainly on the transition of cultural information regarding the 
denominative object. The additional structural analysis proves that the pragmatic implication of 
the city slogans is largely influenced by the lexical form given to them. 


