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Kiedy żyliśmy w epoce niepiśmiennej, a nasza kul-
tura miała charakter oralny, wierzyliśmy, że słowo 
ma moc. Że za pomocą wypowiedzianych słów 

można zmieniać rzeczywistość, działać i oddziaływać 
nie tylko w sferze psychicznej i intelektualnej, ale przede 
wszystkim fizycznej: sprawić, żeby padał deszcz, żeby wy-
rosły dorodne ziemniaki lub pypeć na czyimś nosie. Słowo 
miało więc moc sprawczą, dlatego nadanie czemuś lub 
komuś nazwy nie było jedynie przyklejeniem językowej 
etykietki – było obdarzeniem przymiotami, które – wyrażo-
ne w nazwie – były wróżbą czy życzeniem na przyszłość. 
Nazwa miała więc władzę nad rzeczą, której była częścią. 

To samo tyczyło się imion nadawanych ludziom. No-
men to wszak nazwa i imię. Nie było więc imion przy-
padkowych, nieznaczących, wybranych zgodnie z modą 
czy upodobaniem do brzmienia. Imię było częścią osoby, 
która je nosiła. Dawało siłę, wskazywało na przymioty, 
było wróżbą i życzeniem. No i oczywiście identyfikowa-
ło. Takie traktowanie imienia powodowało, że z imie-
niem należało obchodzić się tak ostrożnie jak z osobą. 
Niefrasobliwe obchodzenie się z imieniem, jak wierzono, 
mogło wyrządzić krzywdę (także fizyczną) jego posiada-
czowi. Stąd praktyki ukrywania prawdziwych imion przed 
wrogami, zakaz wypowiadania imion ważnych osób czy 
przybieranie nowych imion w połowie życia, aby wraz 
z imieniem przywrócić sobie młodość i witalność.

Znaczące imiona z czasem przekształciły się w nazwi-
ska, by faktycznie mogły pełnić funkcję identyfikującą 
w społecznościach, gdzie ludzi było coraz więcej i więcej. 
W Europie nazwiska upowszechniły się między X a XIV 
wiekiem. W Polsce pierwsze nazwiska pojawiają się około 
XII wieku. Powstawały najczęściej od przezwisk, imion 
ojcowskich, nazw miejscowych lub były obcego pocho-
dzenia. W Polsce koncepcja nazwiska stałego i dziedziczo-
nego upowszechniała się powoli od XV wieku. Najpierw 
pojawiły się nazwiska szlacheckie i mieszczańskie. Lud-
ność chłopska znacznie później, bo dopiero w II połowie 
XIX wieku zaczęła formalnie identyfikować się nazwi-
skiem. Idea nazwiska jako prawnego sposobu identyfikacji 
pojawiła się w II połowie XVIII wieku. Obowiązek ten 
wprowadzili jednak dopiero zaborcy i władze Księstwa 
Warszawskiego oraz Królestwa Kongresowego. Akcja 
kodyfikacji szczegółowych przepisów w tym względzie 
najpóźniej zakończyła się na terenach byłego zaboru au-
striackiego w roku 1928. 

Dziś nazwisko wraz z imieniem jest głównym elemen-
tem identyfikacyjnym, jest dziedziczone, a jego zmiana 
jest ściśle określona przepisami i związana ze szczegółową 
procedurą formalną. Można więc powiedzieć, że stanowi 
o naszej tożsamości. Tożsamości rozumianej wielowymia-
rowo – psychicznie, społecznie i prawnie. Dlatego stosunek 
do własnego nazwiska ma także taki wielopłaszczyznowy 
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charakter. Dotyczy to przywiązania do niego, jako rodowe-
go dziedzictwa, przekazywania dzieciom, zmiany, przyj-
mowania nazwiska męża przy zawieraniu małżeństwa, 
a w końcu jego brzmienia, postaci językowej i odmiany.

Język polski jest językiem fleksyjnym, co oznacza, że 
wyrazy przyjmują różne końcówki gramatyczne ze wzglę-
du na swoją funkcję w wypowiedzi. Nieodmienianie wy-
razów, które podlegają takiej odmianie, jest zasadniczym 
błędem i wykroczeniem przeciwko normie. Dotyczy to 
w równym stopniu imion i nazwisk. Podkreślmy – imiona 
i nazwiska w języku polskim odmieniają się (deklinują). 
Oznacza to, że odmieniają się nie tylko nazwiska i imio-
na polskie, ale także obce – zgodnie z zasadami polskiej 
odmiany rzeczowników i przymiotników.

Oczywiście jak od każdej reguły są wyjątki, ale o nich 
później. Niewątpliwie więcej trudności przysparzają 
nazwiska męskie niż żeńskie, dlatego tymi pierwszymi 
zajmiemy się najpierw.

Nazwiska męskie

Zasadniczo reguła jest prosta: o ile to możliwe, nazwisko 
w postaci rzeczownikowej odmieniamy jak rzeczownik 
pospolity, nazwisko w postaci przymiotnikowej, jak przy-
miotnik pospolity. Dlatego generalnie nie budzi wątpliwo-
ści, jak odmieniać nazwiska przymiotnikowe zakończone 
na -ski, -cki, -dzki: takie odmieniamy na przykład jak 
pospolity przymiotnik niski, a przymiotnikowe nazwi-
ska zakończone na -ny, -ty jak przymiotniki pospolite na 
przykład marny czy żonaty.

M. kto? Kowalski, Nienacki, Ludzki ...... niski
D. kogo? Kowalskiego, Nienackiego, Ludzkiego ...... niskiego
C. komu? Kowalskiemu, Nienackiemu,. Ludzkiemu ...... niskiemu
B. kogo? Kowalskiego, Nienackiego, Ludzkiego ...... niskiego
N. kim? Kowalskim, Nienackim, Ludzkim ...... niskim
M. o kim? Kowalskim, Nienackim, Ludzkim ...... niskim

M. Nawalany, Kosmaty ...... marny, żonaty
D. Nawalanego, Kosmatego ...... marnego, żonatego
C. Nawalanemu, Kosmatemu ...... marnemu, żonatemu
B. Nawalanego, Kosmatego ...... marnego, żonatego
N. Nawalanym, Kosmatym ...... marnym, żonatym
Ms. Nawalanym, Kosmatym ...... marnym, żonatym

Zasadniczo więc, kiedy nie wiemy, jak odmienić dane 
nazwisko, szukajmy odpowiadającego mu (tak samo zakoń-
czonego) wyrazu pospolitego. Ważne jednak, by pamiętać, 

że o tym, który wzór odmiany zastosować, decyduje ostat-
nia głoska (nie litera) w nazwisku – a więc to, jaki dźwięk 
słyszymy, a nie widzimy w zapisie. Ma to szczególne 
znaczenie przy nazwiskach obcych, gdzie często ostatnich 
liter się nie wymawia – są nieme (np. Braille [wym. brajl] 
– ostatniej litery „e” się nie wymawia).

Dużą część nazwisk męskich stanowią takie, które od-
mieniają się jak rzeczowniki pospolite. Mogą być zakoń-
czone na:
• spółgłoskę
albo na
• samogłoskę -o lub -a.

Przyjrzyjmy się teraz różnym ich grupom.

1. Nazwiska męskie zakończone na spółgłoskę miękką: 
-ś, -ć, -ź, dź, -ń oraz -l, -j (np. Kuś, Moskal) oraz 
te zakończone na samogłoskę -o poprzedzoną tymi 
spółgłoskami (np. Puzio) odmieniają się jak rzeczow-
nik dziadunio.

M. Kuś, Moskal, Puzio ...... dziadunio
D. Kusia, Moskala, Puzia ...... dziadunia
C. Kusiowi, Moskalowi, Puziowi ...... dziaduniowi
B. Kusia, Moskala, Puzia ...... dziadunia
N. Kusiem, Moskalem, Puziem ...... dziaduniem
Ms. Kusiu, Moskalu, Puziu ...... dziaduniu

2. Nazwiska męskie zakończone na -c, -cz, -dż, -sz, -ż/
rz (np. Palacz, Mosz, Maziarz) odmieniają się jak 
piekarz

M. Palacz, Mosz, Maziarz ...... piekarz
D. Palacza, Mosza, Maziarza ...... piekarza
C. Palaczowi, Moszowi, Maziarzowi ...... piekarzowi
B. Palacza, Mosza, Maziarza ...... piekarza
N. Palaczem, Moszem, Maziarzem ...... piekarzem
Ms. Palaczu, Moszu, Maziarzu ...... piekarzu

3. Nazwiska męskie zakończone na spółgłoskę -k, -g, 
-ch/h (np. Trok, Batog, Rylich) odmieniamy jak rze-
czownik rolnik

M. Trok, Batog, Rylich ...... rolnik
D. Troka, Batoga, Rylicha ...... rolnika
C. Trokowi, Batogowi, Rylichowi ...... rolnikowi
B. Troka, Batoga, Rylicha ...... rolnika
N. Trokiem, Batogiem, Rylichem ...... rolnikiem
Ms. Troku, Batogu, Rylichu ...... rolniku



21
W TEORII I W PRAKTYCE

styczeń–marzec 2020

4. Nazwiska męskie zakończone na spółgłoskę twardą 
(-b, -p, -d, -t, -w, -f, -m, -n, -r, -s, -z, -ł) (np. Kloszot, 
Rajfur, Niedział) odmieniamy jak rzeczownik pospo-
lity student

M. Kloszot, Rajfur, Niedział ...... student
D. Kloszota, Rajfura, Niedziała ...... studenta
C. Kloszotowi, Rajfurowi, Niedziałowi ...... studentowi
B. Kloszota, Rajfura, Niedziała ...... studenta
N. Kloszotem, Rajfurem, Niedziałem ...... studentem
Ms. Kloszocie, Rajfurze, Niedziale ...... studencie

5. Tu podgrupę stanowią nazwiska polskie zakończone 
na -ąb, oł, -eł (np. Gołąb, Kocioł, Orzeł). Można je 
odmieniać na dwa sposoby:
• z zachowaniem wszystkich głosek: Gołąb : Go-

łąba, Kocioł : Kocioła, Orzeł : Orzeła
• z opuszczeniem lub wymianą głoski, wtedy za-

chowują się jak rzeczowniki pospolite: Gołąb : 
Gołębia, Kocioł : Kotła, Orzeł : Orła.

Ten drugi sposób uchodzi za mniej staranny.
Należy jednak pamiętać, że nazwiska jednosylabowe 

bezwyjątkowo zachowują wszystkie niezmienione głoski, 
np. Dąb : Dąba.

Teraz spojrzymy na odmianę nazwisk męskich zakończo-
nych samogłoskami.

6. Nazwiska męskie zakończone na -a po spółgłoskach 
ś, ź, ć, dź, ń (np. Misia, Kania) i po głoskach j lub l 
(np. Matyja) odmieniają się jak rzeczowniki (odpo-
wiednio) niania, szyja

M. Misia, Kania, Matyja ...... niania, szyja
D. Misi, Kani, Matyi ...... niani, szyi
C. Misi, Kani, Matyi ...... niani, szyi
B. Misię, Kanię, Matyję ...... nianię, szyję
N. Misią, Kanią, Matyją ...... nianią, szyją
Ms. Misi, Kani, Matyi ...... niani, szyi

7. Nazwiska męskie zakończone na samogłoskę -a po-
przedzoną spółgłoską historycznie miękką: c, cz, dz, 
dż, sz, ż (np. Nędza, Pawlica, Klimsza) odmieniają 
się jak rzeczownik pospolity np. taca

M. Nędza, Pawlica, Klimsza ...... taca
D. Nędzy, Pawlicy, Klimszy ...... tacy
C. Nędzy, Pawlicy, Klimszy ...... tacy

B. Nędzę, Pawlicę, Klimszę ...... tacę
N. Nędzą, Pawlicą, Klimszą ...... tacą
Ms. Nędzy, Pawlicy, Klimszy ...... tacy

8. Nazwiska męskie zakończone na samogłoskę -a oraz 
słowiańskie (w tym polskie) nazwiska zakończone 
na -o, w obu wypadkach poprzedzone spółgłoską 
-k, -g, -ch (zapisaną jako litera h lub dwuznak ch) 
(np. Stonoga, Wicha, Pocztorenko), odmieniają się 
jak rzeczownik pospolity matka.

M. Stonoga, Wicha, Pocztorenko ...... matka
D. Stonogi, Wichy, Pocztorenki ...... matki
C. Stonodze, Wisze, Pocztorence ...... matce
B. Stonogę, Wichę, Pocztorenkę ...... matkę
N. Stonogą, Wichą, Pocztorenką ...... matką
Ms. Stonodze, Wisze, Pocztorence ...... matce

9. Nazwiska męskie zakończone na -a poprzedzone 
spółgłoską twardą: b, p, d, t, w, f, z, s, r, ł, m, n, np. 
Gabara, Wojtyła, Pawlina, oraz nazwiska słowiańskie 
zakończone na -o poprzedzone spółgłoską twardą 
(b, p, d, t, w, f, z, s, r, ł), np. Sidło, Lato, Kopyto, 
odmieniają się jak pospolite rzeczowniki, np. bona.

M. Wojtyła, Lato, Kopyto, Ziobro ...... bona
D. Wojtyły, Laty, Kopyty, Ziobry ...... bony
C. Wojtyle, Lacie, Kopycie, Ziobrze ...... bonie
B. Wojtyłę, Latę, Kopytę, Ziobrę ...... bonę
N. Wojtyłą, Latą, Kopytą, Ziobrą ...... boną
Ms. Wojtyle, Lacie, Kopycie, Ziobrze ...... bonie

Do wszystkich wymienionych wyżej grup (od 1 do 10) 
stosuje się także dodatkowe reguły:
a) jeśli w obcych nazwiskach ostatnia litera -e jest nie-

ma, stosuje się apostrof, np. Gable : Gable’a;
b) jeśli spółgłoskę końcową poprzedza głoska -e-, w od-

mianie nazwisk brzmiących jak rzeczowniki pospolite 
opuszcza się ją, np. Kwiecień : Kwietnia, Lipiec : 
Lipca, Dudek : Dudka;

c) gdy nazwisko nie ma odpowiednika w rzeczowniku 
pospolitym, wówczas o tym, czy -e- zostaje w odmia-
nie, decyduje tradycja odmiany, np. Woleń : Wolenia, 
ale Pawelec : Pawelca, Stępień : Stępnia, ale Lelewel 
: Lelewela.

d) w nazwiskach obcych o pozostawieniu -e- w odmia-
nie decyduje stopień adaptacji w języku polskim. Im 
dłużej takie nazwisko istnieje w języku polskim, tym 
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częściej traci „e”, np. Havel : Havla, ale Cromwell 
: Cromwella.

e) gdy nazwisko jest jednosylabowe, zawsze (!) nieza-
leżnie od innych czynników, e zachowuje się w od-
mianie, np. Stec : Steca, Mech : Mecha, Kmieć : 
Kmiecia.

Nazwiska małżeństw 

Przyjrzyjmy się teraz odmianie nazwisk grup osób. Mowa 
będzie o formach liczby mnogiej nazwisk w odniesieniu 
do członków rodzin niezależnie, czy są tylko mężczyzna-
mi (np. bracia), czy kobietą i mężczyzną (bracia i siostry, 
pary małżeńskie). Tym razem, na szczęście, mamy tylko 
dwie grupy, więc tylko dwa sposoby! 
1. Nazwiska w liczbie pojedynczej zakończone na spół-

głoskę lub samogłoskę -o, -a, -e oraz takie, które są 
zakończone na -y, ale nie są przymiotnikami (np. 
Gajcy, Polony, Batory): wszystkie one w liczbie mno-
giej otrzymują końcówkę -owie i odmieniają się jak 
rzeczownik psychologowie 

M. Karasiowie, Pytkowie, Polonowie ...... psychologowie
D. Karasiów, Pytków, Polonów ...... psychologów
C. Karasiom, Pytkom, Polonom ...... psychologom
B. Karasiów, Pytków, Polonów ...... psychologów
N. Karasiami, Pytkami, Polonami ...... psychologami
Ms. Karasiach, Pytkach, Polonach ...... psychologach

2. Nazwiska męskie w liczbie pojedynczej mające postać 
przymiotników zakończonych na -y, np. Lepszy, 
Mały, Małolepszy, Żelazny oraz zakończone na -owy, 
np. Słodowy, Sadowy, w liczbie mnogiej przybierają 
końcówkę przymiotnikową: Lepsi, Mali, Żelaźni, 
Małolepsi, Słodowi, Sadowi.

M. Lepsi, Sadowi ...... kolorowi
D. Lepszych, Sadowych ...... kolorowych
C. Lepszym, Sadowym ...... kolorowym
B. Lepszych, Sadowych ...... kolorowych
N. Lepszymi, Sadowymi ...... kolorowymi
Ms. Lepszych, Sadowych ...... kolorowych

Uwaga! Niepoprawne jest zachowywanie nazwiska 
w formie liczby pojedynczej w odniesieniu do małżeństw, 
np. Anna i Łukasz Karaś, Maria i Jakub Pytko. Poprawna 
jest tylko forma mnoga, czyli w tych przypadkach: Anna 
i Łukasz Karasiowie, Maria i Jakub Pytkowie.

Nazwiska męskie dwuczłonowe 

Skąd się wzięły? Pierwszy człon jest dawnym przy-
domkiem, herbem szlacheckim, zawołaniem bojowym 
lub pseudonimem legionowym, partyzanckim, literac-
kim. Oba człony się odmieniają! Wyjątkowo można 
nie odmieniać pierwszego członu tylko wtedy, gdy 
jest on zawołaniem bojowym lub nazwą herbu (np. 
Korwin-Mikke).

M. Kosiniak-Kamysz
D. Kosiniaka-Kamysza
C. Kosiniakowi-Kamyszowi
B. Kosiniaka-Kamysza
N. Kosiniakiem-Kamyszem
Ms. Kosiniaku-Kamyszu

Nazwiska kobiet

Nazwiska kobiet nie odmieniają się. Wyjątek stanowią te 
nazwiska, które zakończone są na -a (zarówno w postaci 
przymiotnikowej, np. Kowalska, jak i rzeczownikowej, 
np. Łatka). Te przymiotnikowe odmieniają się jak przy-
miotniki (np. ładna), te rzeczownikowe, jak rzeczowniki 
żeńskie (np. sroka).

M. Kowalska, Łatka ...... ładna, sroka
D. Kowalskiej, Łatki ...... ładnej, sroki
C. Kowalskiej, Łatce ...... ładnej, sroce
B. Kowalską, Łatkę ...... ładną, srokę
N. Kowalską, Łatką ...... ładną, sroką
Ms. Kowalskiej, Łatce ...... ładnej, sroce

Zdarza się, że kobiety mają nazwiska brzmiące jak przy-
miotnik rodzaju męskiego zakończony na -y. Wówczas 
nazwiska te najczęściej nie odmieniają się, np. Alina Sła-
by, Aliny Słaby, Alinie Słaby itd.

Uczciwie należy przyznać, że najnowsze słowniki do-
puszczają nieodmienianie nazwisk męskich zakończonych 
na samogłoski -o, -e, -y, -i. Dotyczy to jednak tylko po-
tocznej, mniej starannej odmiany polszczyzny. Wówczas 
obowiązkowo należy dodać odmienione imię lub tytuł 
czy godność (Jacek Palmi – Jacka Palmi, prezes Mućko – 
prezesa Mućko). Pamiętajmy jednak, że dotyczy to mniej 
starannej odmiany polszczyzny. Chcąc sprostać normie 
wzorcowej, która obowiązuje w sytuacjach oficjalnych, 
języku pisanym, języku używanym w instytucjach – na-
zwiska musimy odmieniać. 



23
W TEORII I W PRAKTYCE

styczeń–marzec 2020

Osobiście spotkałam się z urzędnikami, którzy w pismach 
urzędowych z rozmysłem nie odmieniali nazwisk, twier-
dząc, że odmiana przeszkadza w identyfikacji osoby – ja-
koby na podstawie odmienionego nazwiska nie można było 
ustalić jego brzmienia w formie podstawowej, mianowni-
kowej. Faktycznie, jeśli napiszemy pismo do Pawła Goska, 
to nie wiadomo, czy nazywa się on Paweł Gosek czy Paweł 
Gosk. Jednak nieodmienianie nazwiska nie jest dobrym 
pomysłem, bo nie rozwiązuje problemu poprawnej iden-
tyfikacji. Wyobraźmy sobie, że w dokumencie mamy zapis 
„wezwano Adama Blaszka”. Przy takiej niejednoznacznej 
praktyce, nie będziemy mieć pewności, czy autor dokumen-
tu odmienił nazwisko zgodnie z normą poprawnościową. 
Jeśli odmienił – wezwany nazywa się Adam Blaszek, jeśli 
nie odmienił – wezwany nazywa się Adam Blaszka. Jak 
widać, anarchia gramatyczna nie upraszcza życia.

Niektórzy prawnicy praktykują dopisywanie w nawia-
sie nazwiska nieodmienionego w postaci mianownikowej 
obok nazwiska odmienionego, które pojawia się w tek-
ście głównym. Sporadycznie można stosować taki zabieg 
w szczególnych dokumentach urzędowych, ale powinno 
to dotyczyć wyjątkowych sytuacji.

I na koniec sprawa buntowników gramatycznych. Co zro-
bić, jeśli ktoś nie życzy sobie, aby odmieniać jego nazwi-
sko, twierdząc, że tylko on ma prawo rozporządzać swoim 
dziedzictwem? 

Takim osobom odpowiedział profesor Jan Miodek, cy-
tując genialnego matematyka i świetnego aforystę Hugo-
na Steinhausa: „Pan jest właścicielem swojego nazwiska 
tylko w mianowniku liczby pojedynczej. Pozostałymi 
przypadkami rządzi gramatyka!”. ■
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