
Teka Kom. Pol.-  OL PAN, 2014, 110 114 

 

 

  NAZWY  TERENOWE   

-WSCHODNIEJ  LUBELSZCZYZNY 

 W  WYNIKU  DERYWACJI  SUFIKSALNEJ 

Marek Olejnik 

Uniwersytet Marii Curie-S  w Lublinie 

 

 
Streszcze rych two

nocno-wschodniej Lubelszczyzny. 

j -owe, -iw, -yna, np. 
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e-

a-

iciele gwary 

ngwalni i swobodnie poro  

 Polesie Lubelskie  

                                                           
1  geograficzny  Polskiego i innych  , red. F. Sulimierski, 

B. Chlebowski, W. Walewski, t. 13, Warszawa 1880 1902, s. 712. 
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a 

ba

b-

u

giennych, co 

znajduje od  

atywnego do klasy 

y-

a-

d-

z-

nej czy dezintegralnej. 

terenowe zebrane przez autora 

w wyniku eksplor

n-

 

 

 

1. Formanty rzeczownikowe 

-yska: Chomotyska   chom|ut; <obiekt 

 -yszcze: Hlynyszcze  pastwisko; Maco-

hlyna; <pastwisko o o , Potyszcze  

; n. urobiona od rzecz. pot; o-

-ycia: Lysycia  lysyj (pol. ); 

-yk:  las; Horostyta; 

od ap. krasa (pol. , Rybnyk  y-

wowierzba; n. urobiona od przym. rybny -nyk: 

Hrabnyk   od ap. hrab; 

drzewa z gatunku grab>, Lyszczynnyk   las; Krzywowierzba; <las, w 

leszczyny>; -ok: Weresok  pole i  od ukr. w|eres <teren po-

,   

< na tym 

miejscu w >; -eczka: Sydieczka  

sydity (pol. ); <pod

 -ec: 

Bahonec  od ukr. gw. bah lon (pol. bagno), 
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Kozarec  las; Horostyty; od ukr. ap. kozar (pol. kozarz); Kozynec  

; od przym. ukr. kozyn (pol. kozi); <las, w 

(kozy)>, Rukawec  y . rukaw (pol. ); -acz: Czerewacz   

 od gw. czerewo; 
2
. 

Nazwy prefiksalno-  

z pref. - i form. - :  

rzecz. ukr. doroha  pod- i form. -ynie: 

Poddubynie  las, Kaplonosy; od rzecz. ukr. dub (pol. ) <aktualnie las, 

w  za- i form.: - e; 

Zabrydie  las i  <las i brodem>, Zahorodie 

 horod (pol. 

 Zahumienie  

humno udynkami gospodarczymi)>,  

a; od ap. ukr. .  

 

-:   las; Stary Brus; n. urobiona od rzecz. ukr. hora <pole 

o pod-:  pola; Hola; 

u za-:  o  

Zaduby  pole; Stulno; w l. mn. ukr. duby (pol. 

Zaruka  pole; od rzecz. ruk|a. 

 o-

nimy  

-iw: Harasymiukiw  pole; Przymiarki; od n. os. Ha-
ras|ymiuk  nazwisku Haras|ymiuk>, Mazuriw  pole; 

Przymiarki; od n. os. Mazur

o nazwisku Mazur>; -yna: Bilawszczyna  a-

 nazwisku Bielawski, gw. Bilawski>, Gierszyna  po-

Gi|ersz o nazwisku Gi|ersz>, 

Misiuryna  pola; Stary Brus; od n. os. Misiura; 

 nazwisku Misiura>.  

Wiele nazw urabianych jest od nazw zawodowych: -szczyna: Dichtiarsz-

czyna  dichti|ar; e-

o dichtiara>; -owszczyna: Diakowszczyna  pole; Hola; 

pochodzi od rzecz. diak  w
3

 -   pole; Horosty

do popa>; -iwka: Kuchariwka  

od ap. ukr. kuchar (pol. kucharz); <pole przekazane przez dziedzica kucharzowi, 

pole kucharza>, Popivka  pole; Hola; ; - : Po-

   pole; Wola Uhruska; <pole w   

                                                           
2 Zob. M. Terenowe nazwy  Lubelszczyzny, Lublin 1972, s. 115. 
3 Ibidem, s. 26. 
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-owszczyna: Chacholow-

szczyna  pola; Hola; od ap. o-

dow

. 

 

2. Formanty przymiotnikowe 

nazwisk: 

-owe: Czechowe  pole; Kaplonosy; n. urobiona od n. os. Czech; a-

Czech>, Czejhusowe  

Czejhus  przezwisku Cz|ejhus>, Hnatowe  pole; Wyry-

a  imieniu Hnat>, Kopijowe   pochodzi 

od przezwiska Kopij gospodarza o przezwisku K|opij>, Koszelukowe 

 Koszeluk;  nazwisku Koszel|uk>, 

 pole; Wyryki; od przezwiska 
|obko

o przezwisku |obko>,  |uczuk; <pole, kt

 nazwisku |uczuk>, Romaniukowe  pole; 

Przymiarki; od n. os. Romaniuk;  nazwisku 

Romaniuk>, Sidorowe  Sidor; 

o nazwisku Sidor>, Szpylmanowe  Szp|ylman; <pole 

 nazwisku Szp|ylman>, Szusterowe  

n. os. Sz|uster  nazwisku Sz|uster>, 

  (gw. S&piv|ak a-

 nazwisku ewak>, Trociukowe  

n. os. Trociuk; arza o nazwisku Trociuk>  pole; 

; <po  nazwisku 

>; -owa: Mazurowa  

gospodarza o nazwisku Mazur>.  

-yne: Kaszczyne  pole; Wyryki; 

od n. os. (gw. Kaszka)  imieniu K| >. 

Rz  -yne: Babyne  a

(gm. Hanna); od ap. baba -yska: 

Maczulyska  pole; Kaplonosy; od ap. macz| ;  
4
; -yna: Smolyna  las; Horostyta; od ap. ; <las, w a-

, Spilnyna  spilne (pol. ); 

<pole, w , Zdu-

szyna  ; od ap. zduchy

zwie  -yny: Czetwertyny  czetw|ert (pol. ); 

                                                           
4 Ibidem, s. 21. 
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5
; -ytnyk: Zabytnyk  las; Horostyta; od czas. ukr. zabyty 

 

 

w j-

-owe, -iw, -yna. Wymienione w analizowanych nazwach 

e od nazw osobo-

 -owa, -yne. Do nielicznych 

w-

nych, np. pop, diak): -szczyna, -owszczyna, -iwka, 

z typowo polskim formantem - a-

-yska, -yszcze, -ycia, -yk, -nyk, -ok, -eczka, -ec, -acz. Do 

u -

-sufiksalne, np. . N a-

tach wielu bada
6
. 

o-

orzy 

nazw wol a-

oponimii i badany 

obszar nie jest odosobniony. 
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UKRAINIAN  MICROTOPONYMS  ON  AREA  OF  NORTH-EAST  LUBLIN  REGION 

CREATED  BY  SUFFIXAL  DERIVATION 

 
Summary. In the article there is presented repertoire of formants of which microtoponyms written 

in Ukrainian language on area of north-east Lublin Region are created.In total 26 formants have 

been noticed. The most productive formants are: -owe, -iw, -yna, eg: Mazuriw, Harasymiukiw, 

Bilawszczyna, Gier

analyzed names and are created of topical names. 

Key words: linguistics, onomastics, microtoponymy, word formation 
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