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TERENOWE NAZWY WŁASNE Z PRZYROSTKIEM -ANKIA)
NA OBSZARZE POLSKI

Przedmiotem artykułu są nazwy terenowe (lądowe i wodne) z 
formantem -rtnfc(a) wybrane spośród obfitego materiału toponoma- 
stycznego znajdującego się w posiadaniu Katedry Współczesnego 
Języka Polskiego Uniwersytetu Łódzkiego’. Są to własne nazwy 
(nomina propria) pól, łąk, lasów, pastwisk, nieużytków, dróg, 
wzgórz, dolin, wąwozów, a także części wsi, lasów, pól itd. 
Włączone zostały również terenowe nazwy wodne (strumyków, małych
potoków, rowów wodnych itd.), gdyż ich semantyczno-słowotwórcza

2struktura okazała się podobna do struktury nazw lądowych .
Nazwom terenowym poświęcono, jak się wydaje, o wiele mniej 

uwagi niż nazwom miejscowym. Dotychczasowe prace zawierają próby 
klasyfikacji materiału od strony znaczeniowej3 lub od strony

W Katedrze ttj jest obecnie opracowywany Słownik nazw terenowych Pol
ski. Materiał etanovi4 nazwy 2 terenu województw białostockiego, bydgoskiego, 
kieleckiego, katowickiego, krakowskiego, lubelskiego, łódzkiego, poznań
skiego, rzeszowskiego, warszawskiego i lewobrzeżnej części województwa gdań
skiego. S4 to nazwy zebrane na użytek Komisji Ustalania Nazw Miejscowości i 
Obiektów Fizjograficznych.

2 W pracach toponomastycznych często pomija sie nazwy wodne uważając, in 
maj« one odrębne strukturę od nazw terenowych, por. prace S. Hrabca i M. ie- 
siawa; S. H r a b e c ,  Nazwy gruntowe województwa łódzkiego. Podział se
mantyczny. (Streszczenie), Łódź 1963, M. Ł e s i ó w, Terenowe nazwy włas
ne Lubelszczyzny, Lublin 1972. Inaczej postępują autorzy pomorskich monogra
fii toponomastycznych opracowywanych w Uniwersytecie Gdańskim pod kierunkiern 
prof, dra H. Górnówicza - E. Breza, J. Treder i inni.

3 Taki sposób opracowania nazw miejscowych, a wtórnie także i nazw tere
nowych, zapoczątkowany został przez W. T a a z y c k i e g o  rozprawą pt. 
Słowiańskie nazwy miejscowe. Ustalenie podziału, Kraków 1946 i jest konty
nuowany w licznych pracach jego uczniów, np. W. Lubasie, T. Gołębiowskiej, M. 
Kasińskiej. Porównaj też zastrzeżenie, które w stosunku do koncepcji W. Ta-



(.jtamatyczno-formalnej4, albo łączą te dwa elementy analizy , ale 
pfoblem podziału nazw terenowych jest do dziś problemem otwar
tym.

Podobne braki odczuwamy w zakresie naszej wiedzy o toponimi- 
zacji pewnych przyrostków ozy typów na.zewniczych, która została 
dostrzeżona przede wszystkim w nazwach miejscowych; stąd za 
stoponomizowane uznaje się najczęściej tylko takie przyrostki, 
jak *-ьакъ, * -it j-, * -ovb, *-гпъ.

Niniejszy artykuł 3tanowi strukturalno-semantyc?ną< analizę 
toponimów derywowanych przyrostkiem -ankLa) oraz jest próbą odpo
wiedzi na pytanie; czy przyrostek -ankla) można uznać za stopo- 
niinizowany? Omówione są więc tylko nanwy eekundar>ne , przy czyjn 
zwrócono uwagę na zasięg geograficzny przyrostka.

Złożony przyrostek -ankla) mógł powstać w typie, w którym -an- 
należało pierwotnie do podstawy słowotwórczej., np. Plebanka (; 
i'ioban), Podkaliazanka (r Kallszany), Trzcianka (; Trzciany). 
Następnie w wyniku perintegracji i absorpcji -an- zostało dołą
czone do pierwotnego, formantu -ka tworząc w ten sposób formant 
rozszerzony —anka. W gwarach w wyniku obniżenia artykulacyjnego 
samogłoski przed półotwartą przyrostek -anka może występować w 
formie -onka, unka, por. Turzankn : Turaortka, Kamianka // Kamionka,

S łomianka // Slcmionka itd.
Wśród terenowych nazw własnych z przyrostkiem -anka można 

Wyróżnić toponimy utworzone od rzeczowników, przymiotników, cza
rowników itd. Podstawą" słowotwórczą odrzeczownikowych nazw te-

sryckiego sformułował М. K a r à ś w artykule Słowiańskie nazwy miejscowe
i ich klasyfikacja (Uwagi i propozycje), BPTJ XXVIII 1971, s. 63-85.

4 Por- K. D e j n a, Terenowe nazwy śląskie, "Onomastica" II, 1956,
a. 103-126; S. R o s p o n d ,  Klasyfikacja strukturalno-gramatyczna słowiań
skich nazw geograficznych, Wrocław 1957.

5 Por. М. К u с a ł a, Nazwy terenowe z kilku wsi w powiecie myśleni
ckim, "Onomastica" V, 1959, s. 67-100; M. Ł e s i <5 w, Terenowe nazwy wła
sne Lubelszczyzny, Lublin 1972; H. G ó r n o w i c z ,  Toponimia Powiśla 
Gdańskiego, Gdańsk 1980. W pracy Łesiowa omówiona jest ponadto literatura 
przedmiotu.

^ przez nazwę sekundarn4 przyjmuję za S. Rospondem nazwę derywowana, 
która stanowi opozycję w stosunku do nazwy prymarnej, t j. niederywowanej, a 
więc o formancie toponimicznym zerowy®,, tip. W łosi anka • n. prym. od ap. wło— 
sianka ’trawa leśna’ lub Kamianka n. prym od ap. kamianka ’pole pokryte
kamieniami’,

 ̂Cytowane sa też derywaty z rozszerzonym sufiksem -anka, takie jak 
-nianka, -owianka. Nazw tycli jest zaledwie kilka.
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renowych mogą być nazwу pospolite (A) i własne: miejscowe (B) 
1 osobowo (C).

Przechodzę do omówienia poszczególnych typów nazw.

1. DERYWATY ODRZECZOWNIKOWE 

jU^Terenowe nazwy własne utworzone od wyrazów pospolitych

Apelatywy rzeczownikowe stanowiące podstawę słowotwórczą te
renowych nazw własnych są bardzo zróżnicowane pod względem zna
czeniowym. Mogą one określać fizjografię terenu, wskazywać na 
faunę lub florę okolicy, być źródłem informacji o historii te
renu, życiu i działalności człowieka, stosunkach społecznych itd.

1. Nazwy związane z naturalnym ukształtowaniem terenu 
lub właściwościami gruntów

«8
Bagnianka pole. Grabie, ts. , krak. ; Veasoaanka #pole*, Za- 

równie, Padew Narodowa, rzesz.; Padew Narodowa, ts. , rzesz.; Gli~Q
nianka, Glinianki l) pole, Rohozy, Trześclanka, biał.; Dobre, 
ts., bydg.; Borów, Kosin, lub. (woj. lub. - 4, warsz. - 6, 
krak. - 6, kat. - 7, rzesz. - 7, pozn. - 19, łódź. - 34, 
kieł. ~ 41) * 2) osada, pole, Podlesie, ts., kiel.; Szczeko
ciny, kiel.; 3) domy, pole, Wydrzyn, Skrzynno, kiel.; 4) pole, 
las, zagajnik, Łominy, Niewiadów, łćdz.j Bieliny, ts., kiel.j

8 Lokalizacja obiektu podana jest według podziału administracyjnej«!
sprzed 1975 r. i obejmuje kolejno następujące elementy: 1) nazwę wsi, ja i as ta
lub osady, 2) gromadę (skrót ts. oznacza, że nazwn gromady jest identyczna,z 
nazwą wsi), 3) województwo. ' '

9
Terenowe nazwy własne z przyrostkiem -лпка mogą występować w formie 

liczby pojedynczej ^Bagniunka, Deszczanka ), w liczbie pojedynczej i mnogiej 
(Glinianka, Glinianki, Torfianka, Torfianki) lub mają tylko liczb« amOE-г 
KOsinianki, Sarnianki) . W artykule wymienia sie wszystkie nazwy nie wnikając 
w to, czy w poszczególnych wypadkach mamy do czynienia z derywacją słowotwór
czą czy fleksyjną. Takie stanowisko jest związane z tym, że próbuje sie usta
lić zasięg geograficzny sufiksu -dnft(a).

W wypadku, gdy nazwa terenowa powtarza sie więcej niż piec razy poda
je sie tylko lokalizacje przykładowe odnotowując równocześnie ilu razy dana 
nazwa wystąpiła w poszczególnych województwach. Nazwa Glinianka użyta 
dla oznaczenia pola, łąki, pastwiska, wzgórza, lasu, drogi jest, według
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Mełchów, Drochlin, kiel,; 5) pole, pastwisko, Konstaritki, Parzę
czew, łódz.; 6) pole, stawy, Koźle, ts., łódz.; 7) pole, łąka, 
nieużytki, Czarnca, ts., kiel.; 8) kolonia, pole, Białorogl, fcu- 
bryn, biał.; 9) las, Ancuty, Trześcianka, biał.; Herby, ts., 
kat.; Chlewiska, Łukawica, rzesz., (woj. łódz, - 2, pozn. - 2, 
lub. - 3, kieł. - 3); 10) cześć lasu, Ogarka, Kogieniee, kial.j 
Puczniew, Szydłów, łódz.; Dębniaki, Kowal, bydg. \,woj. lub.
2); 11) łąka, Poplelno, Budzyń, pozn. (woj. łódz. - 3, kiel. -
3); 12) .łąki, las. Niwiska, Sakwice, łódz.) 13) łąką, stawy, 
Regny, Niewiadów, łódz.; 14) nieużytki, Kępa, Waganowice, krak. ; 
Gnaszyn Dolny, ts., kat., (woj. kiel. - 6, łódz. - 6); 15) nie
użytki, pole, Rybianka, Pawłów, kiel., (woj. klei. - 3); 16) u- 
gory, Turów, ts., łódz.; Żytniów, ts., łódz.; 17) wzgórze, gó
ra, Chrustowo, Mikuszewo, pozn.; Górowatki, Rumowo Krajeńskie, 
bydg., (woj. kiel. - 2); 18) doły, Święcice, Ilkowice, krak.,
ч(woj. lub. - 1, łódz. - 2, kiel. - 2, pozn. - 3); 19) doły, 
nieużytki, Lipsko, te., klei.; 20) pole, doły, Zbijów Duży, Sta
ry Mirów, kiel.; Brzustów, ts., kiel.; 21) rów, Chylin, Włady
sławów, pozn.; Poznań, pozn.; 22) droga, Borowo, Szamocin, pozn.; 
Wilcze, świętno, pozn.; 23) kolonie, wzgórze, pole, bagno, Je- 
leniowo, ts., biał.; 24) część wsi, Jeżów, ts. łódz.; 25) miej
sce po kopaniu gliny; glinianka. Kobylin, Węgrzyna, warsz.; Go
lub Dobrzyń, ts., bydg., por. nazwę urzędową Glinioa, (woj. 
kielJ - 3, kat. - 3); Kalianka pole, Brodowe Łąki, ts., warsz. 
Kovyoianha część wsi, pola, Mokoszyn, Be liro, kieł.; Łużanka 1) 
pastwisko. Lisie Jamy, ts., rzesz.} 2) pola» Kolonia Wieruszo- 
wska, Czastary, łódz.; Miedzianka góra, Miedzianką, Zajączków, 
kiel.; (Miedzianka) '* zob. Pod Miedzianką łąka, Ludwinów, Stara 
Wieś, warsz.; Cłouianka góra, kopalnia. Miedzianka, Zajączków, 
kiel.; Piegzozanka, Pieezazańki, Piezazanka 1) pole, Leniewo, Czy

nnie , nazwa sekundarne (por. Glinki, Gliniki) nawi&£uj4C4 do rodzaju gruntu, 
a wiec identyczną pod względem toponomastycznym jak; Miedzianka, Totfianka, 
Pieszczanka, Rędzianka. Jedynie w znaczeniu ’miejsce po kopaniu gliny’ może 
być ona uznana za nazwą prymarn«, chociaż trzeba zaznaczyć, że w tym znacze
niu pojawia sie obocznie także Glinica. Z drugiej jednak strony, występowanie 
nazwy Glinianka, Glinianki dla oznaczenia pól na terenie prawie całuj Polski 
może wskazywać na jej apelatywny charakter.

11 Podanie nazwy w nawiasie oznacza, że mamy do czynienia г nazw« złożo- 
ntt, w której skład wchodzi wyraz г przyrostkiem -ал*(д). Nazwy złożone podaje 
się wyjątkowo tylko wtedy, gdy brak jest innych zapisów.



ч
że, biał.; Michnóyka, Lewkowo - Star«, biał. ; Ogrodnik!, K r y m 
ce, biał.; 2) pastwisko. Wólka Orłowska, ts. , lub.; 3) -ióra, 
(brak nazwy wsi), Biskupice, iub.; 4; droga, Struszew, Rusków, 
warsz.; 5) las, (brak nazwy wsi), Orłów Murowany, lub.; 6) ko
lonia, las, Bojany, Turośń. Dolna, biał.; 7) domy, pola, Kar.czt-- 
wo, Kamieniec, pozn.; 8) pastwisko, pole, Miłkowice - Stawki, Dro
hiczyn, biał.; por. piasek (pisok, pysok); Ą \Inianha las, WywKt, 
Słupia, kieł.; Skalanka góra, Zwardoń, ts., krak., por. skał..; 
Solanka, Solanki 1) łąka, Nowa Wola, Michałowo, biał.; Kare луп, 
Dulski, bydg.; 2) pole, Zdrochec, Marcinkowice, krak., Słońsk 
Ciechociński, Nowy Ciechocinek, bydg.; ïxvfiankcs, favfiankî łąka, 
Zaborowie, Wysoka, kiel.; (brak nazwy wsi), Siemień, lub.; 
nianka uroczysko, Ponikła, Kozińce, biał.; Wapniaka ( Wap-kmka ) 
zob. Ha Uapionoe i) 'pole', Potok, Turoszówka, rzesz.; 2) 'Jas', 
Czaniec, ts., krak.

2. Nazwy związane z roślinami, ich częściami, gatunkami
°гаг skupiskaml

Akaojanka droga, Staw, Brudzewo, pozn.; Bluezcrzanka las, Las-
kowiec, ts., biał.; Ber-e.ioianka pole, las, Milejczyce, ts., biał.;
Brseeiànka, Brseaiùnki, l) lasek, Kamieńskie Jaśki, Poświętne, biał.;
Kamieńskie Wiktory, Poświętne, biał.; 2) pole, Wola KomborsVa ,
Kombornia, rzesz.; Dalechowy, Jesionna, kiel.; 3) łąka,'MinU.o-i owe, Bysławek, bydg,; 4) rzeka - dopływ Czarnej Wody , Suchobrze- 
inica, Osiek, gd. ; Вмаапка rola, Lachowice, Sucha, krak.,* C!\o- 
$ачка, Chojanki 1) wzgórze, Ostrowitko, Ostrowite, bydg.; 2) ko
lonia, krzaki, Dzierżki, Poświętna, biał.; 3) lasek, Jośki, Ho- 
dyszewo, biał.; Chrâéeiankti 1) pole, Holonki, ts., biał.; 2) ko
lonia, las, Dułobowo Wyręby,’ Czarna Średnia, biał.; ĆkrtiatouHanhz 
droga, Łaznowska Wola, łódz.; Свегствгапка łąka, Podnowinka, No
winka, biał.; Cieouianka rów, Gdynia, gd.f Ójrklanka pole, i:\Ki, 
Skopanie, Baranów Sandomierski, rzesz.; . Chx>szezanka łąka, V.’jsi 1- 
kówr ts., biał., por. chwoszcz // chwuszcz skrzyp; bebianV«, r.-

12 Być może jest to derywat utworzony od nazwy œiejscowej (a wi(,c diier- 
iiwczy ) Brz^ino występującej w tej gromadnie, por. apls miejscowości Polskiej 
Rzeczypospolitej Ludowej, Warszawa 1967.

t3 ,Może od nazwy osobowej Cis, Cisów, chociaż w okolicy Gdyni jes t wt.:s - 
nie skupisko tych drzew.



Hanki U  łąki, Cielice Michałowice, kiel.; 2) las, Malec, Ko
siarki , biał.; 3) pole, Szymanowie*, Giżyłkl, pozn.; 4) doły, 
Brzeźno, Czarnków, pozn.; î jożdzianka łąki, polany, zarośla,
Szczawnice, ts., Kraków, por. gwo2d il gozd, stp. 'las'; Goad~ 
nianka pole, Jędrzejów, kiel.; Grabiarka łąka. Biała, Rosko, pozn.; 
tuanka łąki, zarośla. Przejma Wysoka, Szypliszki, biał.; por. 
iwa; Jcd tanka, Jedlonkat Jelonka 1) łąka leśna, Jasień, Chart cza, 
kieł.; 2) pole, Wola Baranowska, te.; rzesz,; Sokoły, te., biał.; 
Paźćziorbwiec, Cieków Kolonia, pozn.; 3) grupa domów,.pole, las, 
Rnkćwka, Niedźwiedź, kiel.; Каталка pole, Kryezkowice, Tomisła- 
wice, bydg., por. kania - nazwa grzyba lub ptaka drapieżnego; 
t.-'pia-ika, Kfpianki 1) łąka, Bargłów Dworny, Bargłów Kościelny, 
biał.; Ska2dub Stary, Bukałarzewo, biał.; śmiećiuchówka, Pawłów- 
ka Nowa, biał.; 2) bagno, Pijawne Małe, Olszanka, biał.; Dzier- 
wany, Smolniki, biał.; Supienie, Filipów, biał.; (woj. biał.
6); 3) bagno, zarośla, Błaskowizna, Pawłówka Nowa, biał.« 4) 
bigno, pastwisko, Konopki; Bakałarzewo, biał.; Klednianka, Kleé- 
ritntka 1 ) pole. Czarna, ts.; kiel.; Kuźnica Grodziska, ts.,
klei.; Jamki, Konopiska, kat.; Rudniki, Kuźnica Grodziska, kielj 
2) łąka, Jedlno Drugie, Jedlno Poduchowne, łódz.; 3) las, Zale- 
sice, ts., kat. ; 4) pole 1 łąka, Wiercice, Zalesice, kat., por-.- 
nazwę rośliny kleśnica, kleśniec; Kamianka U  pole, Dubicze Cer
kiewne, biał.; 2) pastwisko, łąka, strumień, Stary Konin, ts., 
biał., por. korniak 'pienlek, pniak'; Korzonka łąka, Dzierzgi, 
Nowogród, biał.; por. korzeń; Krzoianka, Krzcionka, Kvaaionki lł las, 
Kwaczała, ts.; krak.; Świątniki Górne, ts., krak.; Bolęcin, Piła
Kościelecka, krak.; 2) pole, las, źródło, Rodaki, ts., krak.,

14por. krzcie; Łapanka, Leaanka, teeanki 1) pole, Woroszyły, Wa
silków, biał.; Ogóły, Czarna Wieś Kościelna, biał.; Zawyki, Ryn
ki, biał.; (woj. biał. - 5); 2) zagajnik, Rudnica, Rafałówka, 
biał.; 3) las, Poniklica, Zofiówka, biał.; Saki, Trześcianka, 
biał.; Gruszki, Narewka, biał. (woj. biał. - 9 razy); 4) las, 
łąka, Gródek, ts., biał.; 5) łąki, struga, Milewo, Trzcianne, 
biał,; 6} kolonia, las, Bagno, Kalinówka Kościelna, biał.; Dłu
gołęka, ts., biał.; 7) kolonia, łąka, Juszkowy Gród, ts., biał.; 
Kazimierzewo, Kichałowo, biał.; No/a Wola, Michałowo, biał.; 8)

Por. tcź liczne ctazwy zloioae z woj. białostockiego, w których jed- 
nyi z czfcnk-'W jtfst władnie mL**sanka" * np. Lasartka iMnielewo, Ldsanka Mikulski
Ł&*jtr*ka Hoigi i i an*.
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kolonia, pole, Kropiwnica, Kalinówka Kościelna, biał.; Kobylanka, 
Michałowo, biał.; 9) kolonia, pastwisko, Boguszki, Trzcianne, 
biał.; 10) pole, łąka, Budwtec, Giby, biał.; 11) zarośla, brzog 
rzeki, Budwiec, Giby, biał.; 12) część wsi, pola, Iwanówka, Gi
by, biał. (woj. biał. - 5 razy); Leesasanko, Leazosanki 1) łąka, 
(brak nazwy wsi), Białka, lub.; 2) pastwisko'^, Klejniki, ts., 
biał.; 3) pole, Wąwół, Kanibród, bydg.; lipazunka *6, 'wzniesie
nie', Lipnica Górna, Lipnica Murowana, krak.; Łtibianka l) łąka, 
bagno, Ponizie, Białobrzegi, biał.; 2) las. Wrotki, Jaminy, 
biał.; 3) góra, las, Brzuska, Sufczyna, rzesz.; 4) pole, Bachów, 
Babice, rzesz.; S) zarośla, Brzuska, Sufczyna, rzesz., por. łub 
'kora drzewa, szczególnie lipy; pas kory'; Mailanka 1) doły. Be- 
szyn, Kanibród, bydg.; 2) część wsi, pole, Maćkowa Ruda, ts., 
biał.; 3) łąki. Grzywna, ts., bydg.; Hącznianka rola, Lachowice, 
ts., krak., por. mączniak 'grzybek pasożytniczy...'; МЫгзеигапка 
las, Podgrodzie, Przepaść, kiel.; Olesanka, Olezanki l) pola, Wy- 
sokln, Odrzywół, klei.; Bużyska, Korczew, warsz.; Czajki, Tru- 
skolasy - Lachy, biał., (woj. biał. - 3 razy); 2) kolonia, pole, 
Stare Jeżewo, ts., biał.; Moszczona Pańska, Nurzec Stacja, biał,; 
Olszanka, Rudka - Tartak, biał.; 3) kolonia, pastwisko, Lewkowo 
Nowe, Lewkowo Stare, biał.; Kamionka, Jasionówka, biał.; 4) pa
stwisko, Pietraszki, Domanowo, biał.; 5) las, gaj, zarośla, Cho- 
łowice, Olszany, rzesz.; Brzozowo - Antonie, Brzozowo Stare, 
biał.; Osóyka, Topczewo, biał. (woj. biał. - 5 razy); 6) lasek, 
pastwisko, Perki - Lachy, Dworaki - Staśki, biał.; 7) łąka, 
świackic, te., biał.; Nowa Kola, Michałowo, biał.; Huta, Sztabin, 
biał.; 8) bagno, łąka, Poćkuny, świeckie, biał.; Giby, ts., 
biał.; 9) bagno, Grudziewszczyzna, Świeckie, biał.; 10) część 
wsi, pola. Posejanka, Giby, biał.; ll)dół, (brak nazwy wsi), 
Wirkowice* lub.; 12) przysiółek, pole, Krzeczkowa, Olszany,
rzesz.; Ooinianki, pole, Nieborzyn, Budzisław Kościelny, pozn.; 
Ctoeianka, Оигеваапка i) pola, łąki, (brak nazwy wsi), Turów, lub.; 
Maksymilianów, Kąty, warsz.; 2) przysiółek, pole, Nowe Dwory, 
Brzeźnica, krak,; Kosowy Siedlanka, rzesz.; FleJnianka (Plećnianki) 
zob. Pod Pleéniankami 1) łąka, Nakło, ts., klei.; 2) ias, Nakło,

15 Być może jest to nazwa dzierżawcza utworzona od nazwy wsi - Leszczyny, 
leżącej w tej samej gromadzie.

*̂  Por. też nazw$ wsi - Lipnica Górna.



ts., kiel.) Pokrzyvianka 'pola', Cząstków, ts., kiel.; Ropoaiańka 
'bagna', Suchodół Pieriki, Suchodół Włościański, warsz.; por. ro
goża , rogożyna; RÓ&anka, Różanki 1) pole, Drugnia, te., kiel.} 
Jasionów, ts., rzesz.; 2) las, Stara Wieś, Wojnów, warsz.; 3) 
rzeka i pole17, Ruda Różanlecka, ts., rzesz.; Sakwianka las, 
Krzykosy, Chełmno, pozn., por. sakwa 'bardzo krótki, stary, zgru
biały pęd,..'; Słar.ianka 1) łąka, Zajezierce, Rafałówka, biał.; 
Dobrzyniówka, Rafałówka, biał.; 2) pole« bagno, Benniki, ta., 
biał.; 3) pole, 2elichów, Wola Żelichowska, krak.; 4) pola, 
łąki, Grochowiska, Bogucice, klei.; 5) pole, pastwisko, Baciuty, 
Zawady, biał.; 6) uroczysko leéne, Zajma, Króiowy Most, biał.;
7) część wsi, pola, Prusy, Jakubowice, klei.; Wyspa, Sobótka, 
klei.; So Janka zob. Za So Janką, Pod So Janką i) wzniesienie, pole, 
Kryspinów, ts., krak.; 2) pole, las, Kryspinów, te., krak.; Ssy- 
ezvmnka las, polany, Szczawnica, ts., krak., por. szyszka; Tro- 
ieianka l) pole, łąki, Krzetonie, Brzozowo Stare, biał.; por. 
сон* trost', trostinka; Trzainianka łąka, Kroszówka, Pruska, 
biał.; i Tymianka, Trzcianki, Traaionka, Tr&jionki 1) pole, Jesion
ka, ts., rzesz.j Slawin, Obłobok, pozn. (woj, pozn. - 3, krak. -
2, kiel. •• 9, warsz. - 10); 2) las, Czarnca, ts. klei.; Dziel
na, Karwioe, kieł.; Pokrytki, Niedzbórz, warsz.; 3) łąki, Płon
ko, Szafarnia, bydg,; Nowosielce, Zakrze, warsz. (woj. warsz. -
2, łódz. - 2, kat. - 2, biał. - 2, kiel. - 3); 4) pol*, łąki, 
Szklana Huta, Zloczewo, łódz. (kiel. - 2, warsz. - 2); 5) baq- 
no, Grabowo, Janówka, biał.; Obręb Wielki, Pokrzywnica, warsz.; 
6) rów, Kowalewko, Białe Stare, warsz.; Srebrna, Białe Stare, 
warsz.; 7) kolonia, siedem gospodarstw, Kamierowskie Piece, 
Skarszewy, gd.; 8) przysiółek. Dąbrowa Górnicza, Tarczek, klei.; 
9) doły (brak nazwy wei). Orchowiec, lub.; 10) dom, pola, Wiel
kie Drogi, ts., krak.; 11) kolonia, pole, wzgórze, Korytnica, Ko- 
tuszów, kièl.; 12) pole, łąka, łapek, Krzykosy, ts., pozn., por. 
trzcie, trzcina; Uiembianka, iiisrzbianki por. też Duia Vierzbianka

l) rów, Skoszewo, Leśno, bydg.; . 2) wzniesienie, Zagórznica, Łu
ków, lub.; 3) łąka, Trzetniętowo, Sicienko, bydg.; ternoui-anka łą
ka, Gutłowo, ts., pozn.

P o r. z д о г»? urzędowa -  Różaniec.
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3. Nazwy związane ze świat ein zwierzęcym

Ctaplonka pole, kurhan, Fiiipy Czerwonka - Kolonia, warsz.; 
lepianka, Gapionka 1) pole, Jaksice, ts., bydg.; Wybranowo, Roje
wo, bydg.; 2) zabudowania, Łebno, Szemud, gd.; Kobylanka, Kobylan

ki 1) pole, Chraboły, Kozińce, biał.; Hołdowlec, Gabułtów kiel.j 
Olszewka, Gostkowp, warsz.; Prądnik Korzkiewskl, Biały Kościół, 
krak.; Brzyezczkl, ts., rzesz.; 2) łąka, Wiechuclce, Monice, 
łódz.; Klerchomla Kiełka, Łomnica Zdrój, krak.; Jezlorkl Kosz- 
towskle, Wysoka, bydg.; (brak nazwy wsi), Tuchowlcz, lub.; 3) 
pole, łąka, Chrostowo, Dąbrowa Biskupia, bydg.; 4) wzgórze, łą
ka, Jabłońskie, Janówka, biał.; 5) las, góra, Kędzierzynka, Sta
dniki, krak.; 6) las, Lubliniec Nowy, ts., rzesz.; 7) las, łą
ka, Saki, Trześcianka, biał.; 8) osada, pole, Goleniowy, ts., 
klei.; 9) kolonia, pole, Oziabły, Michałowo, biał.; Suwałki, 
biał.; 10) część wsi, pole, rzeczka, Niwkl Daleszycklë, Dale-* 
ezyoe, klei.; Кокоегапкд 1) łąki, Wałyczele, Zieleń, bydg.; 2) 
lasek, Wałycz, Wąbrzeino-Wieś, bydg,; Koaianka, Kaaanka 1) pole, 
Trąbczyn, ts., pozn.; 2) bagno, Oleszno, Zadusznikl, bydg.; 3} 
pole, łąka, Grądy, Nowogród, biał.; Ruchna, ts., warsz.; Muezar,- 
ka 1) las, Dobcza, Adamówka, rzesz.; Pawłowa, Adamówka, rzesz.; 
2) pastwisko, Krasne, Adamówka, rzesz.; Orlanka łąka, Dąbrówka, 
Moszczona, bydg,; ЯуЫапка jeden dom, łąka, Łomno, Grabków,
klei.; ftyaimka hala, Sopotnia Wielka, ts., krak.; Złatna, ts., 
krak.; Somianki pole, Ochodza, Borek Szlachecki, krak.; Wólka 
Domaniewska, Domaniów, klei.; Sikonanka ł8 cztery domy, kotlina, 
pastwiska, krzaki, pola, Bierówka, S.zebnle, rzesz.; Turaanka, Tu~ 
rzonka 1) staw 1 łąki; Katarzyna, Przewóz, bydg.; 2) osiedle, 
Trzebuń, Dziemiany, gd.; tabianka, tabianki l) pole, Szumanle, 
Jeżewo, warsz.; Koszyce Małe, Rzuchowa, krak.; 2) łąka, Prażuchy 
Nowe, Ceków Kolonia, pozn.

4. Nazwy określające względne położenie terenu, 
jego kształt lub miarą

Goioinianka pole, Zimin, Kleszczewo, pozn.; ' Rakowo, Czernie
jewo, pozn.; Marzenin, Września - Północ, pozn.; Grar.iazanka las,

IS Być noże jest to nazwa dzierżawcza od nazwiska Sikora.



Pruszewiec Biskupice, pozn.; Voddçbianka łąka, Wolica, Wilkowa, 
kieł.; Pcdleoanka pole, zarośla, Saki, Trześcianka, biał.; Podo- 
lanka, Podulanka pole, Wybranowo, Janowiec, bydg.; Wielebnów, Ło
puszna, kiel.; Podolezanka 1) kolonia, pole, Kulesze, Downary, 
biał.', 2) kolonia, krzaki, Krarakówka Duża, Downary, biał.; Polo- 
ыапкг góra, pole, Trzclaniec, Wojtkowa, rzesz.; Rubieianka 1) ba
gna, pole, rzeczka, Kielczany, Klejny, biał.; Klejny, ts., biał./ 
2) bagno, Łumbie, Klejny, biał.; 3) część wsi, pola, Klejny, ts., 
biał.; Stajanka, Stajonka pole, Łyszkowice, Koniusza, krak.; Pod- 
sarnie, Podwiele, krak.; Miechów, krak.; por. staje ||staja; Za~ 
bloazanka pole, Marszowice, Goszcza, krak., Zabłooaanka łąka, 
rzeka, Iwanki, Trześcianka, biał., por. za błotem (bołotem); Za- 
droianka pole, Sułaszowa, te., krak., por. za drogą; Zagaoionka 
pole, zabudowania, Dynale, Parciaki, warsz.; Zagumianka 1) pole, 
Idiki Młynowskie, Sokoły, biał.; Truskołasy - Olszyna, Truskola- 
■ay - Łachy, biał.; 2) kolonia, pole, Łupianka Nowa, Jeńki, biał.} 
tAgórzanka strumyk, Reszki, Wejherowo, gd.; Bieszkowice, Wejhe
rowo, gd.; Rumia, gd. ; Zatraoianka pola, Bystrzanów, Tarczyn, 
warsz., por. za trzcią (trzciną); Zawalanka lasek, Łazy, Brzeź
nica, krak. *

ч • : • *
5. Nazwy związane z obiektami naturalnymi w terenie 

oraz wytworem pracy ludzkiej

Daiegaiankat Daiuohoianka, Dziegaianki 1) las, Malesze, Łubin Ko
ścielny, biał.; 2) łąki, Kurlanki II, Jeglówek, biał.; 3) kolo
nia, pastwisko, Krypno Wielkie, Krypno, biał.; Grobelanka pole, 
Rycerzewo, Kościelec Kuj., bydg.t Grodaianka pola, Radlin, ts., 
kiel.; Grzędzianka krzaki, łąki, Strękowo, Mur, warsz.; Horod- 
nianka 1} kolonia, gaj, Jałówka, Wasilków, biał.; 2) leśniczów
ka, gaj, Czarna Wieś Kościelna, ts., biał.; 3) rów melioracyjny 
iBionty, Dojlidy Góra, biał., por. gorod // horod; Kaeatolanka las 

państwowy, Zrębice, ts., kat,, por. - kasztel; Kołybianka ol- 
szynka, Izbiszcze, Konowały, biał., por. kołybka, kolebka; Ko- 
àoielanka i) droga prowadząca do kościoła, Cościeszyn, ts., bydg.i 
Kaczkowo, Żnin, bydg. (woj. bydg, - 3, pozn. - 4); 2) ścieżka, 
Mięcierzyn, Gościeszyn, bydg.; 3) droga polna do kościoła, Strzy
żewa Kościelne, Goślinowo, pozn,; 4) pole, Osowiec, Orchowo, bydg.;
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Glinka - Szlachecka, Kostrzyn, pozn.; Krekuianka las, Duchny Sta
re, Śniadowo, biał.; Кгвукапкс, Ki‘syżanki Dpole, Kopytkowo, Jamł- 
ny, biał.; 2) część lasu, Jabłonna, ts. ; lub.; Pleuanka pole, Wój- 
cza, Biechów, kiel.; Smolanka, Polanki', Smolonka, Snolonki Ty-
nlewicze Duże, Klenlkl, biał.; Gościeszyn, ts., bydg.; Wilkowy- 
ja, Łanięta, łódz.; 2) łąka, pole, Piekiełko, Mniszki Zawadzkie, 
warsz.; Skaryszewo, Narew, biał.; Imielno, Miksztal, łddz.; 3) 
pole. Sucha Wieś, Zakrzówek, łódz.; Źencin, Przerąb, łódz.; Tu
czępy, Kamionna, pozn.; 4) pole, pastwisko. Łyski, Fasty, biał.; 
5) pole, krzaki, Miedwiczyki, Milejczyce, biał.; 6) pole, las, 
Skupie, Kiczki, warsz.; 7) kolonia, pole, Bogdanówka, Grabówka, 
biał.; 8) zabudowania, pole, Węgra, ts., warsz.; 9) dolina,
Krzywe, Hołody, biał.; 10) kolonia, zarośla, Zawady, ts., biał.;
11) wzgórze, Rudki Stare, Rudki Nowe, biał.; Zaąonianka las.
Chmielnik Rzeszowski, ts., rzesz., por. zagon.O

6. Nazwy odnoszące się do osób 
(klasa społeczna, zawód , płeć, narodowość ltd.)

Babianka, babionka, Babiar.kC 1) pole, łąka, Łlplcze, Klonowa, 
łódz.; Szymanowice Dolne, Nawodńica, klei.; 2) pole, Dynów, ts., 
rzesz.; 3) zbocze, Egliszewo, Ciechocin, bydg.; 4) zarośla*
(brak nazwy wsi), Kraszew, lub.; 5) część lasu, Stołężyn, Wap
no, pozn.; Caieoionhi staw, Zebry - Wiatraki, Szyszki, warsz.; 
Koualanka pole, Cykowo, Kamieniec, pozn.; Kuifśonka pole. Osiek 
Wielki, ts., pozn.} Mlynarsonka pole, Raniżów, ts., rzesz.; 01й- 
ganiéaianka łąka, Kurów, Morzysław, pozn.; Ouozarsanka łąka, Ci- 
chowo, Bleżyn, pozn.; Sołtyeiauka pole, Kamień, Cienin Kościel
ny, pozn. ,* Szlaahaiarika, Salachcianki 1) góra, Łowczów, ts., krak^
2) pole, Morgi, Pawłówka Nowa, biał.; 3) wzgórze, pole, Turówka 
Stara, Bród Nowy, biał.

7. Nazwy związane z hlstorlą terenu
i wierzeniami ludowymi

Komaezanka, Komaoanka 1) pola, PGR Huta, Nowa Wieś, biał.;
2) wzgórze, las, Krzywe, Sobolewo, biał.» chyba od komasacja,
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катаема./'9 , Niewolanka pole, Rogowa, Mniszek., klei. г Wavrzyszôw, 
Mniszek, klei.; Wieazcaanka górka, Jakuszowice. Gabu’ł.*ów, V f* »..

8, Nazwy użyte metaforycznie lüb humorystycznie 

20Каре tanka, Kapelanki , 1) przysiółek, pole, Wola Radziszowska, 
ts., krak. ; 2) pole, Mikołajewo, Kleczew, pozn.,- Łękawa, Łęka
wice, kraik. ; Kiełbaeianka las, Dzwola, Janów Lub., lub-..; Kijanka 
pola, Łysobyki, Mląse, warsz.) Ła tanka pola, łąki, Gluzy Szla
checkie, Hołudzka, kiel.; Noedreanka łąki, Jaziewo, Jaminy biał.;4
Piesaaeląnka osiedle, las, łąki, zbocze; Tylicz, ta., krak.; Ra-

21 • galanki przysiółek, pola, Rżeżuśnia, Gołcza, krak.; WeUnianka

łąka, pole, Damienice, Cikowice, krak.
Wymienione nazwy wskazują najczęściej na kształt lub J.nną ce

chę' nazwy terenowej. Liczne są też nazwy terenowe bez przyrostka 
-anka, np. Kapela, Kiełbasa, Kij, Kije, Rogal, Rogale, itd.

B. Terenowe nazwy własne utworzone od nazw miejscowych

Terenowe nazwy własne z przyrostkiem -anka mogą byó niekiedy 
tworzone od nazw geograficznych, najczęściej nazw miejscowości. 
Przyrostek -anka wskazuje w tym wypadku na przynależność nazwy 
terenowej do jakiejś miejscowości, jej położenie na terenie tej 
miejscowości lub położenie .względem niej. , W ten sposób są two
rzone najczęściej nazwy pól i łąk, które wskazują na przynależ
ność do danej wsi lub nazwy dróg i rzek, które wskazują na miej
scowości, przez które drogi te przechodzą (a rzeczki przepływają) 
lub w kierunku których drogi te prowadzą.

Alekeandrowiankfl droga, Jeziorne, Koneck, bydg.; por. Aleksan
drów Kuj.; Babinianka droga, Romanowo, Środa, pozn., por. Ba
bin; Banianka łąka, Pęciaki, Biała, łódz., por. Bania; Bąbo-

U województwie białostockim są liczne nazwy * tym rdzeniem, por. Ko- 
шву, Komasszówka, Komasacja.

In Być może jest to nazwa dzierżawcza tego typu co Organiéclanka, Soł
tys i anka itd.

Podstaw* derywatu mogłę też być nazwisko r Rogal, Rogala.



lanka kanał, pole, Ostrowo, Gniewkowo, bydg., por. Bąbolin; 
Biadanka rów, Biadki, ts., pozn.; Bielezazanka droga, Dzierząz- 
no, Gębice, bydg., por. Bielsko; biokupianka 1) osada, młyn i 
las, Biskupin, Radomice, bydg.; 2) łąka, Ławiczek, Hut-j, bydg.; 
bobianki las, Bobino Wielkie, Płoriiawy, warsz.; dugoi't-anka pole, 
Moszyny, Bogoria, kieł.; (Betteśniankj) zob. State BraeżnCanka sta
re koryto rzeki, Brzeźna, ts., krak.; Bui’sanka pole, Burzyn, 
Dąbrówka, Tuchowska, krak.; Chojniazanha droga, Piaseczno, Sępól
no, bydg., por. Chojnice; Ciernia\'m łąki, Cierno-Żabieniec ts., 
kiel.; Dekeznianka przysiółek, pola, Deksznie, Kaletnik, biał.; 
Dębiozanka droga, Romanowo, Środa, pozn., por. wieś Dębicz; Cniei- 
nianka droga, Cościeszyn, ts., bydg.; Goścleszynek, Gościeszyn, 
bydg.; Godaissćzanka rzeczka, (brak nazwy wsi}; Codziszka, kat.; 
Gołuzianka droga, Kędzierzyn, Szczytniki Duchowne, pozn., por. 
Gołuzy; Ooatyr.ianka droga, Drzęczewo Pierwsze, Plaski, pozn.; 
Smogorzewo, Plaski, pozn., por. Gostyń; dulazanka rów, Stajko- 
wo, Lubasz, pozn., por. wieś C-ulcz; Jakeicsanka łąki, Gorzany, 
Kościelec Kuj., bydg.} Jankowianka droga, Buków, Janków, łódz.; 
baznów, ts., łódz.; Jaivtazank) droga, Gęczew, Żerków, pozn., 
por. wieś Jarotki; Jaaieniasanka- rzeka, (brak nazwy wsi), Ligo
ta, kat., por. wieś Jasienica; Jauorzanka rzeka, (brak nazwy wsi). 
Jaworze, kat., por. wieś Jaworze; Kameniazanka rzeka, (brak na
zwy wsi), Kamienica, kat., por. wieś Kamienica; Kędziet-zanka dro
ga, Kędzierzyn, Szczytniki Duchowne, pozn.; Nowa Wieś Niechanow- 
ska, Niechanowo, pozn.; Kielanka struga, dopływ Jeziora Tuchol
skiego, Kielno, ts., gd.; Warzno, Kielno, gd.; Kopcioaianhz rze
czka, Borowe, ts., kat., por. wieś Kopieć} Kaśnianka łąka, Ju
ki, Kleszczek, biał., por. kolonia Kośna; Kruezoiezanka droga, 
Radziejów, bydg.; Kuj arianka droga, Szczepankowo, Szczepanowo,
bydg., por. liczne nazwy - Kujawy, Kujawki; ( Lebiedzianka ) zob.

2 3Kolo Lebivdzianki łąka, ściokła, Krasnybór, biał., por. wieś
Lebiedzin; baznouicmka droga, Rokiciny, ts., łódz.; Remiszewi- 
ce, Będków, łódz., por. wieś Laznów, Łaznówek; Malianka pole,
Włostów, ts., kiel., por. wieś Malżyn; Marzeniauka drogą, Nowy 
Folwark, Września Północ, pozn., por. wieś Marzenin; Meeznianka 
potok, (brak nazwy wsi), Bystra, kat.; (brak nazwy wei), Wil-

22 Mielibyśmy tutaj derywację z odrzuceniem sutik.su -in, co w nazwach 
miejscowych zdarza «ię dość często. Nazw« te można też uznać za derywat odoso- 
bouy od nazwiska Вц1ю1.

23 Nazwę tę można игпас za derywat topograficzny.



kewicu, kar.., por. wieś Meszna; ’łielnianka droga, Mięcierzyn, Go- 
źcieszyn, bydg., por. Mielno; (fHędayrzeaMnka) zob. Górna Między- 
Ï-. hi rzeka, Międzyrzecze, te., kat. ; Mogilunka droga, Brono- 
wice, ts., bydg., por. miasto Mogilno; Могаеаясаапка struga, do
pływ Janki, Morzeszczyn, ts., gd. ; Gnetomie, Morzeszczyn, gd.; 
Newa Cerkiew, Morzeszczyn, gd.; Rzeżęcin, Morzeszczyn, gd.; (*fe>- 
.-tuiz,tf-.ka) zob. Za Mosaoaankq, Sa Моваазапсе, Muezazanki, 1) pole, Mo
szczenica, Oczków, krak.; Zadziele, Moszczenica, krak.; 2) przy
siółek, pole, Chyżne, ts., rzesz.; IJeklanka droga, NcJwy Folwark, 
Września Północ, pozn., por. wieś Nekla; Hiessairtanka droga, Jo
s’iorno, Koneck, bydg., por. Nieszawa; ОЬогпгвяапка droga, Bole- 
uhowo-Osiedle, Owirfeka, pozn.; por. miasto Oborniki; Obordnuianka, 
rzeczka, Cegielnia, Horodło, lub., por. Obordo-wice, Ojratnianka 
pole. Osada Wola, Ojrzerf, warsz.; Olkuasar.ka pole, Hichałówka, 
Fraciejówka, krak.; ( Oe troaiaaanka ) zob. Stara Oatrowiczanka droga, 
Sokołowo, ts., pozn., por. wied Ostrowite Prymasowskie; (.Pleänian- 
к<) zob. fta Pleäniankach pole, Pleśna, ts., krak.; PodUticaOta 
łąki, Łęki Dolne, ts., rzesz., por. Podlesie* Podróianka pole. 
Wierzbie, Drugnia, klei.; Pamorzanka część wsi, pola, Posejanka, 
Giby, biał.; por. wieś Pomorze; Popielauianka droga, Łaznów, ta, 
łódz., por. wieś Popielawy; Pouidzanka droga i las, Powidz, te., 
pozn.; rosnanianka droga, Koszuty, środa, pozn.; Brzeziny, Śro
da, pozn.; Pierzchno, Kórnik, pozn.; Przyeieoaanka las, Przy
sietnica, ts., rzesz.; ч Radlanka las, Balice, ts., krak., por. 
wieś RadIna; -Sarnouianka pole, Kwiackowo, Bądkowiec, bydg., por. 
wieś Sarnówka, Sarnowo;. Siedlimiatika droga, Hochnacz, Wieniec, 
bydg. , por. wieś Siedlimin; Sattaepankouiańka droga, Obudno, La
ski Wielkie, bydg., por. wieś Szczepankowo; Saołmianka ł) pola, ' 
łąki, рггукора, Szebnie, ts., rzesz., 2) łąki, pola, Niepla,
Szebnie, rzesz.; 3) dwa domy, pola, potok, Chrząstków, Szebnie, 
rzesz.; ( Śtrioklarika) zob. Koto Śoioklanki łąki, pastwiska, rów, 
Ściokla, Krasnybór, biał.; (ślemianka, Slunionka) zob. tei Pod 
śUriankĄ pole, Ściborzyce, Imbramowice, krak.г Małyezyce, Im- 
bramowice, krak.; Chechło, ts., krak.,- Brzesko Nowe, te., krak.; 
Śleeiniańka droga, Jóźwin, Kazimierz Biskupi, pozn., por. miaeto 
Ślesin; Śiivianka łąka, Izbiszcze, Konowały, biał., por. kol.

‘?ч Ьул aoi« piarwotai* była to nazwa utworzona od nazwy drzewa-iiiiM lub
<U itr гг awe ад', utworzona od .»ajfwiska Sliua.



śliwno; Trybózanka pole, potok, łąki, F.apsze Куг tize, ta.,' krak. , » 
por. wieś Trybsz; Trzemezanka droga, Go Joies.» y ne к, Cościtszyr-, 
bydg.; Cegielnia, Gościeszyn, bydg., por. miasto Trzemeszno; ~ 
ezulanka rów, Sudnik, Pęczniew, łódz., por. wieź i gromadę Ur
szulin; Wapieniezanka rzeka, Wapienica, ts., kat.; Kamienica, 
ts., kat.; Viçcboï'zar.ka droga, Borzyszkowo, Rum owo Кг-а jortskie, 
bydg., por. miasto Więcbork; Wiślizsanka pola, Sadkćwka, Góry, 
kiel., por, Wiślica; Kolanka pole, Gręboszów, ts., krak.; Wdi- 
azanka droga. Gródek Rządowy, Obryte, warsz.; Vi'oslaitianka dro
ga, Kwieciszewo, Gębice, bydg., por. Wrocławki; ?.uénianka pole, 
Szafranka, Filipów, biał., por. wieś Zuśno; iular.ka łąka, 2ulin( 
ts., lub.
ч Charakter metaforyczny mają zaledwie trzy nazwy terenowe; Л- 
mevykankn część przysiółka Bugaj, pola, święcany, ts., rzesz.; 
Krymianka wzgórze, pole, Tylawa, ts., rzesz.; Zvndranowa, Tyla
wa, rzesz.; świtezianka lasek, Wolsztyn, pozn.

C. Terenowe nazwy własne utworzone od nazw osobowych

Terenowe nazwy własne mogą być tworzone również od imion wła
snych; nazwisk, przezwisk, imion chrzestnych itd. Są to nazwy 
osób, które były albo są właścicielami gruntów lub w jakikolwiek, 
inny sposób są z nimi związane.

Bałędzianka kolonia, pole, Podlaski, Berżniki, biał.; Harki- 
szki, Berżniki, biał.; por. Bałęda; Bogucianka część wsi, wznie
sienie, Tyniec, ta., krak., por. Boguta; Вотеяапка las, Rzeplin, 
Minoga, krak., por. Borusz, Boruch; Cieazanka pole, Radomice,
Brudzów, kieł., por. Cieszek; (Cybulanka) zob. Pod Cybular.ką po
le, Ropienka, te., rzesz., por. Cebula, Cybula; Czyinianka pole, 
Marfkowo, Maszewo Duże, warsz., por. Czyż; Dędzianka las, Stare 
Jeżewo, ts. , biał., por. Dęda; Drabędzianka las, Jaworzno, krak,, 
por. Drabęda; (Dziâbanka) zob. Pod Dzićbanką pole, łąka, Adamówka, 
te., rzesz., Dzióba; Déailanka łąka, Łipniak, Nowa Wieś, biał., 
por. Diwila; FandulanKa część wsi i pola, Bąkowa Góra, ts.,
łódz., por. Fanduła; Fimianka łąki, Pieczongi, ts., krak., por.
Fimaj Franoiezkanka pole, Biskupice, Radziejów, bydg.; Grzymilanka 
łąka, Jankowo-Młodzianowo, Nowogród, biał., por. Grzymała; Babry- 
lanka (brak zaznaczenia rodzaju obiektu terenowego), Krempna,



ts., rzesz., por. Gawryła, Habryła; Jakulanka, Jekulanka bagna, 
łąki, Sokołowo, Chmielówka Stara, biał., por. Jakuła; Jeronianka 
struga, pastwisko, Wodziłówka, Zofiówka, biał., por. Jeroma; 
(.Kietlanka) zob. Pod Kietlunką pole, Lipniki/ Kąty, warsz., por.
Kietla; Xarkoazazanka łąka, Biła, Szczyrk, kat., por. Karkosz-

25kaj Karpinianka pole, Nowa Borowa, Całków Duży, łódz., por. No
wa Borowa, Gałków Duży, łódz., por. Karp; Кгавоигапка domy, po
la, pastwiska, Dęborzyn, Zagórze, rzesz., por. Krasa, Krasek; 
KropiuKka- góra, las, Szlachtowa, Szczawnica, krak., por. Krupa, 
Krupek; Krzywulanka droga, las, Zelwa, Giba, biał., por. Krzy- 
wula; Kuilmianka pole, łąka, Tyniewicze Duże, Kleniki, biał., 
por. Kuźma; Laaocianka pole, Ogonowice, ts., ^iel., por. Lasota;
higęzianka lasek, Gorzków, Bochnia, krak.; Łazy, Brzeźnica,

26krak., por. Ligęza; Lubiejanka pole, Budy Grudzie, Kalinowo, 
warsz., por. Lubiej; Łopaeianka część wsi, pola, Marianów, ts., 
kieł., por. Łopata, Łopacic; Madynianka góra, Binczarowa, П о 
купка, krak.; Kąclowa, ts., krak.; Mareazanka las, Ryszkowa 
Wola, Zapałów, rzesz; Ma tel anka góra, Biała Niżna, Grybów, krak., 
por. Matuł, Matul; Huryalanka pole, Jaskrów, Msków, kat., por. 
Murgala; Paramaazazonka łąka, Potoka, Folwarki Tylwickie,. biał., 
por. Paramaszczuk; Paulanka pole, Sudowskie, Wiżajny, biał.; Pe~ 
bryezanka las, Muszynka, Tylicz, krak., por. Petrych; Pękalanka 
pole, łąki, Daleszyce, ts., klei., por. Pękał, Pękala; (Pvaytu- 
lar.ka) zob. Pod Przytulanką, Pr żytu tanka Kolonia 1) pole, choinki, 
Sikory, Kalinówka Kościelna, biał.; 2) kolonia, Przytulanka,Dzię- 
kowle, biał., por. Przytuła; Rykalanka las, Łobodno, ts., kat., 
por. Rykała; Ùmietalanka pole, Chałupki, Dębska Wola, klei., por. 
Śmietala; Jułkoidanka łąka. Biła, Szczyrk, kat., por. Sułek; 
Trybulanka część wsi, pole, dół, Gałkowice, Łukawa, klei., por. 
Trybula, Trybuła; Zusanka łąki, Dębno, Raków, kiel., por. Zuza.

IX. DERYWATY (©PRZYMIOTNIKOWE

Terenowych nazw własnych z przyrostkiem -anka utworzonych od 
przymiotników jest niewiele. Są to najczęściej przymiotniki po-

^  Może od nazwy wsi Karpin ieżacej w sąsiedniej gromadzie.
26 ' .Por* też nazw<e wsi lybJejevQ y sąsieinic.'ygro&aiłzic Komorowo,



spolite, które określają cechy danego terenu: wielkość, kształt, 
kolor, położenie ltd- r

Ciohanka, Ciohonka pole, Lukomierz, Siemkowice, łódz.? Prando- 
cin - Iły, ts., krak.; Cieplar.ku l)poie, Belno, Zagnańsk, kiel.; 
2} góra, pole, Występa; C.ozd, kiel.; 3) kolonia, pola, Sulisła- 
wice, Wierzchowlsko, krak.; Czeuntianka pole, Chebczyn, Sarnaki, 
warsz.; Gómianka pole, Łazany, Jawczyce, krak.; Koéviçlniank:

droga, Lubcz, Rogowo, bydg.; Król^ianka rów, łąki, Podkrólówek, 
Olszanka, biał.; Józefowo, Olszanka, biał.; Pijawne Ruskie, Ol
szanka, biał.; Kuaànvnka, KiMśtiianki 1) pole, Krzeszkowice, O- 
torowo, pozn.; Chojeczno-Cesarze, Kopcie, warsz.; Proszew, Wysz
ków, warsz.; 2) pola, zabudowania, Rabiany, Trawy, warsz.; I,śli

nianka postwisko. Mi lewo Wielkie, Piski , warsz . ; Niebiećcicinka 
pola, Dębowiec, ts., rzesz.; N i eisicsfcianka las, Łazy Dębowickie, 
Dębowiec, rzesz., (może Ni^bieäoimka?); Okrqglanka bagno, Pija
wne Ml., Olszanka, biał.; Hriunianka pole, łąka, Krzymosze, Tar-2 7cze, warsz.; 'Suahouńanka wzniesienie, Gliczarów Góry, Poronin, 
krak.; iaięoanka las, Sicpietnica, Skołyszyn, rzesz., por. świę
ty, święcony; ( Viel escnkn ) zob. Vod Ы-ielazankq pole, Bruliny, 
Świercze-Koty, warsz.

Jedynie w dwu nazwach terenowych mamy w podstawie słowotwór- 
czoj przymiotnik dzierżawczy: ćzsiIobtявапка droga( Radomice, Wrze- 
śnia-Północ, pozn. (od nazwy wsi - - Grabowo Królewskie, więc Dro
ga Grabowska); Ualendzikoińanka kolonia, pole, Krupice, ts., 
biał., por. nazwisko Walendzik i Walendziuk.

III. DERYWATY ODCZASOWNIKOWE

Niektóre nazwy terenowe z przyrostkiem -ank (a) zostały u- 
tworzone wprost od czasowników. Nazwy takie wskazują najczęściej 
na rodzaj czynności, która jest wykonywana (lub zachodzi samoist
nie) na danym terenie.

Ciekanka pole, Odrowąż, ts., kiel.; Пудапка łąki, Sobiepany, 
Podule, łódz.; Dzielanka, Ozie tanki^ 1) las, Lewaszówka, Mąko
sy, kiel.; Osinki, Nowa Wieś, biał., (woj. biał. - 6); 2) pole,

27 W Suchouiance mamy formant rozszerzony -owiank<ł.
28 Nazwę tę ®ozna traktować także jako derywat odrzeczownikpw.



R2erzĘczyce, ts.. łódz.; Podborze, Różan, warsz.; Kłódzie, Äeli- 
sław, warsz.; 3> uroczysko, Lipiny, Dubiny, biał.; Kotówka, Du
biny, biał.; 4) łąki, Sobolewo, ts., biał.; 5) bagno, zarośla, 
Łópuchowo, Smolniki, biał.; Hulanka 1) pole, Zielona Góra, Gał- 
ków Duży, łódz., (woj. łódz. - 4); 2) kolonia, Brudzice, ts., 
łódz.; Klebanka l) las, Topczewo, ts., biał.; 2) pastwisko, 
Suchowolce, Kleszczele, biał.; 3) łąka, (brak nazwy wsi), Biał
ka, lub.; 4) pole, (brak nazwy wsi), Tłuściec, lub.; Chlebanka

1 ) łąki, Duszniki, Harta, łódz.; 2)-bagno, Kłokock, Radomice, 
bydg.; 3) pole, Radzewo, Kórnik, pozn.; Krzeeanka las« Męci- 
ezew, Sucha, kiel.; Lepianka 1) kolonia, pole, Kroezewo, Pruska, 
biał.; Niewodnica Korycka, Trypucie, biał.; 2) jeden dom, droga, 
dolina, Falinowice, Chobrzany, kiel.) 3) pagórek, Łękawa, Wiel
gus, kiel.; Łupanka, Łupianka (luplanka) l) pola, Kozioł, Sław- 
ków-Miasto, krak.; 2) kolonia, pole, Reszki Wodiki, Jeńki biał.; 
Nowosady, ts,, biał.; Morzanka pole, Zaliwie-Szpinki, Mokobody, 
warsz.; Zaliwie-Piegawki, Mokobody, warsz.; Ograbianka pole,
Skrzelczyce, ts., kiel.; Ogrodaanka, Ogrodzi on) ka? l) las, Cza- 
ryż, Bieganów, kiel.; 2) pole. Góra Jaklińska, Karwin, krak.;
3) łąka, Bobin, ts., krak.; Pohulanka29 l) dawna karczma. Stara 
Wieś, Bielawki, łódz.; 2) pole po karczmie, Warzyce, Brzyszczki, 
rzesz.; 3) przysiółek, pola, 2ółków, Hiegłowice, rzesz.; 4) o- 
siedle, młyn, (brak nazwy wsi), Przybynów, kat.; 5) lasy, Góra 
Włodowska, Myszków, kat.; Huta Mińska, Cielechowizna, warsz.; Po- 
atajarika pole, Nawodzica, ts., kiel.; Poualanka pole, Pietrzy
ków, Koźminek; pozn.; Prohulanka las, pole, Zbucz, Czyże, biał.; 
Prztpijanka las, ( brak nazwy wsi V  Modliborzyce, lub.; Rypianka 
łąka, Szablak, Nowogród, biał.; Stuozanka łąka, Topiłówka, Ja- 
nówka, biał.; Śjiganka las, Winna Góra, Szlachcin, pozn.; Trze- 
ssozanka, Trzeczczanki, Trzeazozonka 1) pole, Gieraszowice, Suli- 
eławice, kiel.; Łomnica, Seroczyn, warsz.; *2) las« zagajnik, Je
dlina, Seroczyni warsz.; Korczyn, Snochowice, kiel.; Szczecyn, 
ts., lub.; Widanka pole, Wólka Żabna, Kurozwęki, kiel.; Vieazan- 
ki wzniesienia, Ochojno, Rzeszotany; krak. [może Wyazanki?]; la-

2g S. Hrabcc widzi w Pohulance apelatywum topo nomas tyczne. 0 ajielatyw- 
nym charakterze nazwy aa świadczyć, według autora, występowanie jej tuk tere
nie całej Polski, por. S. U r a b e c. Polskie apelatywa toponoeantyczne, 
RKJ ŁTO XIV, Łódi 1968.



mar папка przysiółek, pole, Grajdw, Raciborsko, krak.; Zapiar.ka 
kolonia, pole, Boguszewo, Mońki, biał.

W artykule omówiono prawie 300 nazw terenowych z przyrostkiem 
~<mk(.a), które posłużyły do nazwania ponad dziewięciuset obiektów 
tcrenowyCh, takich jak pola, łąki, lasy, nieużytki, drogi, 
wzniesienia, rowy, strumyki itd. Materiał ten pozwala sformuło
wać następujące wnioski.

1. Terenowe nazwy własne z przyrostkiem -ank(a) są najczę
ściej tworzone od rzeczowników, rzadziej czasowników30, i je
szcze w mniejszym stopniu od przymiotników.

2. Najwięcej jest odapelatywnych nazw terenowych; ich frek
wencja jest bardzo wysoka (122 nazwy dla prawie 700 obiektów). 
Przyrostek -ank(a) pełni w tych nazwach funkcję przestrzenną, 
rzadziej dzierżawczą. Jest to związane ze znaczeniem apelatywu, 
z którym przyrostek się łączy. Podstawami są najczęściej rzeczo
wniki wskazujące na roślinność występującą na danym terenie, np. 
Akaojanka, Bluezozanka, Kleśnianka, Madl-inka, Oueianka, Ttotfoianka, Wiera- 
bianka, iamouianka lub faunę okolicy, np. С zasłonka, Gapionka, Чн- 
ezanka, Orlanka, Rys tanku, Sarnianka, tabianka itd. Równie często 
przyrostek -cr.k(a) jest dodawany do podstaw wskazujących na na
turalne ukształtowanie terenu, właściwości gleby, położenie 1 
kształt, np. СгапСояанка, luianka, Picescaanka, Rędzianka, Rubieżanka, 
Solanka, Skalanka, Torfianka, Vapnianka itd. Funkcję dzierżawczą pe
łni przyrostek -ank(e) tylko w nielicznych odapelatywnych naz
wach terenowych, np. Koualanka, Mlynarzonka, Ouczarsanka, Soltyaianka. 
Są to nazwy wskazujące na przynależność pola lub łąki do kowala, 
młynarza itd. Największą frekwencję miały następujące nazwy od- 
apelatywne: Glinianka, Glinianki (225 razy, w tym w woj. kieł.
72, łódz. - 56, pozn. - 31), Trsaianka, Trzaianki (.60 razy, w 
tym w woj. kiel. - 18, warsz. - 18), iaeanka, laeanki (33 razy, 
tylko w woj. biał.), Olszanka, Olazanki (27 razy, w tym w woj. 
biał. - 22). Często powtarzały się też takie nazwy, jak: le

pianka, Klednianka, Kobylanka, Koéoielanka, Ргевг.саапк/i, Słomiank&, Эяо- 
lanka itd.

30 Jest to zapewne związane z tym, że w odczasownikowych na;wach tereno
wych jest często używany przyrostek -ka, dodawany do formy irausłowu bier
nego, por. Mijanka, Kadanka, Przerwanka, Układanka, Nypnianka, HysiuJan
ka ird.



3. Funkcję dzierżawczą pełni przyrostek -anfe(e) przede wszy
stkim w nazwach terenowych utworzonych od nazw własnych osobowych, 
rzadziej miejscowych. Nazwy tego typu mają niską frekwencję, co 
związane jest z "ukonkretnieniem" obiektu. Można je porównać do 
nazwisk córek, których ojcowie mają nazwiska zakończone najczę
ściej na -a. Pole, łąka, las, część wsi itd. należy do wła
ściciela - ojca; podobnie jak "przynależy" do niego córka, np. 
córka Boguty to Bogucianka i pole Boguty - Boguoianka, córka 
Grzymały. to Grzymalanka 1 łąka Grzymały - GPzymalankaK córka Li
gęzy to Ligęzianka i lasek Ligęzy - Ligęsianka.

4. W nazwach terenowych utworzonych od nazw geograficznych, 
najczęściej nazw miejscowości, przyrostek -ank(.a) pełni funkcję 
dzierżawczą wskazując na właściciela gruntu (jest nim w tym wy
padku wioska lub gromada) lub przestrzenną, która polega na u- 
kazaniu związku (najczęściej jest to kierunek) z miejscowością. 
Nazwami dzierżawczymi są najczęściej nazwy pól, łąk, lasów, 
przysiółków, np. Dekaznianka "'pola należące do wsi Deksznie', 
Małżonka 'pola należące do wsi Malżyn', Ojrzenianka 'pola nale
żące do wsi Ojrzeń'. Funkcję przestrzenną pełni przyrostek 
-ankla) najczęściej w nazwach dróg i rzek, np. Alekeandrouianka 
'droga', Goatynianka 'droga', Jauorzanka 'rzeka przepływająca 
przez gromadę Jaworze', Kędzierzanka 'droga', Kmeztiiozanka 'dro
ga', Poznanianka 'droga', Uapieniazanka 'rzeka pr2epływająca przez 
Wapienicę'. Widzimy tu podobieństwo w sposobie nazwania dróg i 
małych rzek.

5. Wnioski dotyczące zróżnicowania zasięgu geograficznego 
przyrostka -ank(c) muszą być sformułowane bardzo ostrożnie, 
brak jest bowiem monografii topograficznych г poszczególnych re
gionów Polski, a ponadto zgromadzony w kartotece materiał jest

31nierównowartościowy
Wydaje się, że odapelatywne nazwy terenowe z przyrostkiem 

-anka występują na terenie całej Polski, z tym że ich największe 
skupi&ko jest na terenie województwa białostockiego i chyba kra
kowskiego i kieleckiego, por. woj. białostockie - Chojanka, 
Chröäcianka, Dziegoianka, ttorodnianka, Iwanka, Krokmanka, Kolybianka, Le- 
ezazanka, Laeanka, Łubianka, Nozdrzanka t Olszanka, Pieozczanka, Rubieżan-

Zj.,romadzono stosunkowo mało materiałów to ропота 8 tycznych z terenu wo
jewództw gdańskiego, katowickiego, lubelskiego i rzeszowskiego. Ponadto ma-



ka, Troécianka, Trzainiar.ka, Zagmianka i Inne; woj. krakowskie 
Buatanka, СгаЫапка, Оьгвгапка, Piazjzèlar.ka, h уда lai îy, śyeianht, Sa w ian
ka, Szyezar.ka, Zadvoèanka itd.; woj. kieleckie - Bvsrsianka, Gro- 
daianka, Kot'yaianka, Mocłrseuianka, Hieuolanka, Pakrzyuiar. ка, ЯуЫппка i 
inne.

Na terenie województwa białostockiego wystąpiło też najwię-
■ 3 ocej nazw pól, łąk i lasów utworzonych od nazw osobowych , np. 

DiiHlanka, Dędzianka, Grsymalanka, Jakulanka , JctKmianka, Kuinianka,

Inaczej wygląda zróżnicowanie terytorialne nazw terenowych z 
przyrostkiem -ank(a) derywowanych od nazw miejscowości. W ze
branym materiale nazw tego typu występuje zdecydowanie najwięcej 
na terenie województwa bydgoskiego i poznańskiego. Są to przede 
wszystkim nazwy dróg, por. woj. bydgoskie - Aleksandrowi anka, Mel- 
аяеяапка (Bielsko), Chojniozanka, Gnieźnianka, Kniszwiasanka, Kujawian- 
ka, Mogilanka, Hieeaawianka, Siedlinianka (Siedlinin), Tvnaneazanka 
(Trzemeszno), Kięcbarzahka i inne; woj. poznańskie - Babinianka 
(Babin), Dębioaanka (Dębicz), Gcgtynianka, Jarotczanka (Jarotki), 
Kędzierzanka, Marsenianka (Marzenin), Obomiczanka (Oborniki), Po- 
ananianka, Śleainianka i inne.
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Бомена Остромэнцка-Фрончак

ТОПОНИМИЧЕСКИЕ НАЗВАНИЯ С СУФФИКСОМ - ап*(а)
НА ТЕРРИТОРИИ ПОЛЬШИ

В статье исследуется около 300 местных (сухопутных и водных) названий, 
которые послумили для названия Солее 900-та местных объектов, таких как, по
ля, луга, пустоши, дороги, возвышенности, канавы, ручьи и т.п.

Выводы:
1. Топонимические названия с суффиксом -лпк(а) чаше всего образуемся от

teriał ten zbierany byt przez różne ośrodki naukowe, różne też były chyba 
kwestionariusze.
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существительных, реже от глаголов и в еще меньшей степени от прилагатель
ных.

i. Самое *ог<ь«юе количество топонимических названий образовано от нарица- 
1ельных имен.

Суффикс -апк(а) выполняет • этих названиях пространственную, реже при
тяжательную Оункцис. Основой чаще всего является’ сушестаительные, указываю
щие на растительность выступаюуцую на дайной территории, нпр., Akacjanka, Blu- 
szczanka, Owsianka, Vierzbianka. фауну окрестности, нпр., Cxaplanka, Ry- 
slanka, Sarnianka, tabianka или рельеф местности, особенности-аочаы, рас
положение и форму, нпр., Graniczanka, Łużanka, Pleszczanka, Solanka. При
тяжательные названия редки, нпр., Koualanka, Ouczarxar.ka, Soityslanka.

3. Суффикс -anJk(a) выполняет притяжательную функцию прежде'всего • топо
нимических названиях образованных от собственных личных имен, нпр.. Bogii- 
cianka, Ctzymalanka, Ligęzianka.

k. В топонимических названиях образованных от географических названий, 
чаце всего названий местностей, суффикс -апк{а) выполняет притяжательную фум* 
кцип (указывая на владельца участка) или простаиственную, указывающую на 
связь (чаще всего это направление) с местность», нпр., DekszManka, Кги- 
szwiczanka, Halianka Poznani anka.

5. Кажется, что образованные от нарицательных имен топонимические назва
ния с суффисксом -ankta) выступапт на территории всей Польши, при чем, самое 
большое скопление находится на территории бялостоцкого и может быть краков
ского м келекцкого воеодств.

На территории бялостоцкого воеводства много названий полей, лугов и лесов 
образованных от собственных имен, нпр., Dżwllanka, Grzymalanka, Jakulanka, 
Kuimianka. .

Что касается наименовании дорог производных от названий местностей, то они 
расположены главным образом на территории быдгоцского и познаньского воево
дств, нпр., Aleksandrovianka, Bielszczanka, Babińlanka, Çhojniczanka, 
Sieszawiańka, Oborniczeinka, хотя выступают они и в других местах, ср. 2а- 
kopiatika.


