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Dla języka sportu charakterystyczne jest posługiwanie się alternatywnymi na-
zwami reprezentacji narodowych i drużyn klubowych. Zjawisko to jest bardzo 
rozpowszechnione2, alternatywne określenia – zwane często przydomkami – 
funkcjonują równolegle z nazwami oficjalnymi. Na częste posługiwanie się 
określeniami charakteryzującymi jako manierę komentatorów sportowych 
zwracał uwagę w swoich publikacjach m.in. Mariusz Koper [por. Koper 
2003, Koper 2012, Koper 2013].

W artykule analizie poddane zostaną przydomki zarówno polskich, jak 
i zagranicznych drużyn wyekscerpowane z tygodnika „Piłka Nożna” z po-

* Autorka jest laureatką III edycji nagrody naukowej Fundacji UŁ za szczególne osiągnię-
cia naukowe w latach 2012–2013 w obszarze nauk humanistycznych w grupie uczestników 
studiów doktoranckich Uniwersytetu Łódzkiego.

1 Zagadnienie przedstawione w niniejszym artykule jest jednym z wielu, które zostały 
omówione w pracy doktorskiej pt. „Analityzmy leksykalne i ich syntetyczne odpowiedniki 
w prasie. Struktura – semantyka – pragmatyka” obronionej w październiku 2014 roku.

2 Wiele wpisów internetowych poświęconych jest genezie i funkcjonowaniu zastęp-
czych nazw reprezentacji i klubów, na uwagę zasługują chociażby następujące artyku-
ły: K. Wirkowska, Przydomki drużyn piłkarskich, http://redlog.pl/2008/03/12/przydom-
ki-druzyn-pilkarskich/, P. Kasprzyk, Jakie historie kryją przydomki uczestników mundialu, 
http://historia-news.pl/ciekawostki/82-jakie-historie-kryj-przydomki-uczestnikow-mun-
dialu.html, T. Jaszczuk, Młot na Kanarki, czyli o przydomkach, http://krotkapilka.pl/arty-
kul,mlot_na_kanarki_czyli_o_przydomkach,1541. 
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czątku drugiej dekady XXI wieku. Jako materiał badawczy posłużą te nazwy 
oficjalne i nieoficjalne, które da się wpisać w kategorię analityzm – synte-
tyzm3. Głównym zamierzeniem jest wskazanie mechanizmów powstawania al-
ternatywnych nazw drużyn piłkarskich. Jaka motywacja semantyczna ujawnia 
się w takich określeniach? W jakim celu posługują się nimi dziennikarze? Jakie 
funkcje pełnią one w analizowanych tekstach?

Figurami chętnie wykorzystywanymi do tworzenia funkcjonujących w prze-
strzeni dziennikarskiej odpowiedników nazw własnych są metafora i metonimia. 
Z przeniesieniem nazwy herbu na całe państwo mamy do czynienia w przypadku 
połączenia Trzy Korony na określenie Szwecji. Nazywający reprezentantów tego 
skandynawskiego państwa przydomek odwołuje do herbu mniejszego przedsta-
wiającego wspomniane symbole władzy królewskiej na niebieskim tle. Symbol ten 
wywodzi się z czasów średniowiecza i jest jednym z najstarszych w Europie [por. 
Guzek 2011]. 

W trakcie kwalifikacji Euro 2012 bronił barw Rosenborga Trondheim, od stycznia 
natomiast gra dla Celticu Glasgow, który nie musiał zapłacić za reprezentanta Szwecji 
nawet funta. (PN 6/2012, s. 24)

Nie znamy wyniku pierwszego meczu Ukraińców na Euro 2012 (w poniedziałek 
współgospodarze zagrali na Stadionie Olimpijskim w Kijowie ze Szwecją), ale jeśli 
Błochinowi udało się ograć zespół trzech koron, dobitnie potwierdził wszystkie 
przedturniejowe zapowiedzi. (PN 24/2012, s. 24) 

Nawiązanie do angielskiego godła – trzech drapieżnych zwierząt na 
czerwonym tle – uwidacznia się w wyrażeniu omownym drużyna narodo-
wa spod znaku trzech lwów. Orzeł – jako symbol siły – widnieje w herbie 
Nigerii, nie dziwi więc fakt, że reprezentantów tego kraju nazywa się Super 
Orłami  

Trudno sobie wyobrazić ekipę anglii podczas Euro 2012 bez tego duetu urodzonego 
w aglomeracji Liverpoolu. (PN 15/2012, s. 37)

Polak potrafi, a rywal również przeżywa ostatnio spore problemy, bo prezentująca 
najwyższy poziom i jakże lukratywna Premiership nie przekłada się na sukcesy dru-
żyny narodowej spod znaku trzech lwów. (PN 41/2012, s. 47)

nigeria przegrała rywalizację na ostatniej prostej na swoim terenie w stolicy Abudży 
z niezbyt przecież wysoko notowaną Gwineą. (PN 46/2011, s. 33)

Fankluby reprezentacji Super Orłów rozsiane są w wielu krajach. (PN 46/2011, s. 33)

Do flagi narodowej Ghany nawiązuje przydomek Czarne Gwiazdy, składa się 
ona bowiem z poziomych pasów w trzech kolorach: czerwonym, żółtym i zie-

3 Jako analityzm leksykalny uznaje się co najmniej dwuwyrazowe określenie, które po-
siada jednowyrazowy odpowiednik tożsamy lub bliski znaczeniowo.
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lonym, na środkowym umieszczona jest właśnie czarna gwiazda. Jak pisze ana-
lizujący pochodzenie alternatywnych określeń nazw reprezentacji narodowych 
biorących udział w mistrzostwach świata w Republice Południowej Afryki Piotr 
Kasprzyk, czarna gwiazda 

oznacza […] rdzenną ludność, a także ideały walki z kolonializmem, patriotyzm 
i wspólną pracę. Sformułowania [tego – przyp. aut.] często używał Kwame Nkru-
mah – pierwszy prezydent Ghany, a zarazem człowiek, który wywalczył niepodległość 
dla tego państwa. Chciał on, by futbol odgrywał dużą rolę w krzewieniu ducha oporu, 
poczucia indywidualizmu i tożsamości narodowej, a przede wszystkim godności. Dla-
tego też swego rodzaju patronatem objął drużynę narodową4  

Określenie to ma zatem także przypominać o szczególnym znaczeniu piłkar-
skiej reprezentacji w budowaniu wielkości tego afrykańskiego kraju. 

W półfinale Zambia spotka się z reprezentacją Ghany, która czterokrotnie wy-
grywała Puchar Narodów Afryki, ale po raz ostatni było to 30 lat temu. (PN 
6/2012, s. 6)

W zespole czarnych Gwiazd grał wtedy Abedi Ayew Pele, a na PNA 2012 rodzinne 
tradycje kontynuują jego synowie: Jordan Ayew i Andre Ayew, który wykorzystał 
koszmarny błąd tunezyjskiego bramkarza i strzelił gola dającego Ghanie zwycięstwo 
2:1. (PN 6/2012, s. 6)

Nieoficjalne nazwy klubów mogą też odwoływać do symboli znajdują-
cych się w klubowych herbach. Tak jest na przykład z przydomkiem So-
uthampton FC Święci – nawiązuje on do aureoli umieszczonej nad piłką 
w emblemacie tego zespołu. Ten świetlisty krąg z kolei wiąże się z tym, 
że klub powstał […] przy kościele Świętej Marii jako drużyna kościelna5  
Armata obecna w herbie innego klubu z Wysp Brytyjskich – Arsenalu 
Londyn – przyczyniła się do upowszechnienia syntetyzmu Kanonierzy  
Ma to uwarunkowania historyczne, pierwsi piłkarze tego klubu pracowali 
bowiem w fabryce broni6. Gracze Realu Madryt często występują w me-
diach jako Królewscy – korona pojawiła się w emblemacie tego zespołu 
po tym, jak 29 czerwca 1920 klub otrzymuje z rąk króla Alfonso XIII tytuł 
królewski, który pozwala na umieszczenie w swojej dotychczasowej na-

4    http://historia-news.pl/ciekawostki/82-jakie-historie-kryj-przydomki-uczestnikow-mun-
dialu.html, [dostęp 05.05.2014] 

5    http://krotkapilka.pl/artykul,mlot_na_kanarki_czyli_o_przydomkach,1541, [dostęp 
05.05.2014].

6 Więcej o historii herbu Arsenalu Londyn można przeczytać w serwisie internetowym ki-
biców tego zespołu: http://www.kanonierzy.com/section_id-18_historia_herbu.shtml, [dostęp 
05.05.2014]. 
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zwie członu Real7. Umiejscowiona w logo Panathinaikosu Ateny roślina 
sprawia, że zawodników z tego greckiego klubu nazywa się Koniczynka-
mi, obecny w górnej części herbu FC Porto fikcyjny stwór przyczynił się 
zaś do rozpowszechnienia przydomka Smoki  

W sobotę były bramkarz reprezentacji Polski podpisał kontrakt z beniaminkiem Pre-
mier League Southampton Fc. (PN 39/2012, s. 25)
Jego szybkość i ciągłe nękanie bocznych obrońców na tyle spodobały się ówcze-
snemu menedżerowi Southampton Alanowi Pardewowi, że wziął juniora do kadry 
pierwszego zespołu świętych. (PN 6/2012, s. 33)
Irlandczyk trenował w akademii arsenalu Londyn, ale jego kariera w barwach Ka-
nonierów skończyła się na jednym występie w zespole seniorów. (PN 6/2012, s. 41)

W ostatnich trzech meczach w Premier League Kanonierzy zdobyli jedynie dwa punk-
ty – po remisach z Aston Villą Birmingham i Evertonem Liverpool. (PN 49/2012, s. 36)

Największe kawałki telewizyjnego tortu, warte po 150 milionów euro, trafiają do Bar-
celony i realu Madryt, gdy pozostała osiemnastka musi między siebie rozdzielić 
podobną kwotę. (PN 50/2012, s. 25)

Dla królewskich sobotni mecz był z kategorii być albo nie być, bo kolejne powięk-
szenie straty nie tylko do Atletico, ale przede wszystkim do Barcelony, w zasadzie 
eliminowało ich z wyścigu o mistrzostwo Hiszpanii. (PN 49/2012, s. 34)

Wszystko przez Józefa Wandzika, którego dublerem był długo w panathinaikosie 
ateny i dlatego od 1990 do 1997 roku rozegrał zaledwie 15 meczów w greckiej eks-
traklasie. (PN 11/2012, s. 27)

Kibice koniczynek nazywali go zdrajcą i życzyli jak najgorzej, gdy spotkali go na 
ulicach Aten. (PN 11/2012, s. 27)

Porażka pod koniec stycznia 1:3 z Gil Vicente zakończyła serię spotkań bez porażki 
Fc porto. (PN 6/2012, s. 39)

Zwycięstwo nad Smokami poprawiło nieco nastroje na Parc des Princes, bo nawet 
prezes pochwalił zespół, a zadowolony był nie tylko z wyniku, ale i ze stylu gry. (PN 
50/2012, s. 34)

Funkcjonujące w środowisku sportowym nazwy zwierząt przeniesione na kluby 
piłkarskie również mają swoje odzwierciedlenie w herbach: Valencia CF to Nietope-
rze, Tottenham Hotspur – Koguty, Wolverhampton Wanderers F.C. – Wilki, Benfica 
Lizbona – Orły, Sporting Lizbona – lwy, West Bromwich Albion – Drozdy, Unia 
Tarnów – Jaskółki, FC Koeln – Kozły. Podtrzymywaniu nieoficjalnych nazw służą 
różnorodne zabiegi, które mają spopularyzować przydomki. Katarzyna Wirkowska 

7    http://www.realmadrid.pl/index.php?co=symbole&dzial=herb, [dostęp 05.05.2014]. 
O ewolucji herbu Realu Madryt patrz też: http://www.realmadryt.net.pl/herb_klubu.php, 
[dostęp 05.05.2014].
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wyjaśnia: Tradycją na estadio da luz [stadion Benfiki – przyp. aut.] od lat pozo-
staje, że przed każdym meczem wypuszczany przez włodarzy orzeł zatacza krąg nad 
boiskiem, po czym na nie zlatuje8  

Po czterech wygranych z rzędu ekipa West Bromwich albion dostała zadyszki. (PN 
49/2012, s. 33)

Przed wyjazdową batalią ze Swansea City po raz ostatni na koncie Drozdów były 
cztery z rzędu wygrane, gdy większości graczy nie było jeszcze na świecie, a ich 
dzisiejszy opiekun zaczynał kopać piłkę w zespole juniorów szkockiego St Mirren. 
(PN 49/2012, s. 20)

Jednak w obfitującym w emocje spotkaniu rozgrywanym w 30 stopniowym upale pił-
karze Juana Martineza pokazali się z najlepszej strony wyłączając z gry najlepszych 
zawodników nietoperzy z Roberto Soldado na czele. (PN 41/2012, s. 27)

El Comendante, jak nazywają 31-letniego Argentyńczyka koledzy, spróbuje teraz po-
móc FC Porto odzyskać stracony dystans punktowy do lidera ekstraklasy Benfiki 
Lizbona. (PN 6/2012, s. 31)

Obie mają po siedem punktów, ale bilans ich bezpośrednich meczów jest korzyst-
ny dla lizbońskich Orłów, które 5 grudnia na Camp Nou zagrają z Barcą. (PN 
49/2012, s. 2)

W tottenhamie Hotspur numer ten przynależny jest Garethowi Bale’owi, jednemu 
z najbardziej ofensywnie ustawionych graczy kogutów. (PN 6/2012, s. 36)

Nawet gdy mąż odszedł do Realu Madryt, a później tottenhamu Londyn, nadal cie-
szyła się za naszą zachodnią granicą statusem celebrytki. (PN 41/2012, s. 35)

W zespole kogutów broni bowiem wiekowy Amerykanin Brad Friedel, a sir Alex 
Ferguson nie jest zadowolony ani z postawy Davida de Gei, ani Andersa Lindegaarda. 
(PN 6/2012, s. 29)

Dodatkowo Wilki po spadku do Championship przez cztery lata będą miały wy-
płacane pieniądze rekompensujące straty finansowe spowodowane degradacją. (PN 
50/2012, s. 25)

Bo Benfica, która w Lidze Mistrzów zmierzy się z Zenitem Sankt Petersburg, 
podpisała umowę z byłym graczem Sportingu Lizbona Yannickiem Djalo. (PN 
6/2012, s. 31)

Jednak w sierpniu ubiegłego roku nie przedłużył umowy z Lwami z Lizbony. (PN 
6/2012, s. 31)

Poza tym, największą bolączką krezusów jest gra obronna, a mówiąc precyzyjniej – 
bezradność w powstrzymywaniu szybkich ataków, z których akurat słyną Morszczuki  
(PN 33/2012, s. 42)

8    http://redlog.pl/2008/03/12/przydomki-druzyn-pilkarskich/, [dostęp 05.05.2014]. 
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Czwartą Resovię dzieli jedynie pięć punktów od trzynastej unii tarnów. (PN 
44/2012, s. 45)

jaskółkom pozostały mgliste wspomnienia po znakomitym początku sezonu. (PN 
44/2012, s. 45)

Informacja podana przez dziennik „Bild” o przejściu Lukasa Podolskiego do Arse-
nalu Londyn zelektryzowała niemieckich kibiców, a już w szczególności fanów Fc 
koeln. (PN 11/2012, s. 28)

Mimo to kozły ciągle zajmują miejsce 16 i już powoli muszą się szykować na baraż 
z trzecią drużyną 2. Bundesligi. (PN 17/2012, s. 19)

Równie chętnie wykorzystywanym sposobem tworzenia przydomków jest 
odwoływanie się do koloru lub kroju strojów, w których występują zawodnicy9  
Pionowe paski materiału (odpowiednio biało-czerwone i biało-czarne) na ko-
szulkach piłkarzy przyczyniły się do powstania przydomków Pasy na okre-
ślenie Cracovii Kraków i zebry/zeberki na określenie Udinese Calcio. W tym 
drugim przypadku skojarzenie ze zwierzętami opiera się na wykorzystaniu 
na trykotach sportowców tych samych barw, które są charakterystyczne dla 
przywołanych ssaków. 

W środę kibice Cracovii oczekiwać będą na wielki cud, jakim niewątpliwie będzie 
ewentualna wygrana pasów nad Podbeskidziem Bielsko-Biała. (PN 14/2012, s. 47)

W listopadzie i grudniu na meczach z udziałem Pawłowskiego pojawiali się skauci 
m.in. udinese calcio, którzy wcześniej z Młodej Ekstraklasy Zagłębia Lubin wyło-
wili także Piotra Zielińskiego. (PN 6/2012, s. 16)

Kluby dość szybko doszły do porozumienia, z tym że zeberki chciały Polaka ścią-
gnąć natychmiast. (PN 6/2012, s. 16)

Juve A.D.2012 odstaje poziomem i pięknem gry jeszcze także od tego, gdy na krajo-
wych i europejskich boiskach w ekipie zebr występowali Michel Platini, Zinedine 
Zidane, Zbigniew Boniek czy Roberto Baggio. (PN 20/2012, s. 35)

Przeniesienie nazwy koloru koszulek na zawodników klubu dokonuje się 
w przypadku Niebieskich (Ruch Chorzów) czy zielonych (tym mianem określane 
są dwie drużyny: polska Radomiak Radom i francuska AS Saint-Etienne). Fiole-
towe barwy Anderlechtu Bruksela sprawiły, że zespół ten nazywa się Fiołkami  
W polskiej prasie zakorzeniły się też obcojęzyczne określenia kolorów, odnoszą 
się one przede wszystkich do klubów włoskich: Viola to ACF Fiorentina (wł. vio-
la – fioletowy), rossoneri to AC Milan (wł. rosso – czerwony, nero – czarny), inny 
klub z Mediolanu – Inter – to nerazzuri (wł. nero – czarny, azurro – niebieski). 

9 Zaznaczyć trzeba, że często kolory strojów powiązane są z barwami występującymi 
w herbie. 
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ruch chorzów grał do tego stopnia źle, że trudno kogokolwiek dodatkowo dołować. 
(PN 50/2012, s. 9)
Gdyby tak jeszcze niebiescy grali na nowym stadionie, zamiast pełnego dobrych 
wspomnień, ale przestarzałego obiektu przy Cichej, mielibyśmy idealną i darmową re-
klamę polskiej ekstraklasy w postaci gola z rzutu wolnego Marka Z. (PN 9/2012, s. 11)
Najlepszy wynik spośród beniaminków osiągnął radomiak radom. (PN 48/2012, s. 45)
zieloni przez kilka kolejek nawet liderowali rozgrywkom, ale nie byli w stanie usado-
wić się w ścisłej czołówce z powodu fatalnej postawy w spotkaniach wyjazdowych. 
(PN 48/2012, s. 45)
Za tydzień w każdym razie cała Francja patrzeć będzie na Saint-Etienne, gdzie zaj-
mujący trzecie miejsce w tabeli zieloni podejmować będą w derbach regionu lidera 
z Lyonu. (PN 49/2012, s. 31)
Natomiast Marcin Wasilewski, który z anderlechtem Bruksela awansował do 
Champions League na drodze eliminacji, będzie musiał się zmierzyć ze zdecydowa-
nym faworytem grupy C Milanem oraz z Zenitem Sankt Petersburg i Malagą, z który-
mi Fiołki nie będą wcale stały na straconej pozycji. (PN 36/2012, s. 19)
W spotkaniu z Fiołkami padł remis i były to pierwsze punkty stracone u siebie przez 
Malagę w LM. (PN 50/2012, s. 34)
Napastnik, który w przeszłości strzelił dla Violi 49 goli w 71 występach, po prawdzie 
był alternatywą awaryjną, bo w klubie już witali się z Dimitarem Berbatowem. (PN 
36/2012, s. 28)
Tuż po niej słuszną czerwoną kartkę obejrzał Barrientos, nieco później z metrowego 
spalonego wyrównał El Shaarawy i rossoneri swoją przewagę udokumentowali jesz-
cze dwoma – zresztą pięknymi – golami. (PN 49/2012, s. 29)
Jako boss nerazzurich Mancini nie zwojował wiele na arenie międzynarodowej. (PN 
50/2012, s. 11)
Zdarza się, że kilka przydomków funkcjonuje równolegle. Niektóre mają sil-

ne właściwości wartościujące, połączenia Duma Katalonii czy Duma Wielkopol-
ski nie tylko podkreślają rangę klubów, ale także – poprzez użycie toponimu – 
silnie identyfikują je z regionem. 

Fc Barcelona to nie tylko Duma katalonii, to duma sportowego świata. (PN 7/2012, s. 13)
Na szczęście, w odróżnieniu od na przykład Realu Madryt lat 50., za dwie dekady 
będzie można swobodnie włączyć zapis jednego z wielu doskonałych meczów Barcy 
i napawać się grą FCB. (PN 7/2012, s. 13)
Ale mając wielkie pieniądze, nie można kupić tego, czym obecnie dysponuje Duma 
katalonii. (PN 11/2012, s. 34)
Aż do poniedziałkowego meczu Legii, którego wyniku – zamykając gazetę – nie zna-
liśmy, na czele tabeli usadowił się Lech poznań. (PN 43/2012, s. 38)
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Zaś miejsce na podium mógłby uratować tylko cud, który jednak przy kiepskim przygo-
towaniu Dumy Wielkopolski do rozgrywek nie ma prawa się zdarzyć. (PN 9/2012, s. 2)

Kiedy przejmował kolejorza, wielu twierdziło, że to rozwiązanie tymczasowe, bo 
wkrótce Lecha poprowadzi ktoś z tak zwanym nazwiskiem. (PN 50/2012, s. 12)

Bardzo zróżnicowane są odpowiedniki Łódzkiego Klubu Sportowego, który 
nazywany jest ekonomicznie ełksą/ełksą – syntetyzm ten nawiązuje do skró-
towca ŁKS. Przydomkiem mającym ciekawą motywację są Rycerze Wiosny, to 
autorskie połączenie zostało użyte po raz pierwszy w prasie pod koniec lat 50. 
ubiegłego wieku dla podkreślenia zwycięstwa drużyny z Łodzi mimo niesprzyja-
jących okoliczności. Jego pochodzenie tłumaczy się następująco: Wszystko to za 
sprawą wspaniałego meczu piłkarzy łKS z 7 kwietnia 1957 r., gdy grając przez 
większość meczu w dziesiątkę, piłkarze łKS pokonali Górnika zabrze 5:1. Po tym 
meczu dziennikarz »Przeglądu Sportowego« red. Jerzy zmarzlik nadał drużynie 
łKS przydomek Rycerze Wiosny [Program, s. 5]. Opatrzył on swój artykuł tytu-
łem: „Panowie, kapelusze z głów! Tak grają Rycerze Wiosny”10. Określenie 
to na stałe przylgnęło do tego zespołu i mimo upływu lat jest wciąż często 
spotykane w tekstach prasowych. Inne opisowe sformułowania odwołują do 
lokalizacji siedziby tego klubu (zespół z alei Unii, sportowa spółka z alei Unii, 
klub z alei Unii) lub jego położenia na terytorium naszego kraju (ekstraklaso-
wy klub z siedzibą w centralnej części Polski). Ostatnie wymienione sformuło-
wanie jest mało precyzyjne i mogłoby się też odnosić do kilku innych drużyn. 

Wiem, co piszę, bo tak się składa, że dane mi było poznać środowisko ełksy, z które-
go wywodziło się kilku moich zaufanych przyjaciół. (PN 4/2012, s. 2)

W beznadziejnej sytuacji rękę do ełksy wyciągnął biznesmen Andrzej Voigt, na-
mówiony przez Mirosława Bulzackiego, jedną z największych legend klubu. (PN 
7/2012, s. 2) 

Doskonale wiem, że profesjonalny futbol nie jest zabawą dla harcerzy, a tym bardziej 
dla ubogich, ale tak zwyczajnie po ludzku – szkoda mi Łódzkiego klubu Sportowe-
go. (PN 7/2012, s. 2)

O tym, że ŁkS nie będzie miał środków na dokończenie sezonu, osoby zarządzające 
klubem wiedziały jeszcze przed jego startem, kiedy nie udało się pozyskać strategicz-
nego inwestora. (PN 7/2012, s. 2)

Nie ma obaw, że ktoś wspomni rycerzy Wiosny. (PN 3/2012, s. 13)

Tragiczna sytuacja w zespole ŁKS spowodowała, że od kilku dni jesteśmy świadkami 
ogólnospołecznej zrzutki pieniężnej na rzecz wsparcia ekstraklasowego klubu z sie-
dzibą w centralnej części polski. (PN 5/2012, s. 47)

10 Por. informacje zawarte na oficjalnej stronie ŁKS Łódź: http://www.lkslodz.pl/pilka,fan-
zone,lks-maskotka, [dostęp 05.05.2014]. 
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Przecież już w listopadzie minionego roku jeden z potencjalnych, ale niedoszłych, in-
westorów alarmował, że w sportowej spółce z alei unii brakuje co najmniej czterech 
milionów złotych na dokończenie rozgrywek, a po zaległe należności zgłaszają się 
wierzyciele. (PN 4/2012, s. 2)

Skoro Wieszczycki i Kłos, a więc ludzie, w których żyłach płynie ełkaesiacka krew, po-
wiedzieli: pas, w trakcie rundy, na dodatek przed meczem z Bełchatowem, który może 
zadecydować o pozostaniu w ekstraklasie lub degradacji, to oznacza, że finanse i wy-
dolność organizacyjna klubu z alei unii są w dramatycznym stanie. (PN 47/2011, s. 2)

Dwa lata zajęło sportowe przywrócenie miejsca, które administracyjnie zespołowi 
z alei unii zabrano. (PN 45/2011, s. 9)

W alternatywnych nazwach drużyn sportowych znajdziemy odniesienia nie 
tylko do symboli klubowych – logo czy barw. Chętnie eksponuje się również 
walory obszaru, z którym związany jest zespół, mogą to być warunki środowiska 
naturalnego, położenie, nawiązanie do historii czy odwołanie do tradycyjnych 
gałęzi przemysłu. 

Lokalizacja na terenach górzystych, zarówno w Polsce, jak i Szkocji, spo-
wodowała, że zespoły Podbeskidzia Bielsko-Biała i Inverness CT zyskały mia-
no Górali. Położenie Świnoujścia jako jedynego miasta w Polsce na wyspach 
sprawia, że drużyna z tego miasta – Flota – chętnie posługuje się przydomkiem 
Wyspiarze. Inne miasto z województwa zachodniopomorskiego – Szczecin – jest 
ośrodkiem portowym, w związku z tym piłkarze mającej tam siedzibę Pogoni są 
nazywani Portowcami  

W środę kibice Cracovii oczekiwać będą na wielki cud, jakim niewątpliwie będzie 
ewentualna wygrana Pasów nad podbeskidziem Bielsko-Biała. (PN 14/2012, s. 47)

Pietrasiak zatem jest czysty, ale wyniku meczu z Lechem nikt Góralom niestety nie 
anuluje. (PN 49/2012, s. 10)

Legia, grając słabo, zrewanżowała się Góralom za jesienną porażkę. (PN 
11/2012, s. 38)

Aktualny lider Scottish Premier League Celtic Glasgow pokonał na trudnym terenie 
inverness ct 2:0. (PN 6/2012, s. 42)

Łukasz Załuska spędził cały mecz z Góralami na ławce, zaś Paweł Brożek nie zna-
lazł się w kadrze meczowej. (PN 6/2012, s. 42)

Po rundzie jesiennej na miejscach premiowanych awansem są jednak drużyny, które 
nigdy nie grały w ekstraklasie – Flota świnoujście i Termalica Bruk-Bet Nieciecza. 
(PN 49/2012, s. 44)

To jasno wskazuje, że mimo dobrych wyników większość ekspertów Wyspiarzy 
nadal nie traktuje poważnie i nie widzi ich w gronie kandydatów do awansu. (PN 
49/2012, s. 44)
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Liderująca pogoń Szczecin podejmie u siebie Piasta Gliwice. (PN 11/2012, s. 40)

Ten mecz powinien pokazać, czy zima nie wybiła z rytmu portowców. (PN 
11/2012, s. 40)

Rozwój przemysłu węglowego na obszarze Doniecka znalazł swoje od-
zwierciedlenie w nieoficjalnej nazwie Szachtara – Górnicy. Tradycje far-
maceutyczne w Leverkusen sprawiły, że tamtejszy klub – Bayer – chętnie 
nazywa się Aptekarzami. Także w polskich nazwach odnajdujemy podobne 
konotacje – znajdująca się w Płocku rafineria ropy naftowej wpłynęła na nada-
nie Wiśle przydomka Nafciarze, z kolei przemysł wydobywczy i przetwórczy 
rud miedzi w Lubinie oddziałał na powstanie nazwy miedziowi na określenie 
graczy Zagłębia. 

Na nic zdały się tłumaczenia, że chodzi o stadion na Konwiktorskiej, mecz piłkarski i kilka 
tysięcy zmarzniętych ludzi, w tym kilkunastu skautów, między innymi z Borussii Dort-
mund, Bayernu Monachium, Bayeru Leverkusen, Anderlechtu Bruksela, Lille, Olym-
pique Marsylii, podobno też z Manchesteru United i Interu Mediolan. (PN 47/2012, s. 41)

Jeśli aptekarze unikną niespodziewanych wahań formy, z tym, co reprezentują dzi-
siaj, mogą myśleć o miejscu w przyszłorocznej Lidze Mistrzów. (PN 50/2012, s. 26)

Dobrze idzie Szachtarowi Donieck, który ma już cztery punkty, a w ostatniej serii 
uzyskał prestiżowy remis w Turynie z Juventusem. (PN 41/2012, s. 34)

Podobno właściciele Szachtara Rinat Achmetow i Chelsea Roman Abramowicz do-
brze się znają, więc Górnicy z Doniecka na pewno postawią twarde warunki mistrzo-
wi Włoch. (PN 48/2012, s. 32)

Coraz lepiej zespół Skorży radzi sobie również w rozgrywkach ekstraklasy, gdyby 
nie zaległy mecz z zagłębiem Lubin, prawdopodobnie byłby dziś liderem ligowych 
zmagań. (PN 44/2011, s. 47)

– Nie porównywałbym jednak ligowej rywalizacji z pucharem, tym bardziej, że 
zespół miedziowych budowany jest już od trzech sezonów – podkreśla Stoki. (PN 
41/2012, s. 22) 

Wisła płock po raz kolejny wygrała mecz różnicą jednej bramki. (PN 41/2012, s. 45)

nafciarze grali perfekcyjnie w defensywie i do bólu skutecznie w ofensywie (dzie-
więć minimalnych zwycięstw). (PN 48/2012, s. 45)

Odwołanie do historycznej nazwy Lecha Poznań – Klub Sportowy Kolejo-
wego Przysposobienia Wojskowego Poznań Dworzec, a później Kolejowy Klub 
Sportowy11 – znajdujemy w przydomku Kolejorz oraz jego sporadycznie no-
towanej wersji w liczbie mnogiej. Uwypukleniu związku poznańskiego klubu 

11 Por. historia klubu na oficjalnej stronie internetowej: http://www.lechpoznan.pl/
od,1922,roku,do,dzis, [dostęp 06.05.2014]. 
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z regionem służy utworzenie nazwy zgodnie z cechą dialektu wielkopolskie-
go, jaką jest podwyższenie artykulacji – głoska a ulega ścieśnieniu do o.

7 – Tyle meczów na osiem rozegranych na wyjeździe wygrał w tym sezonie Lech 
poznań. (PN 50/2012, s. 8)

Natomiast z Michniewiczem do niedzieli także (jeszcze?) nikt z Poznania się nie 
kontaktował, choć podobno Rutkowski pozbył się uprzedzeń z przeszłości do szko-
leniowca, który był przed siedmiu laty największym ulubieńcem fanów kolejorza  
(PN 9/2012, s. 2)

Wrzucili kolejorzom trójkę, a przecież mogli jeszcze dobić gospodarzy. (PN 49/2012, s. 2)

Zaprezentowana analiza pokazuje, że mechanizm powstawania przydomków 
sprowadza się do wykorzystywania odwołań do herbów, elementów umiesz-
czonych w godłach, barw klubowych czy narodowych, kroju i koloru koszulek, 
w których występują zawodnicy, specyficznych cech geograficznych, przemy-
słowych czy historycznych regionu, w którym siedzibę ma klub. 

Ważnym czynnikiem powodującym wzmożone pojawianie się omawianych 
struktur są względy stylistyczne. Wymienne stosowanie nazw oficjalnych i przy-
domków pozwala urozmaicić tekst i wyeliminować powtórzenia. Alternatyw-
nym określeniom stawia się także zadania ornamentacyjne, zastępniki nazw 
własnych pełnią niejednokrotnie funkcję estetyczną. Jak argumentuje M. Koper: 
Ciekawą osobliwością z zakresu onomastyki sportowej jest częste zastępowanie 
przez sprawozdawców nazwy państwa, imienia i nazwiska piłkarza określeniem 
charakteryzującym. zjawisko pronominacji to jedna z manier sprawozdawczych, 
mająca za zadanie urozmaicić i uatrakcyjnić przekaz telewizyjny. (…) Peryfra-
styczność określeń opartych na metaforze i metonimii spełnia w tym wypadku 
funkcję ornamentacyjno-estetyczną [Koper 2003, s. 59]. Trudno nie zgodzić się 
z twierdzeniem, że określenia charakteryzujące służyć mogą hiperbolizacji wy-
powiedzi [por. Koper 2009, s. 72]. W posługiwaniu się alternatywnymi nazwami 
uwidacznia się także funkcja identyfikacyjna. Za pomocą nieformalnych sfor-
mułowań uwypukla się tożsamość grupy społecznej – wszak nie dla wszystkich 
zrozumiałe będą przydomki klubowe czy reprezentacyjne, a dopiero ten, kto 
będzie je umiał właściwie deszyfrować, może być traktowany jak swój. Taki 
zabieg służy więc podkreślaniu opozycji my – oni. Istotną rolę odgrywają także 
te alternatywne nazwy, które przywołują cechy immanentnie związane z jakimś 
regionem. Przydomki te umożliwiają zacieśnianie lokalnych więzi, pozwalają 
zatem jeszcze mocniej identyfikować organizacje sportowe z obszarem, na któ-
rym funkcjonują. Głównym zadaniem odpowiedników nazw właściwych jest nie 
nazywanie, lecz akcentowanie pewnych zjawisk oraz eksponowanie konkret-
nych cech.
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