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WSTĘP

W dorobku polskiej onomastyki znajdują się liczne monografie z zakresu toponi-
mii. Do tej pory opublikowano materiał onimiczny pochodzący z różnych regionów 
Polski: z Mazowsza1, Małopolski2, Śląska3, Pomorza4, Lubelszczyzny5, północno-
-wschodniej części kraju6 oraz z ziemi łódzkiej7. Teren zachodniej8 i historycznej 
Wielkopolski9 oraz północno-zachodniej części dawnego województwa konińskie-
go10 został częściowo przebadany pod tym kątem. Materiał onomastyczny zebrany 
na terenie Wielkopolski służył wcześniej celom historyczno-językowym w różnych 

1  A. Wolff, Mazowieckie nazwy terenowe, „Onomastica” 1969, R. XIV, s. 74–80; K. Zierhoffer, Nazwy 
miejscowe północnego Mazowsza, Wrocław 1957.

2  D. Kopertowska, Nazwy miejscowe województwa kieleckiego, Warszawa–Kraków 1984; K. Rymut, Na
zwy miejscowe północnej części dawnego województwa krakowskiego, „Prace Onomastyczne” VIII, 
Wrocław 1967; W. Lubaś, Nazwy miejscowe południowej części dawnego województwa krakowskiego, 
„Prace Onomastyczne” IX, Wrocław 1968; E. Pawłowski, Nazwy miejscowości Sądecczyzny, cz. I: Nazwy 
miast, wsi, przysiółków oraz dzielnic miejskich i wiejskich, „Prace Komisji Językoznawstwa” XXV, Wroc-
ław 1971; E. Pawłowski, Nazwy terenowe Ziemi Sądeckiej, „Prace Onomastyczne PAN” 1984, t. XXX.

3  R. Mrózek, Nazwy miejscowe dawnego Śląska Cieszyńskiego, Katowice 1984; S. Rospond, Śląskie studia 
toponomastyczne, cz. I: Topographica, „Rozprawy Komisji Językowej Wrocławskiego Towarzystwa 
Naukowego” 1959, t. II, s. 31–64; cz. II: Possesiva, „Rozprawy Komisji Językowej Wrocławskiego To-
warzystwa Naukowego” 1961, t. III, s. 5–100; tenże, Patronimiczne nazwy miejscowe na Śląsku, „Prace 
Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego” 1964, Seria A, t. LXXXIX.

4  E. Breza, Toponimia powiatu kościerskiego, Gdańsk 1974; H. Górnowicz, Toponimia Powiśla Gdań
skiego, Gdańsk 1980; E. Jakus-Borkowa, Toponimia powiatu świeckiego, Wrocław 1987.

5  M. Łesiów, Terenowe nazwy własne Lubelszczyzny, Lublin 1972; M. Olejnik, Mikrotoponimia powiatu 
włodawskiego, Lublin 2014.

6  K. Szcześniak, Nazwy miejscowości byłych powiatów oleckiego i gołdapskiego, Gdańsk 1994; Słownik 
nazw terenowych północno-wschodniej Polski, t. 1–2, oprac. N. Barszczewska, J. Głuszkowska-Babic-
ka, T. Jasińska-Socha, J. Smułkowa, Warszawa 1992.

7  M. Kamińska, Słownictwo topograficzne w gwarach okolic Łodzi, „Onomastica” 1964, R. IX, s. 203–223.
8  M. Rutkiewicz, Toponimia środkowozachodniej części województwa wielkopolskiego, Poznań 2002; 

taż, Nazwy terenowe i miejscowe w gminie Miedzichowo, Poznań 1997.
9  D. Podlawska, Nazwy miejscowe z terenu XVI-wiecznego województwa poznańskiego, cz. 1, cz. 2, 

Słupsk 1990.
10  J. Chojnacki, Nazwy terenowe w północno-zachodniej części województwa konińskiego, Poznań 1995.
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zakresach (por. prace H. Górnowicza, F. Nieckuli11). Jednak obszar południowo-
-wschodniej części województwa wielkopolskiego nie miał dotąd monograficznego 
opracowania nazewnictwa miejscowego i terenowego. 

Powiat turecki12 położony jest w malowniczym zakątku wschodniej Wielkopol-
ski, który posiada wiele walorów przyrodniczych i kulturowych, związanych z wsią 
polską. W skład powiatu wchodzi osiem gmin: Brudzew, Dobra, Kawęczyn, Mala-
nów, Przykona, Tuliszków, Turek i Władysławów o łącznej powierzchni 929,3 km2, 
a zamieszkiwany jest przez około 84 tys. mieszkańców. Głównym ośrodkiem ad-
ministracyjnym i gospodarczym powiatu jest miasto Turek. Dzięki obszarom krajo-
brazu chronionego, kompleksom leśnym, parkom krajobrazowym, akwenom oraz 
pomnikom przyrody środowisko naturalne regionu jest bardzo atrakcyjne. Głów-
nym bogactwem naturalnym jest węgiel brunatny, wydobywany na terenie czterech 
gmin: Brudzewa, Przykony, Turku i Władysławowa. Pod wpływem działalności 
kopalni „Adamów” pod koniec XX wieku krajobraz uległ przeobrażeniom, pozo-
stawiając zalesione hałdy i zbiorniki wodne.

W słowniku znajdują się nazwy miejscowe – ojkonimy (nazwy miast, wsi i ich 
części) i terenowe – anojkonimy (lądowe: nazwy pól, łąk, lasów, pagórków, oraz 
wodne: nazwy rzek, jezior, stawów). Stanowi on zestawienie wszystkich aktualnych 
toponimów funkcjonujących na badanym obszarze oraz nazw dawnych zanotowa-
nych w źródłach i na mapach oraz biernych, nieużywanych obecnie, ale przecho-
wywanych w pamięci mieszkańców. Część miejscowości została zlikwidowana 
w wyniku działalności odkrywkowej kopalni węgla brunatnego „Adamów”, ale 
wysiedleni mieszkańcy wsi wracają wspomnieniami do miejsc, które były im bli-
skie. Omawiane są tu nazwy urzędowe, oficjalne, nieoficjalne, znane powszechnie 
i używane tylko lokalnie, którymi mieszkańcy posługują się od wielu lat, stosując 
je na co dzień. 

Słownik zawierający 1725 nazw stanowi pierwszą część monografii poświęconej 
toponimii powiatu tureckiego. Materiał słownikowy zgromadzony został w wyniku 
eksploracji terenowej w latach 2010–2012, podczas której przeprowadzono rozmo-
wy ze 195 informatorami. Badania terenowe to wymagające, lecz niezwykle war-
tościowe zajęcie. Bardzo czasochłonne, a niekiedy nawet i uciążliwe, okazały się 
wywiady z informatorami, których niezmiernie trudno było przekonać o ważności 
i celowości pracy. Byli nimi rdzenni mieszkańcy poszczególnych wsi, najczęściej 
powyżej 40. roku życia, stale tu mieszkający, w większości będący rolnikami, któ-
rzy z pozostałymi mieszkańcami wsi rozmawiają czystą gwarą, zaś w kontakcie 
z obcymi używają języka literackiego, jednak niepozbawionego cech gwarowych, 

11  H. Górnowicz, Rodowe nazwy miejscowe Wielkopolski, Małopolski i Mazowsza, „Gdańskie Zeszyty 
Humanistyczne” 1968, t. X, Seria Filologia, nr 3, s. 1–197; F. Nieckula, Nazwy miejscowe z sufiksem 
-ov-, -in- na obszarze Wielkopolski i Małopolski, Wrocław 1971.

12  Zob. np. M. Górzyński, Zabytki miasta Turku i powiatu tureckiego. Miasto Turek, Turek 2009.
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zwłaszcza fonetycznych13. Zdarzało się, że w jednej miejscowości prowadzono roz-
mowy z kilkoma informatorami, ponieważ wielu mieszkańców pragnęło wyjaśnić 
skąd pochodzi nazwa ich miejsca zamieszkania, co niejednokrotnie prowadziło do 
tworzenia tzw. etymologii ludowej14. 

W celu uzupełnienia danych, zgromadzonych podczas badań terenowych, 
sięgnięto również do współczesnych i archiwalnych map topograficznych i kata-
stralnych powiatu tureckiego15. Materiał wyekscerpowano także z prac topono-
mastycznych S. Kozierowskiego16, z materiału historycznego opracowanego przez 
S. Zajączkowskiego i S. M. Zajączkowskiego17 oraz pracy magisterskiej M. G. Sku-
biszewskiej18.

W prezentowanym słowniku zawarto wszystkie nazwy zgromadzone w wyniku 
eksploracji terenowej i ekscerpcji źródeł. Jednak toponimia to dział onomastyki 
in statu nascendi – stare nazwy, nieużywane przez mieszkańców zanikają, a nowe 
pojawiają się dość szybko, co może być uwarunkowane np. zmianą właściciela grun-
tu. Praca ma charakter stricte materiałowy, a nie historyczny czy historyczno-języ-
kowy, stąd brak najstarszych zapisów nazw wsi oraz informacji o losach poszcze-
gólnych miejscowości czy obiektów. Należy też zaznaczyć, że zebrany materiał to 
stan aktualny na czas jego gromadzenia, czyli lata 2010–2012. Do czasu ukazania się 
publikacji wiele z tych ojkonimów i anojkonimów mogło zniknąć lub mogły pojawić 
się nowe określenia.

Zgromadzony materiał przedstawiony został w postaci alfabetycznego słownika 
nazw, dla których opracowano odrębne artykuły hasłowe. 

Wyrazem hasłowym19 jest każdy ojkonim i anojkonim prosty (jednoskładni-
kowy, jednoczłonowy), jak również wszystkie kolejne składniki nazw wielowyra-
zowych. Hasłem w słowniku jest postać leksykalna wyrazu, a nie jego warianty 

13  H. Górnowicz podkreślał, że dla badań toponomastycznych informator nie musi doskonale i konse-
kwentnie mówić gwarą, ale fakt ten jest mile widziany. Zob. H. Górnowicz, Kompleksowe badania 
regionalne w zakresie toponomastyki, w: Warsztat współczesnego onomasty. Materiały z III Ogólno
polskiej Konferencji Onomastycznej, pod red. D. Kopertowskiej, Kielce 1983, s. 105.

14  I. Nowakowska-Kempna, Polskie nazwy miejscowe (analiza synchroniczna), „Prace Językoznawcze. 
Onomastyka” 1978, t. IV, s. 25.

15  Mapy topograficzne i katastralne uzyskano dzięki Sławomirowi Piątkowskiemu.
16  S. Kozierowski, Pierwotne osiedlenie dorzecza Warty od Koła do ujścia w świetle nazw geograficz

nych, „Slavia Occidentalis” 1926, t. V, s. 112–246; Pierwotne osiedlenie pogranicza wielkopolsko-ślą
skiego między Obrą i Odrą a Wartą i Bobrem w świetle nazw geograficznych, „Slavia Occidentalis” 
1928, t. VII, s. 172–329; 1929, t. VIII, s. 231–291; Badania nazw topograficznych na obszarze dawnej 
wschodniej Wielkopolski, t. I, Poznań 1926, t. II, Poznań 1928; Badania nazwy topograficznych na 
obszarze dawnej zachodniej i środkowej Wielkopolski, t. II, Poznań 1922.

17  S. Zajączkowski, S. M. Zajączkowski, Materiały do „Słownika geograficzno-historycznego dawnych 
ziem łęczyckiej i sieradzkiej do 1400 roku”, cz. I, Łódź 1966; cz. II, Łódź 1970.

18  M. G. Skubiszewska, Nazwy miejscowe i terenowe gminy Tuliszków, praca magisterska napisana pod 
kierunkiem prof. B. Walczaka, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań.

19  E. Jakus-Borkowa, K. Nowik, Nazwy miejscowości w Polsce. Układ a tergo, Opole 2010, s. III.
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fonetyczne, choć w niektórych nazwach zachowano w wyrazie hasłowym zmorfo-
logizowane cechy gwarowe (np.: Iglonka, Kamionka, Wypalonki). Wyraz hasłowy 
został wyróżniony w artykule pismem pogrubionym. Jest nim nazwa we współczes-
nej postaci morfologicznej w zapisie ortograficznym, co ułatwia korzystającemu ze 
słownika znalezienie wyrazu. Nie podawano końcówek fleksyjnych przypadków 
zależnych, nazwy zapisano tylko w mianowniku. Jeśli toponim składał się z kilku 
elementów, wszystkie jego człony zapisane zostały wielkimi literami. Uznając na-
zwy typu Pod Lasem, Na Trzech Brzozach za dwu- i wieloczłonowe, przyjęto, że 
przyimki Pod, Na są członami nazw, a więc ich pisownia małą literą byłaby niezgod-
na z normą zapisu nazw własnych.

Po wyrazie hasłowym po myślniku znalazły się zapisy form gwarowych nazwy, 
podane w pisowni fonetycznej kursywą, poprzedzone kwalifikatorem gw. Oddają 
one wymowę poszczególnych informatorów, dlatego w jednym haśle może znaleźć 
się kilka wariantów fonetycznych tej samej nazwy.

W następnej kolejności zapisano informację na temat charakteru obiektu oraz 
jego lokalizacji. Z uwagi na fakt, iż jedna nazwa może odnosić się do kilku obiektów, 
zostały one uporządkowane w następującej kolejności: miasta/wsie, części miejsco-
wości, pola, łąki, lasy, obiekty wodne i inne. Następnie podano nazwę/y miejscowo-
ści, w której znajduje się obiekt oraz w nawiasach okrągłych gminę/y. Jeśli jedna na-
zwa była określeniem dla kilku obiektów w różnych gminach, wówczas w kolejności 
wymieniania obiektów pod uwagę brano nazwy gmin w porządku alfabetycznym, 
a następnie układ obiektów według ich charakteru. 

Dalszą informacją jest etymologia naukowa nazwy. W przypadku toponimów, 
powstałych od nazw osobowych oraz miejscowych, podano odpowiednią nazwę 
własną, opatrzoną skrótem bibliograficznym słownika, w którym jest notowana, 
z uwzględnieniem tomu i strony. Onimów pochodzących od antroponimów nie dzie-
lono kolejno na imiona, nazwiska i przezwiska, gdyż w przypadku nazw dawnych, 
staropolskich, często nie wiadomo, jaką funkcję pełniła dana nazwa osobowa. W od-
niesieniu do toponimów odapelatywnych ich budowę słowotwórczą analizowano 
w opozycji do wyrazów pospolitych. Jeśli dana nazwa miała lub ma pod względem 
budowy słowotwórczej odpowiednik w wyrazie pospolitym, wówczas traktowano ją 
jako bezsufiksalną, czyli bez kreacji formalnojęzykowej (zaliczono tu również topo-
nimy motywowane przez zdrobniałe formy wyrazów pospolitych, np.: Górki, Laski, 
Piaski). Natomiast, jeśli nie istniał apelatyw, któremu równa byłaby nazwa własna, 
uznano ją za utworzoną za pomocą sufiksu, czyli za nazwę z kreacją formalnojęzyko-
wą, podzielną słowotwórczo20 (np.: Parcelew, Smolina) i podano wyraz motywujący. 
Znaczenie apelatywu, ujęte w „łapkach” (‘’), określono na podstawie słowników języ-
ka polskiego i słowników gwarowych, co zaznaczono stosownym skrótem bibliogra-

20  Pamiętać należy, że w okresie staropolskim i średniopolskim funkcjonowało wiele apelatywów, które 
nie zostały odnotowane w słownikach.
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ficznym, zawierającym obok literowego symbolu tytułu (czasami nazwiska), również 
oznaczenie tomu (cyfrą rzymską) i strony (cyfrą arabską). Przy wskazywaniu źródła 
apelatywów nowszych powoływano się na Uniwersalny słownik jezyka polskiego21, 
natomiast podczas definiowania leksemów archaicznych sięgnięto do Słownika war
szawskiego22, Słownika języka polskiego pod redakcją S. Lindego23 lub W. Doroszew-
skiego24. Nie opatrywano definicjami słownikowymi oraz nie wskazywano źródła 
apelatywu dla jasnych określeń typu droga, gawron, las, rów, a jedynie te hasła, 
które mogą być nieznane, dwu- lub wieloznaczne pod względem interpretacyjnym. 
Jeśli kilka nazw miało takie samo pochodzenie, źródło zapisywano tylko jeden raz, 
w formie podstawowej nazwy (kiedy miała ona postać liczby pojedynczej i mnogiej, 
wówczas w liczbie pojedynczej) lub w pierwszej w kolejności alfabetycznej. W od-
niesieniu do nazw wieloczłonowych omówiono pochodzenie kolejnych elementów 
składowych. Formy, od których pochodziły, podano w liczbie pojedynczej (oprócz 
pluralia tantum, co zostało zaznaczone) i w rodzaju właściwym dla określanej jed-
nostki nazewniczej, np. 

Krzyżowe Dukty – gw. k2y3ove dukty, łąki w lasach we wsi Olesin (gm. Włady-
sławów) – zest. z 1 czł. przym. krzyżowy, 2 czł. od ap. dukt. 

W nazwach albo członach nazw, pochodzących od przymiotników odrzeczow-
nikowych lub od rzeczowników, w nawiasie po dwukropku podano rzeczownik 
(nazwę własną), od którego został utworzony dany wyraz. Jeśli był to przymiotnik 
pochodzący do wyrazu pospolitego, ale funkcjonujący samodzielnie, w nawiasie nie 
zapisywano pochodzenia odrzeczownikowego, np. 

Józinki – gw. juZiKKi, część wsi Sarbicko, dawniej wieś (gm. Tuliszków) – od 
n. os. Józinek (: n. os. Józef ) SSNO II 495,

ale
Kacze Dołki – gw. kale doWKi, stawy we wsi Ogorzelczyn (gm. Tuliszków) 

–  zest. z 1 czł. przym. kaczy, 2 czł. od ap. dołek.
Po omówieniu etymologii naukowej nazwy, w niektórych artykułach hasłowych 

po kropce podana została historia obiektu lub jego ludowa etymologia, np. 
Manhatan – gw. mąhatan, część wsi Dziadowice (gm. Malanów) – od n. miejsc. 

Manhattan 1. ‘okręg w Nowym Jorku, w którym znajdują się liczne atrakcje turys-
tyczne oraz centrum finansowe (Wall Street), najdroższa dzielnica Nowego Jorku’ 
SNG 176–177, 2. ‘dzielnica zabudowana nowoczesnymi, wysokimi budynkami’ 
Rutk 146. Część wsi bardzo biedna, do której trzeba dojechać żwirową drogą, znaj-
dują się tam ziemie najgorszej klasy – nazwa ironiczna.

Informacje o pochodzeniu nazw, uzyskane od informatorów, są często nie-
zgodne z prawdą historyczną oraz właściwą motywacją nazwy. Dlatego niektóre 

21  Uniwersalny słownik języka polskiego, pod red. A. Grzegółki-Maciejewskiej, t. I–V, Warszawa 2003.
22  J. Karłowicz, A. Kryński, W. Niedźwiedzki, Słownik języka polskiego, t. I–VIII, Warszawa 1900–1927.
23  M. S. B. Linde, Słownik języka polskiego, t. I–VI, Warszawa 1994.
24  Słownik języka polskiego, pod red. W. Doroszewskiego, t. I–XI, Warszawa 1958–1969.
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interpretacje nazw w publikacji mogą budzić kontrowersje, gdyż są one inne niż zna-
ne i powtarzane od lat historie na temat nazwy obiektu. Etymologizowanie jest wła-
ściwością ludzkiego umysłu, każdy użytkownik języka, chcąc wytłumaczyć skąd 
się wzięła nazwa, tworzy mity, legendy, dotyczące nazwy na zasadzie asocjacji, bez 
odwoływania się do analizy struktury słowotwórczej jej pierwotnego podłoża lek-
sykalnego. Językoznawca zaś rozpatruje nazwę pod kątem jej budowy, źródłosłowu, 
stąd różnice w etymologii naukowej i ludowej25. Ludowe etymologie opierają się na 
skojarzeniach, często asocjacje te dotyczą sfery fonicznej czy semantycznej nazwy, 
a nierzadko występują one w kontekście nacechowanym emocjonalnie. 

W niektórych artykułach hasłowych pojawiają się odsyłacze do nazw o takiej 
samej lub zbliżonej etymologii, jednak jeśli są to hasła sąsiadujące ze sobą, nie sto-
sowano odsyłaczy, np. 

Krzywe Staje – gw. kRyve staje, pole we wsi: Dąbrowa, Brudzew (gm. Bru-
dzew); pole we wsi Radyczyny (gm. Przykona) – zest. z 1 czł. przym. krzywa, 2 czł. 
od ap. staja. Zob. Staja.

Staja – gw. staza, pole we wsi: Tokary, Wojciechów (gm. Kawęczyn) – od ap. 
staja 1. ‘dawna miara długości, różna w różnych okresach i okolicach, np. w XIX w. 
równa 1067 m’, 2. ‘dawna miara powierzchni, najczęściej równa 1,2–1,5 ha’ USJP 
IV 507,

ale
Staje – gw. staje, pole we wsi Radyczyny (gm. Przykona); pole we wsi Szadów 

Pański (gm. Turek) – od ap. staja. 

Formy prasłowiańskie, nazwy osobowe oraz nieznane apelatywy, stanowiące 
podstawę dla toponimów, nierejestrowane w słownikach, podano z gwiazdką (*), 
jako formy zrekonstruowane.

25  Zob. A. Paluszak-Bronka, M. Czachorowska, Etymologia ludowa a naukowa nazw wybranych osiedli 
bydgoskich, w: Najnowsze przemiany nazewnicze, pod red. K. Nowik, Warszawa 1998, s. 401–412.
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WYKAZ STOSOWANYCH 
SKRÓTÓW

Skróty cytowanych źródeł i opracowań26 

AJKW  Atlas języka i kultury ludowej Wielkopolski, pod red. Z. Sobierajskiego 
i J. Burszty, t. I–VIII, Wrocław 1979, t. IV, Wrocław 1986; t. VI, Wroc-
ław 1991; t. VIII, Poznań 1994.

Bąk  P. Bąk, Słownictwo gwary okolic Kramska na tle kultury ludowej, Kra-
ków 1960.

Czub J. Czubek, Jeszcze o łazach i łazękach, „Język Polski” 1926, R. XI, z. 1, 
s. 20–25.

Galas P. Galas, Łazy w powiecie bocheńskim, „Język Polski” 1927, R. XII, z. 5, 
s. 153–155.

Handke  K. Handke, Nazwy miejscowe typu Holendry, „Rozprawy Komisji Języ-
kowej Łódzkiego Towarzystwa Naukowego” 1965, t. XIV, s. 57–68.

Hrabec  S. Hrabec, Polskie apelatywa toponomastyczne, „Rozprawy Komisji Ję-
zykowej Łódzkiego Towarzystwa Naukowego” 1986, t. XIV, s. 284–332.

Korn, Rz  M. Kornaszewski, W. R. Rzepka, Huba|| Huby w wielkopolskich naz-
wach miejscowych i terenowych, „Slavia Occidentalis” 1967, t. XXVI, 
s. 61–78.

Korn M. Kornaszewski, Nart, narty w polskich nazwach miejscowych i tere
nowych, „Slavia Occidentalis” 1968, t. XXVII, s. 101–110.

Kupis  B. Kupis, Nasze imiona, Warszawa 1991.
Łoś J. Łoś, Łazy, załazy, łazęki, „Język Polski” 1925, R. X, z. 4, s. 108–109.
MSGP Mały słownik gwar polskich, pod red. J. Wronicz, Kraków 2010.
Oestrr H. Oesterreicher, Łazy, w: Symbolae gramaticae in honorem Ioannis 

Rozvadovski II, Cracovia 1928, s. 389–392.
Recz  S. Reczek, Podręczny słownik dawnej polszczyzny, Wrocław 1968.

26  Pozycje bibliograficzne tu zawarte nie zostały powtórnie zamieszczone w części Bibliografia.
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Rutk M. Rutkowski, Nazwy własne w strukturze metafory i metonimii, Olsz-
tyn 2007.

RymNMP  Nazwy miejscowe Polski. Historia – pochodzenie – zmiany, pod red. 
K. Rymuta, I–IX, Kraków 2004–2013.

RymSIW  K. Rymut, Słownik imion współcześnie w Polsce używanych, Kraków 1995.
RymSNW  K. Rymut, Słownik nazwisk współcześnie w Polsce używanych, t. I–X, 

Kraków 1992–1994.
SB W. Boryś, Słownik etymologiczny języka polskiego, Kraków 2005.
SD  Słownik języka polskiego, pod red. W. Doroszewskiego, t. I–XI, Warsza-

wa 1958–1969.
SENGP  M. Malec, Słownik etymologiczny nazw geograficznych Polski, Warsza-

wa 2003.
SGP  Słownik gwar polskich, pod red. M. Karasia, J. Reichana, J. Okoniowej, 

A Tyrpy, t. I–IX, Wrocław–Warszawa– Kraków–Gdańsk 1977–2014.
SGPK  J. Karłowicz, Słownik gwar polskich, t. I–VI, 1900–1911.
SL  M. S. B. Linde, Słownik języka polskiego, t. I–VI, Warszawa 1994.
Smocz  P. Smoczyński, Nazwy miejscowe Polichna, Polikno oraz inne na tej 

samej leksykalno-semantycznej bazie oparte, „Onomastica” 1978, 
R. XXIII, s. 67–93.

SNG  J. Grzenia, Słownik nazw geograficznych z odmiana i wyrazami pochod
nymi, Warszawa 2008.

SSNO  Słownik staropolskich nazw osobowych, pod red. W. Taszyckiego, t. I–
VI, Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk 1977.

SSS Słownik starożytności słowiańskich. Encyklopedyczny zarys kultury 
Słowian od czasów najdawniejszych, pod red. W. Kowalenki, G. Labu-
dy, T. Lehra-Spławińskiego, t. III, Wrocław 1967.

Sstp  Słownik staropolski, pod red. S. Urbańczyka, t. I–XI, Warszawa–Wroc-
ław– Kraków 1953–2002.

SSz  M. Szymczak, Słownik języka polskiego, t. I–III, Warszawa 1978–1981.
SW  J. Karłowicz, A. Kryński, W. Niedźwiedzki, Słownik języka polskiego, 

t. I–VIII, Warszawa 1900–1927.
Sychta  B. Sychta, Słownik gwar kaszubskich na tle kultury ludowej, t. I, Wroc-

ław 1967.
USJP Uniwersalny słownik języka polskiego, pod red. A. Grzegółki-Maciejew-

skiej, t. I–V, Warszawa 2003.
Wójcik  U. Wójcik, Baza bud- w toponimii polskiej, „Onomastica” 1991, 

R. XXXVI, s. 73–80.
Zierh K. Zierhoffer, Formowanie się nazewnictwa od terminów topograficz

nych na przykładzie wyrazu „łęg”, Wrocław 1986. 
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Skróty określeń, terminów gramatycznych 
i geograficznych

ap.   appellativum
czas.  czasownik
czł.   człon
daw.   dawniej 
gm.   gmina
gw.   gwarowy
licz.   liczebnik 
n.   nazwa, nazwy
n. miejsc.  nazwa miejsca27

n. narod.  nazwa narodowości
n. os.  nazwa osobowa
niem.  niemiecki 
pl. t.   pluralia tantum 
pol.   polski 
por.   porównaj 
pot.   potocznie, potoczny 
przyim.  przyimek
przym.  przymiotnik
psł.   prasłowiański 
stp.   staropolski 
suf.   sufiks, sufiksy
wyr. przyim.  wyrażenie przyimkowe
zdr.   zdrobnienie 
zest.  zestawienie
zgr.  zgrubienie
zob.   zobacz 

27  Celowo rozwinięto skrót jako nazwa miejsca a nie nazwa miejscowa, gdyż nazwa miejsca określa tu 
wsie, części wsi, pola itp. W literaturze onomastycznej przyjmuje się, że nazwa miejscowa to ojkoni-
my oficjalne, nadane urzędowo.
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SŁOWNIK

Adamczyka – gw. adam1yka, pole, łąka we wsi Młyniska (gm. Przykona) – od 
n. os. Adamczyk RymSNW I 8.

Adamskich – gw. adamsKih, pole we wsi Żeroniczki (gm. Przykona) – od n. os. 
Adamski RymSNW I 10.

Akacjowy – gw. akamjovy, dukt we wsi: Grzymiszew, Tarnowa (gm. Tuliszków) – od 
przym. akacjowy. Dukt wysadzany akacjami.

Akacjówka – gw. akamjufka, droga we wsi Boleszczyn (gm. Przykona) – od ap. 
akacja. Droga wysadzana akacjami.

Albertów – gw. albertuf, wieś (gm. Turek) – od n. os. Albert SSNO I 22.
Aleksandrowskie – gw. al#ksandrosKe, pole we wsi Aleksandrów (gm. Przy-

kona) – od przym. aleksandrowskie (: n. miejsc. Aleksandrów). Zob. Alek
sandrów.

Aleksandrów – gw. al#ksandruf, wieś (gm. Przykona) – od n. os. Aleksander 
SSNO I 28.

Alinia – gw. aLiNja, aLiNija, część wsi Małoszyna, dawniej wieś Amelin (gm. Wła-
dysławów) – od n. os. Alinia (: n. os. Alina) RymNMP I 17.

Amelin – gw. ameLin, dawniej wieś (gm. Władysławów) – od n. os. Amelia Kupis 27. 
Andrzejowe – gw. aIt_ejove, pole we wsi Gąsin (gm. Przykona) – od n. os. Andrzej 

SSNO I 39.
Andrzejówka – gw. aI t _ejufka, pole we wsi Głuchów (gm. Kawęczyn) – od 

n. os. Andrzej. Pole to było uprawiane przez sołtysa o imieniu Andrzej.
Antonin – gw. antYNin, część wsi Miłaczew – Kolonia (gm. Malanów) – od n. os. An

toni SSNO I58.
Apostolskie – gw. apostolsKe, pole we wsi Wojciechów (gm. Kawęczyn) – od 

n. os. Apostoł RymSNW I 9.
Arka – gw. arka, część wsi Chylin (gm. Władysławów) – od ap. arka ‘statek, na któ-

rym Noe ocalił z potopu siebie, swoja rodzinę i wybrane zwierzęta’ USJP I 123. 
Część wsi, w której znajdowały się bardzo ubogie zabudowania.

Augustyniakowe – gw. aWgustyNokove, pole we wsi Przykona (gm. Przykona) – od 
n. os. Augustyniak RymSNW I 96.



18 Słownik

Babak – gw. babok, pole we wsi Linne (gm. Dobra) – od ap. babak ‘paproch, okruch’ 
SW I 78. Małe pole otoczone lasem.

Babi Dół – gw. baBi duW, łąka we wsi Gąsin (gm. Przykona) – zest. z 1 czł. przym. 
babi, 2 czł. od ap. dół.

Babia Góra – gw. baBo gura, część wsi Janów (gm. Brudzew) – zest. z 1 czł. przym. 
babia, 2 czł. od ap. góra.

Babiak – gw. baBok, część wsi Grzymiszew (gm. Tuliszków) – od n. os. Babiak 
RymSNW I 104 lub od ap. baba ‘stara kobieta, staruszka’ SSz I 17–18.

Babiniec – gw. baBiNec, część wsi: Marianów, Nowy Czachulec (gm. Kawęczyn) 
– od ap. babiniec ‘zbiorowisko kobiet’ USJP I 167. Według mieszkańców wsi 
Marianów, dawniej w tym miejscu znajdował się szynk, który prowadziły ko-
biety (pot. baby). W części wsi Nowy Czachulec mieszkały wcześniej dwie baby.

Babinot – gw. baBinot, część wsi Wyszyna (gm. Władysławów) – od ap. babina ‘ze 
współczuciem lub z politowaniem o kobiecie, zwłaszcza starszej, zaniedbanej, 
źle wyglądającej’ USJP I 167. Dawniej w tej części wsi mieszkały tylko kobiety 
– baby.

Bagna – gw. bogna, część miasta Tuliszków, dawniej wieś (gm. Tuliszków); gw. ba-
gna, pole we wsi: Izabelin, Wincentów (gm. Brudzew); pole we wsi Felicjanów 
(gm. Władysławów); pole we wsi Gadowskie Holendry (gm. Tuliszków); pole, 
łąka we wsi Sarbicko (gm. Tuliszków); łąka we wsi Poroże (gm. Malanów); łąka 
we wsi Grabowiec (gm. Tuliszków) – od ap. bagno.

Bagniska – gw. bagNiska, pole we wsi Dąbrowa (gm. Przykona) – od ap. bagnisko 
1. ‘podmokły lub błotnisty, grząski teren, bagno, trzęsawisko’ SW I 83, 2. ‘zgr. 
od bagno’ USJP I 173.

Bagno – gw. bagno, pole we wsi Dziadowice – Folwark (gm. Malanów); łąka we 
wsi Gąsin (gm. Przykona) – od ap. bagno ‘obszar trwale podmokły, porośnięty 
roślinnością przystosowaną do warunków środowiska, powstający w wyniku 
utrudnionego odpływu wód opadowych lub gruntowych; grzęzawisko, trzęsa-
wisko, mokradło’ USJP I 173.

Balice – gw. baLice, część wsi Zimotki (gm. Przykona) – od n. os. Bal (: n. os. Balta
zar lub ap. bal) SSNO I 79.

Banasiaka – gw. banaSoka, pole we wsi Boleszczyn (gm. Przykona) – od n. os. Ba
nasiak RymSNW I 156.

Baniewo – gw. baNevo, pole we wsi Żdżary (gm. Kawęczyn) – od ap. bania 1. ‘dynia’ 
SGP I 347, 2. ‘dołek, wir wodny’ RymNMP I 70.

Bartkówka – gw. bartkufka, dawniej wieś, obecnie na tym terenie znajduje się zbiornik 
wodny (gm. Przykona) – od n. os. Bartek (: n. os. Bartosz, Bartłomiej) SSNO I 98.

Bartosowe Góry – gw. bartosove gury, pole we wsi Czachulec Stary (gm. Ma-
lanów); pagórki we wsi Nowy Czachulec (gm. Kawęczyn) – zest. z 1 czł. od 
n. os. Bartos RymSNW I 189, 2 czł. od ap. góra. Pola znajdujące się na wzniesie-
niu należą do właściciela o nazwisku Bartos.
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Basen – gw. basen, zbiornik wodny we wsi Żeronice (gm. Dobra) – od ap. basen.
Batówka – gw. batufka, dawniej część wsi Psary (gm. Przykona) – od n. os. Bat 

RymNMP I 81.
Bażanciarnia – gw. ba_aNCarNa, las we wsi Ruda (gm. Tuliszków) – od ap. ba

żanciarnia ‘zamknięty teren, przeznaczony do hodowli bażantów; bażantarnia’ 
USJP I 211.

Bażantewnik – gw. ba_antevNik, pole we wsi: Brudzyń, Tarnowa (gm. Brudzew) 
– od ap. bażant.

Bądków Drugi – gw. bYntkuv druGi, wieś (gm. Przykona) – zest. z 1 czł. od n. os. 
Bądek SSNO I 113, 2 czł. licz. drugi. 

Bądków Pierwszy – gw. bYntkuf PirRy, wieś (gm. Przykona) – zest. z 1 czł. od n. os. 
Bądek, 2 czł. licz. pierwszy.

Bąkowskiego – gw. bYKkosKigo, pole we wsi Młyniska (gm. Przykona) – od n. os. 
Bąkowski RymSNW I 219.

Bąkówka – gw. bYKkufka, zarośla we wsi Piekary (gm. Dobra) – od n. os. Bąk SSNO 
I 114 lub od ap. bąk.

Bekalarka – gw. bekalarka, pole we wsi Radyczyny – Kolonia (gm. Przykona) – od 
n. os. Bekalarek RymSNW I 232.

Bekasy – gw. bekasy, pole we wsi: Chrząblice, Galew, Wincentów (gm. Brudzew); pole 
we wsi: Pęcherzew, Szadów Księży (gm. Turek) – od ap. bekas ‘ptak błotny o rdza-
wobrunatnym, pstrym upierzeniu i długim, cienkim dziobie, wydający w locie cha-
rakterystyczny, beczący dźwięk, żyjący w Eurazji, Afryce i Ameryce’ USJP I 215.

Berlinek – gw. berCinek, część wsi Długa Wieś (gm. Dobra) – od n. miejsc. Berlin 
SNG 39. Część wsi bogatsza, wyróżniająca się od pozostałej części.

Betlejemka – gw. betlej5mka, część wsi Grzymiszew (gm. Tuliszków); część wsi 
Chylin (gm. Władysławów) – od ap. betlejemka ‘szopka’ SGP II 72. Nazwa od-
nosi się do części wsi, w której znajdowały się biedne, zaniedbane zagospoda-
rowania.

Beznazwa – gw. beznazva, wieś (gm. Władysławów) – od wyr. przyim. bez nazwy 
z 1 czł. przyim. bez, 2 czł. od ap. nazwa RymNMP I 127. Osada, dla której nie 
ma nazwy, dla której trzeba ją wymyślić, nie jest ona tak ważna i duża, by mieć 
własną nazwę.

Będziechów – gw. b4Nvehuf, wieś (gm. Kawęczyn) – od n. os. Będziech SSNO I 131.
Biała Wieś – gw. BoWo VeS, część wsi Ogorzelczyn (gm. Tuliszków) – zest. z 1 czł. 

przym. biała, 2 czł. od ap. wieś.
Białe – gw. BoWe, pole we wsi Strachocice – Kolonia (gm. Dobra) – od przym. białe. 

Występują tu białe ziemie, piaski; teren nieurodzajny.
Białe Góry – gw. BoWe gury, pole w mieście Tuliszków (gm. Tuliszków) – zest. 

z 1 czł. przym. biała, 2 czł. od ap. góra.
Białki – gw. BoWKi, pole we wsi: Brudzyń, Tarnowa (gm. Brudzew) – od ap. białka 

‘rodzaj ziemi, na której zaraz po deszczu można bronować’ SD I 474.



20 Słownik

Bibianna – gw. BiBa-na, BiBia-na, wieś (gm. Malanów) – od n. os. Bibiana Kupis 47. 
Biedajew – gw. Bidazef, część wsi Strachocice – Kolonia (gm. Dobra) – od n. os. 

*Biedaj. Część wsi, której mieszkańcy są biedniejsi od mieszkańców drugiej 
części wsi.

Biedajów – gw. Bedajuf, część wsi Strachocice – Kolonia (gm. Dobra) – od n. os. 
*Biedaj.

Biedaszew – gw. BidaRef, część wsi Ciemień (gm. Kawęczyn); część wsi: Chylin, 
Natalia (gm. Władysławów) – od ap. biedaszek. Część wsi zamieszkiwana daw-
niej przez biedniejszych ludzi.

Biedaszków – gw. BidaRkuf, część wsi Wyszyna (gm. Władysławów) – od ap. bie
daszek ‘z politowaniem o biedaku’ SW I 148.

Bielawki – gw. BilofKi, dawniej wieś w gm. Kawęczyn; część wsi Nowy Czachulec 
(gm. Kawęczyn); pole we wsi Nowy Świat (gm. Kawęczyn) – od ap. bielawka 
‘zdr. od bielawa’.

Bielawy – gw. Bilovy, część wsi Feliksów, kolonia (gm. Malanów); pole we wsi Gło-
wy (gm. Brudzew); pole we wsi Malanów (gm. Malanów); pole we wsi Zadworna 
(gm. Tuliszków); pole, łąka we wsi Wróblina (gm. Tuliszków) – od ap. bielawa 
‘podmokła łąka torfowa w kotlinach lub dolinach rzecznych, porosła obficie weł-
niankami o białym puchu owocowym’ USJP I 256.

Bierzmo – gw. Bi_mo, wieś, dawniej Bierzno (gm. Brudzew) – od ap. bierzno, bierno 
‘bierwiono, kłoda’ lub od psł. ap. *br<na ‘błoto’ RymNMP I 191.

Bierzmo Duże – gw. Bi_mo du_e, część wsi Olimpia, dawniej wieś (gm. Brudzew) 
– zest. z 1 czł. od n. miejsc. Bierzmo, 2 czł. przym. duży.

Bierzmo Małe – gw. Bi_mo maWe, część wsi Bierzmo, dawniej wieś (gm. Brudzew) 
– zest. z 1 czł. od n. miejsc. Bierzmo, 2 czł. przym. mały.

Bieszczady – gw. BiRlady, pole we wsi Leśnictwo (gm. Kawęczyn) – od n. pasma 
górskiego Bieszczady SNG 43. Pole znajduje się na niewielkich wzniesieniach.

Bindarz – gw. BindoR, część wsi Grzymiszew (gm. Tuliszków) – od ap. bindarz 
‘kryta aleja w ogrodach XVI–XVII w., zasklepiona półkolistą kratownicą, pod-
trzymującą pnącza lub gałęzie drzew; berso, kolebka’ USJP I 263.

Błękitne Jezioro – gw. bW4KKitne zeZoro, osadnik popiołów z elektrowni znajdujący 
się we wsi Gajówka (gm. Przykona) – zest. z 1 czł. przym. błękitne, 2 czł. od ap. 
jezioro. Woda z osadnika ma barwę błękitną.

Błociska – gw. bWoCiska, bagna między wsiami Strachocice i Rzymsko (gm. Dobra) 
– od ap. błocisko ‘zgr. od błoto’ USJP I 286.

Błonia – gw. bWYNa, łąka we wsi Dąbrowa (gm. Przykona) – od ap. błonie ‘duża 
przestrzeń, równina pokryta trawą, duże pastwisko; łąka’ USJP I 28828.

28  Zob. A. Filinowicz, Nazwy terenowe od terminów topograficznych smuga, popław, błonie w gwarach 
województwa podlaskiego, w: Mikrotoponimia na pograniczach językowo-kulturowych, pod red. 
M. Łesiowa, M. Olejnika, Lublin 2005, s. 51–57. 
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Błota – gw. bWota, pole we wsi: Budy Słodkowskie, Wrząca (gm. Turek); łąka we wsi 
Janów (gm. Brudzew); łąka we wsi Milejów (gm. Kawęczyn); łąka we wsi Ruda 
(gm. Tuliszków) – od ap. błoto.

Błotna Łąka – gw. bWotno WYKka, łąka we wsi Ogorzelczyn (gm. Tuliszków) – zest. 
z 1 czł. przym. błotna, 2 czł. od ap. łąka.

Błotne Łąki – gw. bWotne WY KKi, łąka we wsi Tarnowa (gm. Tuliszków) – zest.  
z 1 czł. przym. błotna, 2 czł. od ap. łąka.

Bocieniec – gw. boCiNec, pole we wsi Leśnictwo (gm. Kawęczyn) – od ap. bocieniec 
‘miejsce gromadzenia się bocianów’ SW I 178.

Bogaczew – gw. bogalef, część wsi Natalia (gm. Władysławów) – od ap. bo
gacz.

Bogdałowskie – gw. bYgdaWosKe, pole we wsi Warenka (gm. Turek) – od przym. 
bogdałowskie (: n. miejsc. Bogdałów).

Bogdałów – gw. bYgdaWuf, wieś (gm. Brudzew); zbiornik wodny we wsi Bogdałów 
(gm. Brudzew) – od n. os. Bogdał (Bogodał) SSNO I 190. 

Bogdałów – Kolonia – gw. bYgdaWuf kolYNa, kolonia (gm. Brudzew) – zest. z 1 czł. 
od n. miejsc. Bogdałów, 2 czł. od ap. kolonia. Zob. Bogdałów, Kolonia.

Bogusławice – gw. bogusWaVice, dawniej wieś w gm. Tuliszków – od n. os. Bogu
sław SSNO I 199.

Bogusowa Łąka – gw. bogusovo WYKka, łąka we wsi Młyny Miłaczewskie (gm. 
Dobra) – zest. z 1 czł. od n. os. Bogus RymSNW I 397, 2 czł. od ap. łąka.

Bolechowe Łąki – gw. bolehove WYKKi, łąka we wsi Józefów (gm. Dobra) – zest.  
z 1 czł. od n. os. Bolech lub Bolesław, 2 czł. od ap. łąka.

Bolechowo – gw. bolehovo, zaginiona osada pod Turkiem – od n. os. Bolech lub 
Bolesław SSNO I 209–210.

Bolechowy – gw. bolehovy, część wsi Józefów (gm. Dobra) – od n. os. Bolech lub 
Bolesław.

Bolesławów – gw. bolesWavuf, część wsi Mariantów, dawniej wieś (gm. Władysła-
wów) – od n. os. Bolesław SSNO I 210. 

Boleszczyn – gw. boleRlyn, wieś, dawniej Boleścino (gm. Przykona) – od n. os. 
Bolesta SSNO I 211.

Boleszczynek – gw. boleRlynek, część wsi Bądków Drugi, dawniej wieś (gm. Przy-
kona) – od n. miejsc. Boleszczyn. Zob. Boleszczyn.

Bomba – gw. bYmba, staw we wsi Cisew (gm. Turek); staw we wsi Felicjanów (gm. 
Władysławów) – od ap. bomba 1. ‘pocisk z mechanizmem zapłonowym na-
pełniony materiałem wybuchowym lub ładunkiem specjalnym’, 2. ‘przedmiot 
kształtu kulistego lub zbliżonego do kuli’ USJP I 300. Mieszkańcy utrzymują, 
że w czasie wojny w to miejsce spadła bomba.

Borek Głuchowski – gw. bore- gWuhosKi, część wsi Głuchów (gm. Kawęczyn) – 
zest. z 1 czł. od ap. borek, 2 czł. przym. głuchowski (: n. miejsc. Głuchów). Zob. 
Głuchów.
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Borki – gw. borKi, część wsi Młyny Miłaczewskie (gm. Malanów); część wsi: Ogo-
rzelczyn, Zadworna (gm. Tuliszków); część wsi Kaczki Średnie (gm. Turek) – od 
ap. borek.

Borowiec – gw. boroVec, część wsi Wrząca, dawniej wieś (gm. Turek) – od ap. bór.
Borowy – gw. borovy, staw między wsiami Korytków i Laski (gm. Turek) – od 

przym. borowy.
Bory – gw. bory, część wsi Poroże (gm. Malanów) – od ap. bór.
Bór – gw. bur, las we wsi Chrapczew (gm. Dobra); lasek we wsi Dzierzbotki (gm. 

Kawęczyn); las we wsi Dziadowice (gm. Malanów) – od ap. bór.
Bratuszyn – gw. bratuRyn, wieś (gm. Brudzew) – od n. os. Bratusz SSNO I 245.
Brody – gw. brody, wieś (gm. Malanów) – od ap. bród ‘płytkie miejsce rzeki, jeziora 

lub stawu, przez które można przejść lub przejechać na drugi brzeg’ USJP I 326.
Bronisławów – gw. brYNisWavuf, dawniej wieś w gm. Władysławów – od n. os. 

Bronisław SSNO I 252.
Bródki – gw. brutKi, pole we wsi Kozubów (gm. Brudzew); pole we wsi Józefina 

(gm. Przykona); łąka we wsi Sarbice (gm. Przykona) – od ap. brodek ‘zdr. od 
bród’.

Brójce – gw. bruzce, brozce, część wsi Brudzew, dawniej Brodźce (gm. Brudzew); 
pole we wsi Brudzew (gm. Brudzew) – od ap. brodziec ‘mały bród’ RymNMP 
I 359.

Brudzew – gw. bruref, wieś (gm. Brudzew) – od n. os. Brudz SSNO I 257.
Brudzew – Kolonia – gw. bruref kolYNa, część wsi Cichów (gm. Brudzew) – zest. 

z 1 czł. od n. miejsc. Brudzew, 2 czł. od ap. kolonia. Zob. Kolonia.
Brudzewek – gw. brur4vek, część wsi Kozubów (gm. Brudzew) – od n. miejsc. 

Brudzew.
Brudzyń – gw. bruryN, wieś, dawniej Brodzyno (gm. Brudzew) – od n. os. Brudz 

lub Broda SSNO I 246.
Bruki – gw. bruKi, łąka we wsi Sarbicko (gm. Tuliszków) – od n. os. Bruk SSNO 

I 257.
Brzezinki – gw. b_eZiKKi, pole we wsi Koźmin (gm. Brudzew) – od ap. brzezinki.
Brzeziny – gw. b_eZiny, część wsi Ogorzelczyn (gm. Tuliszków); pole we wsi Mili-

nów (gm. Władysławów) – od ap. brzezina.
Brzezowie – gw. b_ezoVe, pole we wsi Podłużyce (gm. Brudzew) – od ap. brzeza 

‘brzoza’ SGP II 603. 
Brzostowa – gw. b_Ystova, część wsi Sarbicko (gm. Tuliszków); pole we wsi Sarbic-

ko (gm. Tuliszków) – od ap. brzost ‘wysokie drzewo liściaste, rosnące w umiar-
kowanej strefie półkuli północnej; wiąz górski’ USJP I 337.

Brzozowy – gw. b_ozovy, dukt we wsi: Grzymiszew, Tarnowa (gm. Tuliszków) – od 
przym. brzozowy.

Brzózki – gw. b_usKi, pole we wsi Młyny Miłaczewskie (gm. Dobra) – od ap. brzóz
ka.
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Buchelta – gw. buhelta, pole we wsi Sarbice (gm. Przykona) – od n. os. Buchelt 
RymSNW I 534.

Buczyna – gw. bulyna, pole we wsi Trzymsze (gm. Przykona) – od ap. buczyna ‘las, 
zagajnik bukowy’ USJP I 339.

Budki – gw. butKi, część wsi Ogorzelczyn (gm. Tuliszków) – od ap. budka ‘zdr. od 
buda’.

Budki Ogorzelskie – gw. butKi Wogo_elsKe, dawniej n. wsi Ogorzelczyn (gm. Tu-
liszków) – zest. z 1 czł. od ap. budka, 2 czł. przym. ogorzelskie (: n. miejsc. Ogo
rzelczyn). Zob. Ogorzelczyn.

Budowa – gw. budova, część wsi Skęczniew (gm. Dobra) – od ap. budowa. Nowsze 
osiedle mieszkaniowe.

Budy – gw. budy, część wsi: Jabłonna, Milinów (gm. Władysławów) – od ap. buda 
1. ‘szałas, osada, kram targowy’ RymNMP I 420, 2. ‘osada leśna, której miesz-
kańcy zajmowali się przemysłem leśnym; po wykarczowaniu lasu zmieniła 
charakter na rolniczy, zatrzymując nazwę’ Wójcik 74. Z czasem buda stała się 
synonimem osady położonej poza wsią, lichego przysiółka.

Budy Psarskie – gw. budy psarsKe, część wsi Psary, dawniej wieś (gm. Przykona) – 
zest. z 1 czł. od ap. buda, 2 czł. przym. psarskie (: n. miejsc. Psary). Zob. Psary.

Budy Słodkowskie – gw. budy sWotkosKe, wieś, dawniej część wsi Słodków (gm. 
Turek) – zest. z 1 czł. od ap. buda, 2 czł. przym. słodkowskie (: n. miejsc. Słod
ków). Zob. Słodków.

Bugaj – gw. bugaj, część wsi Grzymiszew, dawniej osada (gm. Tuliszków); lasy, 
łąka znajdujące się między wsiami Wymysłów i Wielopole (gm. Tuliszków) – od 
ap. bugaj 1. ‘niewielki las liściasty’, 2.‘pustkowie’ SGP III 60.

Buliego – gw. buLigo, pole we wsi Żeroniczki (gm. Przykona) – od n. os. Buli.
Burbuny – gw. burbuny, część wsi Kowale Pańskie Kolonia (gm. Kawęczyn); gw. 

burbony, część wsi Przyborów (gm. Władysławów) – od ap. burbuny pl.t. ‘miej-
sce, gdzie panuje bałagan, nieład, chaos; okolica deskami zabita’ Sychta I 17.

Byk – gw. byk, część wsi Będziechów (gm. Kawęczyn) – od ap. byk. Mieszkańcy 
nazwę miejscowości Będziechów wywodzili z powiedzenia ‘będzie chów’; uwa-
żali, że będą tu sprzyjać dobre warunki do hodowli krów i byków.

Byszewo – gw. byRevo, pole we wsi Dziadowice (gm. Malanów) – od n. os. Bysz 
SSNO I 295.

Cecylia – gw. cecyLja, część wsi Beznazwa (gm. Władysławów) – od n. os. Cecylia 
SSNO I 302.

Cecylianów – gw. cecyLjanuf, las we wsi Słodków – Kolonia (gm. Turek) – od n. os. 
Cecylian RymSIM 68.

Cegielnia – gw. ceGelNa, część wsi Sarbicko (gm. Tuliszków); pole we wsi: Koźmin, 
Kwiatków (gm. Brudzew); pole we wsi Czachulec Stary (gm. Malanów); pole we 
wsi: Ogorzelczyn, Sarbicko (gm. Tuliszków) – od ap. cegielnia ‘wytwórnia cegły 
oraz innych materiałów budowlanych z gliny’ USJP I 375. 
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Cegielnia Kawęczyńska – gw. ceGelNa kavecko, teren należący do wsi Młodzia-
nów (gm. Kawęczyn) – zest. z 1 czł. od ap. cegielnia, 2 czł. przym. kawęczyńska 
(: n. miejsc. Kawęczyn). Zob. Kawęczyn.

Celestyny – gw. celestyny, wieś (gm. Malanów) – od n. os. Celestyn RymSIW 69, 
RymNMP II 11.

Chlebanki – gw. hlebaKKi, część wsi Tarnowa (gm. Tuliszków); pole we wsi Tarno-
wa (gm. Tuliszków) – od ap. chleb. 

Chlebowo – gw. hlebovo, dawniej n. wsi Chlebów (gm. Turek) – od n. os. Chleb 
RymSNW I 76 lub od ap. chleb. 

Chlebów – gw. hlebuf, wieś, dawniej Chlebowo (gm. Turek) – od n. os. Chleb lub 
od ap. chleb.

Chłopski – gw. hWopsKi, las we wsi Grzymiszew (gm. Tuliszków) – od przym. 
chłopski ‘dotyczący chłopa (rolnika), należący do chłopa, używany przez chło-
pa; wiejski’ USJP I 419.

Chłopskie – gw. hWopsKe, lasy we wsi Ogorzelczyn (gm. Tuliszków) – od przym. 
chłopskie.

Chocim – gw. hoCim, wieś, dawniej Chocień (gm. Kawęczyn) – od n. os. Chocian 
SSNO I 320.

Chojnackiego – gw. hojnacKigo, pole we wsi Posoka (gm. Przykona) – od n. os. 
Chojnacki RymSNW III 96.

Chorąża – gw. horZ_a, łąka we wsi Smaszew (gm. Tuliszków) – od n. os. Chorąży 
SSNO I 332.

Chójki – gw. hujKi, lasek we wsi Pęcherzew (gm. Turek) – od ap. chójka ‘choinka, 
sosna’ SW I 295.

Chrapczew – gw. hraplef, wieś (gm. Dobra) – od n. os. Chrapiec SSNO I 336.
Chrostkowe – gw. hrostkove, pole we wsi Młyniska (gm. Przykona) – od n. os. 

Chrostek RymSNW III 122.
Chrusty – gw. hrusty, pole we wsi Posoka (gm. Przykona) – od ap. chrust 1. ‘gąszcz, 

zarośla; chruśniak, 2. ‘suche gałęzie odłamane od drzewa lub całe mniejsze 
drzewka, ich gałęzie i wierzchołki’ USJP I 439.

Chrząblice – gw. hRYmLice, wieś, dawniej Chrząbnica (gm. Brudzew) – od n. os. 
Chrząb SSNO I 344.

Chrząbnica – gw. hRYmbńica, dawniej n. wsi Chrząblice (gm. Brudzew) – od n. os. 
Chrząb.

Chylin – gw. hyLin, wieś (gm. Władysławów) – od n. os. Chyła (: ap. chylić się) 
SSNO I 359.

Chylińska – gw. hyLiqsko, droga ze wsi Ruda do wsi Chylin (gm. Tuliszków) – od 
przym. chylińska (: n. miejsc. Chylin).

Chylińskie Olędry – gw. hyLiqsKe ol4ndry, część wsi Tarnowski Młyn (gm. Wła-
dysławów) – zest. z 1 czł. przym. chylińskie (: n. miejsc. Chylin), 2 czł. od ap. 
olendry ‘kolonia niemiecka’ SGKP III 437. Zob. Olędry.
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Cicha – gw. Ciho, staw we wsi Janów (gm. Brudzew) – od przym. cicha.
Cichowskie Góry – gw. CihosKe gury, pola we wsi Cichów (gm. Brudzew) – zest. 

z 1 czł. przym. cichowskie (: n. miejsc. Cichów), 2 czł. od ap. góra. Zob. Cichów.
Cichów – gw. Cihuf, wieś (gm. Brudzew) – od n. os. Cich lub Cichy SSNO I 361.
Ciemień – gw. CiMiN, wieś, dawniej Ciemin (gm. Kawęczyn) – od n. os. Ciema, 

Czema SSNO I 368.
Cierznie – gw. ly_Ne, pole we wsi Wróblina (gm. Tuliszków) – od ap. cierznie pl.t. 

‘krzak ciernisty lub jego pędy’ SW I 332.
Cieślakowego – gw. CeSlokov4go, pole we wsi Przykona (gm. Przykona) – od n. os. 

Cieślak RymSNW III 183.
Ciołek – gw. CoWek, część wsi Kiszewy (gm. Tuliszków) – od ap. ciołek ‘młody 

byczek’ USJP I 472.
Ciotczyne – gw. Co-cyne, pole we wsi Przykona (gm. Przykona) – od ap. ciotka.
Cioty – gw. Coty, część miasta Tuliszków (gm. Tuliszków) – od ap. ciota ‘kobieta 

zajmująca się czarami, magią; czarownica’ SW I 338.
Cisew – gw. Cisef, wieś, dawniej Cisów (gm. Turek) – od ap. cis.
Cisów – gw. Cisuf, dawniej n. wsi Cisew (gm. Turek) – od ap. cis.
Cypel – gw. cypel, łąka we wsi Leśnictwo (gm. Kawęczyn) – od ap. cypel ‘wysunięta 

w morze, jezioro lub rzekę wąska część lądu; przylądek’ USJP I 497. Na obszarze 
tym rosną dwa małe laski, łąka znajduje się pomiędzy nimi, przypomina kształ-
tem cypel.

Czachulec – gw. lahulec, dawniej wieś (gm. Malanów) – od n. os. *Czachul 
RymNMP II 166.

Czachulec Stary – gw. lahulec stary, wieś (gm. Malanów) – zest. z 1 czł. od n. 
miejsc. Czachulec (Nowy Czachulec w gm. Kawęczyn), 2 czł. przym. stary.

Czajków – gw. lazkuf, wieś (gm. Dobra) – od n. os. Czajka SSNO II 248.
Czarkowe – gw. larkove, pole we wsi Radyczyny (gm. Przykona) – od n. os. Czarek 

(: n. os. Cezary) SSNO I 306.
Czarna – gw. lorno, łąka we wsi Januszówka (gm. Dobra) – od przym. czarna. 

Dawniej znajdował się w tym miejscu staw, w którym podobno utopiła się czarna 
krowa.

Czarna Niwa – gw. lorno Niva, pole we wsi Dzierżązna (gm. Turek) – zest. z 1 czł. 
przym. czarna, 2 czł. od ap. niwa. Zob. Niwa.

Czarnowa – gw. larnova, pole nieopodal miasta Dobra (gm. Dobra) – od przym. 
czarny.

Czarnowiec – gw. larnoVec, gajówka we wsi Ewinów (gm. Przykona) – od przym. 
czarny.

Czarny Dąb – gw. lorny dYmp, pole we wsi Podłużyce (gm. Brudzew) – zest.  
z 1 czł. przym. czarny, 2 czł. od ap. dąb.

Czarny Koniec – gw. lorny kYNec, część wsi Feliksów (gm. Malanów) – zest.  
z 1 czł. przym. czarny, 2 czł. od ap. koniec.
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Czarny Las – gw. lorny las, las we wsi: Ewinów, Smulsko (gm. Przykona) – zest. 
z 1 czł. przym. czarny, 2 czł. od ap. las.

Czarówka – gw. larufka, część wsi Tarnowski Młyn (gm. Władysławów) – od ap. 
czary. Według mieszkańców, w miejscu tym ukazywały się duchy.

Czekaj – gw. lekaz, pole we wsi Mikulice (gm. Dobra) – od ap. czekaj ‘ten, co czeka 
na coś’ SW I 380 lub od czas. czekać.

Czerwińskiego – gw. lerViqsKigo, pole we wsi Przykona (gm. Przykona) – od n. os. 
Czerwiński RymSNW III 288.

Czworaki – gw. lforoKi, część wsi Brudzew (gm. Brudzew); część wsi Żeroniczki (gm. 
Przykona); część wsi: Grzymiszew, Nowy Świat (gm. Tuliszków); pole we wsi Jani-
szew (gm. Brudzew) – od ap. czworak ‘w dawnych majątkach ziemskich: budynek 
o czterech mieszkaniach przeznaczony dla stałej służby folwarcznej’ USJP I 535.

Czyste – gw. lyste, wieś (gm. Dobra) – od przym. czyste ‘szczere, gołe, otwarte, 
równe’ SD I 1190.

Ćwiartki – gw. CFortKi, część wsi Paulinów (gm. Przykona) – od ap. ćwiartka. Zob. 
Ćwierci.

Ćwierci – gw. CFirCi, pole we wsi Bibianna (gm. Malanów) – od ap. ćwierć 1. ‘jed-
nostka powierzchni roli (w odniesieniu do podstawowej miary na danym terenie), 
dziś niezbyt precyzyjnie definiowana’ SW I 417, 2. ‘jedna z czterech, z założenia 
równych, części jednej całości’ USJP I 545.

Ćwierćmorgi – gw. CFirCmorGi, pole we wsi Kaczki Plastowe (gm. Przykona) – zrost 
z 1 czł. od ap. ćwierć, 2 czł. od ap. morga. Zob. Morga.

Dąb Bartek – gw. dYm- bartek, dąb we wsi Chocim (gm. Kawęczyn) – zest. z 1 czł. 
od ap. dąb, 2 czł. od n. os. Bartek (: n. os. Bartosz, Bartłomiej). Dąb został na-
zwany tak samo jak najstarszy dąb w Polsce, znajdujący się w Zagnańsku w woj. 
świętokrzyskim.

Dąbrowa – gw. dYmbrova, wieś (gm. Brudzew); wieś (gm. Dobra); wieś (gm. Przy-
kona); część wsi Grabieniec (gm. Turek); pole we wsi Okręglica (gm. Kawęczyn); 
pole we wsi Trzymsze (gm. Przykona) – od ap. dąbrowa ‘las dębowy; dębina’ 
USJP I 560.

Dąbrowica – gw. dYmbro1ica, wieś, dawniej Dobrowica (gm. Dobra) – od ap. dą
browa. 

Dąbrownik – gw. dYmbrovNik, pole, las we wsi Siedliska (gm. Kawęczyn) – od ap. 
dąbrownik ‘obszar pokryty dąbrowami’ SD II 36.

Dąbrówka – gw. dYmbrufka, określenie wsi Dąbrowa (gm. Dobra) – od ap. dąbro
wa. 

Debłoty – gw. debWoty, pole we wsi Brudzew (gm. Brudzew) – od czas. bebłać 1. 
‘pluskać, mącić, bełtać’ SW I 109, 2. ‘rozrzucać, grzebać, gmerać; paprać’ SD I 389.

Deszczno – gw. deRlno, część lasu we wsi Imiełków (gm. Tuliszków) – od ap. deszcz 
RymNMP II 318. Obszar, który obfitował w opady deszczu, gdzie ziemia była 
moczarowata.
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Deszno – gw. deR na, część wsi Dziadowice (gm. Malanów) – od ap. deszcz 
RymNMP II 319.

Deszno – Leśniczówka – gw. deRno leSNi1ufka, części wsi Dziadowice (gm. Ma-
lanów) – zest. z 1 czł. od n. miejsc. Deszno, 2 czł. od ap. leśniczówka. Zob. Leś-
niczówka.

Dezyderia – gw. dezydeRja, pole we wsi Stawki (gm. Władysławów) – od n. os. De
zyderia Kupis 76 lub Dezydery (gen. Dezydery Chłapowski, 1788–1879, uczest-
nik kampanii napoleońskiej oraz powstania listopadowego, także działacz gos-
podarczy) RymNMP II 319.

Dębina – gw. d4mBina, część miasta Tuliszków; osada (gm. Turek) – od ap. dębina 
‘las, zagajnik dębowy; dąbrowa’ USJP I 603.

Dębocha – gw. d4mboha, część wsi Russocice, dawniej wieś (gm. Władysławów); 
pole we wsi Polichno (gm. Władysławów) – od ap. dąb.

Dęby – gw. d4mby, osada leśna w gm. Tuliszków; łąka we wsi Chocim (gm. Ka-
węczyn) – od ap. dąb.

Długa Wieś – gw. dWugo 1eS, wieś (gm. Dobra) – zest. z 1 czł. przym. długa,  
2 czł. od ap. wieś. Wieś ta składa się z czterech części, które nie łączą się ze sobą, 
a okalają miasto Dobra.

Długie – gw. dWuGe, pole we wsi Wichertów (gm. Przykona) – od przym. długie.
Długie Staje – gw. dWuGe staze, pole we wsi Miłaczew – Kolonia (gm. Malanów) – 

zest. z 1 czł. przym długa, 2 czł. od ap. staja. Zob. Staja.
Do Boru – gw. do boru, pole we wsi Kuźnica Janiszewska (gm. Brudzew); pole we 

wsi Marianów – Kolonia (gm. Kawęczyn); pole we wsi Dziadowice (gm. Mala-
nów); pole we wsi Olesin (gm. Władysławów) – wyr. przyim. z 1 czł. przyim. do, 
2 czł. od ap. bór. 

Do Drogi Kościelnej – gw. do droGi koSCelny, pole we wsi Rzechta (gm. Do-
bra) – wyr. przyim. z 1 czł. przyim. do, 2 czł. od ap. droga, 3 czł. przym. 
kościelna.

Do Granic – gw. do graNic, pole we wsi Skęczniew (gm. Dobra) – wyr. przyim.  
z 1 czł. przyim. do, 2 czł. od ap. granica ‘linia zamykająca lub oddzielająca pe-
wien określony obszar’ USJP I 1070.

Do Kanału – gw. do kanaWu, pole we wsi Podłużyce (gm. Brudzew) – wyr. przyim.  
z 1 czł. przyim. do, 2 czł. od ap. kanał. Zob. Kanał.

Do Krzyża – gw. do kRy_a, łąka we wsi Milinów (gm. Władysławów) – wyr. przyim.  
z 1 czł. przyim. do, 2 czł. od ap. krzyż. Zamiast krzyża, znajduje się tu obecnie 
kapliczka.

Do Małoszyny – gw. do maWoRyny, droga ze wsi Tarnowa do wsi Małoszyna (gm. 
Tuliszków) – wyr. przyim. z 1 czł. przyim. do, 2 czł. od n. miejsc. Małoszyna. 
Zob. Małoszyna.

Do Smuga – gw. do smuga, droga we wsi Aleksandrów (gm. Przykona) – wyr.  
przyim. z 1 czł. przyim. do, 2 czł. od ap. smug. Zob. Smug.
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Do Strugi – gw. do struGi, pole we wsi Posoka (gm. Przykona) – wyr. przyim.  
z 1 czł. przyim. do, 2 czł. od ap. struga. Zob. Struga.

Do Woli – gw. do voLi, pole we wsi Rzechta (gm. Dobra) – wyr. przyim. z 1 czł. 
przyim. do, 2 czł. od n. miejsc. Wola (Piekarska). Zob. Wola.

Dobory – gw. dobory, pole we wsi Kiszewy (gm. Tuliszków) – od ap. dobór ‘dobiera-
nie, wybieranie najodpowiedniejszych jednostek lub przedmiotów’ USJP I 624.

Dobra – gw. dobra, miasto (gm. Dobra) – od ap. debra ‘zarośla, zarosłe nierówności 
terenu, parów, jar’ SD II 41 lub od przym. dobra.

Dobrska – gw. dopsko, łąka we wsi Chrapczew (gm. Dobra) – od przym. dobrska  
(: n. miejsc. Dobra). 

Dodatek – gw. dodatek, pole we wsi Kaczki Plastowe (gm. Przykona) – od ap. doda
tek ‘rzecz dodana, to, co się dodaje ponad normę, ponad określoną ilość, liczbę, 
ponad program’ USJP I 634. Dodatkiem nazywano kawałek ziemi gorszej jako-
ści, dodany po pańszczyźnie.

Dodatki – gw. dodatKi, pole we wsi Smulsko (gm. Przykona) – od ap. dodatek.
Doliska – gw. doLiska, pole we wsi Dzierzbotki (gm. Kawęczyn); pole we wsi Psary 

(gm. Przykona); bagna we wsi Dzierzbotki (gm. Kawęczyn) – od ap. dolisko.
Dolisko – gw. doLisko, pole we wsi Okręglica (gm. Kawęczyn) – od ap. dolisko ‘zdr. 

od dół’ SD II 341. W miejscu tym znajdował się dół, z którego pozyskiwano glinę 
do budowy domów.

Doliwa – gw. doLiva, część wsi Chrząblice (gm. Brudzew) – od n. os. Doliwa SSNO 
I 499.

Dołek – gw. doWek, pole we wsi Galew (gm. Brudzew); pole we wsi: Stawki, Stefa-
nów (gm. Dobra); pole we wsi Jabłonna (gm. Władysławów) – od ap. dołek. Pole 
znajdujące się w niewielkim zagłębieniu.

Dołki – gw. doWKi, pole we wsi Głowy (gm. Brudzew); pole we wsi Józefina (gm. 
Przykona) – od ap. dołek.

Doły – gw. doWy, pole we wsi Kwiatków (gm. Brudzew); pole we wsi: Długa Wieś, 
Linne (gm. Dobra); pole we wsi Trzymsze (gm. Przykona); łąka we wsi Nowy 
Świat (gm. Kawęczyn) – od ap. dół.

Doły Lipickie – gw. doWy LiPicKe, pole we wsi Żdżary (gm. Kawęczyn) – zest.  
z 1 czł. od ap. dół, 2 czł. przym. lipicki (: n. miejsc. Lipicze). Pole znajdujące się 
na pograniczu wsi Żdżary i Lipicze w pow. sieradzkim.

Doły Salomonowe – gw. doWy salYmYnove, pole we wsi Kwiatków (gm. Brudzew) 
– zest. z 1 czł. od ap. dół, 2 czł. od n. os. Salomon SSNO V 6.

Dominików – gw. dYMiNikuf, część wsi Warenka, dawniej wieś (gm. Turek) – od n. 
os. Dominik SSNO I 507.

Domżała – gw. dYm_oWa, pole we wsi Józefina (gm. Przykona) – od n. os. Domżał 
RymSNW III 480.

Domżałowe – gw. dYm_oWove, pole we wsi Gąsin (gm. Przykona) – od n. os. Dom
żał.
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Drągowina – gw. drYKgoVina, las we wsi Grzymiszew (gm. Tuliszków) – od ap. 
drągowina ‘drzewostan, w którym drzewa po osiągnięciu pewnej wysokości 
przyrastają silnie na grubość, a surowiec z nich otrzymywany służy do wyrobu 
kopalniaków i słupów telefonicznych; las drągowy’ USJP I 693.

Drążkowa Szlachta – gw. dr0Rkovo Rlahta, część wsi Stefania (gm. Władysławów) 
– zest. z 1 czł. przym. drążkowa (: ap. drążek), 2 czł. od ap. szlachta ‘drobna 
szlachta, dla kórej nie wystarczało krzeseł, dlatego zasiadała na wąskich ław-
kach, zwanych drążkami’ SW I 554.

Drewicza – gw. dreVila, pole we wsi Sarbice (gm. Przykona) – od n. os. Drewicz 
RymSNW III 518.

Droga Chrapczewska – gw. droga hraplesko, droga we wsi Chrapczew (gm. Do-
bra) – zest. z 1 czł. od ap. droga, 2 czł. przym. chrapczewska (: n. miejsc. Chrap
czew). Zob. Chrapczew.

Droganie – gw. drogaNe, las między wsiami Strachocice i Rzymsko (gm. Dobra) – 
od n. os. Drogan SSNO I 521.

Drogoboszcz – gw. drogoboRl, część wsi Wielopole (gm. Tuliszków) – od n. os. 
Dobrogost SSNO I 487. Najprawdopodobniej w nazwie doszło do przestawki 
(z Dobrogost na Drogoboszcz) na zasadzie skojarzeń.

Drożdżowe – gw. dro_tove, pole we wsi Józefina (gm. Przykona) – od n. os. Dróżdż 
RymSNW II 535.

Dróżka – gw. druRka, granica, miedza we wsi Przykona (gm. Przykona) – od ap. 
dróżka.

Drugi Olesin – gw. druGi WoleSin, część wsi Olesin (gm. Władysławów) – zest.  
z 1 czł. licz. drugi, 2 czł. od n. miejsc. Olesin. Zob. Olesin.

Dryja – gw. dryza, wieś (gm. Tuliszków) – od n. os. Dryja SSNO I 529 (: ap. dryja 
1. ‘trzy oczka w kostce do grania’ Sstp II 201, 2. ‘figura trójkątna; polski herb 
szlachecki’ SW I 568) RymNMP II 440. 

Drymka – gw. drymka, polana we wsi Tarnowa (gm. Tuliszków) – nazwa niejasna.
Dukty – gw. dukty, droga w lesie we wsi Boleszczyn (gm. Przykona); droga w lesie 

we wsi Felicjanów (gm. Władysławów) – od ap. dukt ‘prosta droga leśna powstała 
przez wycięcie drzew; linia ostępowa, tryba’ USJP I 717.

Dupnik – gw. dupNik, łąka we wsi Dzierzbotki (gm. Kawęczyn) – od przym. dupny 
‘wypróchniały, wydrążały’ SW I 585.

Duża Bibianna – gw. du_o BiBia-na, część wsi Bibianna (gm. Malanów) – zest.  
z 1 czł. przym. duża, 2 czł. od n. miejsc. Bibianna. Zob. Bibianna.

Duża Wieś – gw. du_o VeS, część wsi Kowale Księże (gm. Turek) – zest. z 1 czł. od 
przym. duża, 2 czł. od ap. wieś.

Duży Cisew – gw. du_y Cisef, część wsi Cisew (gm. Turek) – zest. z 1 czł. przym. 
duży, 2 czł. od n. miejsc. Cisew. Zob. Cisew.

Dwa Kopce – gw. dva kopce, mogiły we wsi Rogów (gm. Przykona) – zest. z 1 czł. licz. 
dwa, 2 czł. od ap. kopiec ‘wzgórek, wzniesienie sztucznie uspane’ USJP II 445.
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Dworaki – gw. dvoroKi, część wsi Mikulice (gm. Dobra) – od ap. dworak ‘człowiek 
pracujący na folwarku, spełniający posługi we dworze’ SD II 449. Część wsi, 
w której znajdował się dwór i którą zamieszkiwała służba dworska.

Dworek – gw. dvorek, pole we wsi Kolnica (gm. Brudzew); pole we wsi Rogów (gm. 
Przykona) – od ap. dworek ‘niewielki dom mieszkalny wiejski, rzadziej miejski, 
najczęściej z gankiem od frontu, mały dwór’ USJP I 725.

Dworskie – gw. dvorsKe, pole we wsi Janiszew (gm. Brudzew); pole we wsi: Długa 
Wieś, Skęczniew (gm. Dobra) – od przym. dworskie.

Dwór – gw. dvur, część wsi Dąbrowica (gm. Dobra) – od ap. dwór.
Dybkowskiego – gw. dypkosKigo, pole we wsi: Przykona, Trzymsze (gm. Przykona) 

– od n. os. Dybkowski RymSNW II 594.
Dymitrów – gw. dyMitruf, część wsi Olszówka (gm. Przykona) – od n. os. Dymitr 

SSNO I 546.
Dymniki – gw. dymNiKi, pole, łąka we wsi Brudzew (gm. Brudzew) – od ap. dym

nik ‘pomieszczenie służące niegdyś w domach do wędzenia ryb i mięsa’ SD 
II 497.

Dziadkowizna – gw. vatkoVizna, pole we wsi Strachocice (gm. Dobra) – od ap. 
dziadkowizna ‘dziadowizna, grunt odziedziczony po dziadzie, spadek’ SD II 
542. Pole po dziadku, podzielone między dzieci lub wnuków.

Dziadowice – Folwark – gw. vadoVice folvark, wieś (gm. Malanów) – zest. z 1 czł. 
od n. miejsc. Dziadowice, 2 czł. od ap. folwark. Zob. Folwark.

Dziadowice – gw. vadoVice, wieś (gm. Malanów) – od n. os. Dziad SSNO I 551 lub 
od ap. dziad 1. ‘ojciec ojca albo matki’, 2. ‘człowiek żebrzący, biedak’ USJP 
I 755–756.

Działek – gw. voWek, pole we wsi Kozubów (gm. Brudzew); pole we wsi: Józefina, 
Kaczki Plastowe, Laski, Paulinów, Posoka, Radyczyny, Sarbice, Trzymsze, Wi-
chertów (gm. Przykona); pole we wsi Kiszewy (gm. Tuliszków) – od ap. działek 
1. ‘wydzielony kawałek pola, działka’, 2. ‘miara pola powierzchni gruntu wyno-
sząca około trzech mórg’ SW I 633.

Działki – gw. toWKi, część wsi Słodków (gm. Turek); część wsi Władysławów (gm. 
Władysławów); pole we wsi: Cichów, Dąbrowa, Janiszew (gm. Brudzew); pole 
we wsi: Dzierzbotki, Tokary (gm. Kawęczyn); pole we wsi Bibianna (gm. Mala-
nów); pole we wsi Smaszew (gm. Tuliszków); pole we wsi Słodków (gm. Turek); 
lasy we wsi Skarbki (gm. Władysławów) – od ap. działek.

Działki Kawęczyńskie – gw. voWKi kavelyqsKe, część wsi Kawęczyn (gm. Ka-
węczyn) – zest. z 1 czł. od ap. działka, 2 czł. przym. kawęczyńskie (: n. miejsc. 
Kawęczyn). Zob. Kawęczyn.

Działy – gw. voWy, część wsi Skarżyn (gm. Kawęczyn); pole we wsi Skarżyn (gm. 
Kawęczyn); pole we wsi Skarżyn – Kolonia (gm. Malanów); pole we wsi Sarbice 
(gm. Przykona) – od ap. dział ‘część własności ruchomej i nieruchomej, w szcze-
gólności ziemi przypadającej z podziału’ USJP I 757.
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Dziedzicowe – gw. vevicove, pole we wsi: Olszówka, Rogów (gm. Przykona) – od 
przym. dziedzicowe.

Dzieliki – gw. veLiKi, pole we wsi Ostrówek (gm. Dobra); pole we wsi Wróblina (gm. 
Tuliszków) – od ap. dzielik ‘zdr. od dziel; wydzielony kawałek pola; działka’ SGP 
VII 195.

Dzieranów – gw. veranuf, część wsi Potworów (gm. Dobra) – od n. os. Dzieran 
RymSNW II 640.

Dzierbica – gw. virBica, pole we wsi Krępa (gm. Tuliszków) – od ap. dzierba ‘czło-
wiek ubogi’ SGP VII 213.

Dzierlatka – gw. verlatka, dawniej część wsi Żeronice (gm. Dobra) – od ap. 
dzierlatka ‘gatunek skowronka, ptak o szarym ubarwieniu, z czubkiem na 
głowie, żyjący w Eurazji i północnej Afryce; pośmieciuszka, śmieciuszka’ 
USJP I 766.

Dzierlik – gw. verLik, pole w mieście Tuliszków (gm. Tuliszków) – od ap. dzierlatka.
Dzierzbotki – gw. ve_botKi, wieś (gm. Kawęczyn) – od n. os. *Dzirzbotek (: n. os. 

Dzirzba, Dzirzbot) SSNO I 566, RymNMP II 494.
Dzierżązna – gw. ver_0zno, wieś (gm. Turek) – od przym. *dzierżązny (: ap. dzierzę

ga, psł. *deręga) ‘pełen wyki’ RymNMP II 499.
Dziewiątka – gw. veVYntka, wieś, dawniej Dziewięcice (gm. Kawęczyn) – od n. os. 

Dziewiąty RymNMP II 505.
Dzikowska – gw. vikosko, pole we wsi Koźmin (gm. Brudzew) – od n. os. Dzikowski 

RymSNW II 651. 
Dźybno – gw. vybno, las we wsi Grzymiszew (gm. Tuliszków) – nazwa niejasna.
Edkowe – gw. etkove, pole we wsi Przykona (gm. Przykona) – od n. os. Edek (: n. os. 

Edward) RymSIW 104.
Emerytka – gw. emerytka, część wsi Mariantów, dawniej wieś (gm. Władysławów) 

– od ap. emeryt ‘osoba pobierająca emeryturę; tu: posiadłość dana w dożywocie’ 
RymNMP III 13.

Ewinka – gw. zeViKka, potoczna n. wsi Ewinów (gm. Przykona) – od n. os. Ewa 
SSNO II 19.

Ewinów – gw. eVinuf, wieś (gm. Przykona) – od n. os. Ewa.
Felczerki – gw. fellerKi, pole we wsi Przykona (gm. Przykona) – od ap. felczerka 

‘pomocnik lekarski mający średnie wykształcenie medyczne; dawniej cyrulik’ 
SD II 839.

Felicjanowo – gw. feLimjanovo, dawniej n. wsi Felicjanów (gm. Władysławów) – od 
n. os. Felicjan SSNO II 29.

Felicjanów – gw. feLimjanuf, wieś, dawniej Felicyanowo (gm. Władysławów) – od 
n. os. Felicjan.

Feliksów – gw. feLiksuf, wieś (gm. Malanów) – od n. os. Feliks SSNO II 29.
Filipiaka – gw. FiLiPoka, pole we wsi Boleszczyn (gm. Przykona) – od n. os. Filipiak 

RymSNW III 113.
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Folusz – gw. foluR, część wsi Cisew (gm. Turek); część wsi Tarnowski Młyn (gm. 
Władysławów); pole we wsi: Chrapczew, Długa Wieś (gm. Dobra); rzeka prze-
pływająca przez wsie gminy Turek – od ap. folusz 1. ‘maszyna służąca do fo-
lowania tkanin, pilśniarka’, 2. ‘budynek mieszczący urządzenie do folowania 
tkanin’ USJP I 926.

Folwark – gw. folvark, część wsi Kwiatków (gm. Brudzew); część wsi Będziechów 
(gm. Kawęczyn); część wsi Posoka (gm. Przykona); część wsi Imiełków (gm. 
Tuliszków); pole we wsi Kwiatków (gm. Brudzew); pole we wsi Cisew (gm. Tu-
rek) – od ap. folwark ‘duże gospodarstwo rolne, często stanowiące wydzieloną 
część majątku ziemskiego, wraz z zabudowaniami’ USJP I 926.

Folwarki – gw. folvarKi, pole we wsi Kuny (gm. Władysławów) – od ap. folwark. 
Franculew – gw. franculef, część wsi Żdżenice (gm. Malanów) – od n. os. Francula 

RymSNW III 162.
Gadowskie Holendry – gw. gadosKe hol4ndry, wieś (gm. Tuliszków) – zest. z 1 czł. 

przym. gadowskie (: n. miejsc. Gadów w gm. Mycielin, pow. kaliski), 2 czł. od ap. 
holendry. Holendrami nazywano ‘osady zakładane przez Polaków na wzór ko-
lonii holenderskich lub przez ludzi zajmujących się osuszaniem bagien’ Handke 
57–68, RymNMP III 48529.

Gadówek – gw. gaduvek, część wsi Gadowskie Holendry (gm. Tuliszków) – od  
n. miejsc. Gadów w pow. kaliskim.

Gaik – gw. gaj5k, zagajnik we wsi Bądków Drugi (gm. Przykona) – od ap. gaik 
‘mały gaj; lasek’ USJP I 963.

Gajówka I – gw. gajufka, wieś (gm. Przykona); pole we wsi Kuny (gm. Władysła-
wów); osadnik popiołów elektrownianych we wsi Psary (gm. Przykona) – od ap. 
gajówka ‘grunt po wyrąbanym gaju’ SW I 793.

Gajówka II – gw. gajufka, część wsi Kalinowa (gm. Turek); część lasu we wsi Ewinów 
(gm. Przykona) – od ap. gajówka ‘budynek, w którym mieszka gajowy’ USJP I 963.

Gajówki – gw. gajufKi, lasy we wsi Olesin (gm. Władysławów) – od ap. gajówka. 
Zob. Gajówka II.

Galew – gw. gal4f, wieś, dawniej Galewo (gm. Brudzew) – od n. os. Gal SSNO II 75.
Galewek – gw. gol4vek, pole we wsi Wincentów (gm. Brudzew) – od n. miejsc. 

Galew.
Galewki – gw. gol4fKi, pola we wsi Chrząblice (gm. Brudzew) – od n. miejsc. Galew. 

Pola znajdujące się blisko miejscowości Galew.
Galewo – gw. gal4vo, potoczna n. wsi Galew (gm. Brudzew) – od n. os. Gal.
Galicja – gw. gaLimja, część wsi Kwiatków (gm. Brudzew) – od n. miejsc. Galicja 

‘nazwa zaboru austriackiego’ SNG 92.

29  Zob. M. Rutkiewicz, Mechanizmy adaptacyjne wielkopolskich nazw osad olęderskich, „Onomastica” 
2001, XLVI, s. 77–85; taż, Sposoby tworzenia wielkopolskich nazw osad olęderskich, w: Toponimia 
i oronimia, pod red. A. Cieślikowej, B. Czopek-Kopciuch, Kraków 2001, s. 155–168.
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Garby – gw. garby, pole we wsi: Wróblina, Zadworna (gm. Tuliszków); łąka we 
wsi Wróblina (gm. Tuliszków) – od ap. garb ‘wszelka wypukłość, wzniesienie, 
wybrzuszenie, nierówność’ USJP I 972.

Gatkowice – gw. gatkoVice, część wsi Ciemień (gm. Kawęczyn) – od n. os. *Gatko 
lub *Gatki.

Gawrony – gw. gavrYny, pole, łąka we wsi Cisew (gm. Turek) – od ap. gawron.
Gąsin – gw. g0Sin, wieś (gm. Przykona) – od n. os. Gąś RymSNW III 292.
Giemin – gw. GeMin, łąka we wsi Kawęczyn (gm. Kawęczyn) – od n. os. Giem, 

Giema SSNO II 109.
Giercarza – gw. Gerco_a, pole we wsi Boleszczyn (gm. Przykona) – od n. os. Gier

carz RymSNW III 337.
Giersz – gw. GirR, część wsi Tarnowa (gm. Tuliszków) – od ap. giersz ‘roślina; poda-

grycznik, groch zielony’ SW I 826.
Glapicha – gw. glaPiha, łąka we wsi Tarnowa (gm. Tuliszków) – od ap. glapa ‘wro-

na’ SW I 832.
Glinianki – gw. gLiNaKKi, pole we wsi Chlebów (gm. Turek); gw. gLiNoKKi, część wsi 

Nowy Świat (gm. Tuliszków); pole we wsi: Galew, Wincentów (gm. Brudzew); 
pole we wsi Poroże (gm. Malanów); pole we wsi Krępa, w mieście Tuliszków 
(gm. Tuliszków); gw. gLiNYKKi, pole we wsi Dzierzbotki (gm. Kawęczyn); pole 
we wsi Józefina (gm. Przykona); pole we wsi: Felicjanów, Natalia (gm. Włady-
sławów) – od ap. glinianka ‘miejsce, gdzie kopano glinę; także dół po wykopanej 
glinie, zwykle napełniony wodą’ USJP I 1013.

Glinki – gw. gLiKKi, pole we wsi Jabłonna (gm. Władysławów) – od ap. glinka.
Gliny – gw. gLiny, pole we wsi Strachocice (gm. Dobra) – od ap. glina30.
Glora – gw. glora, pole we wsi Tarnowa (gm. Brudzew) – od n. os. Glor RymSNW 

III 373.
Głogowa – gw. gWogova, wieś, dawniej Głogowo (gm. Władysławów) – od ap. głóg 

‘krzew lub niskie drzewo o białych lub czerwonych kwiatach, kulistych owocach 
i ciernistych pędach, rosnące dziko lub uprawiane jako roślina ozdobna’ USJP I 1028.

Głogowo – gw. gWogovo, dawniej n. wsi Głogowa (gm. Władysławów) – od ap. głóg.
Głowy – gw. gWovy, wieś (gm. Brudzew) – od ap. głowa 1. ‘góra, pagórek’, 2. ‘miej-

sce wyżej położone’ SW I 846.
Głuchów – gw. gWuhuf, wieś (gm. Kawęczyn) – od n. os. Głuchy lub Głuch SSNO 

II 132–133.
Gminne – gw. gMi-ne, pole we wsi Felicjanów (gm. Władysławów) – od przym. 

gminne.
Golanka – gw. gY loKka, pole we wsi Paulinów (gm. Przykona) – od ap. golanka 

‘pączek, gogółka, owoc na drzewie świeżo zawiązany’ SW I 866.

30  Zob. S. Gala, M. Purgał, Mikro- i makrotoponimy od apelatywu glina, w: Mikrotoponimia na po
graniczach językowo-kulturowych, pod red. M. Łesiowa, M. Olejnika, Lublin 2005, s. 59–75.
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Goleszczyzna – gw. goleRlyzna, pole we wsi Brudzew, dawniej wieś (gm. Brudzew) 
– od n. os. Golesz SSNO II 152. 

Golica – gw. goLica, ścieżka we wsi Piekary (gm. Dobra) – od przym. goły.
Golimówka – gw. goLimufka, pole w mieście Dobra (gm. Dobra) – od n. os. Goli

mowski RymSNW III 418.
Gopła – gw. gopWa, łąka we wsi Natalia, Wyszyna (gm. Władysławów) – od ap. go

pło ‘teren, przestrzeń zalana wodą’ Bąk 99. Gopłami nazywano łąki, zazwyczaj 
stojące pod wodą lub zalane na wiosnę.

Gorszewy – gw. gorRevy, pole we wsi Smaszew (gm. Tuliszków) – od przym. gorszy.
Gowin – gw. goVin, staw we wsi Piekary (gm. Dobra) – od n. os. Gowa RymSNW 

III 463.
Gozd – gw. gost, dawniej wieś w gm. Tuliszków; gw. gust, pole we wsi Budy Słod-

kowskie (gm. Turek) – od ap. gozd ‘las, gaj’ SW I 886.
Gozdów – gw. gozduf, wieś (gm. Kawęczyn); część wsi Grzymiszew (gm. Tulisz-

ków) – od ap. gozd.
Gozdówki – gw. gozdufKi, część wsi Wróblina (gm. Tuliszków); łąka we wsi Wrób-

lina (gm. Tuliszków) – od ap. gozd.
Gozdy – gw. gozdy, łąka we wsi Dzierzbotki (gm. Kawęczyn) – od ap. gozd.
Góra – gw. gura, pole we wsi Wola Piekarska (gm. Dobra) – od ap. góra.
Góra Andrzejewska – gw. gura aIt_ejesko, górka we wsi Stanisława (gm. Ka-

węczyn) – zest. z 1 czł. od ap. góra, 2 czł. od n. os. Andrzejewski RymSNW I 55.
Góra Bartkowa – gw. gura bartkovo, pagórek we wsi Dziadowice (gm. Malanów) 

– zest. z 1 czł. od ap. góra, 2 czł. od n. os. Bartek (: n. os. Bartosz lub Bartłomiej).
Góra Szymańskiego – gw. gura RymaqsKigo, pagórek we wsi Dąbrowa (gm. Bru-

dzew) – zest. z 1 czł. od ap. góra, 2 czł. od n. os. Szymański RymSNW IX 399. 
Mężczyzna o nazwisku Szymański mieszkał dawniej na tym pagórku.

Góra Tyczki – gw. gura tylKi, góra w lesie we wsi Grabieniec (gm. Turek) – zest.  
z 1 czł. od ap. góra, 2 czł. od n. os. Tyczka RymSNW IX 639.

Góra Wywoźna – gw. gura vyvoZNo, pagórek w lesie we wsi Feliksów (gm. Ma-
lanów) – zest. z 1 czł. od ap. góra, 2 czł. od przym. wywoźna ‘do wywiezienia, 
mogąca być wywiezioną’ SL VI 651.

Górka – gw. gurka, część wsi: Chrząblice, Galew (gm. Brudzew); pole we wsi Ste-
fanów (gm. Dobra); pole we wsi Przykona (gm. Przykona); pole we wsi Kiszewy 
(gm. Tuliszków); pole we wsi: Cisew, Pęcherzew (gm. Turek) – od ap. górka.

Górka Biernasiaka – gw. gurka BernaSoka, pagórek we wsi Chrapczew (gm. Do-
bra) – zest. z 1 czł. od ap. górka, 2 czł. od n. os. Biernasiak RymSNW I 331. Pagó-
rek znajduje się na polu, którego właściciel nazywa się Biernasiak.

Górka Brzozowskiego – gw. gurka b_ozosKigo, pole we wsi Skarbki (gm. Włady-
sławów) – zest. z 1 czł. od ap. górka, 2 czł. od n. os. Brzozowski RymSNW I 525.

Górka Czysta – gw. gurka lysto, pagórek w lesie niedaleko wsi Czyste (gm. Dobra) 
– zest. z 1 czł. od ap. górka, 2 czł. od n. miejsc. Czyste. Zob. Czyste.
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Górka Wilkowskiej – gw. gurka VilkosKi, pole we wsi Dąbrowa (gm. Brudzew) 
– zest. z 1 czł. od ap. górka, 2 czł. od n. os. Wilkowska RymSNW X 233.

Górki – gw. gurKi, pole we wsi: Głowy, Marulew, Podłużyce (gm. Brudzew); pole 
we wsi Polichno (gm. Władysławów); las we wsi Czyste (gm. Dobra) – od ap. 
górka.

Górna – gw. gurno, droga we wsi Grzymiszew (gm. Tuliszków) – od przym. górna.
Góry – gw. gury, pole we wsi: Olimpia, Tarnowa (gm. Brudzew); pole we wsi 

Ostrówek (gm. Dobra); pole we wsi: Nowy Świat, Marcjanów (gm. Kawęczyn); 
pole we wsi Dziadowice (gm. Malanów); pole we wsi Młyniska (gm. Przyko-
na); pole we wsi Grabieniec (gm. Turek); pole we wsi Głogowa (gm. Władysła-
wów); łąka we wsi Warenka (gm. Turek); las we wsi Wróblina (gm. Tuliszków) 
– od ap. góra.

Góry Filipczakowe – gw. gury FiLiplokove, pole we wsi Szymany (gm. Dobra) 
– zest. z 1 czł. od ap. góra, 2 czł. od n. os. Filipczak RymSNW III 112.

Góry Milinowskie – gw. gury MilanosKe, pole we wsi Milinów (gm. Władysławów) 
– zest. z 1 czł. od ap. góra, 2 czł. przym. milinowska (: n. miejsc. Milinów). Miesz-
kańcy okolicznych wsi używają przymiotnika milanowskie zamiast milinowskie. 
Zob. Milinów.

Góry Szadowskie – gw. gury RadosKe, pole we wsi: Obrębizna, Szadów Pański (gm. 
Turek) – zest. z 1 czł. od ap. góra, 2 czł. przym. szadowska (: n. miejsc. Szadów 
Pański). Zob. Szadów Pański.

Grabienice – gw. graBeNice, dawniej wieś (gm. Turek) – od ap. grab.
Grabieniec – gw. graBiNec, wieś, dawniej Grabienice (gm. Turek) – od ap. grab 

‘drzewo lub wysoki krzew o szarej, gładkiej korze i eliptycznych, ząbkowanych 
liściach’ USJP I 1062.

Grabowiec – gw. graboVec, wieś (gm. Tuliszków) – od ap. grab.
Grabowo – gw. grabovo, las we wsi Posoka (gm. Przykona) – od ap. grab.
Grabówka – gw. grabufka, las we wsi Sarbice (gm. Przykona) – od ap. grab.
Graczykowe – gw. gralykove, pole we wsi Bądków Drugi (gm. Przykona) – od  

n. os. Graczyk RymSNW III 481.
Grąbków – gw. grYmpkuf, wieś (gm. Malanów) – od n. os. Grąbek SSNO II 198.
Grądy – gw. grYndy, pole we wsi Józefina (gm. Przykona) – od ap. grąd 1. ‘las liścia-

sty lub mieszany z przewagą dębów i grabów, występujący na dość żyznych, wil-
gotnych glebach’, 2. ‘łąka lub pastwisko wysoko położone na stokach górskich 
lub pochylonych równinach’ USJP I 1073.

Grądzik – gw. grYNvik, pole we wsi Kwiatków (gm. Brudzew) – od ap. grądzik ‘zdr. 
od grąd’.

Grądziki – gw. grYNviKi, pole we wsi: Boleszczyn, Józefina, Sarbice (gm. Przykona) 
– od ap. grądzik.

Greberka – gw. greberka, górka na Zdrojkach (część miasta Turek, gm. Turek) – od 
n. os. Greber RymSNW III 497.



36 Słownik

Grobla – gw. grobla, pole we wsi Krępa (gm. Tuliszków) – od ap. grobla ‘wał ziem-
ny usypany w celu spiętrzenia wody w rzece, rozdzielania wód stojących lub 
zabezpieczania przed wylaniem’ USJP I 1076.

Groblica – gw. grobLica, łąka we wsi Cisew (gm. Turek); rzeka przepływająca przez 
wsie gminy Turek – od ap. grobla.

Gruchotowe – gw. gruhotove, pole we wsi Józefina (gm. Przykona) – od n. os. Gru
chot RymSNW III 532.

Grzebalizna – gw. g_ebaLizna, pole we wsi Miłaczew (gm. Malanów) – od n. os. 
*Grzebała.

Grzebienia – gw. g_eBiNa, pole we wsi Przykona (gm. Przykona) – od n. os. Grze
bień (: n. os. Grzebieniowski) RymSNW III 558.

Grzebieniowskiego – gw. g_eBiNosKigo, pole we wsi: Boleszczyn, Przykona (gm. 
Przykona) – od n. os. Grzebieniowski RymSNW III 558.

Grzęby – gw. g_4mpy, pole we wsi Janów (gm. Brudzew) – od ap. grzęba ‘miedza wśród 
pól, krzakami zarosła i kamieniami z ziemi wydobytymi zarzucona’ SW I 934.

Grzybowskiej – gw. g_ybosKi, pole we wsi Dąbrowa (gm. Przykona) – od n. os. 
Grzybowska RymSNW III 572.

Grzymiszew – gw. g_yMiRef, wieś (gm. Tuliszków) – od n. os. Grzymisz SSNO II 228.
Guzowa – gw. guzova, pole we wsi Koźmin (gm. Brudzew) – od ap. guz ‘wypukłość’ 

SD II 1371.
Halin – gw. haLin, część wsi Olimpia (gm. Brudzew) – od n. os. Hala (: n. os. Halina) 

SSNO II 246.
Halinów – gw. haLinuf, część wsi Bierzmo, dawniej wieś (gm. Brudzew) – od n. os. 

Halina SSNO II 246.
Hałdy – gw. haWdy, pole we wsi: Psary, Smulsko (gm. Przykona) – od ap. hałda 

‘wysypisko skały płonnej lub odpadów przemysłowych usuwanych z kopalni, 
huty lub innego zakładu przemysłowego’ USJP II 11.

Hektary – gw. hektary, pole we wsi: Ewinów, Radyczyny – Kolonia, Wichertów 
(gm. Przykona) – od ap. hektar ‘jednostka powierzchni gruntu, równa 100 arom, 
tj. 10 000 m2’ USJP II 23. Pola o dużej powierzchni.

Hel – gw. h4l, pole we wsi Gąsin (gm. Przykona) – od n. półwyspu Hel ‘wąskie pole, 
zakończone kątem ostrym, przypominające kształtem Półwysep Helski’ lub od 
ap. hyl ‘miejsce odkryte, niezalesiona piaszczysta wydma’ SW II 69.

Helenów – gw. helenuf, część wsi Trzymsze (gm. Przykona) – od n. os. Helena 
SSNO II 279.

Holendry Kiszewskie – gw. hol4ndry KiResKe, dawniej nazwa wsi Kiszewy (gm. 
Tuliszków) – zest. z 1 czł. od ap. holendry, 2 czł. przym. kiszewskie (: n. miejsc. 
Kiszewy). Zob. Kiszewy.

Holendry Nowogadowskie – gw. hol4ndry novogadosKe, dawniej wieś, obecnie 
miejscowość Gadowskie Holendry (gm. Tuliszków) – zest. z 1 czł. od ap. holen
dry, 2 czł. złożenie z przym. nowy i n. miejsc. Gadów w pow. kaliskim.
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Holendry Starogadowskie – gw. hol4ndry starogadosKe, dawniej wieś, obecnie 
miejscowość Gadowskie Holendry (gm. Tuliszków) – zest. z 1 czł. od ap. holen
dry, 2 czł. złożenie z przym. stary i n. miejsc. Gadów w pow. kaliskim.

Horyza – gw. horyza, dawniej część wsi Kowale Pańskie (gm. Kawęczyn) – od  
n. os. Horyza RymSNW IV 164.

Hrabiowe – gw. hraBove, pole we wsi Ewinów (gm. Przykona) – od ap. hrabia.
Huba – gw. huba, część wsi Wróblina (gm. Tuliszków); pole we wsi Sarbicko (gm. 

Tuliszków); pole we wsi Przyborów (gm. Władysławów) – od ap. huba 1. ‘gospo-
darstwo wybudowane w polu, kolonia’ SW II 59, 2. ‘miara powierzchni równa 
24 morgom; włóka’, 3. ‘gospodarstwo dawane zazwyczaj osiadłym kolonistom’ 
SD III 113, 4. ‘osada o rozproszonej zabudowie, gospodarstwo położone z dala 
od centrum wsi’ Korn, Rz.

Huby – gw. huby, część wsi Dąbrowa (gm. Brudzew); część wsi Leśnictwo (gm. 
Kawęczyn); część wsi Aleksandrów (gm. Przykona); część wsi Ogorzelczyn (gm. 
Tuliszków); dawniej n. wsi Tarnowski Młyn (gm. Władysławów); pole we wsi 
Wincentów (gm. Brudzew); pole we wsi: Dąbrowa, Józefina, Kaczki Plastowe 
(gm. Przykona); pole we wsi Wyszyna (gm. Władysławów); las we wsi Miłkowi-
ce (gm. Dobra) – od ap. huba.

Huta – gw. uta, pole we wsi Ogorzelczyn (gm. Tuliszków) – od ap. huta.
Iglonka – gw. ziglYKka, łąka, las we wsi Wróblina (gm. Tuliszków) – od ap. igła ‘liść 

o podłużnej, wąskiej, twardej, ostro zakończonej blaszce, charakterystyczny dla 
drzew i krzewów iglastych’ USJP II 81.

Ignacew – gw. zignacef, część wsi Kamionka, dawniej wieś Ignacowo (gm. Włady-
sławów) – od n. os. Ignacy SSNO II 338.

Ignacowo – gw. zignacovo, dawniej wieś (gm. Władysławów) – od n. os. Ignacy.
Iły – gw. ziWy, pole we wsi Izabelin (gm. Brudzew); pole we wsi Głuchów (gm. Ka-

węczyn) – od ap. ił ‘drobnoziarnista, różnie zabarwiona skała osadowa, bardzo 
rozpowszechniona w przyrodzie, zbudowana głównie z minerałów ilastych, wy-
korzystywana jako jeden z podstawowych surowców w przemyśle budownicz-
nym, ceramicznym, papierniczym i chemicznym’ USJP II 87.

Imiełków – gw. ziMeWkuf, wieś, dawniej Jemiołkowo (gm. Tuliszków) – od n. os. 
Jemiołka SSNO II 478.

Inżynierowe – gw. Q_yNerove, pole we wsi Przykona (gm. Przykona) – od ap. inży
nier.

Izabelin – gw. izabeLin, wieś (gm. Brudzew) – od n. os. Izabela RymSIW 187.
Jabłonka – gw. jabWYKka, część wsi Tarnowa (gm. Tuliszków); część wsi Bolesz-

czyn (gm. Przykona) – od ap. jabłonka.
Jabłonna – gw. jabWY-na, wieś (gm. Władysławów) – od przym. jabłona ‘wieś ja-

błonna, czyli z sadami jabłoni’ SW II 121, RymNMP IV 8.
Jacaszka – gw. jacoRka, pole we wsi Przykona (gm. Przykona) – od n. os. Jacaszek 

RymSNW IV 238.
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Jackowe – gw. jackove, pole we wsi Przykona (gm. Przykona) – od n. os. Jacek 
RymSIW 189.

Jadwigów – gw. jadViguf, część wsi Jabłonna (gm. Władysławów) – od n. os. Jadwi
ga SSNO II 374.

Jagusiówka – gw. jaguSufka, łąka we wsi Józefina (gm. Przykona) – od n. os. Jagu
sia (: n. os. Agnieszka, Jadwiga, Agata) RymSIW 190.

Jakubka – gw. jakupka, wieś (gm. Przykona) – od n. os. Jakubek SSNO II 392.
Jałowczak – gw. jaWoflok, zagajnik we wsi Józefina (gm. Przykona) – od ap. ja

łowiec ‘iglasty krzew lub drzewo o drobnych, najczęściej czarnych owocach, 
rosnące na półkuli północnej’ USJP II 161.

Jałówki – gw. jaWufKi, część wsi Będziechów (gm. Kawęczyn) – od ap. jałówka 
‘młoda krowa niemająca jeszcze potomstwa; jałowica, jałoszka’ USJP II 162. 
Zob. Byk.

Jamy – gw. jamy, część wsi Dąbrowica (gm. Dobra); pole we wsi Kiszewy (gm. 
Tuliszków) – od ap. jama ‘dół, znaczne wgłębienie gruntu; loch, jaskinia, rozpa-
dlina’ USJP II 162.

Janaszczykowe – gw. janaRlykove, pole we wsi Bądków Pierwszy (gm. Przykona) 
– od n. os. Janaszczyk RymSNW IV 273.

Janikowe Doły – gw. jaNikove doWy, łąka we wsi Tarnowa (gm. Tuliszków) – zest. 
z 1 czł. od n. os. Janik RymSNW I 332, 2 czł. od ap. dół.

Janiszew – gw. jaNiRef, wieś (gm. Brudzew); zbiornik wodny we wsi Janiszew (gm. 
Brudzew) – od n. os. Janisz SSNO II 414.

Janów – gw. januf, wieś (gm. Brudzew) – od n. os. Jan SSNO II 403.
Janówek – gw. januvek, rów we wsi Janów (gm. Brudzew) – od n. miejsc. Janów. 
Januszówka – gw. zanuRufka, wieś (gm. Dobra) – od n. os. Janusz SSNO II 429.
Jasny Koniec – gw. zasny kYNec, część wsi Feliksów (gm. Malanów) – zest. z 1 czł. 

przym. jasny, 2 czł. od ap. koniec.
Jedlno – gw. jelno, część wsi Potworów (gm. Dobra) – od ap. jedla ‘jodła; rośli-

na z rodziny jodłowatych, drzewo iglaste o jasno lub brunatnoszarej korze, 
zimotrwałych płaskich sercowato wyciętych na czubkach igłach z białymi 
paskami od spodu i szyszkach sterczących pionowo’ SD III 366, RymNMP 
IV 157.

Jesionka – gw. zeSYKka, pole we wsi Łęg Piekarski (gm. Dobra) – od ap. jesion.
Jesionki – gw. jeSYKKi, część wsi Wróblina (gm. Tuliszków); łąka we wsi Sarbicko 

(gm. Tuliszków) – od ap. jesionek.
Jeziorko – gw. jeZYrko, wieś (gm. Przykona) – od ap. jeziorko.
Jeżno – gw. ze_no, pole we wsi Rzymsko BG (gm. Dobra) – od n. os. Jeż RymSNW 

IV 361 lub od ap. jeż.
Józefina – gw. juzeFina, wieś (gm. Przykona); pole we wsi Targówka (gm. Malanów) 

– od n. os. Józefina lub Józefa lub Józef SSNO II 495.
Józefowo – gw. juzefovo, dawniej wieś (gm. Turek) – od n. os. Józef.
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Józefów – gw. zuzefuf, wieś (gm. Dobra); część wsi Miłaczew, dawniej wieś (gm. 
Malanów); część wsi Kuny (gm. Władysławów); las we wsi Dzierżązna, dawniej 
wieś Józefowo (gm. Turek) – od n. os. Józef .

Józinki – gw. juZiKKi, część wsi Sarbicko, dawniej wieś (gm. Tuliszków) – od n. os. 
Józinek (: n. os. Józef ) SSNO II 495.

Józiowe – gw. juZove, pole we wsi Przykona (gm. Przykona) – od n. os. Józio 
(: n. os. Józef ).

Jutka – gw. jutka, pole we wsi Boleszczyn (gm. Przykona) – od n. os. Jutek (: n. os. 
Józef ).

Kable – gw. koble, rów odwadniający we wsi Cichów (gm. Brudzew) – od ap. *ka
bel ‘kawałek ziemi otrzymanej w wyniku losowania, tu: w formie l. mnogiej’ 
RymNMP IV 9.

Kacały – gw. kacaWy, pole we wsi Bądków Pierwszy (gm. Przykona) – od n. os. 
Kacała RymSNW IV 418.

Kacprzaka – gw. kacpRoka, pole we wsi Bądków Pierwszy (gm. Przykona) – od  
n. os. Kacprzak RymSNW IV 422.

Kacze Dołki – gw. kale doWKi, stawy we wsi Ogorzelczyn (gm. Tuliszków) – zest. 
z 1 czł. przym. kaczy, 2 czł. od ap. dołek.

Kaczka – gw. kalka, część wsi Stawki (gm. Dobra) – od n. os. Kaczka RymSNW IV 
424 lub od ap. kaczka.

Kaczki Mostowe – gw. kalKi mostove, część wsi Kaczki Średnie, dawniej wieś (gm. 
Turek) – zest. z 1 czł. od n. os. Kaczka lub od ap. kaczka, 2 czł. przym. mostowe 
(: ap. most).

Kaczki Plastowe – gw. kalKi plastove, wieś (gm. Przykona) – zest. z 1 czł. od n. os. 
Kaczka lub od ap. kaczka, 2 czł. od n. os. * Planst lub *Pląst, *Plast (: ap. plaster: 
plastr) RymNMP IV 240.

Kaczki Średnie – gw. kalKi SredNe, wieś (gm. Turek) – zest. z 1 czł. od n. os. Kaczka 
lub od ap. kaczka, 2 czł. przym. średnie. Wieś położona jest pomiędzy Kaczkami 
Mostowymi a Kaczkami Plastowymi.

Kaczki Technikum – gw. kalKi tehNikum, część wsi Kaczki Średnie (gm. Turek) – 
zest. z 1 czł. od n. os. Kaczka lub od ap. kaczka, 2 czł. od ap. technikum. Znajduje 
się tam Zespół Szkół Rolniczych, dawniej Technikum Rolnicze.

Kaliniec – gw. kaLiNec, pole we wsi Ogorzelczyn, dawniej wieś Kaleniec (gm. Tu-
liszków) – od ap. kalina ‘drzewo lub krzew o białych lub różowych kwiatach, 
czarnych, czerwonych lub żółtych owocach, rosnące w strefie umiarkowanej na 
półkuli północnej’ USJP II 222.

Kalinka – gw. kaLiKka, łąka we wsi Tarnowa (gm. Tuliszków) – od ap. kalinka.
Kalinowa – gw. kaLinova, wieś, dawniej Kalinowo (gm. Turek) – od n. os. Kalina 

SSNO II 520–521 lub od ap. kalina.
Kalinowo – gw. kaLinovo, dawniej n. wsi Kalinowa (gm. Turek) – od n. os. Kalina 

lub od ap. kalina.
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Kalinówka – gw. kaLinufka, część wsi Kalinowa (gm. Turek) – od n. miejsc. Kali
nowa.

Kaliska – gw. kaLiska, część wsi Tarnowa, dawniej wieś (gm. Tuliszków) – od ap. 
kalisko ‘błoto, kałuża’ SW II 210.

Kalonki – gw. kolYKKi, pole we wsi Targówka (gm. Malanów) – od ap. kaleń ‘błoto, 
bagno, bajoro’ Sstp III 227.

Kałki – gw. kaWKi, pole, łąka we wsi Grabowiec (gm. Tuliszków) – od ap. kałek ‘zdr. 
od kał’ SD III 485.

Kałkowska Góra – gw. kaWkosko gura, góra we wsi Ruda (gm. Tuliszków) – zest. 
z 1 czł. przym. kałkowska (: ap. kał ‘błoto, kałuża, nieczystości’ SD III 485), 
2 czł. od ap. góra.

Kałuża – gw. kaWu_a, staw we wsi Rogów (gm. Przykona) – od ap. kałuża.
Kamienna Góra – gw. kaMi-no gura, pole w mieście Tuliszków (gm. Tuliszków) – 

zest. z 1 czł. przym. kamienna, 2 czł. od ap. góra.
Kamionka – gw. kaMYKka, wieś (gm. Władysławów); pole we wsi Chocim (gm. 

Kawęczyn) – od ap. kamionka ‘stos kamieni złożonych na polu, zebranych z pola, 
miejsce pokryte stosem kamieni’ SD III 501.

Kanał – gw. kanaW , rzeczka we wsi Ciemień (gm. Kawęczyn); dawniej rzeczka, 
teraz nieużytek (gm. Turek) – od ap. kanał 1. ‘sztuczne połączenie wód roz-
dzielonych lądem, sztuczna droga wodna’, 2. ‘rów osuszający lub nawadniający, 
przekop doprowadzający lub odprowadzający wodę’ USJP II 233.

Kanał Leśny – gw. kanaW leSny, kanał we wsi Chrapczew (gm. Dobra) – zest. z 1 czł. 
od ap. kanał, 2 czł. przym. leśny.

Kanał Pasywny – gw. kanaW pasyvny, kanał przepływający przez miejscowości 
gminy Brudzew – zest. z 1 czł. od ap. kanał, 2 czł. przym. pasywny ‘bierny, nie-
aktywny’ USJP III 384.

Kantara – gw. kantura, pole we wsi Brudzyń (gm. Brudzew) – od ap. kantara ‘uź-
dzienica bez wędzidła, służąca do uwiązywania konia w stajni, także wkładana 
koniowi puszczanemu na pastwisko w celu łatwiejszego ujęcia go’ SD III 520.

Kantarka – gw. kanturka, pole we wsi Żeronice (gm. Dobra) – od ap. kantarka ‘zdr. 
od kantara’.

Kapuśniki – gw. kapuSNiKi, pole we wsi Głuchów (gm. Kawęczyn); pole we wsi Wró-
blina (gm. Tuliszków) – od ap. kapuśnik ‘kapuścisko; pole, na którym rosła kapu-
sta’ SD III 549.

Karolew – gw. karol4f, część wsi Miłaczewek (gm. Malanów) – od n. os. Karol 
SSNO II 538.

Karolinka – gw. karoLiKka, pole we wsi Skarżyn (gm. Kawęczyn); pole we wsi 
Skarżyn – Kolonia (gm. Malanów) – od n. os. Karolinka (: n. os. Karolina) Rym-
SIW 214.

Karpacka – gw. karpacko, droga we wsi Ruda (gm. Tuliszków) – od przym. karpac
ka (: Karpaty). Droga prowadząca na pole nazywane Karpaty.
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Karpaty – gw. karpaty, dawniej wieś w gm. Władysławów; pole we wsi Ruda (gm. 
Tuliszków); pole we wsi: Małoszyna, Felicjanów, Głogowa, Polichno, Mariantów 
(gm. Władysławów); lasy we wsi Międzylesie (gm. Władysławów) – od n. pasma 
górskiego Karpaty SNG 134.

Kasprzakowe – gw. kaspRokove, pole we wsi Gąsin (gm. Przykona) – od n. os. Ka
sprzak RymSNW IV 526.

Kaszyn – gw. kaRyn, część wsi Malanów (gm. Malanów) – od n. os. Kasz lub Kasza 
SSNO II 545.

Kawęczyn – gw. kavelyn, wieś (gm. Kawęczyn) – od n. os. Kawięka (: gw. ap. ka
węczeć, kawęczyć ‘stękać, chorować, narzekać’) RymNMP IV 378.

Kaziowe – gw. kaZove, pole we wsi Bądków Pierwszy (gm. Przykona) – od n. os. 
Kazio (: n. os. Kazimierz) RymSIW 216.

Kaźmirka – gw. kaZMirka, dopływ Warty, rzeka przepływajaca przez wsie: Ewinów, 
Trzymsze (gm. Przykona) – od n. os. Kaźmir SSNO II 557.

Kaźmirki – gw. kaZMirKi, pole we wsi Ewinów (gm. Przykona) – od n. os. Kaź
mir.

Kącik – gw. kYNCik, pole we wsi Siedliska (gm. Kawęczyn) – od ap. kącik.
Kąt – gw. kYnt, pole we wsi Trzymsze (gm. Przykona) – od ap. kąt ‘miejsce; zakątek, 

zakamarek, ustronie’ SD III 648.
Kąty – gw. kYnty, pole we wsi Chrząblice (gm. Brudzew); pole we wsi Radyczyny 

(gm. Przykona) – od ap. kąt.
Kępina – gw. k4mPina, wieś, dawniej Kępiny (gm. Tuliszków) – od ap. kępina  

1. ‘mała wyniosłość w terenie, zwłaszcza bagnistym’, 2. ‘wyspa na rzece lub 
jeziorze porosła krzewami i drzewami’ SD III 654.

Kiełbaska – gw. KeWbaska, rzeczka przepływająca przez miejscowości gminy Bru-
dzew, Kawęczyn, Malanów, Przykona i Turek – od ap. kiełbasa ‘działka gruntu 
czteromorgowa’ SW II 325, RymNMP IV 434.

Kiełek – gw. KeWek, część wsi Młyniska (gm. Przykona); pole we wsi Radyczyny 
(gm. Przykona) – od ap. kiełek ‘zdr. od kieł; pole w kształcie kła, tj. bardzo wąskie 
i zakończone kątem ostrym’ SW II 326.

Kieretyna – gw. Keretyna, pole, las we wsi Głuchów (gm. Kawęczyn) – od ap. kiere
tyna ‘zarośla, krzaki na mokrych łąkach’ SW II 328.

Kierzek – gw. Ke_ek, część wsi Dzierzbotki (gm. Kawęczyn); zarośla we wsi Ol-
szówka (gm. Przykona) – od ap. kierzek (: ap. kierz) ‘krzak’ SD III 671. Część wsi 
porośnięta olszynami, krzakami – kierzkami.

Kierzkowice – gw. KeRkoVice, dawniej n. lasów we wsi Krępa (gm. Tuliszków) – od 
ap. kierzek.

Kierzkowiec – gw. Ke2koVec, lasy we wsi Krępa, dawniej Kierzkowice (gm. Tulisz-
ków) – od ap. kierzek.

Kilania – gw. KilaNa, dawniej wieś, później część wsi Słodków, obecnie część wsi 
Wrząca (gm. Turek) – od n. os. Kilan RymSNW IV 609 lub od n. miejsc. Kilonia, 
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stolicy Szlezwika-Holsztynu, kraju związkowego RFN, forma ta zapewne hi-
perpoprawna.

Kirchol – gw. Kirhol, pole we wsi: Bratuszyn, Marulew, cmentarz we wsi Wincen-
tów (gm. Brudzew); cmentarz we wsi: Kiszewy, Krępa, w mieście Tuliszków 
(gm. Tuliszków) – od ap. kirchof ‘niem. Kirchof, cmentarz’ SW II 341 lub ap. 
kircha ‘kościół protestancki’ USJP II 312.

Kirchole – gw. Kirhole, pole we wsi Russocice (gm. Władysławów) – od ap. kirchof. 
Kircholm – gw. Kirholm, pole we wsi Kępina (gm. Tuliszków); las we wsi Krępa 

(gm. Tuliszków) – od ap. kirchof.
Kiszewy – gw. KiRevy, wieś, dawniej Holendry Kiszewskie (gm. Tuliszków) – od  

n. os. Kisz SSNO II 585.
Kita – gw. Kita, pole we wsi Marcjanów (gm. Kawęczyn); pole we wsi Natalia (gm. 

Władysławów) – od ap. kita. Pole długie i wąskie.
Kitowe – gw. Kitove, pole we wsi Aleksandrów (gm. Przykona) – od n. os. Kita 

RymSNW IV 632.
Kity – gw. Kity, pole we wsi Miłaczew Kolonia (gm. Malanów) – od ap. kita.
Klapatów – gw. klapatuf, część wsi Ciemień (gm. Kawęczyn) – od ap. *klapaty

ny ‘klapki, drewniaki’ (: ap. klapać ‘uderzyć czymś płaskim o coś, powodując 
powstawanie dźwięku przypominającego plaśnięcie, pacnięcie’ USJP II 316). 
Mieszkaniec tej części wsi podobno robił klapatyny.

Klibra – gw. kLibra, pole we wsi Boleszczyn (gm. Przykona) – od n. os. Kliber 
RymSNW IV 661.

Klin – gw. kLin, pole we wsi Wincentów (gm. Brudzew); pole we wsi Chocim (gm. 
Kawęczyn); pole we wsi Laski (gm. Przykona); pole we wsi Pęcherzew (gm. Tu-
rek) – od ap. klin ‘kawałek ziemi, materiału itp. w kształcie trójkąta’ USJP II 329.

Klinek – gw. kLinek, pole we wsi Trzymsze (gm. Przykona) – od ap. klinek.
Klinne – gw. kLi-ne, pole we wsi Głuchów (gm. Kawęczyn) – od ap. klin.
Klinno – gw. kLi-no, część wsi Milejów (gm. Kawęczyn) – od ap. klin.
Kliny – gw. kLiny, pole we wsi Posoka (gm. Przykona); pole we wsi Cisew (gm. 

Turek) – od ap. klin.
Kłoda – gw. kWoda, pole we wsi: Nowy Czachulec, Siedliska (gm. Kawęczyn); łąka 

we wsi Leśnictwo (gm. Kawęczyn) – od ap. kłoda ‘pień zrąbanego lub zwalonego 
drzewa bez gałęzi; kloc’ USJP II 339.

Kmieciowe – gw. kMeCove, pole we wsi Rogów (gm. Przykona) – od n. os. Kmieć 
RymSNW V 17.

Kobylenie – gw. kobyLiNe, pole we wsi Ciemień (gm. Kawęczyn) – od ap. kobylenie 
‘przeszkoda zwykle z rozgałęzionego drzewa, z kłód najeżonych ostrymi kołami 
osłaniająca obóz lub piechotę przed atakami jazdy; kobylica, kobylina’ SD III 
775.

Kobyli Dół – gw. kobyLi duW , dół we wsi Dąbrowica (gm. Dobra) – zest. z 1 czł. 
przym. kobyli, 2 czł. od ap. dół.
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Kociaty – gw. koCaty, część wsi Boleszczyn (gm. Przykona) – od n. os. Kociat Rym-
SNW V 43.

Kokosz – gw. kokoR, część wsi Malanów, dawniej Kokos (gm. Malanów) – od n. os. 
Kokosz SSNO III 46 lub od ap. kokosz ‘kura, kwoka’ USJP II 355.

Kole Remizy – gw. kole reMizy, łąka we wsi Boleszczyn (gm. Przykona) – wyr. 
przyim. z 1 czł. przyim. kole, 2 czł. od ap. remiza ‘daw. zajezdnia autobusowa, 
tramwajowa, np. remiza strażacka’ USJP IV 65.

Kole Rowu – gw. kole rovu, pole we wsi Trzymsze (gm. Przykona) – wyr. przyim.  
z 1 czł. przyim. kole, 2 czł. od ap. rów.

Kole Stawu – gw. kole stovu, łąka we wsi Boleszczyn (gm. Przykona) – wyr. przyim. 
z 1 czł. przyim. kole, 2 czł. od ap. staw.

Kole Szkoły – gw. kole RkoWy, pole we wsi Boleszczyn (gm. Przykona) – wyr.  
przyim. z 1 czł. przyim. kole, 2 czł. od ap. szkoła.

Kole Szosy – gw. kole Rosy, pole we wsi: Przykona, Radyczyny, Smulsko, Wicher-
tów (gm. Przykona) – wyr. przyim. z 1 czł. przyim. kole, 2 czł. od ap. szosa.

Kolnica – gw. kolNica, wieś (gm. Brudzew); pole we wsi Targówka, dawniej wieś 
(gm. Malanów) – od ap. kolnia ‘miejsce, gdzie rąbie się drewno, drwalnia; szopa, 
stajnia’ Sstp III 317, SGP II 402 lub od n. rz. Kolnica (dopływ Warty) RymNMP 
V 53.

Kolonia – gw. kolYNa, część wsi: Bogdałów, Krwony, Wincentów (gm. Brudzew); 
część wsi: Dąbrowica, Linne, Rzymsko, Skęczniew (gm. Dobra); część wsi: 
Dzierzbotki, Gozdów, Marcjanów, Marianów, Milejów, Skarżyn, dawniej część 
wsi Tokary (gm. Kawęczyn); część wsi: Kotwasice, Miłaczewek, Żdżenice (gm. 
Malanów); część wsi: Kaczki Plastowe, Laski, Zimotki (gm. Przykona); część 
wsi: Grabowiec, Kiszewy, Nowy Świat, Zadworna (gm. Tuliszków); część wsi 
Słodków (gm. Turek); część wsi: Felicjanów, Wyszyna (gm. Władysławów) – od 
ap. kolonia 1. ‘osiedle mieszkaniowe położone z dala od centrum miasta, osady’, 
2. ‘niewielka posiadłość ziemska; także: nowa osada lub gospodarstwo rolne na 
gruntach przydzielonych w wyniku uwłaszczenia, parcelacji, komasacji, migra-
cji wewnętrznej itp.’ USJP II367.

Kolonia Lipicze – gw. kolYNa LiPi1e, część wsi Żdżary (gm. Kawęczyn) – zest. 
z 1 czł. od ap. kolonia, 2 czł. od n. miejsc. Lipicze (gm. Sieradz).

Kolonia Paździerowice – gw. kolYNa paZveroVice, las we wsi Cisew, dawniej część 
wsi Paździerowice (gm. Turek) – zest. z 1 czł. od ap. kolonia, 2 czł. od n. miejsc. 
Paździerowice. Zob. Paździerowice.

Kołeczek – gw. koWelek, staw we wsi Januszówka (gm. Dobra) – od ap. kołeczek. 
Mieszkańcy opowiadają, że złowione w stawie ryby wiązano u kołka.

Kołek – gw. koWek, pole we wsi Ciemień (gm. Kawęczyn) – od ap. kołek ‘podłużny 
kawałek ociosanego drewna, często zaostrzony z jednego końca’ USJP II 373.

Koło Autostrady – gw. koWo aWtostrady, pole we wsi Janów (gm. Brudzew) – wyr. 
przyim. z 1 czł. przyim. koło, 2 czł. od ap. autostrada.
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Koło Bloku – gw. koWo bloku, łąka we wsi Żeroniczki (gm. Przykona) – wyr. przyim. 
z 1 czł. przyim. koło, 2 czł. od ap. blok.

Koło Borku – gw. koWo borku, pole we wsi Gąsin (gm. Przykona) – wyr. przyim. 
z 1 czł. przyim. koło, 2 czł. od ap. borek.

Koło Brodu – gw. koWo brodu, pole we wsi Wola Piekarska (gm. Dobra) – wyr. 
przyim. z 1 czł. przyim. koło, 2 czł. od ap. bród. Zob. Brody.

Koło Cegielni – gw. koWo ceGelNi, pole we wsi Potworów (gm. Dobra) – wyr. przyim.  
z 1 czł. przyim. koło, 2 czł. od ap. cegielnia. Zob. Cegielnia.

Koło Ceglera – gw. koWo ceglera, pole we wsi Kaczki Plastowe (gm. Przykona) – 
wyr. przyim. z 1 czł. przyim. koło, 2 czł. od n. os. Cegler RymSNW I 68.

Koło Chmielu – gw. koWo hMelu, pole we wsi Brudzyń (gm. Brudzew) – wyr. przy-
im. z 1 czł. przyim. koło, 2 czł. od ap. chmiel ‘bylina pnąca rosnąca w wilgotnych 
zaroślach; jeden z gatunków, chmiel zwyczajny, jest używany głównie do wyro-
bu piwa’ USJP I 420.

Koło Ciachowskiego – gw. koWo CahosKigo, pole we wsi Krępa (gm. Tuliszków) – 
wyr. przyim. z 1 czł. przyim. koło, 2 czł. od n. os. Ciachowski RymSNW II 150.

Koło Cmentarza – gw. koWo cm4nto_a, pole we wsi Brudzew (gm. Brudzew) – wyr. 
przyim. z 1 czł. przyim. koło, 2 czł. od ap. cmentarz.

Koło Czekały – gw. koWo lekaWy, pole we wsi Bądków Drugi (gm. Przykona) – wyr. 
przyim. z 1 czł. przyim. koło, 2 czł. od n. os. Czekała RymSNW I 267.

Koło Dębu – gw. koWo d4mbu, pole we wsi Podłużyce (gm. Brudzew) – wyr. przyim.  
z 1 czł. przyim. koło, 2 czł. od ap. dąb.

Koło Domu – gw. koWo dYmu, pole we wsi Bogdałów (gm. Brudzew); pole we wsi: 
Boleszczyn, Młyniska, Trzymsze (gm. Przykona); łąka we wsi: Boleszczyn, 
Przykona, Wichertów (gm. Przykona) – wyr. przyim. z 1 czł. przyim. koło,  
2 czł. od ap. dom.

Koło Drogi – gw. koWo droGi, pole we wsi Olimpia (gm. Brudzew); łąka we wsi: 
Przykona, Smulsko, Wichertów (gm. Przykona) – wyr. przyim. z 1 czł. przyim. 
koło, 2 czł. od ap. droga.

Koło Filipa – gw. koWo FiLipa, pole we wsi Czajków (gm. Dobra) – wyr. przyim.  
z 1 czł. przyim. koło, 2 czł. od n. os. Filip SSNO II 42. Niedaleko znajduje się 
gospodarstwo, którego właściciel nosi imię Filip.

Koło Gadomskiego – gw. koWo gadYmsKigo, pole we wsi Józefina (gm. Przykona) 
– wyr. przyim. z 1 czł. przyim. koło, 2 czł. od n. os. Gadomski RymSNW III 218.

Koło Gienka – gw. koWo GeKka, pole we wsi Sarbice (gm. Przykona) – wyr. przyim. 
z 1 czł. przyim. koło, 2 czł. od n. os. Gienek (: n. os. Eugeniusz) RymSIW 122.

Koło Gminy – gw. koWo gMiny, pole we wsi Brudzew (gm. Brudzew) – wyr. przyim.  
z 1 czł. przyim. koło, 2 czł. od ap. gmina ‘urząd gminy’ USJP I 1033.

Koło Gruszki – gw. koWo gruRKi, łąka we wsi Przykona (gm. Przykona) – wyr. 
przyim. z 1 czł. przyim. koło, 2 czł. od ap. gruszka ‘drzewo gruszy’ USJP 
I 1088.



45Słownik

Koło Hydroforni – gw. koWo hydroforNi, pole we wsi Przykona (gm. Przykona) 
– wyr. przyim. z 1 czł. przyim. koło, 2 czł. od ap. hydrofornia ‘pomieszczenie, 
w którym znajdują się hydrofory’ SSz I 762.

Koło Jarosa – gw. koWo jarosa, pole we wsi: Bądków Pierwszy, Trzymsze (gm. Przy-
kona) – wyr. przyim. z 1 czł. przyim. koło, 2 czł. od n. os. Jaros RymSNW IV 302.

Koło Kamienia – gw. koWo kaMiNa, pole we wsi Słodków (gm. Turek) – wyr. przyim.  
z 1 czł. przyim. koło, 2 czł. od ap. kamień. Obok pola znajduje się duży kamień, 
który pełni funkcję punktu lokalizacyjnego.

Koło Kanału – gw. koWo kanaWu, pole we wsi Kuźnica Janiszewska (gm. Brudzew) 
– wyr. przyim. z 1 czł. przyim. koło, 2 czł. od ap. kanał. Zob. Kanał.

Koło Kiełbaski – gw. koWo KeWbasKi, pole we wsi Bratuszyn (gm. Brudzew) – wyr. 
przyim. z 1 czł. przyim. koło, 2 czł. od n. rz. Kiełbaska. Zob. Kiełbaska.

Koło Kopalni – gw. koWo kopalNi, pole we wsi: Głowy, Janiszew (gm. Brudzew) – 
wyr. przyim. z 1 czł. przyim. koło, 2 czł. od ap. kopalnia.

Koło Kopca – gw. koWo kopca, pole we wsi Piekary (gm. Dobra) – wyr. przyim. 
z 1 czł. przyim. koło, 2 czł. od ap. kopiec. 

Koło Kostańskiego – gw. koWo kostaqsKigo, pole we wsi Kwiatków (gm. Brudzew) 
– wyr. przyim. z 1 czł. przyim. koło, 2 czł. od n. os. Kostański RymSNW V 192.

Koło Kościoła – gw. koWo koSCoWa, pole we wsi: Boleszczyn, Psary (gm. Przykona) 
– wyr. przyim. z 1 czł. przyim. koło, 2 czł. od ap. kościół.

Koło Kowalewskiego – gw. koWo kovalesKigo, pole we wsi Wietchinin (gm. Turek) – 
wyr. przyim. z 1 czł. przyim. koło, 2 czł. od n. os. Kowalewski RymSNW V 225.

Koło Kowalewskiej – gw. koWo kovalesKi, pole we wsi Gąsin (gm. Przykona) – wyr. 
przyim. z 1 czł. przyim. koło, 2 czł. od n. os. Kowalewska.

Koło Krzyża – gw. koWo kRy_a, pole we wsi Boleszczyn (gm. Przykona) – wyr. 
przyim. z 1 czł. przyim. koło, 2 czł. od ap. krzyż.

Koło Leśniczówki – gw. koWo leSNilufKi, pole we wsi: Janiszew, Kuźnica Janiszew-
ska (gm. Brudzew) – wyr. przyim. z 1 czł. przyim. koło, 2 czł. od ap. leśniczówka. 
Zob. Leśniczówka.

Koło Młyna – gw. koWo mWyna, pole we wsi Koźmin (gm. Brudzew); pole we wsi 
Żeronice (gm. Dobra) – wyr. przyim. z 1 czł. przyim. koło, 2 czł. od ap. młyn.

Koło Mostu – gw. koWo mostu, pole we wsi Janiszew (gm. Brudzew) – wyr. przyim. 
z 1 czł. przyim. koło, 2 czł. od ap. most. 

Koło Musielaka – gw. koWo muSeloka, pole we wsi Skarżyn (gm. Kawęczyn) – wyr. 
przyim. z 1 czł. przyim. koło, 2 czł. od n. os. Musielak RymSNW II 126.

Koło Myszorki – gw. koWo myRorKi, pole we wsi Krępa (gm. Tuliszków) – wyr. 
przyim. z 1 czł. przyim. koło, 2 czł. od ap. myszorka ‘mysia dziura’ SW II 1085. 
Mieszkańcy wsi myszorką nazywają starą drewnianą remizę.

Koło Obrazka – gw. koWo Wobraska, pole we wsi Felicjanów (gm. Władysławów) – 
wyr. przyim. z 1 czł. przyim. koło, 2 czł. od ap. obrazek. Pole znajduje się obok 
sosny, na której przywieszony jest obrazek przedstawiający świętego.
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Koło Oczyszczalni – gw. koWo WolyRlalNi, pole we wsi: Psary, Wichertów (gm. 
Przykona) – wyr. przyim. z 1 czł. przyim. koło, 2 czł. od ap. oczyszczalnia ‘za-
kład, pomieszczenie, gdzie jakaś substancja podlega oczyszczeniu przez działa-
nie mechaniczne, fizykochemiczne lub biologiczne’ USJP III 75.

Koło Pałacu – gw. koWo paWacu, pole we wsi Żeroniczki (gm. Przykona) – wyr. 
przyim. z 1 czł. przyim. koło, 2 czł. od ap. pałac.

Koło Parku – gw. koWo parku, pole we wsi Głuchów (gm. Kawęczyn) – wyr. przyim.  
z 1 czł. przyim. koło, 2 czł. od ap. park. Wcześniej był to park należący do dworku  
w Głuchowie.

Koło Pomnika – gw. koWo pYmNika, pole we wsi Kuźnica Janiszewska (gm. Bru-
dzew) – wyr. przyim. z 1 czł. przyim. koło, 2 czł. od ap. pomnik. Na polu znajduje 
się pomnik upamiętniający powstańców z 1863 roku.

Koło Potasińskich – gw. koWo potaSiqsKih, pole we wsi Boleszczyn (gm. Przykona) 
– wyr. przyim. z 1 czł. przyim. koło, 2 czł. od n. os. Potasiński RymSNW VII 
508.

Koło Prochowni – gw. koWo prohovNi, pole we wsi Józefina (gm. Przykona) – wyr. 
przyim. z 1 czł. przyim. koło, 2 czł. od ap. prochownia ‘budynek przystosowany 
do przechowywania prochu, pocisków i ładunków wybuchowych’ USJP III 878.

Koło Promu – gw. koWo prdmu, pole we wsi Kozubów (gm. Brudzew) – wyr. przy-
im. z 1 czł. przyim. koło, 2 czł. od ap. prom ‘statek wodny do przewozu ludzi, po-
jazdów i ładunków przez rzeki, kanały, mniejsze akweny morskie itp. kursujący 
między dwoma odcinkami drogi lądowej, poruszany zwykle napędem własnym 
lub za pośrednictwem liny odpowiednio rozwieszonej między brzegami’ USJP 
III 891. Pole znajduje się niedaleko rzeki Warty, po której pływa prom.

Koło Przystanku – gw. koWo pRystaKku, pole we wsi Bądków Drugi (gm. Przykona) 
– wyr. przyim. z 1 czł przyim. koło, 2 czł. od ap. przystanek. 

Koło Pściuka – gw. koWo pSCuka, pole we wsi Brudzyń (gm. Brudzew) – wyr.  
przyim. z 1 czł. przyim. koło, 2 czł. od n. os. Pściuk RymSNW VII 603.

Koło Remizy – gw. koWo reMizy, pole we wsi Chrząblice (gm. Brudzew) – wyr. 
przyim. z 1 czł. przyim. koło, 2 czł. od ap. remiza.

Koło Rowu – gw. koWo rovu, pole we wsi: Izabelin, Tarnowa (gm. Brudzew) – wyr. 
przyim. z 1 czł. przyim. koło, 2 czł. od ap. rów.

Koło Rozdzielni – gw. koWo roZvelNi, pole we wsi Kamionka (gm. Władysławów) 
– wyr. przyim. z 1 czł. przyim. koło, 2 czł. od ap. rozdzielnia ‘pomieszczenie, 
w którym się coś rozdziela, segreguje’ USJP IV 130.

Koło Ryśka – gw. koWo rySka, pole we wsi Młyniska (gm. Przykona) – wyr. przyim. 
z 1 czł. przyim. koło, 2 czł. od n. os. Rysiek (: n. os. Ryszard) RymSIW 349.

Koło Sadu – gw. koWo sadu, pole we wsi Brudzew (gm. Brudzew) – wyr. przyim.  
z 1 czł. przyim. koło, 2 czł. od ap. sad. 

Koło Słupa – gw. koWo sWupa, pole we wsi Bądków Drugi (gm. Przykona) – wyr. 
przyim. z 1 czł przyim. koło, 2 czł. od ap. słup.
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Koło Stawidła – gw. koWo staVidWa, pole we wsi Pęcherzew (gm. Turek) – wyr. 
przyim. z 1 czł. przyim. koło, 2 czł. od ap. stawidło ‘ruchoma zastawka w bu-
dowli na rzece, strumieniu, kanale, służąca do regulacji, piętrzenia i przepływu 
wody’ USJP IV 526.

Koło Stawu – gw. koWo stovu, pole we wsi Brudzew (gm. Brudzew); łąka we wsi 
Gąsin (gm. Przykona) – wyr. przyim. z 1 czł. przyim. koło, 2 czł. od ap. staw.

Koło Strugi – gw. koWo struGi, pole we wsi: Dąbrowa, Kwiatków (gm. Brudzew) 
– wyr. przyim. z 1 czł. przyim. koło, 2 czł. od ap. struga. Pola znajdują się obok 
przepływającej rzeki Teleszyny.

Koło Szkoły – gw. koWo RkoWy, pole we wsi: Brudzew, Krwony (gm. Brudzew) – 
wyr. przyim. z 1 czł. przyim. koło, 2 czł. od ap. szkoła.

Koło Świętego – gw. koWo SFint4go, pole we wsi Chocim (gm. Kawęczyn) – wyr. 
przyim. z 1 czł. przyim. koło, 2 czł. od ap. święty. Obok pola znajduje się figurka 
świętego Walentego.

Koło Teleszyny – gw. koWo teleRyny, łąka we wsi Głuchów (gm. Kawęczyn) – wyr. 
przyim. z 1 czł. przyim. koło, 2 czł. od n. rz. Teleszyna. Zob. Teleszyna.

Koło Topola – gw. koWo topola, pole we wsi Grabieniec (gm. Turek) – wyr. przyim.  
z 1 czł. przyim. koło, 2 czł. od ap. gw. topól ‘drzewo z rodziny wierzbowatych’ 
SD IX 187.

Koło Wału – gw. koWo vaWu, pole we wsi Kwiatków (gm. Brudzew) – wyr. przyim.  
z 1 czł. przyim. koło, 2 czł. od ap. wał ‘podłużne usypisko z ziemi, kamieni itp., 
powstałe naturalnie lub wzniesione sztucznie, np. w celu zabezpieczenia przed 
powodzią, obrony przed wrogiem; nasyp, szaniec’ USJP V 19.

Koło Warty – gw. koWo varty, pole we wsi Brudzew (gm. Brudzew) – wyr. przyim.  
z 1 czł. przyim. koło, 2 czł. od n. rz. Warta. Zob. Warta.

Koło Weronki – gw. koWo verYKKi, pole we wsi Boleszczyn (gm. Przykona) – wyr. 
przyim. z 1 czł. przyim. koło, 2 czł. od n. os. Weronka (: n. os. Weronika) Rym 
SIW 408.

Koło Wiaduktu – gw. koWo Vaduktu, pole we wsi Głowy (gm. Brudzew); pole we 
wsi Szadów Pański (gm. Turek) – wyr. przyim. z 1 czł. przyim. koło, 2 czł. od 
ap. wiadukt ‘most zbudowany nad przeszkodą terenową inną niż woda, np. nad 
wąwozem, doliną, drogą komunikacyjną’ USJP V 79.

Koło Wiatraka – gw. koWo Vatroka, pole we wsi: Boleszczyn, Psary (gm. Przykona); 
pole we wsi Smaszew (gm. Tuliszków); pole we wsi Szadów Pański (gm. Turek) 
– wyr. przyim. z 1 czł. przyim. koło, 2 czł. od ap. wiatrak.

Koło Wieliczki – gw. koWo VeLilKi, pole we wsi Żeroniczki (gm. Przykona) – wyr. 
przyim. z 1 czł. przyim. koło, 2 czł. od n. os. Wieliczko RymSNW X 201.

Koło Wierzby – gw. koWo Vi_by, łąka we wsi Psary (gm. Przykona) – wyr. przyim.  
z 1 czł. przyim. koło, 2 czł. od ap. wierzba.

Koło Wieży – gw. koWo Ve_y, pole we wsi Bądków Pierwszy (gm. Przykona) – wyr. 
przyim. z 1 czł. przyim. koło, 2 czł. od ap. wieża.
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Koło Wikliny – gw. koWo VikLiny, pole we wsi Brudzyń (gm. Brudzew) – wyr. przyim. 
z 1 czł. przyim. koło, 2 czł. od ap. wiklina ‘krzewiasta wierzba o czerwonych 
młodych pędach, długich, matowych, szarozielonych liściach, tworząca zarośla 
nad brzegami rzek, używana w wikliniarstwie; wierzba koszykarska, wierzba 
wikliniarska’ USJP V 119.

Koło Wkopu – gw. koWo fkopu, pole we wsi Głowy (gm. Brudzew) – wyr. przyim.  
z 1 czł. przyim. koło, 2 czł. od ap. wkop ‘odkrywkowe wyrobisko górnicze stopnio-
wo zagłębiające się w ziemię lub w stok zbocza, wykopane w celu poszukiwania 
złóż kopalin lub przy rozpoczęciu eksploatacji odkrywkowej’ SD IX 1146.

Koło Wozowni – gw. koWo vozovNi, pole we wsi Kolnica (gm. Brudzew) – wyr. 
przyim. z 1 czł. przyim. koło, 2 czł. od ap. wozownia. Zob. Wozownia.

Koło Woźniaka – gw. koWo voZNoka, pole we wsi Głuchów (gm. Kawęczyn) – wyr. 
przyim. z 1 czł. przyim. koło, 2 czł. od n. os. Woźniak RymSNW X 332.

Koło Żwirowni – gw. koWo _VirovNi, pole we wsi: Izabelin, Olimpia (gm. Brudzew); 
pole we wsi Rzymsko BG (gm. Dobra); pole we wsi Obrębizna (gm. Turek) – 
wyr. przyim. z 1 czł. przyim. koło, 2 czł. od ap. żwirownia. Zob. Żwirownia.

Kołowa – gw. koWova, część wsi Boleszczyn (gm. Przykona) – od n. os. Koło SSNO 
III 56 lub od ap. koło lub od ap. kół ‘pal, drąg, żerdź’ Sstp III 370, RymNMP V 73.

Koniec – gw. kYNec, część wsi Brudzew (gm. Brudzew); część wsi Dziadowice 
(gm. Malanów); część wsi: Przykona, Smulsko (gm. Przykona); część wsi Chylin 
(gm. Władysławów) – od ap. koniec. W tym miejscu kończą się granice admi-
nistracyjne wsi, zaczyna się inna wieś; także część wsi, gdzie kończy się teren 
zabudowany, a zaczyna las.

Konstantów – gw. k0stantuf, część wsi Grabieniec, dawniej Konstantynów (gm. 
Turek) – od n. os. Konstanty SSNO III 72.

Kontrowers – gw. konterves, pole we wsi Warenka (gm. Turek) – od ap. kontrowers 
‘sporna część gruntu, o którą toczy się sprawa’ SD III 964.

Kontrowersy – gw. kontrevesy, pole we wsi Małoszyna (gm. Władysławów) – od 
ap. kontrowers.

Koński Cmentarz – gw. kYqsKi sm4ntoR, polana w lesie nieopodal wsi Żdżary (gm. 
Kawęczyn) – zest. z 1 czł. przym. koński, 2 czł. od ap. cmentarz. Podobno daw-
niej w miejscu tym grzebano konie.

Kopanna – gw. kopa-na, pole we wsi Januszówka (gm. Dobra) – od przym. kopana 
SW II 464.

Kopel – gw. kopel, pole we wsi Warenka (gm. Turek) – od ap. kopel ‘ogrodzona łąka, 
pastwisko’ SW II 465.

Koprusza – gw. kopruRa, pole we wsi Chylin (gm. Władysławów); łąka we wsi Ka-
mionka (gm. Władysławów) – od n. os. Kopruch lub Koprusza RymSNW V 139.

Kordownia – gw. kordovNa, część wsi Kuźnica Janiszewska, dawniej wieś (gm. 
Brudzew) – od ap. kord ‘krótki miecz’ RymNMP IV 140. Miejsce, gdzie wytwa-
rzano lub składowano miecze.
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Korea – gw. koreza, pole we wsi Kwiatków (gm. Brudzew) – od n. państwa Korea 
RymNMP IV 141. Miejsce odległe, niebezpieczne; nazwę tę nadawano zwykle 
małym osadom, oddalonym od większych miejscowości31.

Koryta – gw. koryta, pole, łąka we wsi Tarnowa (gm. Tuliszków) – od ap. koryto 
‘zagłębienie w powierzchni ziemi, ukształtowane przez płynącą wodę; łożysko’ 
USJP II 462.

Korytków – gw. korytkuf, wieś (gm. Turek) – od n. os. Korytko SSNO III 89 lub od 
ap. korytko ‘zdr. od koryto’ RymNMP V 149.

Korytno – gw. korytno, część wsi Ogorzelczyn (gm. Tuliszków) – od ap. koryto.
Korzonek – gw. ko_Ynek, część wsi Będziechów (gm. Kawęczyn) – od ap. korzonek. 

Część wsi przypominająca układem korzeń, z wieloma odnogami.
Kostka – gw. kostka, pole we wsi Kwiatków (gm. Brudzew); pole we wsi Bądków 

Pierwszy (gm. Przykona) – od n. os. Kostek (: n. os. Konstanty) RymSIW 222.
Koszary – gw. koRary, część wsi: Chocim, Dziewiątka (gm. Kawęczyn); część wsi 

Żeroniczki (gm. Przykona); część wsi Zadworna (gm. Tuliszków) – od ap. kosza
ry ‘ogrodzony teren wraz z zespołem budynków, w których kwaterują żołnierze 
pełniący służbę wojskową’ USJP II 471 lub od ap. koszara ‘przenośna zagroda 
dla owiec lub bydła, zbudowana z oddzielnych płotków bez dachu, używana na 
pastwiskach górskich; koszar’ USJP II 470.

Kościanki – gw. koSCaKAi, wieś (gm. Dobra) – od ap. kościanka 1. ‘malina kamion-
ka, jagoda tego krzewu’, 2. ‘grusza ogrodowa z bardzo twardymi owocami’ SW 
II 498.

Kościelny – gw. koSCelny, dukt we wsi Tarnowa (gm. Tuliszków) – od przym. koś-
cielny. Dukt wiodący w stronę kościoła.

Kośna – gw. koSno, łąka we wsi Pęcherzew (gm. Turek) – od przym. kośna ‘prze-
znaczona do koszenia, nadająca się do koszenia’ USJP II 478. Łąka, którą syste-
matycznie się kosi.

Kotwasice – gw. kotfaSice, wieś (gm. Malanów) – od n. os. Kotwasz (: ap. kotwa 
‘kotwica’ lub ap. kot) SSNO III 112, RymNMP V 213.

Kowale Księże – gw. kovale kSq_e, wieś (gm. Turek) – zest. z 1 czł. od ap. kowal, 
2 czł. od przym. księży. Możliwe, że mieszkali tu kowale, którzy pracowali dla 
konkretnej parafii, dla księdza.

Kowale Pańskie – gw. kovale paqsKe, wieś (gm. Kawęczyn) – zest. z 1 czł. od ap. 
kowal, 2 czł. od przym. pański. Możliwe, że na tym terenie mieszkali i pracowali 
kowale wyrabiający narzędzia i broń dla dworu, pana.

Kowale Pańskie – Kolonia – gw. kovale paqsKe kolYNa, wieś (gm. Kawęczyn) – 
zest. z 1 czł. od ap. kowal, 2 czł. od przym. pański, 3 czł. od ap. kolonia. Zob. 
Kolonia.

31  Zob. J. Mączyński, Nazwy terenowe typu Ameryka, Korea, Sachalin na obszarze Polski. Wpływy obce 
w nazewnictwie Polski, Materiały VII Ogólnopolskiej Konferencji Onomastycznej, 20–22 września 
1989, red. M. Kamińska, „Acta Universitatis Lodzensis. Folia Linguistica” 1993, t. 27, s. 169–182.
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Kozi Rynek – gw. koZi rynek, część wsi Bogdałów (gm. Brudzew); część wsi Ostró-
wek (gm. Dobra); część wsi: Ciemień, Marianów – Kolonia, Żdżary (gm. Ka-
węczyn); część wsi Zygmuntówek (gm. Malanów); część wsi Tarnowa (gm. Tu-
liszków); część wsi Turkowice (gm. Turek) – zest. z 1 czł. przym. kozi, 2 czł. od 
ap. rynek. Dawniej były tu słabe ziemie, dlatego w tej części wsi hodowano kozy. 

Kozia Góra – gw. koZo gura, dawniej wieś w gm. Tuliszków – zest. z 1 czł. przym. 
kozia, 2 czł. od ap. góra. 

Kozia Górka – gw. koZo gurka, część wsi: Milinów, Stefania (gm. Władysławów) – 
zest. z 1 czł. przym. kozia, 2 czł. od ap. górka.

Kozie – gw. kuZe, pole we wsi Janiszew (gm. Brudzew) – od ap. koza.
Kozubów – gw. kozubuf, wieś (gm. Brudzew) – od n. os. Kozub SSNO III 123.
Koźmin – gw. koZMin, wieś (gm. Brudzew) – od n. os. Chociema SSNO I 321, 

RymNMP V 258.
Koźminek – gw. koźMinek, część wsi Koźmin (gm. Brudzew) – od n. miejsc. Koź

min. 
Kranglówka – gw. kraKglufka, pole we wsi Boleszczyn (gm. Przykona) – od n. os. 

Krangiel RymSNW V 261.
Krawat – gw. kravat, pole we wsi Trzymsze (gm. Przykona) – od ap. krawat. Pole 

w kształcie krawatu.
Kresy – gw. kresy, pola we wsi: Dziadowice, Dziadowice – Folwark (gm. Mala-

nów); pole, łąka we wsi Sarbicko (gm. Tuliszków) – od ap. kres ‘miejsce odległe’ 
RymNMP V 306.

Krępa – gw. kr4mpa, wieś, dawniej Krempa (gm. Tuliszków); las we wsi Zagaj (gm. 
Dobra) – od ap. krępa ‘wyniosłość sucha, stercząca ponad moczarami; górka 
porośnięta lasem’ SW II 552.

Krępka – gw. kr4mpka, pole we wsi Krępa (gm. Tuliszków) – od n. miejsc. Krępa. 
Krępska Góra – gw. kr4mpsko gura, pagórek w mieście Tuliszków (gm. Tuliszków) – 

zest. z 1 czł. przym. krępska (: n. miejsc. Krępa), 2 czł. od ap. góra.
Kromeka – gw. krumeka, dawniej część wsi Mariantów (gm. Władysławów) – od n. 

os. Kromek RymSNW V 295.
Królewska Wieś – gw. krulesko VeS, określenie wsi Marulew (gm. Brudzew) – zest. 

z 1 czł. przym. królewska, 2 czł. od ap. wieś.
Królików – gw. kruLikuf, część wsi Dąbrowa (gm. Brudzew) – od n. os. Królik Rym 

SNW V 302.
Krótkie Huby – gw. krutKe huby, część wsi Wielopole (gm. Tuliszków), pola we 

wsi Wielopole (gm. Tuliszków) – zest. z 1 czł. przym. krótka, 2 czł. od ap. huba. 
Zob. Huba.

Krupka – gw. krupka, część wsi Piorunów (gm. Władysławów) – od n. os. Krupka 
SSNO III 219 lub od ap. krupka (: krupa) ‘oczyszczone ziarno kaszy jęczmien-
niej’ USJP II 526 lub od ap. króbka (: krobia) ‘łubiane lub plecione naczynie; 
pudło, koszyk’ RymNMP V 356.
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Krużewniki – gw. kru_evNiKi, pole we wsi Brudzew (gm. Brudzew) – od n. miejsc. 
Krużewniki z komedii Sami swoi.

Krwony – gw. krfYny, wieś (gm. Brudzew) – od n. os *Klwan, *Klwań (*Klwan-jƄ: 
czas. klwać ‘dziobać, dziobem wykuwać’ Sstp III 289) RymNMP V 370. 

Krwony – Kolonia – gw. krfuny kolYNa, część wsi Krwony (gm. Brudzew) – zest 
z 1. czł. od n. miejsc. Krwony, 2 czł. od ap. kolonia. Zob. Kolonia.

Krzemionka – gw. kReMYKka, las we wsi Wróblina (gm. Tuliszków) – od ap. krze
mień.

Krzychowe – gw. kRyhove, pole we wsi Przykona (gm. Przykona) – od n. os. Krzychu 
(: n. os. Krzysztof ) RymSIW 227.

Krzywe Staje – gw. kRyve staje, pole we wsi: Dąbrowa, Brudzew (gm. Brudzew); 
pole we wsi Radyczyny (gm. Przykona) – zest. z 1 czł. przym. krzywa, 2 czł. od 
ap. staja. Zob. Staja.

Krzyżowe Dukty – gw. kRy_ove dukty, łąki w lasach we wsi Olesin (gm. Władysła-
wów) – zest. z 1 czł. przym. krzyżowy, 2 czł. od ap. dukt. Drogi w lesie krzyżują 
się, dzieląc w ten sposób łąki. Zob. Dukty.

Krzyżówka – gw. kRy_ufka, dawniej wieś w gm. Kawęczyn; część wsi Żdżary (gm. 
Kawęczyn); część wsi Przykona (gm. Przykona) – od ap. krzyżówka ‘skrzyżo-
wanie dróg’ USJP II 543.

Krzyżówki – gw. kRy_ufKi, część wsi: Będziechów, Marcjanów (gm. Kawęczyn) – 
od ap. krzyżówka.

Księża Góra – gw. kS7_o gura, górka w lesie we wsi Ruda (gm. Tuliszków); góra  
w lesie we wsi: Głogowa, Felicjanów, Małoszyna (gm. Władysławów) – zest.  
z 1 czł. przym. księża, 2 czł. od ap. góra. Według opowiadań mieszkańców, 
w miejscu tym powiesił się ksiądz.

Księże – gw. kS7_e, pole we wsi Skęczniew (gm. Dobra); pole we wsi Russocice (gm. 
Władysławów) – od przym. księże.

Księży Dół – gw. kS7_y duW, dawniej staw, obecnie pole we wsi Sarbice (gm. Przy-
kona) – zest. z 1 czł. przym. księży, 2 czł. od ap. dół.

Ku Brodom – gw. ku brodom, droga we wsi Aleksandrów (gm. Przykona) – wyr. 
przyim. z 1 czł. przyim. ku, 2 czł. od ap. bród. Zob. Brody.

Kubiaka – gw. kuBoka, łąka we wsi Gąsin (gm. Przykona) – od n. os. Kubiak Rym 
SNW V 363.

Kulików – gw. kuLikuf, część wsi Kaczki Średnie (gm. Turek) – od n. os. Kulik SSNO 
III 191.

Kulisy – gw. kuLisy, zagajnik we wsi Głogowa (gm. Władysławów) – od ap. kuli
sa ‘wąski pas drzewostanu równej szerokości pozostawiony pomiędzy pasami 
zrębów w celu odnowienia lasu przez samosiew; roślinny pas ochronny’ USJP 
II 559.

Kunegundowo – gw. kunegundovo, część wsi: Ogorzelczyn, Sarbicko, dawniej wieś 
(gm. Tuliszków) – od n. os. Kunegunda SSNO III 199.
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Kuny – gw. kuny, wieś (gm. Władysławów) – od n. os. Kuna lub Kun SSNO III 194 
lub od ap. kuna.

Kustra – gw. kustra, pole we wsi Dąbrowa (gm. Przykona) – od n. os. Kuster SSNO 
III 210.

Kuźnia – gw. kuZNa, pole we wsi Felicjanów (gm. Władysławów) – od ap. kuźnia 
‘warsztat kowalski, także: pomieszczenie, budynek, w którym mieści się taki 
warsztat’ USJP II 578.

Kuźnica Janiszewska – gw. kuZNica jaNiResko, wieś (gm. Brudzew) – zest. z 1 czł. 
od ap. kuźnica ‘dawny zakład hutniczy z dymarką i młotem napędzanym kołem 
wodnym’ USJP II 578, 2 czł. przym. janiszewska (: n. miejsc. Janiszew). Zob. 
Janiszew.

Kuźnica Koźmińska – gw. kuZNica koZMiqsko, część wsi Dąbrowa (gm. Brudzew) 
– zest. z 1 czł. od ap. kuźnica, 2 czł. przym. koźmińska (: n. miejsc. Koźmin). Zob. 
Koźmin.

Kwaśnego – gw. kfaSn4go, pole we wsi Dąbrowa (gm. Przykona) – od n. os. Kwaśny 
SSNO III 217.

Kwiatków – gw. kFotkuf, wieś (gm. Brudzew) – od n. os. Kwiatek SSNO III 217.
Kwiatków Mały – gw. kFotkuv maWy, część wsi Kwiatków (gm. Brudzew) – zest. 

z 1 czł. od n. miejsc. Kwiatków, 2 czł. przym. mały.
Kwiatków Nowy – gw. kFotkuv novy, dawniej część wsi Kwiatków (gm. Brudzew) 

– zest. z 1 czł. od n. miejsc. Kwiatków, 2 czł. przym. nowy.
Kwiatków Stary – gw. kFotkuf stary, dawniej część wsi Kwiatków (gm. Brudzew) – 

zest. z 1 czł. od n. miejsc. Kwiatków, 2 czł. przym. stary.
Lamentówka – gw. lam4ntufka, pole we wsi Potworów (gm. Dobra) – od n. os. 

Lament RymSNW V 510.
Las Chocimski – gw. las hoCimsKi, las we wsi Chocim (gm. Kawęczyn) – zest.  

z 1 czł. od ap. las, 2 czł. przym. chocimski (: n. miejsc. Chocim). Zob. Chocim.
Las Gozdowski – gw. laz gozdosKi, las we wsi: Gozdów, Żdżary (gm. Kawęczyn) 

– zest. z 1 czł. od ap. las, 2 czł. przym. gozdowski (: n. miejsc. Gozdów). Zob. 
Gozdów.

Las Pękacza – gw. las p4Kkala, las we wsi Skarżyn (gm. Kawęczyn) – zest. z 1 czł. 
od ap. las, 2 czł. od n. os. Pękacz RymSNW VII 292.

Las Sacalski – gw. la- sacalsKi, las we wsi Kuźnica Janiszewska (gm. Brudzew) 
– zest. z 1 czł. od ap. las, 2 czł. przym. sacalski (: n. miejsc. Sacały). Zob. 
Sacały.

Lasek Karpińskiego – gw. lase- karPiqsKigo, lasek we wsi Boleszczyn (gm. Przy-
kona) – zest. z 1 czł. od ap. lasek, 2 czł. od n. os. Karpiński RymSNW IV 511.

Lasek Piekarczykowy – gw. lasek Pekarlykovy, lasek we wsi Młyniska (gm. Przy-
kona) – zest. z 1 czł. od ap. lasek, 2 czł. od n. os. Piekarczyk RymSNW VII 312.

Lasek Sylwka – gw. lasek sylfka, lasek we wsi Przykona (gm. Przykona) – zest.  
z 1 czł. od ap. lasek, 2 czł. od n. os. Sylwek (: n. os. Sylwester) SSNO V 266.
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Laski – gw. losKi, wieś (gm. Przykona); łąki we wsi Milejów (gm. Kawęczyn) – od 
ap. lasek lub od ap. laska ‘leszczyna’ SW II 687.

Lasy – gw. lasy, łąki we wsi Wróblina (gm. Tuliszków) – od ap. las.
Lazurowe Wybrzeże – gw. lazurove vyb_e_e, osadnik popiołów elektrownianych 

we wsi Psary (gm. Przykona) – zest. z 1 czł. przym. lazurowe ‘niebieski, błękitny, 
modry’ USJP II 612, 2 czł. od ap. wybrzeże ‘obszar lądu przylegający do brzegu 
wód’ USJP V 233. 

Leonia – gw. leW Y Na, wieś (gm. Władysławów) – od n. os. Leon lub Leonia 
RymNMP VI 58.

Lesiska – gw. leSiska, łąki we wsi Chocim (gm. Kawęczyn) – od ap. lesisko ‘miejsce, 
na którym był poprzednio las’ SW II 720.

Leśnictwo – gw. leSNictfo, wieś (gm. Kawęczyn); pole we wsi Kowale Księże (gm. 
Turek) – od ap. leśnictwo ‘określony obszar leśny stanowiący jednostkę adminis-
tracyjną’ USJP II 629.

Leśniczówka – gw. leSNilufka, pole we wsi Kuźnica Janiszewska (gm. Brudzew) 
– od ap. leśniczówka ‘dom (zwykle w lesie) stanowiący mieszkanie i biuro leśni-
czego’ USJP II 629.

Leśnik – gw. leSNik, łąka we wsi Młyny Piekarskie (gm. Dobra) – od przym. leśny. 
Łąka znajdująca się w pobliżu lasu.

Linia – gw. LiNa, droga we wsi Boleszczyn (gm. Przykona) – od ap. linia ‘droga, 
trasa, szlak wytyczany dla pewnych środków lokomocji, połączeń’ SD IV 
148.

Linie – gw. LiNe, drogi w lesie we wsi Boleszczyn (gm. Przykona) – od ap. linia.
Linne – gw. Li-ne, wieś (gm. Dobra) – od przym. *lini (: ap. lin ‘ryba słodkowodna 

z rodziny karpiowatych’) Sstp IV 59, RymNMP VI 119.
Lipiczanka – gw. LiPilaKka, kanał/rzeka przepływająca przez wieś Żdżary (gm. 

Kawęczyn) – od n. miejsc. Lipicze w pow. sieradzkim.
Lipiny – gw. LiPiny, część wsi Kotwasice (gm. Malanów) – od ap. lipina ‘drzewa 

lipowe, lipy’ USJP II 652.
Lipowa – gw. Lipovo, łąka we wsi Krwony (gm. Brudzew) – od przym. lipowa. Łąka, 

na której rosną lipy.
Lipy – gw. Lipy, pole we wsi Ewinów (gm. Przykona); pole we wsi Chylin (gm. Wła-

dysławów) – od ap. lipa.
Lisia Woda – gw. LiSo voda, dół w lesie we wsi: Olesin, Felicjanów, Tarnowski Młyn 

(gm. Władysławów) – zest. z 1 czł. przym. lisia, 2 czł. od ap. woda. Według opo-
wiadań mieszkańców, to podmokłe miejsce w lesie, które nie wysycha, korzysta 
z niego zwierzyna.

Lisica – gw. LiSica, pole we wsi Krępa (gm. Tuliszków) – od ap. lis lub od ap. lisica.
Lisie Doły – gw. LiSe doWy, pole we wsi Trzymsze (gm. Przykona) – zest. z 1 czł. 

przym. lisi, 2 czł. od ap. dół.
Lisna – gw. Lisna, pole we wsi: Radyczyny, Młyniska (gm. Przykona) – od ap. lis.
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Lizawica – gw. LizaVica, część wsi Wróblina (gm. Tuliszków) – od n. os. Lizawa 
SSNO III 274 lub od ap. lizawica ‘lizanka, sól w kawałkach, drobna pomieszana 
z paszą lub inne rzeczy dawane bydłu do lizania’ SW II 756 lub od przym. lizawy 
‘o zwierzęciu chorym’ RymNMP VI 176.

Lniska – gw. lNiska, pole we wsi Okręglica (gm. Kawęczyn) – od ap. lnisko ‘pole po 
zebranym lnie’ USJP II 664.

Lotnisko – gw. lotNisko, pole we wsi Kuźnica Janiszewska (gm. Brudzew); pole we 
wsi Józefina (gm. Przykona) – od ap. lotnisko. W tym miejscu we wsi Józefina 
lądowały samoloty z nawozami i opryskami.

Lubojce – gw. lubozce, pole we wsi Brudzew (gm. Brudzew) – od n. os. Luboj  
(: n. os. Lubomir) SSNO III 288.

Lubyszyny – gw. lubyRyny, pola, łąki we wsi Brudzew (gm. Brudzew) – od n. os. 
*Lubysz.

Lucka – gw. lucka, pole we wsi Dąbrowa (gm. Przykona) – od n. os. Lucek (: n. os. 
Lucjan) RymSIW 250.

Luckowe – gw. luckove, pole we wsi Józefina (gm. Przykona) – od n. os. Lucek.
Łagwy – gw. Wakfy, łąki we wsi Ogorzelczyn (gm. Tuliszków) – od n. os. Łagwa 

SSNO III 308 lub od ap. łagiew, łagwa ‘naczynie podróżne do napojów sporzą-
dzane z drewna, skóry lub kruszcu; baryłka lub bukłak’ SL II 581, RymNMP 
VI 267.

Łatki – gw. WatKi, pola we wsi Bibianna (gm. Malanów) – od ap. łatka ‘przen. o ka-
wałku pola, łąki’ SW II 799.

Łaziewna – gw. WaZevno, pole we wsi Krępa (gm. Tuliszków) – od przym. łaziewna 
‘łaziebna; dotycząca łaźni, używana w łaźni’ SW II 803.

Łazy – gw. Wazy, pole we wsi Dzierzbotki (gm. Kawęczyn); pola we wsi Smaszew 
(gm. Tuliszków), gw. oWazy, łąki we wsi Głuchów (gm. Kawęczyn) – od ap. łaz 
‘miejsce po wypalonym lub wykarczowanym lesie przeznaczone pod uprawę lub 
na pastwisko’ SD III 28432. 

Łączki – gw. WYIlAi, część wsi Ugory (gm. Dobra) – od ap. łączka.
Łąka – gw. WYKka, las we wsi Stefanów (gm. Dobra) – od ap. łąka.
Łąki – gw. WYKKi, część wsi: Grąbków, Dziadowice, Dziadowice – Folwark (gm. 

Malanów) – od ap. łąka. Domy we wsiach Grąbków, Dziadowice i Dziadowice – 
Folwark znajdują się przy polnej drodze, między łąkami.

32  Inna etymologia łazów: 1. łazy ‘przejścia, poprzecinane przez gęstwinę puszczy ścieżki, które mogły 
gdzieniegdzie natrafić na golizny naturalne, zdatne do uprawy, albo też w miejscach dogodnych, mniej 
zarośniętych rozszerzały się na skutek karczunku lub wyrębu drzew i krzewów, wreszcie wypalenia 
lasu’ Łoś 113; 2. łazy ‘pierwotne miejsca w lesie, nieco niżej położone, nie zarosłe drzewami 
wysokopiennymi, rodzaj polany, gdzie się wypędza konie i bydło na łaz, łażenie, tj. pasienie’ Czub 
22; 3. łazy (: łazować ‘oczyszczać świeżo wyrobiony grunt z pniaków, krzewów i gałęzi, które palono, 
użyźniając w ten sposób grunt pod zasiew’) Galas 155; 4. łazy ‘karczowiska, rozkopy’ Oesterr 389–
392; 5. łazy ‘tereny, na których wypalano las niskopienny, zazwyczaj celem jedno- lub dwurocznej 
uprawy zboża bez pomocy pługa’ SSS 113. 
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Łąki Głuchowskie – gw. WYKKi gWuhosKe, nieużytki we wsi Głuchów (gm. Ka-
węczyn) – zest. z 1 czł. od ap. łąka, 2 czł. przym. głuchowska (: n. miejsc. Głu
chów). Zob. Głuchów.

Łąki Wolskie – gw. WYKKi volsKe, łąki we wsi Wola Piekarska (gm. Dobra) – zest. 
z 1 czł. od ap. łąka, 2 czł. przym. wolska (: n. miejsc. Wola Piekarska). Zob. Wola 
Piekarska.

Łęg – gw. W4Kk, część wsi Skęczniew (gm. Dobra) – od ap. łęg ‘podmokła łąka, naj-
częściej w dolinie rzeki lub strumienia, często porośnięta krzewami lub wikliną; 
łąka łęgowa’ USJP II 70833.

Łęg Piekarski – gw. W4Kk @ekarsAi, wieś (gm. Dobra) – zest. z 1 czł. od ap. łęg, 2 czł. 
przym. piekarski (: n. miejsc. Piekary). Zob. Piekary.

Łęg Wielki – gw. W4Kg VelKi, część wsi Sarbice, dawniej wieś (gm. Przykona) – zest. 
z 1 czł. od ap. łęg, 2 czł. przym. wielki. 

Łęgi – gw. W4KGi, pola we wsi Józefów (gm. Dobra); pole we wsi Milejów (gm. Ka-
węczyn); łąka we wsi: Dąbrowa, Józefina, Wichertów (gm. Przykona); łąki we 
wsi Felicjanów (gm. Władysławów) – od ap. łęg. 

Łęgowo – gw. W4Kgovo, dawna n. wsi Turkowice (gm. Turek) – od ap. łęg. 
Łowigóra – gw. WoVigura, pole między wsiami: Grzymiszew, Imiełków i Piętno 

(gm. Tuliszków) – złożenie z czas. łowić i ap. góra. Miejsce, gdzie można się 
przewrócić, bo jest pod górę. Zob. Łowiguz.

Łowiguz – gw. WoVigus, część wsi Grzymiszew (gm. Tuliszków) – złożenie z czas. 
łowić i ap. guz. Miejsce, gdzie można ‘złowić, nabawić się guza’. Nazwy te często 
określają karczmy RymNMP VI 376.

Łuby – gw. Wuby, część wsi Będziechów (gm. Kawęczyn); pole we wsi Żdżary (gm. 
Kawęczyn) – od ap. łuba ‘miejsce na brzegu jeziora, gdzie zażywano kąpieli’ 
SW II 821.

Łuby Małgoskie – gw. Wuby maWgosKe, część wsi Będziechów (gm. Kawęczyn) – 
zest. z 1 czł. od ap. łuba, 2 czł. przym. małgoska (: n. miejsc. Małgów w gm. 
Lisków w pow. kaliskim). 

Ług – gw. Wuk, bagno we wsi: Chocim, Żdżary (gm. Kawęczyn) – od ap. ług ‘mokra-
dło, bagno, jezioro’ SW II 823.

Ługi – gw. WuGi, pole we wsi Sarbicko (gm. Tuliszków) – od ap. ług. 
Łukasika – gw. WukaSika, pole we wsi Olszówka (gm. Przykona) – od n. os. Łukasik 

RymSNW VI 73.
Łysa Góra – gw. Wyso gura, pole, las we wsi Milejów (gm. Kawęczyn); górka w lesie 

we wsi: Leśnictwo, Głuchów (gm. Kawęczyn); wzniesienie w lesie we wsi Tar-
gówka (gm. Malanów); pagórek w lesie we wsi: Grzymiszew, w mieście Tulisz-
ków (gm. Tuliszków) – zest. z 1 czł. przym. łysa, 2 czł. od ap. góra.

33  Por. K. Zierhoffer, Formowanie się nazewnictwa od terminów topograficznych na przykładzie wyrazu 
„łęg”, Wrocław 1986.
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Łysa Górka – gw. Wyso gurka, pole we wsi Brudzyń (gm. Brudzew) – zest. z 1 czł. 
od przym. łysa, 2 czł. od ap. górka. 

Maćkówki – gw. maCkufKi, pola, łąki we wsi Miłkowice (gm. Dobra) – od n. os. 
Maciek (: n. os. Maciej) SSNO III 356.

Mady – gw. mady, pole we wsi Kaczki Plastowe (gm. Przykona) – od ap. mada ‘gleba 
powstała w wyniku osadzania ilastych i organicznych substancji w czasie wyle-
wu rzeki, zwykle bardzo żyzna’ USJP II 728.

Majorat – gw. majorat, część wsi Boleszczyn (gm. Przykona) – od ap. majorat 
‘sposób dziedziczenia własności ziemskiej, według której cały majątek zmar-
łego przechodzi na najstarszego syna lub najbliższego krewnego’ USJP II 
737–738.

Makówkowego – gw. makufkov4go, pole we wsi Przykona (gm. Przykona) – od  
n. os. Makówka RymSNW VI 141.

Maksymów – gw. maksymuf, część wsi Bądków Pierwszy (gm. Przykona) – od  
n. os. Maksym SSNO III 369.

Malanów – gw. malanuf, wieś (gm. Malanów) – od n. os. Malan SSNO III 369.
Malinie – gw. maLiNe, część wsi Polichno (gm. Władysławów) – od ap. malinie 

‘gąszcz malin’ SGP III 103.
Mała Bibianna – gw. maWo BiBia-na, część wsi Bibianna (gm. Malanów) – zest.  

z 1 czł. przym. mała, 2 czł. od n. miejsc. Bibianna. Zob. Bibianna.
Mała Kolonia – gw. maWo kolYNa, część wsi Kowale Księże (gm. Turek) – zest.  

z 1 czł. przym. mała, 2 czł. od ap. kolonia. Zob. Kolonia.
Mała Wieś – gw. maWo VeS, część wsi Kowale Księże (gm. Turek) – zest. z 1 czł. 

przym. mała, 2 czł. od ap. wieś.
Małachowskiego – gw. maWahosKigo, pole we wsi Boleszczyn (gm. Przykona) – od 

n. os. Małachowski RymSNW VI 160.
Małe – gw. maWe, łąka we wsi Marianów (gm. Kawęczyn) – od przym. małe.
Małoszyn – gw. maWoRyn, dawniej n. wsi Małoszyna (gm. Władysławów) – od  

n. os. Małosz.
Małoszyna – gw. maWoRyna, wieś, dawniej Małoszyn (gm. Władysławów) – od  

n. os. Małosz SSNO III 387, RymNMP VI 493.
Mały Cisew – gw. maWy Cisef, część wsi Cisew (gm. Turek) – zest. z 1 czł. przym. 

mały, 2 czł. od n. miejsc. Cisew. Zob. Cisew.
Mały Paluszek – gw. maWy paluRek, część wsi Gadowskie Holendry (gm. Tulisz-

ków) – zest. z 1 czł. przym. mały, 2 czł. od n. miejsc. Paluszek. Zob. Paluszek.
Mały Zygmuntówek – gw. maWy zygmuntuvek, część wsi Zygmuntówek (gm. Ma-

lanów) – zest. z 1 czł. przym. mały, 2 czł. od n. miejsc. Zygmuntówek. Zob. Zyg
muntówek.

Manhatan – gw. m†hatan, część wsi Dziadowice (gm. Malanów) – od n. miejsc. 
Manhattan 1. ‘okręg w Nowym Jorku, w którym znajdują się liczne atrakcje 
turystyczne oraz centrum finansowe (Wall Street), najdroższa dzielnica Nowego 
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Jorku’ SNG 176–177, 2. ‘dzielnica zabudowana nowoczesnymi, wysokimi bu-
dynkami’ Rutk 146. Część wsi bardzo biedna, do której trzeba dojechać żwirową 
drogą, znajdują się tam ziemie najgorszej klasy – nazwa ironiczna.

Marcinów – gw. morCinuf, wieś (gm. Kawęczyn) – od n. os. Marcin SSNO III 395.
Marcjanów – gw. marmzanuf, wieś (gm. Kawęczyn) – od n. os. Marcjan SSNO III 

399 lub n. os. Marcjanna RymNMP VI 514.
Marcjanówek – gw. marmzanuvek, część wsi Marcjanów (gm. Kawęczyn) – od  

n. miejsc. Marcjanów.
Marczyńskiego – gw. marlyqsKigo, pole we wsi Młyniska (gm. Przykona) – od  

n. os. Marczyński RymSNW III 196.
Marianowo – gw. maRjanovo, dawniej n. wsi Mariantów (gm. Władysławów) – od 

n. os. Marian RymSIW 268.
Marianów – gw. maRjanuf, wieś (gm. Kawęczyn); pole we wsi Janiszew (gm. Bru-

dzew) – od n. os. Marian.
Marianów – Kolonia – gw. maRjanuf kolYNa, wieś (gm. Kawęczyn) – zest. z 1 czł. 

od n. miejsc. Marianów, 2 czł. od ap. kolonia. Zob. Kolonia.
Mariantów – gw. maRjantuf, wieś, dawniej Maryanowo (gm. Władysławów) – od  

n. os. *Mariant (: n. os. Marian) RymSIW 268.
Marulew – gw. marulef, wieś (gm. Brudzew) – od n. os. Marul SSNO III 410.
Marulewek – gw. marul4vek, część wsi Bratuszyn (gm. Brudzew) – od n. miejsc. 

Marulew. 
Marysieńka – gw. marySiLka, część wsi Grąbków (gm. Malanów) – od n. os. Mary

sieńka (: n. os. Maria) SSNO III 412.
Massofy – gw. masofy, pole we wsi Sarbice (gm. Przykona) – od n. os. Massofa 

RymSNW VI 230.
Maślaczka – gw. maSlolka, część miasta Tuliszków (gm. Tuliszków) – od ap. maś-

lak. Dawniej w miejscu tym znajdował się zagajnik, w którym rosły maślaki.
Mechniówka – gw. mehNufka, część wsi Zagaj, dawniej wieś (w źródłach pojawiają 

się zapisy: Miechniówka, Machniówka, Michniówka, gm. Dobra); pole we wsi 
Józefów (gm. Dobra); część lasu we wsi Ewinów (gm. Przykona) – od n. os. Mich
nia (: n. os. Michał) SSNO III 456.

Michalaka – gw. Mihaloka, pole we wsi: Przykona, Wichertów (gm. Przykona) – od 
n. os. Michalak RymSNW VI 315.

Michalin – gw. MihaLin, pole we wsi Turkowice (gm. Turek) – od n. os. Michał 
SSNO III 452.

Michalskiego – gw. MihalsKigo, pole we wsi Bądków Pierwszy (gm. Przykona) – od 
n. os. Michalski RymSNW VI 317.

Mieczysławów – gw. MelysWavuf, część wsi Miłaczewek (gm. Malanów) – od n. os. 
Mieczysław RymSIW 282.

Miedze – gw. Mere, pole we wsi Dąbrowa (gm. Przykona) – od ap. miedza ‘wąski pas 
niezaoranej ziemi, rozgraniczający pola uprawne’ USJP II 837.
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Mieszczanka – gw. MeRlYKka, pola, łąka we wsi Skarżyn (gm. Kawęczyn) – od  
n. os. Mieszczanek RymSNW VI 342.

Mieszczanki – gw. MeRlYKKi, pole we wsi Skarżyn – Kolonia (gm. Malanów) – od 
n. os. Mieszczanek.

Mietlonki – gw. MetlYKKi, pole we wsi Milinów (gm. Władysławów) – od ap. miet
lonka ‘inaczej mietlica: rodzaj rośliny z rodziny traw, z której wyplata się koszy-
ki’ SW II 967. Zob. Witlonki.

Między Drogami – gw. Minry drogaMi, pole we wsi Kuźnica Janiszewska (gm. 
Brudzew) – wyr. przyim. z 1 czł. przyim. między, 2 czł. od ap. droga.

Między Gwoździe – gw. Minry gvoZve, pole we wsi Tarnowa (gm. Tuliszków) – wyr. 
przyim. z 1 czł. przyim. między, 2 czł. od ap. gwóźdź. Dawniej w tym miejscu rósł 
las, który został wycięty i sprzedany.

Między Lasami – gw. Minry lasaMi, pole we wsi Przyborów (gm. Władysławów) – 
wyr. przyim. z 1 czł. przyim. między, 2 czł. od ap. las.

Między Młyny – gw. Minry mWyny, pole w mieście Tuliszków (gm. Tuliszków) – 
wyr. przyim. z 1 czł. przyim. między, 2 czł. od ap. młyn.

Międzylesie – gw. MinryleSe, wieś (gm. Władysławów) – od ap. *międzylesie ‘teren 
położony między lasami’ RymNMP VII 98.

Mikołajew – gw. MikoWajef, część wsi Międzylesie, dawniej wieś (gm.  Władysła-
wów) – od n. os. Mikołaj SSNO III 490.

Mikosikówka – gw. MikoSikufka, łąka we wsi Ogorzelczyn (gm. Tuliszków) – od  
n. os. Mikosik RymSNW VI 358.

Mikulice – gw. MikuLice, wieś (gm. Dobra) – od n. os. Mikulec SSNO III 503.
Milejów – gw. Milejuf, wieś (gm. Kawęczyn) – od n. os. Milej SSNO III 507.
Milinów – gw. MiLinuf, Milanuf, wieś (gm. Władysławów) – od n. os. Milin SSNO 

III 509.
Miłaczew – gw. MiWalef, wieś (gm. Malanów) – od n. os. Miłacz SSNO III 510.
Miłaczew – Kolonia – gw. MiWalef kolYNa, wieś (gm. Malanów) – zest. z 1 czł. od 

n. miejsc. Miłaczew, 2 czł. od ap. kolonia. Zob. Kolonia.
Miłaczewek – gw. MiWal4vek, wieś (gm. Malanów) – od n. miejsc. Miłaczew. 
Miłaczewskie Lasy – gw. MiWalesKe lasy, lasy we wsi Skarżyn (gm. Kawęczyn) – 

zest. z 1 czł. przym. miłaczewski (: n. miejsc. Miłaczew), 2 czł. od ap. las.
Miłaczewskie Młyny – gw. MiWalesKe mWyny, część wsi Skarżyn – Kolonia (gm. 

Malanów) – zest. z 1 czł. przym. miłaczewski (: n. miejsc. Miłaczew), 2 czł. od 
ap. młyn. 

Miłkowice – gw. HiWko1ice, wieś (gm. Dobra) – od n. os. Miłko (Miłek) SSNO III 
511.

Minkwiczew – gw. MiKkFilef, część wsi Przyborów (gm. Władysławów) – od n. os. 
Minkwicz SSNO III 518.

Misiakowe – gw. MiSokove, pole we wsi Radyczyny (gm. Przykona) – od n. os. Mi
siak RymSNW VI 387.
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Misiek – gw. MiSek, część wsi Sarbicko (gm. Tuliszków) – od n. os. Misiek RymSNW 
VI 388 lub od ap. misiek.

Miśkowe – gw. MiSkove, pole we wsi Przykona (gm. Przykona) – od n. os. Misiek.
Mizerka – gw. Mizerka, las we wsi Stawki (gm. Dobra); las we wsi Ewinów (gm. 

Przykona) – od ap. mizera ‘bieda, nędza’ SW II 1003.
Młodzianów – gw. mWovanuf, wieś (gm. Kawęczyn) – od n. os. Młodzian SSNO III 536.
Młynarska – gw. mWynarsko, droga we wsi Ruda (gm. Tuliszków) – od przym. 

młynarska.
Młyniska – gw. mWyNiska, wieś (gm. Przykona) – od ap. młynisko.
Młyniskie Pola – gw. mWyNisKe pola, pola we wsi Młyniska (gm. Przykona) – zest. 

z 1 czł. przym. młyniskie (: n. miejsc. Młyniska), 2 czł. od ap. pole.
Młynisko – gw. mWyNisko, pola we wsi Sarbicko (gm. Tuliszków) – od ap. młynisko 

‘miejsce, gdzie uprzednio znajdował się młyn’ SD IV 771.
Młyny Piekarskie – gw. mWyny PekarsKe, część wsi Stawki (gm. Dobra) – zest.  

z 1 czł. od ap. młyn, 2 czł. przym. piekarski (: n. miejsc. Piekary). Zob. Piekary.
Młyny Strachockie – gw. mWyny strahocKe, wieś (gm. Dobra) – zest. z 1 czł. od ap. 

młyn, 2 czł. przym. strachocki (: n. miejsc. Strachocice). Zob. Strachocice.
Młyńska Droga – gw. mWyqsko droga, droga we wsi Nowy Czachulec (gm. Ka-

węczyn) – zest. z 1 czł. przym. młyńska, 2 czł. od ap. droga. Droga prowadząca 
do młyna.

Moczydła – gw. molydWa, wieś (gm. Dobra); łąka we wsi: Boleszczyn, Trzymsze, 
Wichertów (gm. Przykona) – od ap. moczydło. 

Moczydło – gw. molydWo, łąka we wsi Dąbrowa (gm. Przykona) – od ap. moczydło 
1. ‘mokradło, bagno, bajoro’ SW II 1024, 2. ‘miejsce, gdzie się len moczy’ SGPK 
III 178. 

Moczyska – gw. molyska, pole we wsi Sarbicko (gm. Tuliszków) – od ap. moczysko 
‘moczar, moczydło’ SW II 1024.

Mogiły – gw. moGiWy, dawniej cmentarz ewangelicki, obecnie pole we wsi Rogów 
(gm. Przykona) – od ap. mogiła ‘miejsce w ziemi, w którym jest chowany zmarły; 
grób’ USJP II 905.

Mokradła – gw. mokradWa, pole we wsi Chrapczew (gm. Dobra); łąka we wsi 
Trzymsze (gm. Przykona) – od ap. mokradło ‘grząski, podmokły teren; grzęza-
wisko, trzęsawisko, bagno’ USJP II 905.

Moras/Moraz – gw. moras, pole we wsi Długa Wieś (gm. Dobra) – od n. os. Moras 
lub Moraz RymSNW VI 442.

Morga – gw. morga, pole we wsi: Marcjanów, Nowy Czachulec, Żdżary (gm. Ka-
węczyn); pole we wsi Miłaczew – Kolonia (gm. Malanów) – od ap. morga ‘miara 
powierzchni ziemi, którą można zaorać w ciągu przedpołudnia; w różnych pań-
stwach różnej wielkości; w Polsce około 5600 m2’ USJP II 922.

Morgi – gw. morGi, część wsi Feliksów (gm. Malanów); część wsi Turkowice 
(gm. Turek); część wsi Russocice (gm. Władysławów); pole we wsi: Kozubów, 
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Podłużyce (gm. Brudzew); pole we wsi Skarżyn (gm. Kawęczyn); pole we wsi: 
Bibianna, Feliksów, Grąbków, Poroże (gm. Malanów); pole we wsi: Boleszczyn, 
Kaczki Plastowe, Paulinów, Psary, Radyczyny, Sarbice, Trzymsze (gm. Przyko-
na); pole we wsi: Budy Słodkowskie, Kowale Księże, Turkowice (gm. Turek); 
pole we wsi: Kuny, Stefania (gm. Władysławów) – od ap. morga.

Morgi Feliksowskie – gw. morGi feLiksosKe, pole we wsi Feliksów (gm. Malanów) 
– zest. z 1 czł. od ap. morga, 2 czł. przym. feliksowska (: n. miejsc. Feliksów). 
Zob. Feliksów.

Moskwa – gw. moskfa, część wsi Dzierzbotki (gm. Kawęczyn) – od n. miejsc. Mos
kwa SNG 194. Część wsi liczy trzy zabudowania, których mieszkańcy noszą na-
zwisko Rusek.

Mostek – gw. mostek, pole w mieście Tuliszków (gm. Tuliszków) – od ap. mostek.
Mostek Zagłobiny – gw. mosteg zagWoBiny, łąka we wsi Młyniska (gm. Przykona) 

– zest. z 1 czł. od ap. mostek, 2 czł. od n. os. Zagłoba (forma żeńska Zagłobina 
≤ żona Zagłoby) RymSNW X 400.

Muchlin – gw. muhLin, część wsi Obrzębin, dawniej Muchnia (gm. Turek) – od n. os. 
Muchla SSNO III 583.

Muchtów – gw. muhtuf, część wsi Marianów – Kolonia (gm. Kawęczyn) – od n. os. 
Muchta SSNO III 583.

Mularkowe – gw. mularkove, pole we wsi: Gąsin, Przykona (gm. Przykona) – od 
n. os. Mularek RymSNW VI 486.

Murowany Dąb – gw. murovany dYmp, dąb we wsi Ruda (gm. Tuliszków) – zest.  
z 1 czł. przym. murowany, 2 czł. od ap. dąb. Zniszczone części dębu zostały zabe-
tonowane, aby uchronić je przed próchnicą.

Mursze – gw. murRe, pole we wsi Izabelin (gm. Brudzew) – od ap. mursz ‘gleba typu 
bagiennego powstała z odwodnionych torfów; gleba murszowata’ USJP II 948.

Myszkowice – gw. myRkoVice, część wsi Gozdów (gm. Kawęczyn) – od n. os. Mysz
ka SSNO III 590.

Na Babci – gw. na bapCi, pole we wsi Smulsko (gm. Przykona) – wyr. przyim.  
z 1 czł. przyim. na, 2 czł. od ap. babcia.

Na Bagnach – gw. na bagnah, pole we wsi Koźmin (gm. Brudzew) – wyr. przyim.  
z 1 czł. przyim. na, 2 czł. od ap. bagno.

Na Bierzmie – gw. na Bi_Me, pole we wsi Olimpia (gm. Brudzew) – wyr. przyim.  
z 1 czł. przyim. na, 2 czł. od n. miejsc. Bierzmo. Zob. Bierzmo.

Na Błotku – gw. na bWotku, pole we wsi Kwiatków (gm. Brudzew) – wyr. przyim.  
z 1 czł. przyim. na, 2 czł. od ap. błotko.

Na Bogusiowym – gw. na boguSovym, łąka we wsi Dzierzbotki (gm. Kawęczyn) – 
wyr. przyim. z 1 czł. przyim. na, 2 czł. od n. os. Boguś (: n. os. Bogdan) SSNO 
I 196.

Na Bombie – gw. na bYmBe, łąka we wsi Ogorzelczyn (gm. Tuliszków) – wyr. przyim. 
z 1 czł. przyim. na, 2 czł. od ap. bomba. Zob. Bomba.
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Na Boru – gw. na boru, pole we wsi Młyniska (gm. Przykona) – wyr. przyim. z 1 czł. 
przyim. na, 2 czł. od ap. bór.

Na Brudzewie – gw. na brureVe, pole we wsi Tarnowa (gm. Brudzew) – wyr. przyim.  
z 1 czł. przyim. na, 2 czł. od n. miejsc. Brudzew. Zob. Brudzew.

Na Budach – gw. na budah, pole we wsi Psary (gm. Przykona) – wyr. przyim. z 1 czł. 
przyim. na, 2 czł. od n. miejsc. Budy. Zob. Budy.

Na Cegielni – gw. na ceGelNi, część wsi Kowale Pańskie (gm. Kawęczyn); pole we 
wsi Piekary (gm. Dobra) – wyr. przyim. z 1 czł. przyim. na, 2 czł. od ap. cegielnia. 
Zob. Cegielnia.

Na Cichowie – gw. na CihoVe, pole we wsi Janów (gm. Brudzew) – wyr. przyim.  
z 1 czł. przyim. na, 2 czł. od n. miejsc. Cichów. Zob. Cichów.

Na Cyplu – gw. na cyplu, pole we wsi Gąsin (gm. Przykona) – wyr. przyim. z 1 czł. 
przyim. na, 2 czł. od ap. cypel. Zob. Cypel.

Na Dąbrowicę – gw. na dYmbroVice, droga we wsi Boleszczyn (gm. Przykona) 
– wyr. przyim. z 1 czł. przyim. na, 2 czł. od n. miejsc. Dąbrowica. Zob. Dąbro
wica.

Na Dąbrowniku – gw. na dYmbrovNiku, pole we wsi Marianów – Kolonia (gm. 
Kawęczyn) – wyr. przyim. z 1 czł. przyim. na, 2 czł. od ap. dąbrownik. Zob. 
Dąbrownik.

Na Dębach – gw. na d4mbah, pole we wsi Józefina (gm. Przykona); pole we wsi Fe-
licjanów (gm. Władysławów) – wyr. przyim. z 1 czł. przyim. na, 2 czł. od ap. dąb.

Na Dębinie – gw. na d4mBiNe, pole we wsi Żdżary (gm. Kawęczyn) – wyr. przyim.  
z 1 czł. przyim. na, 2 czł. od ap. dębina.

Na Dołach – gw. na doWah, łąka we wsi Grabowiec (gm. Tuliszków); łąki we wsi Ka-
mionka (gm. Władysławów) – wyr. przyim. z 1 czł. przyim. na, 2 czł. od ap. dół.

Na Dołku – gw. na doWku, pole we wsi Jabłonna (gm. Władysławów) – wyr. przyim.  
z 1 czł. przyim. na, 2 czł. od ap. dołek.

Na Działkach – gw. na voWkah, pole, lasy we wsi Skarbki (gm. Władysławów) – wyr. 
przyim. z 1 czł. przyim. na, 2 czł. od ap. działka.

Na Działku – gw. na voWku, pole we wsi Psary (gm. Przykona) – wyr. przyim. z 1 czł. 
przyim. na, 2 czł. od ap. działek.

Na Foluszu – gw. na foluRu, pole we wsi Chrapczew (gm. Dobra) – wyr. przyim.  
z 1 czł. przyim. na, 2 czł. od ap. folusz. Zob. Folusz.

Na Garnkach – gw. na gorkah, pole we wsi Gąsin (gm. Przykona) – wyr. przyim.  
z 1 czł. przyim. na, 2 czł. od ap. garnek.

Na Głowach – gw. na gWovah, pole we wsi Janów (gm. Brudzew) – wyr. przyim.  
z 1 czł. przyim. na, 2 czł. od n. miejsc. Głowy. Zob. Głowy.

Na Golicy – gw. na goLicy, pole we wsi Piekary (gm. Dobra) – wyr. przyim. z 1 czł. 
przyim. na, 2 czł. od n. miejsc. Golica. Zob. Golica.

Na Golimówkę – gw. na goLimufke, pole we wsi Linne (gm. Dobra) – wyr. przyim. 
z 1 czł. przyim. na, 2 czł. od n. miejsc. Golimówka. Zob. Golimówka.
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Na Gozdach – gw. na gozdah, łąka we wsi Dzierzbotki (gm. Kawęczyn) – wyr. przyim. 
z 1 czł. przyim. na, 2 czł. od ap. gozd. Zob. Gozd.

Na Górach – gw. na gurah, pole we wsi Olimpia (gm. Brudzew); pole we wsi 
Dzierzbotki (gm. Kawęczyn); pole we wsi Dryja (gm. Tuliszków); pole we wsi 
Radyczyny (gm. Przykona); pole we wsi Słodków (gm. Turek); łąki we wsi 
Cichów (gm. Brudzew); las we wsi Chocim (gm. Kawęczyn); las we wsi: Gra-
bowiec, Kiszewy (gm. Tuliszków) – wyr. przyim. z 1 czł. przyim. na, 2 czł. od 
ap. góra.

Na Górach Przespolewskich – gw. na góra, pRespolesKih, pole we wsi Poroże (gm. 
Malanów) – wyr. przyim. z 1 czł. przyim. na, 2 czł. od ap. góra, 3 czł. przym. 
przespolewska (: n. miejsc. Przespolew). Pole znajdujące się na wzniesieniach, 
graniczące ze wsią Przespolew w gm. Ceków w pow. kaliskim.

Na Górce – gw. na gurce, część wsi Dziadowice (gm. Malanów); pole we wsi: Bąd-
ków Drugi, Boleszczyn, Kaczki Plastowe (gm. Przykona); pole we wsi: Kaczki 
Średnie, Szadów Pański (gm. Turek); pole we wsi Międzylesie (gm. Władysła-
wów) – wyr. przyim. z 1 czł. przyim. na, 2 czł. od ap. górka.

Na Górkach – gw. na gurkah, pole, las we wsi Krępa (gm. Tuliszków); las we wsi 
Stawki (gm. Dobra) – wyr. przyim. z 1 czł. przyim. na, 2 czł. od ap. górka.

Na Górze – gw. na gu_e, pole we wsi Przyborów (gm. Władysławów) – wyr. przyim.  
z 1 czł. przyim. na, 2 czł. od ap. góra.

Na Granicy – gw. na graNicy, pole we wsi Ewinów (gm. Przykona) – wyr. przyim.  
z 1 czł. przyim. na, 2 czł. od ap. granica.

Na Grobli – gw. na grobLi, pole we wsi Gąsin (gm. Przykona) – wyr. przyim. z 1 czł. 
przyim. na, 2 czł. od ap. grobla. 

Na Grzelakowym – gw. na g_elokovym, pole we wsi Milejów (gm. Kawęczyn) – 
wyr. przyim. z 1 czł. przyim. na, 2 czł. od n. os. Grzelak RymSNW III 563.

Na Grzębie – gw. na g_4mPe, pole we wsi Krwony (gm. Brudzew) – wyr. przyim.  
z 1 czł. przyim. na, 2 czł. od ap. grzęba. Zob. Grzęby.

Na Hektarach – gw. na hektarah, pole we wsi Dąbrowa (gm. Przykona) – wyr. przyim. 
z 1 czł. przyim. na, 2 czł. od ap. hektar.

Na Hubach – gw. na hubah, część wsi Leśnictwo (gm. Kawęczyn) – wyr. przyim.  
z 1 czł. przyim. na, 2 czł. od ap. huba. Zob. Huba.

Na Jabłonce – gw. na jabWYnce, pole we wsi Żeronice (gm. Dobra); pole we wsi 
Boleszczyn (gm. Przykona) – wyr. przyim. z 1 czł. przyim. na, 2 czł. od n. miejsc. 
Jabłonka. Zob. Jabłonka.

Na Jamie – gw. na jaMe, pole we wsi Przyborów (gm. Władysławów) – wyr. przyim.  
z 1 czł. przyim. na, 2 czł. od ap. jama.

Na Jońskiego – gw. na joqsKigo, pole we wsi Psary (gm. Przykona) – wyr. przyim.  
z 1 czł. przyim. na, 2 czł. od n. os. Joński RymSNW IV 382.

Na Kaczce – gw. na kalce, pole we wsi Boleszczyn (gm. Przykona) – wyr. przyim.  
z 1 czł. przyim. na, 2 czł. od n. miejsc. Kaczka. Zob. Kaczka.
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Na Kaczkach – gw. na kalkah, pole we wsi Kowale Księże (gm. Turek) – wyr. przyim. 
z 1 czł. przyim. na, 2 czł. od n. miejsc. Kaczki (Średnie). Zob. Kaczki Średnie.

Na Kanale – gw. na kanale, pole we wsi Rzechta (gm. Dobra) – wyr. przyim. z 1 czł. 
przyim. na, 2 czł. od ap. kanał.

Na Karczmie – gw. na karlMe, pole we wsi Ewinów (gm. Przykona) – wyr. przyim.  
z 1 czł. przyim. na, 2 czł. od ap. karczma.

Na Kicie – gw. na KiCe, pole we wsi Miłaczew (gm. Malanów) – wyr. przyim. z 1 czł. 
przyim. na, 2 czł. od ap. kita.

Na Kiełku – gw. na KeWku, pole we wsi Trzymsze (gm. Przykona) – wyr. przyim.  
z 1 czł. przyim. na, 2 czł. od ap. kiełek.

Na Kircholu – gw. na Kirholu, pole we wsi pole Krępa (gm. Tuliszków) – wyr. przyim. 
z 1 czł. przyim. na, 2 czł. od ap. kirchof. Zob. Kirchol.

Na Klinie – gw. na kLiNe, pole we wsi Brudzew (gm. Brudzew); pole we wsi Chocim 
(gm. Kawęczyn); pole we wsi Przykona (gm. Przykona); pole we wsi Szadów 
Pański (gm. Turek) – wyr. przyim. z 1 czł. przyim. na, 2 czł. od ap. klin.

Na Kociatach – gw. na koCatah, pole we wsi Boleszczyn (gm. Przykona) – wyr. 
przyim. z 1 czł. przyim. na, 2 czł. od n. miejsc. Kociaty. Zob. Kociaty.

Na Kolnicy – gw. na kolNicy, pole we wsi Brudzyń (gm. Brudzew) – wyr. przyim.  
z 1 czł. przyim. na, 2 czł. od n. miejsc. Kolnica. Zob. Kolnica.

Na Kolonii – gw. na kolYNi, pole we wsi: Radyczyny, Wichertów (gm. Przykona) – 
wyr. przyim. z 1 czł. przyim. na, 2 czł. od ap. kolonia. Zob. Kolonia.

Na Kopalni – gw. na kopalNi, pole we wsi Psary (gm. Przykona) – wyr. przyim. 
z 1 czł. przyim. na, 2 czł. od ap. kopalnia.

Na Kopalnię – gw. na kopalNe, droga we wsi: Józefina, Psary (gm. Przykona) – wyr. 
przyim. z 1 czł. przyim. na, 2 czł. od ap. kopalnia.

Na Kordowni – gw. na kordovNi, pole we wsi Kuźnica Janiszewska (gm. Brudzew) – 
wyr. przyim. z 1 czł. przyim. na, 2 czł. od n. miejsc. Kordownia. Zob. Kordownia.

Na Kowalach – gw. na kovolah, pole we wsi Siedliska (gm. Kawęczyn) – wyr. przyim.  
z 1 czł. przyim. na, 2 czł. od n. miejsc. Kowale (Pańskie). Zob. Kowale Pań
skie.

Na Kozaczyźnie – gw. na kozalyZNe, część wsi Będziechów (gm. Kawęczyn) – 
wyr. przyim. z 1 czł. przyim. na, 2 czł. od n. ludności kozaczyzna ‘ludność, która 
żyła dawniej w ustroju wspólnoty wojskowo-rolniczej w południowo-wschodniej 
Ukrainie’ SD III 1075.

Na Krzyżówkach – gw. na kRy_ufkah, las we wsi Głogowa (gm. Władysławów) – 
wyr. przyim. z 1 czł. przyim. na, 2 czł. od ap. krzyżówka. Las znajduje się tuż przy 
skrzyżowaniu dróg. Zob. Krzyżówka.

Na Książka – gw. na kS0Rka, pole we wsi Boleszczyn (gm. Przykona) – wyr. przyim.  
z 1 czł. przyim. na, 2 czł. od n. os. Książek RymSNW V 354.

Na Księżym – gw. na kSQ_ym, pole we wsi Wichertów (gm. Przykona) – wyr. przyim.  
z 1 czł. przyim. na, 2 czł. od przym. księże.
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Na Lesie – gw. na leSe, pole we wsi: Chrapczew, Skęczniew (gm. Dobra) – wyr. 
przyim. z 1 czł. przyim. na, 2 czł. od ap. las.

Na Łąkach – gw. na WYKkah, łąka we wsi: Boleszczyn, Dąbrowa, Młyniska, Smulsko 
(gm. Przykona) – wyr. przyim. z 1 czł. przyim. na, 2 czł. od ap. łąka.

Na Łąki – gw. na WY K Ki, droga we wsi Józefina (gm. Przykona) – wyr. przyim.  
z 1 czł. przyim. na, 2 czł. od ap. łąka.

Na Łęgu – gw. na W4Kgu, łąka we wsi Młyniska (gm. Przykona) – wyr. przyim.  
z 1 czł. przyim. na, 2 czł. od ap. łęg. Zob. Łęg.

Na Marulewie – gw. na marul4Ve, pole we wsi Brudzyń (gm. Brudzew) – wyr. przyim. 
z 1 czł. przyim. na, 2 czł. od n. miejsc. Marulew. Zob. Marulew.

Na Milejowie – gw. na MilejeVe, pole we wsi Wojciechów (gm. Kawęczyn) – wyr. 
przyim. z 1 czł. przyim. na, 2 czł. od n. miejsc. Milejów. Zob. Milejów.

Na Młynie – gw. na mWyNe, pole we wsi Rogów (gm. Przykona) – wyr. przyim.  
z 1 czł. przyim. na, 2 czł. od ap. młyn.

Na Mordze – gw. na morre, pole we wsi Brudzew (gm. Brudzew) – wyr. przyim.  
z 1 czł. przyim. na, 2 czł. od ap. morga. Zob. Morgi.

Na Morgach – gw. na morgah, pole we wsi Józefina (gm. Przykona) – wyr. przyim.  
z 1 czł. przyim. na, 2 czł. od ap. morga.

Na Niemcu – gw. na Nimcu, pole we wsi Dryja (gm. Tuliszków) – wyr. przyim.  
z 1 czł. przyim. na, 2 czł. od n. narod. Niemiec.

Na Niwie – gw. na NiVe, pole we wsi Skarżyn (gm. Kawęczyn) – wyr. przyim. z 1 czł. 
przyim. na, 2 czł. od ap. niwa. Zob. Niwa.

Na Nizinach – gw. na NiZinah, pole we wsi Chrapczew (gm. Dobra) – wyr. przyim.  
z 1 czł. przyim. na, 2 czł. od ap. nizina.

Na Numerku – gw. na numerku, pole we wsi Wola Piekarska (gm. Dobra); pola we 
wsi Kawęczyn (gm. Kawęczyn) – wyr. przyim. z 1 czł. przyim. na, 2 czł. od ap. 
numerek.

Na Okopie – gw. na WokoPe, pole we wsi Tokary (gm. Kawęczyn) – wyr. przyim. 
z 1 czł. przyim. na, 2 czł. od ap. okop.

Na Okrągłym – gw. na WokrYKgWym, pole we wsi Boleszczyn (gm. Przykona) – wyr. 
przyim. z 1 czł. przyim. na, 2 czł. przym. okrągłe.

Na Okręt – gw. na Wokr4nt, droga we wsi Tarnowa (gm. Tuliszków) – wyr. przyim. 
z 1 czł. przyim. na, 2 czł. od ap. okręt. Droga pełna zakrętów.

Na Olędrach – gw. na Wol4ndrah, pole we wsi Żdżary (gm. Kawęczyn) – wyr. przyim.  
z 1 czł. przyim. na, 2 czł. od n. osadnika Olęder. Zob. Olędry.

Na Olsze – gw. na WolRe, pole we wsi Żeroniczki (gm. Przykona) – wyr. przyim.  
z 1 czł. przyim. na, 2 czł. od ap. olsza ‘olcha’ USJP III 211.

Na Padołku – gw. na podoWku, pole we wsi: Józefina, Przykona (gm. Przykona) 
– wyr. przyim. z 1 czł. przyim. na, 2 czł. od ap. padołek ‘padół, teren, miejsce 
położone nisko, niżej od otaczającego je terenu; nizina, dolina, wąwóz’ USJP 
III 325.
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Na Pańskim – gw. na paqsKim, łąka we wsi Żeroniczki (gm. Przykona) – wyr. przyim.  
z 1 czł. przyim. na, 2 czł. od przym. pańskie.

Na Parceli – gw. na parceLi, pole we wsi Krwony (gm. Brudzew); pole we wsi Bąd-
ków Drugi (gm. Przykona) – wyr. przyim. z 1 czł. przyim. na, 2 czł. od ap. par
cela. Zob. Parcela.

Na Pastwiskach – gw. na pastFiskah, pole we wsi Gąsin (gm. Przykona) – wyr. przyim.  
z 1 czł. przyim. na, 2 czł. od ap. pastwisko.

Na Piachach – gw. na Pohah, pole we wsi Gąsin (gm. Przykona) – wyr. przyim.  
z 1 czł. przyim. na, 2 czł. od ap. piach.

Na Piachu – gw. na Pohu, pole we wsi Sarbice (gm. Przykona) – wyr. przyim. z 1 czł. 
przyim. na, 2 czł. od ap. piach.

Na Piaskach – gw. na Poskah, pole we wsi Smulsko (gm. Przykona); pole we wsi 
Felicjanów (gm. Władysławów) – wyr. przyim. z 1 czł. przyim. na, 2 czł. od ap. 
piasek.

Na Podarku – gw. na podarku, pole we wsi Potworów (gm. Dobra) – wyr. przyim.  
z 1 czł. przyim. na, 2 czł. od ap. podarek. 

Na Podrębiskach – gw. na podr4mBiskah, pole we wsi Gąsin (gm. Przykona) – wyr. 
przyim. z 1 czł. przyim. na, 2 czł. od ap. podrębisko. Zob. Podrębiska.

Na Poprzeczkach – gw. na popR4lkah, pole we wsi Cichów (gm. Brudzew) – wyr. 
przyim. z 1 czł. przyim. na, 2 czł. od ap. poprzeczka. Zob. Poprzeczki.

Na Porębie – gw. na por4mBe, pole we wsi Nowy Świat (gm. Kawęczyn) – wyr. 
przyim. z 1 czł. przyim. na, 2 czł. od ap. poręba. Zob. Poręba.

Na Posokę – gw. na posoke, droga we wsi Radyczyny (gm. Przykona) – wyr. przyim. 
z 1 czł. przyim. na, 2 czł. od n. miejsc. Posoka. Zob. Posoka.

Na Pradze – gw. na prare, pole we wsi Boleszczyn (gm. Przykona) – wyr. przyim.  
z 1 czł. przyim. na, 2 czł. od czas. prażyć ‘wypalać lasy dla uzyskania ziemi ornej’ 
SENGP 164.

Na Przedziałkach – gw. na pRevoWkah, pole we wsi Milejów (gm. Kawęczyn) – wyr. 
przyim. z 1 czł. przyim. na, 2 czł. od ap. przedziałek. Zob. Przedziałki.

Na Przydziałkach – gw. na pRyvoWkah, pole we wsi Żeronice (gm. Dobra) – wyr. 
przyim. z 1 czł. przyim. na, 2 czł. od ap. przydziałek. Zob. Przydziałek.

Na Przydziałku – gw. na pRyvoWku, pole we wsi Młyniska (gm. Przykona) – wyr. 
przyim. z 1 czł. przyim. na, 2 czł. od ap. przydziałek. Zob. Przydziałek.

Na Pustkach – gw. na pustkah, pole we wsi Krwony (gm. Brudzew) – wyr. przyim.  
z 1 czł. przyim. na, 2 czł. od ap. pustka.

Na Rowie – gw. na roVe, pole we wsi Laski (gm. Przykona) – wyr. przyim. z 1 czł. 
przyim. na, 2 czł. od ap. rów.

Na Rudunku – gw. na ruduKku, pole we wsi Krępa (gm. Tuliszków) – wyr. przyim.  
z 1 czł. przyim. na, 2 czł. od ap. rudunek. Zob. Rudunek.

Na Sacałach – gw. na sacaWah, pole we wsi Krwony (gm. Brudzew) – wyr. przyim.  
z 1 czł. przyim. na, 2 czł. od n. miejsc. Sacały. Zob. Sacały.
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Na Sani – gw. na saNi, pole we wsi Siedliska (gm. Kawęczyn); łąka we wsi Leśnictwo 
(gm. Kawęczyn) – wyr. przyim. z 1 czł. przyim. na, 2 czł. od ap. *sania. Zob. Sania.

Na Sekurowym – gw. na sekurovym, łąka we wsi Przykona (gm. Przykona) – wyr. 
przyim. z 1 czł. przyim. na, 2 czł. od n. os. Sekura RymSNW VIII 347.

Na Siedliskach – gw. na SedLiskah, pole we wsi Kowale Księże (gm. Turek) – wyr. 
przyim. z 1 czł. przyim. na, 2 czł. od n. miejsc. Siedliska. Zob. Siedliska.

Na Siepie – gw. na SePe, pole we wsi Boleszczyn (gm. Przykona); pole we wsi Że-
ronice (gm. Dobra) – wyr. przyim. z 1 czł. przyim. na, 2 czł. od n. os. Siepa Rym 
SNW VIII 403.

Na Smolinie – gw. na smoLiNe, pole: we wsi Brudzyń, Chrząblice (gm. Brudzew) – 
wyr. przyim. z 1 czł. przyim. na, 2 czł. od n. miejsc. Smolina. Zob. Smolina.

Na Smugach – gw. na smugah, pole we wsi Krwony (gm. Brudzew) – wyr. przyim.  
z 1 czł. przyim. na, 2 czł. od ap. smug. Zob. Smug.

Na Smugu – gw. na smugu, pole we wsi Posoka (gm. Przykona); łąka we wsi Maria-
nów – Kolonia (gm. Kawęczyn); łąka we wsi: Józefina, Przykona (gm. Przykona); 
staw we wsi Skarżyn (gm. Kawęczyn) – wyr. przyim. z 1 czł. przyim. na, 2 czł. 
od ap. smug. Zob. Smug.

Na Sobczakowym – gw. na soplokovym, pole we wsi Kaczki Średnie (gm. Turek) 
– wyr. przyim. z 1 czł. przyim. na, 2 czł. od n. os. Sobczak RymSNW VIII 545.

Na Sowiej Górze – gw. na soVi gu_e, pole we wsi Krwony (gm. Brudzew) – wyr. 
przyim. z 1 czł. przyim. na, 2 czł. przym. sowia, 3 czł. od ap. góra.

Na Spalonym Młynie – gw. na spolYnym mWyNe, pole we wsi Mikulice (gm. Dobra) 
– wyr. przyim. z 1 czł. przyim. na, 2 czł. przym. spalony, 3 czł. od ap. młyn.

Na Spółdzielczym – gw. na spuWvellym, pole we wsi Poroże (gm. Malanów) – wyr. 
przyim. z 1 czł. przyim. na, 2 czł. od przym. spółdzielcze (: ap. spółdzielnia ‘zrze-
szenie prowadzące działalność gospodarczą w interesie swych członków zobo-
wiązanych do wpłacenia udziałów’) USJP IV 485.

Na Starym Młynie – gw. na stary- mWyNe, pole we wsi Olszówka (gm. Przykona) – 
wyr. przyim. z 1 czł. przyim. na, 2 czł. przym. stary, 3 czł. od ap. młyn.

Na Stawach – gw. na stovah, łąki we wsi Głuchów (gm. Kawęczyn); łąka we wsi 
Krępa (gm. Tuliszków); łąka we wsi Głogowa (gm. Władysławów) – wyr. przyim. 
z 1 czł. przyim. na, 2 czł. od ap. staw. Dawniej we wsi Głuchów znajdowały się 
stawy rybne, które wyschły, a teren przekształcono na łąki. Natomiast we wsi 
Głogowa niedaleko znajduje się kilka stawów.

Na Stoku – gw. na stoku, pole we wsi Okręglica (gm. Kawęczyn) – wyr. przyim.  
z 1 czł. przyim. na, 2 czł. od ap. stok.

Na Strugach – gw. na strugah, łąka we wsi Milinów (gm. Władysławów) – wyr. 
przyim. z 1 czł. przyim. na, 2 czł. od ap. struga.

Na Świńskim – gw. na SFiqsKim, pole we wsi Kozubów (gm. Brudzew) – wyr. przyim.  
z 1 czł. przyim. na, 2 czł. od przym. świńskie. Dawniej było to pole, na którym 
wypasano świnie.
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Na Tarnowie – gw. na tarnoVe, pole we wsi Brudzyń (gm. Brudzew) – wyr. przyim.  
z 1 czł. przyim. na, 2 czł. od n. miejsc. Tarnowa. Zob. Tarnowa.

Na Teresinym – gw. na tereSinym, pole we wsi Przykona (gm. Przykona) – wyr. 
przyim. z 1 czł. przyim. na, 2 czł. od n. os. Teresa RymSIW 385.

Na Teresy – gw. na teresy, pole we wsi Przykona (gm. Przykona) – wyr. przyim.  
z 1 czł. przyim. na, 2 czł. od n. os. Teresa.

Na Torfie – gw. na torFe, pole we wsi Cichów (gm. Brudzew) – wyr. przyim. z 1 czł. 
przyim. na, 2 czł. od ap. torf. Zob. Torfiska.

Na Trzech Brzozach – gw. na URew b_ozah, łąka we wsi Przykona (gm. Przykona) – 
wyr. przyim. z 1 czł. przyim. na, 2 czł. licz. trzy, 3 czł. od ap. brzoza.

Na Turkowicach – gw. na turkoVicah, pole we wsi Kowale Księże (gm. Turek) – 
wyr. przyim. z 1 czł. przyim. na, 2 czł. od n. miejsc. Turkowice. Zob. Turkowice.

Na Ugorach – gw. na Wugorah, pole we wsi Gąsin (gm. Przykona); pole we wsi 
Wietchinin (gm. Turek) – wyr. przyim. z 1 czł. przyim. na, 2 czł. od ap. ugór. Zob. 
Ugór.

Na Ugorku – gw. na Wugorku, pole we wsi Boleszczyn (gm. Przykona) – wyr. przyim.  
z 1 czł. przyim. na, 2 czł. od ap. ugorek. Zob. Ugór.

Na Wiadukcie – gw. na VadukCe, pole we wsi Posoka (gm. Przykona) – wyr. przyim.  
z 1 czł. przyim. na, 2 czł. od ap. wiadukt. Zob. Koło Wiaduktu.

Na Wiatrakach – gw. na Vatrokah, część wsi Nowy Świat (gm. Tuliszków) – wyr. 
przyim. z 1 czł. przyim. na, 2 czł. od ap. wiatrak. Dawniej w tej części wsi znaj-
dował się wiatrak.

Na Woli – gw. na voLi, pole we wsi Kowale Pańskie – wyr. przyim. z 1 czł. przyim. 
na, 2 czł. od n. miejsc. Wola (Kowalska). Zob. Wola.

Na Wujowym – gw. na vujovym, pole we wsi Gąsin (gm. Przykona) – wyr. przyim.  
z 1 czł. przyim. na, 2 czł. od przym. wujowe.

Na Wygonie – gw. na vygYNe, łąka we wsi: Boleszczyn, Gąsin (gm. Przykona) – wyr. 
przyim. z 1 czł. przyim. na, 2 czł. od ap. wygon. Zob. Wygon.

Na Wyspach – gw. na vyspah, pole we wsi Kozubów (gm. Brudzew) – wyr. przyim. 
z 1 czł. przyim. na, 2 czł. od ap. wyspa.

Na Wzgórzu – gw. na vzgu_u, pole we wsi Bądków Drugi (gm. Przykona) – wyr. 
przyim. z 1 czł. przyim. na, 2 czł. od ap. wzgórze.

Na Zagonach – gw. na zagYnah, łąka we wsi Tarnowa (gm. Tuliszków) – wyr. przyim. 
z 1 czł. przyim. na, 2 czł. od ap. zagon. Zob. Zagony.

Na Zastawach – gw. na zastavah, pole we wsi Obrębizna (gm. Turek); pole we wsi 
Gadowskie Holendry (gm. Tuliszków) – wyr. przyim. z 1 czł. przyim. na, 2 czł. 
od ap. zastawa ‘tama, zapora’ SW VIII 283.

Na Zdroju – gw. na zdrozu, pagórek we wsi Chrapczew (gm. Dobra) – wyr. przyim.  
z 1 czł. przyim. na, 2 czł. od ap. zdrój.

Na Zwałach – gw. na zvaWah, pole we wsi Józefina (gm. Przykona) – wyr. przyim.  
z 1 czł. przyim. na, 2 czł. od ap. zwał. Zob. Zwały.
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Na Żurawskim – gw. na _urafsKim, pole we wsi Gąsin (gm. Przykona) – wyr. przyim.  
z 1 czł. przyim. na, 2 czł. od n. os. Żurawski RymSNW X 605.

Nad Jeziorem – gw. nad jeZor4m, pole we wsi Radyczyny (gm. Przykona) – wyr. 
przyim. z 1 czł. przyim. nad, 2 czł. od ap. jezioro.

Nad Lasem – gw. nad las4m, pole we wsi Młyniska (gm. Przykona) – wyr. przyim.  
z 1 czł. przyim. nad, 2 czł. od ap. las.

Nad Szosą – gw. naU Rosom, część wsi Ugory (gm. Dobra); część wsi Laski (gm. 
Przykona); pole we wsi Kaczki Plastowe (gm. Przykona) – wyr. przyim. z 1 czł. 
przyim. nad, 2 czł. od ap. szosa.

Nad Wartą – gw. nad vartom, pole we wsi Sarbice (gm. Przykona) – wyr. przyim. 
z 1 czł. przyim. nad, 2 czł. od n. rzeki Warta. Zob. Warta.

Naguszewskiego – gw. naguResKigo, pole we wsi Przykona (gm. Przykona) – od  
n. os. Naguszewski RymSNW VI 529.

Naprzeciwko Kaplicy – gw. napReCifko kapLicy, pole we wsi Boleszczyn (gm. Przy-
kona) – wyr. przyim. z 1 czł. przyim. naprzeciwko, 2 czł. od ap. kaplica.

Nart – gw. nort, pole we wsi Przyborów (gm. Władysławów) – od ap. nort 1. ‘kąt, ko-
niec’ SW III 407, 2. ‘wydłużone, zaostrzone wzniesienie lub obszar pofałdowany, 
urozmaicony szeregiem niewielkich wzniesień, naturalnych nasypów o charakte-
rystycznym kształcie’ Korn.

Narty – gw. norty, część miasta Tuliszków (gm. Tuliszków); pola we wsi Nowy 
Świat, w mieście Tuliszków (gm. Tuliszków); łąka we wsi Milejów (gm. Ka-
węczyn) – od ap. nort.

Natalia – gw. nataLja, wieś, dawniej Natalin (gm. Władysławów) – od n. os. Natalia 
SSNO IV 24.

Natalijskie Góry – gw. nataLijsKe gury, pole we wsi Natalia (gm. Władysławów) – 
zest. z 1 czł. przym. natalijska (: n. miejsc. Natalia), 2 czł. od ap. góra.

Natalin – gw. nataLin, dawniej n. wsi Natalia (gm. Władysławów) – od n. os. Natalia.
Niebieskie Jezioro – gw. NeBesKe zeZoro, osadnik popiołów z elektrowni we wsi 

Gajówka (gm. Przykona) – zest. z 1 czł. przym. niebieskie, 2 czł. od ap. jezioro. 
Inna nazwa tego obiektu to Błekitne Jezioro. Zob. Błękitne Jezioro.

Niedźwiady – gw. NevVady, część wsi Czachulec Stary, dawniej wieś (gm. Malanów) 
– od n. os. Niedźwiada RymSNW VI 595 lub od ap. niedźwiedź.

Niemiecka Górka – gw. NiMecko gurka, cmentarz niemiecki we wsi Felicjanów 
(gm. Władysławów) – zest. z 1 czł. przym. niemiecka, 2 czł. od ap. górka.

Niwa – gw. Niva, pole we wsi: Chrząblice, Izabelin (gm. Brudzew); pole we wsi Linne 
(gm. Dobra); pole we wsi Siedliska (gm. Kawęczyn); pole we wsi: Posoka, Sarbice 
(gm. Przykona); las we wsi Marianów – Kolonia (gm. Kawęczyn); góra we wsi 
Cichów (gm. Brudzew) – od ap. niwa ‘ziemia uprawna; pole, łan’ USJP II 1211.

Niwki – gw. NifKi, pole we wsi Janiszew (gm. Brudzew); pola we wsi Mikulice (gm. 
Dobra); pole we wsi Siedliska (gm. Kawęczyn); pole we wsi Gąsin (gm. Przyko-
na); łąki we wsi Wola Piekarska (gm. Dobra) – od ap. niwka.
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Niwy – gw. Nivy, część wsi Wróblina (gm. Tuliszków); pole we wsi: Celestyny, Dzia-
dowice (gm. Malanów); pole we wsi Gąsin (gm. Przykona); pole we wsi Zadwor-
na (gm. Tuliszków); pole we wsi Cisew (gm. Turek) – od ap. niwa.

Niższe – gw. Ni-Re, pole we wsi Chrapczew (gm. Dobra) – od przym. niższe.
Nowa Tarnowa – gw. novo tarnova, część wsi Tarnowa (gm. Tuliszków) – zest.  

z 1 czł. przym. nowa, 2 czł. od n. miejsc. Tarnowa. Zob. Tarnowa.
Nowa Wieś – gw. novo VeS, część wsi Bierzmo, dawniej wieś (gm. Brudzew); część 

wsi Tarnowa, dawniej wieś (gm. Brudzew); część wsi Tarnowa (gm. Tuliszków) 
– zest. z 1 czł. przym. nowa, 2 czł. od ap. wieś.

Nowaczykowe – gw. novalykove, pole we wsi Bądków Drugi (gm. Przykona) – od 
n. os. Nowaczyk RymSNW VI 649.

Nowe Gadowskie Holendry – gw. nove gadosKe hol4ndry, część wsi Gadowskie 
Holendry (gm. Tuliszków) – zest. z 1 czł. przym. nowe, 2 czł. przym. gadowskie 
(: n. miejsc. Gadów), 3 czł. od ap. holendry.

Nowe Józinki – gw. nove juZiKKi, część wsi Sarbicko, dawniej wieś (gm. Tuliszków) – 
zest. z 1 czł. przym. nowy, 2 czł. od n. os. Józinek.

Nowe Poroże – gw. nove poro_e, część wsi Poroże (gm. Malanów) – zest. z 1 czł. 
przym. nowe, 2 czł. od n. miejsc. Poroże. Zob. Poroże.

Nowina – gw. noVina, pole we wsi Nowy Świat (gm. Tuliszków) – od ap. nowina 
‘grunt świeżo wzięty pod uprawę, np. po wykarczowaniu lasu’ USJP II 1231.

Nowinki – gw. noViKKi, pole, lasy należące do terenu miasta Tuliszków (gm. Tulisz-
ków) – od ap. nowinka.

Nowinowskiej – gw. noVinosKi, pole we wsi Aleksandrów (gm. Przykona) – od n. os. 
Nowinowska RymSNW VI 653.

Nowy Czachulec – gw. novy lahulec, wieś (gm. Kawęczyn) – zest. z 1 czł. przym. 
nowy, 2 czł. od n. miejsc. Czachulec. Zob. Czachulec.

Nowy Kwiatków – gw. novy kFotkuf, część wsi Kwiatków (gm. Brudzew) – zest.  
z 1 czł. przym. nowy, 2 czł. od n. miejsc. Kwiatków. Zob. Kwiatków.

Nowy Orzepów – gw. novy Wo_epuf, część wsi Marcinów (gm. Kawęczyn) – zest.  
z 1 czł. przym. nowy, 2 czł. od n. miejsc. Orzepów. Zob. Orzepów.

Nowy Świat – gw. novy SFat, wieś (gm. Kawęczyn); wieś (gm. Tuliszków) – zest.  
z 1 czł. przym. nowy, 2 czł. od ap. świat. Wcześniej były tu lasy, które wy-
cięto.

NRD – gw. enerde, część wsi Smulsko (gm. Przykona) – od skrótu Niemiecka Repub-
lika Demokratyczna SNG 203.

Numerek – gw. numerek, część wsi Kawęczyn (gm. Kawęczyn) – od ap. numerek.
Numerki – gw. numerKi, pola we wsi Linne (gm. Dobra); pole we wsi Kawęczyn 

(gm. Kawęczyn) – od ap. numerek.
Numery – gw. numery, pole we wsi Potworów (gm. Dobra); pole we wsi Boleszczyn 

(gm. Przykona); las należący do wsi Kotwasice i Zygmuntówek (gm. Malanów) 
– od ap. numer.
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Oberża – gw. Wober_a, pole we wsi Ewinów (gm. Przykona) – od ap. oberża ‘dom 
zajezdny, w którym podróżni zatrzymywali się na nocleg, odpoczynek, posiłek, 
budowany dawniej przy głównym trakcie; zajazd, gospoda, karczma’ USJP III 
14.

Obredy – gw. Wobr4dy, pola we wsi Dziadowice (gm. Malanów) – od ap. obreda 
‘wyrąbana część lasu, podzielona na poręby’ SGPK III 368 lub od gw. ap. obryda 
‘wyrąbana część lasu’ AJKW 166–167.

Obrębizna – gw. Wobr4mBizna, wieś (gm. Turek) – od n. os. Obręba (: ap. obrąbać 
‘obciąć siekierą, obrębić, wykończyć brzeg tkaniny’) SSNO IV 87 lub od ap. ob
ręb ‘obszar ograniczony, oddzielony czymś’ SD V 531, RymNMP VIII 22.

Obrzębin – gw. Wob_4mBin, wieś (gm. Turek) – od n. os. Obręba SSNO IV 87.
Od Andrzeja – gw. Wod aIt_eja, pole we wsi Boleszczyn (gm. Przykona) – wyr. 

przyim. z 1 czł. przyim. od, 2 czł. od n. os. Andrzej.
Od Antoniaka – gw. Wod antYNoka, pole we wsi Dąbrowa (gm. Przykona) – wyr. 

przyim. z 1 czł. przyim. od, 2 czł. od n. os. Antoniak RymSNW I 65.
Od Drogi – gw. Wo- droGi, pole we wsi Boleszczyn (gm. Przykona) – wyr. przyim. 

z 1 czł. przyim. od, 2 czł. od ap. droga.
Od Granicy – gw. Wod graNicy, pole we wsi Boleszczyn (gm. Przykona) – wyr. przyim. 

z 1 czł. przyim. od, 2 czł. od ap. granica.
Od Janiszewskiego – gw. Wod zaNiResKigo, pole we wsi Krwony (gm. Brudzew) 

– wyr. przyim. z 1 czł. przyim. od, 2 czł. przym. janiszewskie (: n. miejsc. Jani
szew). Pole od strony wsi Janiszew. Zob. Janiszew.

Od Kępiny – gw. Wot k4mPiny, pole we wsi Dryja (gm. Tuliszków) – wyr. przyim. 
z 1 czł. przyim. od, 2 czł od n. miejsc. Kępina. Pole leżące od strony wsi Kępina. 
Zob. Kępina.

Od Misiaka – gw. Wod MiSoka, pole we wsi Trzymsze (gm. Przykona) – wyr. przyim.  
z 1 czł. przyim. od, 2 czł. od n. os. Misiak RymSNW VI 387.

Od Pokorskiej – gw. Wot pokorsKi, droga we wsi Józefina (gm. Przykona) – wyr. 
przyim. z 1 czł. przyim. od, 2 czł. od n. os. Pokorska RymSNW VII 452.

Od Rowu – gw. Wod rovu, łąka we wsi Dąbrowa (gm. Przykona) – wyr. przyim.  
z 1 czł. przyim. od, 2 czł. od ap. rów.

Od Stasia – gw. Wot staSa, pole we wsi Przykona (gm. Przykona) – wyr. przyim.  
z 1 czł. przyim. od, 2 czł. od n. os. Staś (: n. os. Stanisław) SSNO V 178.

Od Strugi – gw. Wot struGi, pole we wsi Trzymsze; łąka we wsi: Przykona, Psary 
(gm. Przykona) – wyr. przyim. z 1 czł. przyim. od, 2 czł. od ap. struga. Zob. 
Struga.

Od Wichertowa – gw. Wod Vihertova, pole we wsi Bądków Drugi (gm. Przykona) – 
wyr. przyim. z 1 czł. przyim. od, 2 czł. od n. miejsc. Wichertów. Zob. Wichertów.

Odpadki – gw. WotpatKi, część wsi Tarnowa (gm. Tuliszków) – od ap. odpadek 
‘zbędny kawałek, resztka pozostająca po wykorzystaniu czegoś, odrzucona przy 
produkcji itp.’ USJP III 123.
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Ogorzelczyn – gw. Wogo_ellyn, wieś, osada leśna (gm. Tuliszków) – od n. os. Ogo
rzała lub Ogorzelec SSNO IV 102 lub od ap. *ogorzelsko ‘miejsce po wypaleniu 
czegoś, tu: lasów i zarośli’ RymNMP VIII 48.

Ogrody – gw. Wogrody, pole we wsi Chrząblice (gm. Brudzew); pola we wsi Obrębi-
zna (gm. Turek); pole we wsi Kuny (gm. Władysławów) – od ap. ogród.

Ojcówek – gw. Wojcuvek, część wsi Brudzew (gm. Brudzew) – od ap. ojciec.
Okop – gw. Wokop, pagórek we wsi Tokary (gm. Kawęczyn) – od ap. okop ‘umoc-

nienie ziemne składające się z rowu i wału usypanego z ziemi, przystosowane do 
obrony; szaniec’ USJP III 198.

Okrągłe – gw. WokrYKgWe, pole we wsi Boleszczyn (gm. Przykona) – od przym. 
okrągłe. Pole o zaokrąglonym kształcie.

Okrążek – gw. Wokr0_ek, część wsi Strachocice – Kolonia (gm. Dobra) – od ap. 
okrążek.

Okręglica – gw. Wokr4 KgLica, wieś, dawniej Okrąglica (gm. Kawęczyn) – od 
przym. okrągły lub od ap. okręglica ‘kamień okrągły’ SGPK III 433, RymNMP 
VIII 67.

Okręt – gw. Wokr4nt, pole, łąka we wsi Tarnowa, dawniej wieś (gm. Tuliszków) – od 
ap. okręt. Okrągłe pole.

Olesie – gw. WoleSe, część wsi Skarbki (gm. Władysławów) – od ap. olesie ‘prze-
strzeń dookoła lasu, otaczająca las, błoto w środku lasu’ SW III 765.

Olesiec – gw. WoleSec, część wsi Chocim (gm. Kawęczyn) – od ap. olesie.
Olesin – gw. WoleSin, wieś (gm. Władysławów) – od n. os. Oleś (: n. os. Aleksander, 

Aleksy) lub Olesia (: Aleksandra) RymNMP VIII 80.
Olędry – gw. Wol4ndry, pole we wsi Żdżary, dawniej wieś (gm. Kawęczyn) – od ap. 

olendry, olędry ‘kolonia niemiecka’ SGPK III 437.
Olędry Smaszewskie – gw. oleandry smolesKe, pola we wsi Smaszew (gm. Tulisz-

ków) – zest. z 1 czł. ap. olendry, 2 czł. przym. smaszewski (: n. miejsc. Smaszew). 
Zob. Smaszew.

Olimpia – gw. WoLimPa, wieś (gm. Brudzew) – od n. os. Olimpia RymSIW 308.
Olszowa Kłoda – gw. WolRovo kWoda, las we wsi Dzierzbotki (gm. Kawęczyn) – zest. 

z 1 czł. przym. olszowa, 2 czł. od ap. kłoda. Dawniej znajdował się tu las olszowy.
Olszowy – gw. WolRovy, dukt we wsi Tarnowa (gm. Tuliszków) – od przym. olszowy. 

Dukt wysadzany olszynami.
Olszówka – gw. WolRufka, wieś (gm. Przykona) – od ap. olsza RymNMP VIII 106.
Olszyna – gw. WolRyna, część wsi Sarbicko (gm. Tuliszków) – od ap. olszyna ‘las, 

zagajnik olchowy, zarośla olszowe’ USJP III 216.
Olszynie – gw. WolRyNe, las we wsi Młyniska (gm. Przykona) – od ap. olszyna.
Olszynki – gw. WolRyKKi, pole we wsi Koźmin (gm. Brudzew); łąki we wsi Sarbicko 

(gm. Tuliszków); łąka, las we wsi Dąbrowa (gm. Brudzew); lasek we wsi Felicja-
nów (gm. Władysławów) – od ap. olszynka.

Olszyny – gw. WolRyny, las we wsi Przykona (gm. Przykona) – od ap. olszyna.
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Opary – gw. Wupary, pole we wsi: Koźmin, Kwiatków (gm. Brudzew); łąki we wsi 
Kwiatków (gm. Brudzew) – od ap. opar ‘to, co paruje, unosi się nad ziemią w po-
staci maleńkich kropelek wody; para, mgła’ USJP III 228.

Opatówka – gw. Wopatufka, część wsi Leonia (gm. Władysławów) – od n. os. Opat 
SSNO IV 132 lub od ap. opat.

Organistówka – gw. WorgaNistufka, pole we wsi: Boleszczyn, Józefina (gm. Przy-
kona); pole we wsi Grzymiszew (gm. Tuliszków) – od ap. organistówka ‘dom, 
w którym mieszka organista kościelny’ USJP III 259.

Orzepów – gw. Wo_epuf, część wsi Kowale Pańskie, dawniej wieś Orzepów i Orze-
pów Nowy (gm. Kawęczyn) – od n. os. Orzep (: Józef ) SSNO IV 166–167.

Osice – gw. WoSice, pole we wsi Poroże (gm. Malanów) – od n. os. Osa SSNO IV 
145, RymNMP VIII 162.

Osiedle – gw. WoSedle, część wsi Skęczniew (gm. Dobra) – od ap. osiedle.
Osina – gw. WoSina, pole we wsi Kuźnica Janiszewska (gm. Brudzew); las we wsi 

Radyczyny – Kolonia (gm. Przykona) – od ap. osina ‘osika’ USJP III 275.
Osinki – gw. WoSiKKi, pole we wsi Piekary (gm. Dobra); zarośla we wsi Nowy Świat 

(gm. Tuliszków) – od ap. osinka.
Osiny – gw. WoSiny, część wsi Kowale Pańskie – Kolonia (gm. Kawęczyn) – od ap. 

osina.
Ostrów – gw. Wostruf, część wsi Janiszew (gm. Brudzew) – od ap. ostrów 1. ‘zaro-

śnięta wyspa rzeczna’ USJP III 289, 2. ‘pole położone między łąkami i rowami’ 
SD V 1167–1168.

Ostrówek – gw. Wostruvek, wieś (gm. Dobra); część wsi Celestyny (gm. Malanów); 
pole we wsi Posoka (gm. Przykona); łąka i las należące do terenu miasta Tu-
liszków (gm. Tuliszków) – od ap. ostrówek 1. ‘gaj, zarośla nad brzegiem rzeki’,  
2. ‘wysepka, niewielki ostrów, kępa’ USJP III 289.

Oszczyblik – gw. WoRlybLik, lasek we wsi Cisew (gm. Turek) – od n. os. Szczebło 
SSNO V 280.

Oświęcim – gw. WoSFiNCim, dawniej część wsi Rzechta (gm. Dobra) – od n. os. 
Oświęcim SSNO IV 158 lub od n. miejsc. Oświęcim RymNMP VIII 241.

Otoki – gw. WotoKi, pole we wsi Chocim (gm. Kawęczyn) – od ap. otoka ‘to, co okala, 
otacza, pokrywa co’ SD V 1218 lub od ap. otok ‘obramowanie, obwódka’ SD V 
1217.

Owczarka – gw. Woflarka, polana w lesie we wsi Marianów – Kolonia (gm. Ka-
węczyn) – od ap. owczarka ‘miejsce w lesie, na które dawniej zaganiano owce na 
wypas’ SW III 916.

Owczarnia – gw. WoflarNa, pole we wsi Olesin (gm. Władysławów) – od ap. owczar
nia ‘pomieszczenie dla owiec’ USJP III 311.

Pacht – gw. paht, kolonia (gm. Kawęczyn) – od ap. pacht ‘dzierżawa’ USJP III 322.
Pakuła – gw. pakuWa, część wsi Ciemień (gm. Kawęczyn) – od ap. pakuła ‘krótkie, 

splątane włókna lnu, konopi lub juty, uzyskiwane podczas wstępnej obróbki sło-
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my tych roślin, używane do wyrobu grubej przędzy, usuwania smarów z maszyn, 
jako uszczelnienie, a także jako wyściółka tapicerska’ USJP III 329.

Paluszek – gw. paluRek, część wsi Gadowskie Holendry, dawniej wieś (gm. Tulisz-
ków) – od ap. paluszek. Teren kształtem przypominający palec.

Pałki – gw. poWKi, łąka we wsi: Nowy Świat, Ogorzelczyn (gm. Tuliszków) – od ap. 
pałka ‘roślina o drobnych kwiatach, zebranych w gęste, grube kolby, brunatno 
zabarwione, rosnąca w pobliżu zbiorników wodnych i na bagnach na całej kuli 
ziemskiej; rogoża’ USJP III 339.

Pańskie – gw. paqsKe, pole we wsi Malanów (gm. Malanów); pole we wsi: Rady-
czyny, Sarbice (gm. Przykona); pole we wsi Zadworna (gm. Tuliszków); lasy we 
wsi Grzymiszew (gm. Tuliszków) – od przym. pańskie. Pole należące dawniej do 
pana (właściciela).

Parafialne – gw. paraFalne, pole we wsi Boleszczyn (gm. Przykona) – od przym. 
parafialny. Pole należące niegdyś do parafii.

Parcel – gw. parcel, część wsi Kolnica (gm. Brudzew) – od ap. parcela ‘mały kawa-
łek gruntu, wydzielony z większego obszaru, rozgraniczony w terenie, przezna-
czony pod zabudowę lub użytkowany w inny sposób’ USJP III 364.

Parcel Dolna – gw. parcel dolno, część wsi Głuchów (gm. Kawęczyn) – zest. z 1 czł. 
od ap. parcela, 2 czł. przym. dolna. 

Parcel Górna – gw. parcel gurno, część wsi Głuchów (gm. Kawęczyn) – zest.  
z 1 czł. od ap. parcela, 2 czł. przym. górna. 

Parcela – gw. parcela, część wsi Bogdałów (gm. Turek); część wsi Piętno (gm. Tu-
liszków); pole we wsi Marulew (gm. Brudzew); pole we wsi Olszówka (gm. Przy-
kona); pole we wsi Wyszyna (gm. Władysławów) – od ap. parcela. 

Parcela Głuchowska – gw. parcela gWuhosko, część wsi Głuchów (gm. Kawęczyn) 
– zest. z 1 czł. od ap. parcela, 2 czł. przym. głuchowska (: n. miejsc. Głuchów). 
Zob. Głuchów.

Parcela Kawęczyńska – gw. parcela kavelyqsko, część wsi Kawęczyn (gm. Ka-
węczyn) – zest. z 1 czł. od ap. parcela, 2 czł. przym. kawęczyńska (: n. miejsc. 
Kawęczyn). Zob. Kawęczyn.

Parcele – gw. parcele, część wsi Janiszew (gm. Brudzew); część wsi Skęczniew 
(gm. Dobra); część wsi Dziadowice Folwark (gm. Malanów); część wsi Zadwor-
na (gm. Tuliszków); pole we wsi Żeronice (gm. Dobra); pole we wsi Piętno (gm. 
Tuliszków); pole we wsi: Felicjanów, Tarnowski Młyn (gm. Władysławów) – od 
ap. parcela. 

Parcelew – gw. parcelef, pole we wsi Felicjanów (gm. Władysławów) – od ap. par
cela. 

Park – gw. park, pole we wsi Kolnica (gm. Brudzew); pole we wsi Głuchów (gm. 
Kawęczyn) – od ap. park.

Parowa – gw. parova, droga we wsi Międzylesie (gm. Władysławów) – od ap. paro
wa ‘parów, wąwóz’ SD VI 139.
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Paryż – gw. paryR, pole we wsi Bibianna (gm. Malanów) – od n. miejsc. Paryż SNG 
225.

Pasieka – gw. paSeka, łąka we wsi Kozubów (gm. Brudzew) – od ap. pasieka 1. 
‘las, zagajnik’, 2. ‘łąka leśna (w ogrodzeniu)’, 3. ‘pole po wyrąbanym lesie’ 
SW IV 74.

Pasieki – gw. paSeKi, łąki we wsi Piekary (gm. Dobra); łąki we wsi Sarbicko (gm. 
Tuliszków) – od ap. pasieka.

Pasternak – gw. pasternok, łąka we wsi Sarbice (gm. Przykona) – od ap. paster
nak ‘dwuletnia roślina warzywna o jadalnym pachnącym korzeniu spichrzowym, 
okrągłym lub wydłużonym’ USJP III 382.

Pasternik – gw. pasterNik, łąka we wsi Posoka (gm. Przykona); łąka we wsi Sarbicko 
(gm. Tuliszków) – od ap. pasternik ‘pastwisko’ SW IV 79.

Pastwisko – gw. paSFisko, pole we wsi: Brudzew, Kozubów, Kuźnica Janiszewska 
(gm. Brudzew); gw. pastFisko, pole we wsi: Smulsko, Rogów (gm. Przykona); 
pole we wsi Smaszew (gm. Tuliszków) – od ap. pastwisko.

Patrolka – gw. patrolka, pole we wsi Podłużyce (gm. Brudzew) – od ap. patrol
ka ‘punkt obserwacyjny położony na skraju lasu, przypominający rusztowanie 
umieszczone na starych drzewach lub słupach, którego celem jest obserwowanie 
zwierzyny i zastosowanie zasiadki – tzw. ambona’ SW IV 87.

Paulinów – gw. paWuLinuf, wieś (gm. Przykona) – od n. os. Paulina SSNO IV 201.
Pawełkowa Szyja – gw. paveWkovo Ryja, polana we wsi Tarnowa (gm. Tuliszków) 

– zest. z 1 czł. od n. os. Paweł RymSIW 319, 2 czł. od ap. szyja. Długie pole, przy-
pominające swoim kształtem szyję. 

Paździerowice – gw. paZveroVice, część wsi Targówka, dawniej wieś (gm. Malanów) 
– od n. os. Paździerz RymSNW VII 248 lub od ap. paździerz, paździor ‘skórka na 
lnie albo konopiach, która włókno pokrywa, a w międleniu odlatuje’ SW IV 97, 
RymNMP VIII 353.

Pąchawy – gw. p0havy, łąka we wsi Smulsko (gm. Przykona) – od n. os. Pąch Rym 
SNW VII 250.

Pećkówka – gw. peCkufka, pole we wsi Boleszczyn (gm. Przykona) – od n. os. Pećka 
RymSNW VII 255.

Perlińskiego – gw. perLiqsKigo, pole we wsi Dąbrowa (gm. Przykona) – od n. os. 
Perliński RymSNW VII 275.

Peryferia – gw. peryfeRa, część wsi Kamionka (gm. Władysławów) – od ap. peryfe
rie ‘dzielnice miasta położone daleko od centrum; krańce miasta’ USJP III 416.

Pęcherzew – gw. p7h4_ef, wieś (gm. Turek) – od n. os. Pęcherz SSNO IV 215.
Pęcherzewek – gw. p7h4_4vek, część wsi Pęcherzew (gm. Turek) – od n. miejsc. 

Pęcherzew.
Piachy – gw. Pohy, pole we wsi Tarnowa (gm. Brudzew); pole we wsi Ostrówek 

(gm. Dobra); pole we wsi Radyczyny (gm. Przykona); pole we wsi Piętno (gm. 
Tuliszków) – od ap. piach.
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Piaski – gw. PosKi, część miasta Tuliszków (gm. Tuliszków); część wsi Obrzębin (gm. 
Turek); pole we wsi: Brudzew, Izabelin (gm. Brudzew); pole we wsi Chrapczew (gm. 
Dobra); pole we wsi: Bibianna, Skarżyn Kolonia (gm. Malanów); pole we wsi Józe-
fina (gm. Przykona); pole we wsi: Kalinowa, Pęcherzew (gm. Turek) – od ap. piasek.

Piaskownia – gw. PaskovNa, pole w mieście Tuliszków (gm. Tuliszków) – od ap. 
piaskownia ‘kopalnia odkrywkowa eksploatująca piasek do celów przemysłowych 
lub budowlanych; piaskarnia’ USJP III 427.

Pieczysko – gw. Pelysko, pole we wsi Ogorzelczyn (gm. Tuliszków) – od ap. pie
czysko ‘miejsce, gdzie znajdowały się piece do wypalania wapna’ SW IV 145. 
Dawniej była tu cegielnia, dlatego ziemia jest mocno wysuszona.

Piekary – gw. @ekary, wieś (gm. Dobra) – od ap. piekarz ‘ten, co wypieka pieczywo’ 
Sstp VI 88, RymNMP VIII 418.

Pieńki – gw. PiKKi, pole we wsi: Koźmin, Kwiatków (gm. Brudzew) – od ap. pie
niek ‘niewiele wystająca ponad ziemię część drzewa, pozostająca po jego ścięciu; 
pniak’ USJP III 434.

Piętno – gw. PItno, wieś (gm. Tuliszków) – od ap. piętno ‘ślad, znamię’ USJP III 452.
Piła – gw. PiWa, część miasta Tuliszków (gm. Tuliszków); część wsi Tarnowski Młyn 

(gm. Władysławów) – od ap. piła ‘narzędzie ręczne lub maszynowe do przeci-
nania różnych materiałów (drewna, metali, kości, kamieni itp.), zwykle mające 
postać uzębionej stalowej listwy lub tarczy’ USJP III 459.

Piorunów – gw. Porunuf, wieś (gm. Władysławów) – od n. os. Piorun SSNO IV 256, 
RymNMP VIII 474.

Piorunówka – gw. Porunufka, łąka we wsi Smaszew (gm. Tuliszków); las we wsi 
Wróblina (gm. Tuliszków) – od n. miejsc. Piorunów.

Piotrów – gw. Potruf, teren należący do kopalni „Adamów”, dawniej wieś (gm. Przy-
kona) – od n. os. Piotr SSNO IV 256.

Pisarka – gw. Pisarka, pole we wsi Linne (gm. Dobra) – od n. os. Pisarek RymSNW 
VII 370.

Po Antoniaku – gw. po antYNoku, pole we wsi Przykona (gm. Przykona) – wyr. 
przyim. z 1 czł. przyim. po, 2 czł. od n. os. Antoniak RymSNW I 65.

Po Aronii – gw. po arYNi, pole we wsi Warenka (gm. Turek) – wyr. przyim. z 1 czł. 
przyim. po, 2 czł. od ap. aronia ‘krzew o białych lub czerwonych kwiatach, dają-
cy owoce o słodkawo-cierpkawym smaku, używany do przetworów i do celów 
leczniczych’ SB I 43. Kiedyś znajdowało się tu pole, na którym rosła aronia.

Po Barczewskim – gw. po barlesKim, pole we wsi Janów (gm. Brudzew) – wyr. 
przyim. z 1 czł. przyim. po, 2 czł. od n. os. Barczewski RymSNW I 174.

Po Bartczaku – gw. po barUloku, pole we wsi Kaczki Plastowe (gm. Przykona) – 
wyr. przyim. z 1 czł. przyim. po, 2 czł. od n. os. Bartczak RymSNW I 185.

Po Bartosiczce – gw. po bartoSilce, pole we wsi Żeroniczki (gm. Przykona) – wyr. 
przyim. z 1 czł. przyim. po, 2 czł. od n. os. Bartosik (forma żeńska Bartosiczka ≤ 
żona Bartosika) RymSNW I 190.
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Po Bartoszku – gw. po bartoRku, pole we wsi Potworów (gm. Dobra) – wyr. przyim.  
z 1 czł. przyim. po, 2 czł. od n. os. Bartoszek (: n. os. Bartosz).

Po Bąkowskiej – gw. po bYKkosKi, pole we wsi Boleszczyn (gm. Przykona) – wyr. 
przyim. z 1 czł. przyim. po, 2 czł. od n. os. Bąkowska.

Po Benku – gw. po beKku, pole we wsi Boleszczyn (gm. Przykona) – wyr. przyim.  
z 1 czł. przyim. po, 2 czł. od n. os. Benek (: n. os. Beniamin) SSNO I 123.

Po Bogackim – gw. po bogacKim, pole we wsi Szadów Księży (gm. Turek) – wyr. 
przyim. z 1 czł. przyim. po, 2 czł. od n. os. Bogacki RymSNW I 390.

Po Bończyku – gw. po bYNlyku, pole we wsi Wincentów (gm. Brudzew) – wyr. przyim. 
z 1 czł. przyim. po, 2 czł. od n. os. Bończyk RymSNW I 426.

Po Bukowskim – gw. po bukosKim, pole we wsi Szadów Księży (gm. Turek) – wyr. 
przyim. z 1 czł. przyim. po, 2 czł. od n. os. Bukowski RymSNW I 557.

Po Chrzęściach – gw. po hR7SCah, pole we wsi Młyniska (gm. Przykona) – wyr. 
przyim. z 1 czł. przyim. po, 2 czł. od n. os. Chrzęściewski RymSNW II 130.

Po Cioci Pelasi – gw. po CoCi pelaSi, pole we wsi Bogdałów (gm. Brudzew) – wyr. 
przyim. z 1 czł. przyim. po, 2 czł. od ap. ciocia, 3 czł. od n. os. Pelasia (: n. os. 
Pelagia) RymSIW 319.

Po Ciszewskim – gw. po CiResKim, pole we wsi Posoka (gm. Przykona) – wyr. przyim. 
z 1 czł. przyim. po, 2 czł. od n. os. Ciszewski RymSNW II 199.

Po Dudku – gw. po dutku, pole we wsi Janów (gm. Brudzew) – wyr. przyim. z 1 czł. 
przyim. po, 2 czł. od n. os. Dudek RymSNW II 560.

Po Dziedzicu – gw. po vevicu, pole we wsi: Janiszew, Kolnica (gm. Brudzew); łąka 
we wsi Józefina (gm. Przykona) – wyr. przyim. z 1 czł. przyim. po, 2 czł. od ap. 
dziedzic.

Po Gajewskiej – gw. po gajesKi, pole we wsi Bądków Pierwszy (gm. Przykona) – 
wyr. przyim. z 1 czł. przyim. po, 2 czł. od n. os. Gajewska RymSNW III 226.

Po Grzelce – gw. po g_elce, pole we wsi Szadów Księży (gm. Turek) – wyr. przyim.  
z 1 czł. przyim. po, 2 czł. od n. os. Grzelka RymSNW III 564.

Po Halinie – gw. po haLiNe, łąka we wsi Głuchów (gm. Kawęczyn) – wyr. przyim. 
z 1 czł. przyim. po, 2 czł. od n. os. Halina.

Po Hance – gw. po hance, pole we wsi Tarnowa (gm. Brudzew) – wyr. przyim.  
z 1 czł. przyim. po, 2 czł. od n. os. Hanka (: n. os. Hanna) RymSIW 160.

Po Helence – gw. po hel4nce, pole we wsi Bogdałów (gm. Brudzew) – wyr. przyim. 
z 1 czł. przyim. po, 2 czł. od n. os. Helenka (: n. os. Helena).

Po Henningowej – gw. po heNigovy, pole we wsi Sarbice (gm. Przykona) – wyr. 
przyim. z 1 czł. przyim. po, 2 czł. od n. os. Henning (forma żeńska Henningowa 
≤ żona Henninga) RymSNW IV 97.

Po Heńku – gw. po heLku, pole we wsi Tarnowa (gm. Brudzew) – wyr. przyim. 
z 1 czł. przyim. po, 2 czł. od n. os. Heniek (: n. os. Henryk) RymSIW 165.

Po Jacaszkach – gw. po jacoRkah, pole we wsi Szadów Księży (gm. Turek) – wyr. 
przyim. z 1 czł. przyim. po, 2 czł. od n. os. Jacaszek RymSNW IV 238.
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 Po Jagiele – gw. po jaGele, pole we wsi Podłużyce (gm. Brudzew) – wyr. przyim.  
z 1 czł. przyim. po, 2 czł. od n. os. Jagieła RymSNW IV 250.

Po Janaszczyku – gw. po janaRlyku, pole we wsi Przykona (gm. Przykona) – wyr. 
przyim. z 1 czł. przyim. po, 2 czł. od n. os. Janaszczyk RymSNW IV 273.

Po Kaczmarku – gw. po kalmarku, pole we wsi Wichertów (gm. Przykona) – wyr. 
przyim. z 1 czł. przyim. po, 2 czł. od n. os. Kaczmarek RymSNW V 425.

Po Kopalni – gw. po kopalNi, pole we wsi: Bogdałów, Kuźnica Janiszewska (gm. 
Brudzew) – wyr. przyim. z 1 czł. przyim. po, 2 czł. od ap. kopalnia.

Po Kulińskim – gw. po kuLiqsKim, pole we wsi Janów (gm. Brudzew) – wyr. przyim.  
z 1 czł. przyim. po, 2 czł. od n. os. Kuliński RymSNW V 407.

Po Kustrach – gw. po kustrah, pole we wsi Sarbice (gm. Przykona) – wyr. przyim.  
z 1 czł. przyim. po, 2 czł. od n. os. Kuster RymSNW V 457.

Po Landze – gw. po lanre, pole we wsi Olszówka (gm. Przykona) – wyr. przyim.  
z 1 czł. przyim. po, 2 czł. od n. os. Langa RymSNW V 514.

Po Leosiu – gw. po leWoSu, pole we wsi Warenka (gm. Turek) – wyr. przyim. z 1 czł. 
przyim. po, 2 czł. od n. os. Leoś (: n. os. Leon) RymSIW 236.

Po Maciaszku – gw. po maCaRku, pole we wsi Janów (gm. Brudzew) – wyr. przyim. 
z 1 czł. przyim. po, 2 czł. od n. os. Maciaszek RymSNW VI 101.

Po Majdzie – gw. po majve, pole we wsi Brudzyń (gm. Brudzew) – wyr. przyim.  
z 1 czł. przyim. po, 2 czł. od n. os. Majda RymSNW VI 127.

Po Maju – gw. po maju, pole we wsi Posoka (gm. Przykona) – wyr. przyim. z 1 czł. 
przyim. po, 2 czł. od n. os. Maj RymSNW VI 125.

Po Michalskim – gw. po MihalsKim, pole we wsi: Olszówka, Posoka (gm. Przykona) 
– wyr. przyim. z 1 czł. przyim. po, 2 czł. od n. os. Michalski.

Po Michałku – gw. po MihaWku, pole we wsi Przykona (gm. Przykona) – wyr. przyim.  
z 1 czł. przyim. po, 2 czł. od n. os. Michałek (: n. os. Michał).

Po Mirowskiej – gw. po MirosKi, pole we wsi Posoka (gm. Przykona) – wyr. przyim. 
z 1 czł. przyim. po, 2 czł. od n. os. Mirowska RymSNW VI 384.

Po Nagórskiej – gw. po nagursKi, pole we wsi Nowy Czachulec (gm. Kawęczyn) 
– wyr. przyim. z 1 czł. przyim. po, 2 czł. od n. os. Nagórska RymSNW VI 528.

Po Pajorze – gw. po pajo_e, pole we wsi Kuźnica Janiszewska (gm. Brudzew) – wyr. 
przyim. z 1 czł. przyim. po, 2 czł. od n. os. Pajor RymSNW VII 161.

Po Panu Benku – gw. po panu beKku, pole we wsi Boleszczyn (gm. Przykona) – 
wyr. przyim. z 1 czł. przyim. po, 2 czł. od ap. pan, 3 czł. od n. os. Benek (: n. os. 
Beniamin).

Po Pietruszce – gw. po PetruRce, pole we wsi Janów (gm. Brudzew) – wyr. przyim.  
z 1 czł. przyim. po, 2 czł. od n. os. Pietruszka RymSNW VII 338.

Po Polipowskich – gw. po poLiposKih, pole we wsi Kwiatków (gm. Brudzew) – wyr. 
przyim. z 1 czł. przyim. po, 2 czł. od n. os. Polipowski RymSNW VII 463.

Po Rakiewiczu – gw. po raKeVilu, pole we wsi Grabowiec (gm. Tuliszków) – wyr. 
przyim. z 1 czł. przyim. po, 2 czł. od n. os. Rakiewicz RymSNW VIII 35.
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Po Rusku – gw. po rusku, pole we wsi Przykona (gm. Przykona) – wyr. przyim.  
z 1 czł. przyim. po, 2 czł. od n. os. Rusek RymSNW VIII 193.

Po Siepie – gw. po SePe, pole we wsi Żeronice (gm. Dobra); pole we wsi Boleszczyn 
(gm. Przykona) – wyr. przyim. z 1 czł. przyim. po, 2 czł. od n. os. Siepa RymSNW 
VIII 403.

Po Sobczaku – gw. po soploku, pole we wsi Posoka (gm. Przykona) – wyr. przyim.  
z 1 czł. przyim. po, 2 czł. od n. os. Sobczak.

Po Starej Łukasiczce – gw. po stary WukaSilce, pole we wsi Przykona (gm. Przyko-
na) – wyr. przyim. z 1 czł. przyim. po, 2 czł. przym. stara, 3 czł. od n. os. Łukasik 
(forma żeńska Łukasiczka ≤ żona Łukasika) RymSNW VI 73.

Po Staszewskim – gw. po staResKim, pole we wsi Kaczki Plastowe (gm. Przyko-
na) – wyr. przyim. z 1 czł. przyim. po, 2 czł. od n. os. Staszewski RymSNW 
IX 40.

Po Stolarkach – gw. po stolarkah, pole we wsi Wietchinin (gm. Turek) – wyr. przyim.  
z 1 czł. przyim. po, 2 czł. od n. os. Stolarek RymSNW IX 82.

Po Stusku – gw. po stusku, pole we wsi Posoka (gm. Przykona) – wyr. przyim.  
z 1 czł. przyim. po, 2 czł. od n. os. Stusek RymSNW IX 128.

Po Szczepańskim – gw. po RlepaqsKim, pole we wsi Przykona (gm. Przykona) – wyr. 
przyim. z 1 czł. przyim. po, 2 czł. od n. os. Szczepański RymSNW IX 242.

Po Szwai – gw. po Rfaji, pole we wsi Tarnowa (gm. Brudzew) – wyr. przyim. z 1 czł. 
przyim. po, 2 czł. od n. os. Szwaja RymSNW IX 377.

Po Szymanowszczaku – gw. po RymanoRloku, pole we wsi Młyniska (gm. Przyko-
na) – wyr. przyim. z 1 czł. przyim. po, 2 czł. od n. os. Szymanowski (forma męska 
Szymanowszczak ≤ syn Szymanowskiego) RymSNW IX 399.

Po Śniadku – gw. po SNatku, pole we wsi Brudzyń (gm. Brudzew) – wyr. przyim.  
z 1 czł. przyim. po, 2 czł. od n. os. Śniadek RymSNW IX 440.

Po Tomczyku – gw. po tYmlyku, pole we wsi Podłużyce (gm. Brudzew) – wyr. przyim. 
z 1 czł. przyim. po, 2 czł. od n. os. Tomczyk RymSNW IX 553.

Po Wale – gw. po vale, pole we wsi Józefina (gm. Przykona) – wyr. przyim. z 1 czł. 
przyim. po, 2 czł. od ap. wał.

Po Wasilewskim – gw. po vaSilesKim, pole we wsi Kowale Księże (gm. Turek) – wyr. 
przyim. z 1 czł. przyim. po, 2 czł. od n. os. Wasilewski RymSNW X 108.

Po Włazałku – gw. po vWazaWku, pole we wsi Kwiatków (gm. Brudzew) – wyr. 
przyim. z 1 czł. przyim. po, 2 czł. od n. os. Włazałek RymSNW X 268.

Po Wuju Zagłobie – gw. po vuju zagWoBe, pole we wsi Trzymsze (gm. Przykona) 
– wyr. przyim. z 1 czł. przyim. po, 2 czł. od ap. wujo, 3 czł. od n. os. Zagłoba 
RymSNW X 400.

Po Wypiorze – gw. po vyPo_e, pole we wsi Bądków Pierwszy (gm. Przykona) – wyr. 
przyim. z 1 czł. przyim. po, 2 czł. od n. os. Wypiór RymSNW X 365.

Po Zagłobie – gw. po zagWoBe, pole we wsi Trzymsze (gm. Przykona) – wyr. przyim.  
z 1 czł. przyim. po, 2 czł. od n. os. Zagłoba.
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Po Zagoździe – gw. po zagoZve, pole we wsi Tarnowa (gm. Brudzew); pole we wsi 
Posoka (gm. Przykona) – wyr. przyim. z 1 czł. przyim. po, 2 czł. od n. os. Zagozda 
RymSNW X 401.

Po Zasadzinie – gw. po zasaviNe, pole we wsi Przykona (gm. Przykona) – wyr. przyim.  
z 1 czł. przyim. po, 2 czł. od n. os. Zasada (forma żeńska Zasadzina ≤ żona Za
sady) RymSNW X 443.

Po Zielińskich – gw. po ZeLiqsKih, pole we wsi Wietchinin (gm. Turek) – wyr. przyim.  
z 1 czł. przyim. po, 2 czł. od n. os. Zieliński RymSNW X 497.

Po Żurawskich – gw. po _urasKim, pole we wsi Olszówka (gm. Przykona) – wyr. 
przyim. z 1 czł. przyim. po, 2 czł. od n. os. Żurawski RymSNW X 605.

Pod Bogdałowem – gw. pod bYgdaWov4m, pole we wsi Krwony (gm. Brudzew) – 
wyr. przyim. z 1 czł. przyim. pod, 2 czł. od n. miejsc. Bogdałów. Zob. Bogdałów.

Pod Boleszczynem – gw. pod boleRlyn4m, pole we wsi Smulsko (gm. Przykona) 
– wyr. przyim. z 1 czł. przyim. pod, 2 czł. od n. miejsc. Boleszczyn. Zob. Bolesz
czyn.

Pod Borek – gw. pod borek, pole we wsi Wietchinin (gm. Turek) – wyr. przyim.  
z 1 czł. przyim. pod, 2 czł. od ap. borek.

Pod Borem – gw. pod bor4m, pole we wsi Dzierzbotki (gm. Kawęczyn); pole we wsi: 
Józefina, Młyniska (gm. Przykona); pole we wsi Polichno (gm. Władysławów) – 
wyr. przyim. z 1 czł. przyim. pod, 2 czł. od ap. bór.

Pod Borkami – gw. pod borkaMi, pole we wsi Smulsko (gm. Przykona) – wyr. przyim.  
z 1 czł. przyim. pod, 2 czł. od ap. borek.

Pod Borkiem – gw. pod borKim, pole we wsi Gąsin (gm. Przykona) – wyr. przyim.  
z 1 czł. przyim. pod, 2 czł. od ap. borek.

Pod Bór – gw. pod bur, pole we wsi Wojciechów (gm. Kawęczyn) – wyr. przyim.  
z 1 czł. przyim. pod, 2 czł. od ap. bór.

Pod Brudzyniem – gw. pod bruryNim, pole we wsi Tarnowa (gm. Brudzew) – wyr. 
przyim. z 1 czł. przyim. pod, 2 czł. od n. miejsc. Brudzyń. Zob. Brudzyń.

Pod Chójką – gw. pot huzkYm, część wsi Wietchinin (gm. Turek) – wyr. przyim. 
z 1 czł. przyim. pod, 2 czł. od ap. chójka.

Pod Chylińskim – gw. pot hyLiqsKim, pole we wsi Grabowiec (gm. Tuliszków) – wyr. 
przyim. z 1 czł. przyim. pod, 2 czł. przym. chylińskie (: n. miejsc. Chylin). Zob. 
Chylin.

Pod Dąbrowicą – gw. po- dYmbroVicom, pole we wsi Boleszczyn (gm. Przykona) – 
wyr. przyim. z 1 czł. przyim. pod, 2 czł. od n. miejsc. Dąbrowica. Zob. Dąbrowica.

Pod Dębami – gw. po- d4mbaMi, pole we wsi Dzierzbotki (gm. Kawęczyn) – wyr. 
przyim. z 1 czł. przyim. pod, 2 czł. od ap. dąb.

Pod Dębem – gw. po- d4mb4m, część wsi Kotwasice (gm. Malanów) – wyr. przyim. 
z 1 czł. przyim. pod, 2 czł. od ap. dąb.

Pod Duktem – gw. po- dukt4m, pole we wsi Natalia (gm. Władysławów) – wyr. 
przyim. z 1 czł. przyim. pod, 2 czł. od ap. dukt.
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Pod Ewinowem – gw. pod eVinov4m, pole we wsi Smulsko (gm. Przykona) – wyr. 
przyim. z 1 czł. przyim. pod, 2 czł. od n. miejsc. Ewinów. Zob. Ewinów.

Pod Gąsinem – gw. pod gZSin4m, pole we wsi Kaczki Plastowe (gm. Przykona) – 
wyr. przyim. z 1 czł. przyim. pod, 2 czł. od n. miejsc. Gąsin. Zob. Gąsin.

Pod Górami – gw. pod guraMi, pole we wsi Nowy Czachulec (gm. Kawęczyn); 
pole we wsi Chlebów (gm. Turek) – wyr. przyim. z 1 czł. przyim. pod, 2 czł. od 
ap. góra.

Pod Górą – gw. pod gurom, część wsi Krępa (gm. Tuliszków); pole we wsi Krępa 
(gm. Tuliszków) – wyr. przyim. z 1 czł. przyim. pod, 2 czł. od ap. góra.

Pod Górką – gw. pod gurkom, pole we wsi Rogów (gm. Przykona); pole we wsi 
Wietchinin (gm. Turek); pole we wsi: Jabłonna, Natalia, Skarbki (gm. Władysła-
wów) – wyr. przyim. z 1 czł. przyim. pod, 2 czł. od ap. górka.

Pod Górkę – gw. pod gurke, pole we wsi Marcjanów (gm. Kawęczyn) – wyr. przyim.  
z 1 czł. przyim. pod, 2 czł. od ap. górka.

Pod Grąbkowem – gw. pod grYmpkov4m, pole we wsi Miłaczew – Kolonia (gm. 
Malanów) – wyr. przyim. z 1 czł. przyim. pod, 2 czł. od n. miejsc. Grąbków. Zob. 
Grąbków.

Pod Groblą – gw. pod groblom, pole we wsi Kaczki Plastowe (gm. Przykona); łąka 
we wsi Dzierzbotki (gm. Kawęczyn) – wyr. przyim. z 1 czł. przyim. pod, 2 czł. 
od ap. grobla. 

Pod Gruszą – gw. pod gruRom, pole we wsi Ciemień (gm. Kawęczyn) – wyr. przyim.  
z 1 czł. przyim. pod, 2 czł. od ap. grusza.

Pod Jabłonną – gw. pod jabWY-nom, pole we wsi Tarnowa (gm. Tuliszków) – wyr. 
przyim. z 1 czł. przyim. pod, 2 czł. od n. miejsc. Jabłonna. Zob. Jabłonna.

Pod Janiszewem – gw. pod jaNiRev4m, pole we wsi Głowy (gm. Brudzew) – wyr. 
przyim. z 1 czł. przyim. pod, 2 czł. od n. miejsc. Janiszew. Zob. Janiszew.

Pod Kaczki – gw. pot kalKi, część wsi Turkowice (gm. Turek) – wyr. przyim. z 1 czł. 
przyim. pod, 2 czł. od n. miejsc. Kaczki Średnie. Zob. Kaczki Średnie.

Pod Kawęczyn – gw. pot kavelyn, pole we wsi Wojciechów (gm. Kawęczyn) – wyr. 
przyim. z 1 czł. przyim. pod, 2 czł. od n. miejsc. Kawęczyn. Zob. Kawęczyn.

Pod Kawęczynem – gw. pot kavelyn4m, pole we wsi Dzierzbotki (gm. Kawęczyn) – 
wyr. przyim. z 1 czł. przyim. pod, 2 czł. od n. miejsc. Kawęczyn. Zob. Kawęczyn.

Pod Kąty – gw. pot kYnty, część wsi Wróblina (gm. Tuliszków); pole we wsi Wróbli-
na (gm. Tuliszków) – wyr. przyim. z 1 czł. przyim. pod, 2 czł. od ap. kąt.

Pod Krzyżem – gw. pot kRy_4m, pole we wsi Wietchinin (gm. Turek) – wyr. przyim.  
z 1 czł. przyim. pod, 2 czł. od ap. krzyż.

Pod Las – gw. pod las, droga we wsi Przykona (gm. Przykona) – wyr. przyim. z 1 czł. 
przyim. pod, 2 czł. od ap. las.

Pod Lasem – gw. pod las4m, część wsi Turkowice (gm. Turek); pole we wsi: Bru-
dzew, Krwony, Wincentów (gm. Brudzew); pole we wsi: Boleszczyn, Przykona, 
Sarbice, Smulsko, Żeroniczki (gm. Przykona); pole we wsi: Kiszewy, Tarnowa 
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(gm. Tuliszków); pole we wsi Szadów Pański (gm. Turek) – wyr. przyim. z 1 czł. 
przyim. pod, 2 czł. od ap. las.

Pod Lipą – gw. pod Lipom, pole we wsi Gadowskie Holendry (gm. Tuliszków) – wyr. 
przyim. z 1 czł. przyim. pod, 2 czł. od ap. lipa. 

Pod Lipiczem – gw. pod LiPil4m, łąki we wsi Chocim (gm. Kawęczyn) – wyr. przyim. 
z 1 czł. przyim. pod, 2 czł. od n. miejsc. Lipicze (: ap. lipica 1. ‘lipka’, 2. ‘pole 
porosłe lipami’ RymNMP VI 127).

Pod Makówką – gw. pod makufkom, pole we wsi Żuki (gm. Turek) – wyr. przyim. 
z 1 czł. przyim. pod, 2 czł. od n. os. Makówka RymSNW VI 211.

Pod Międzylesie – gw. pod MQryleSe, pole we wsi Polichno (gm. Władysławów) 
– wyr. przyim. z 1 czł. przyim. pod, 2 czł. od n. miejsc. Międzylesie. Zob. Mię
dzylesie.

Pod Olszyną – gw. pod WolRynom, pole we wsi Linne (gm. Dobra) – wyr. przyim.  
z 1 czł. przyim. pod, 2 czł. od ap. olszyna. 

Pod Pakułę – gw. pot pakuWe, pole we wsi Kowale Pańskie (gm. Kawęczyn) – wyr. 
przyim. z 1 czł. przyim. pod, 2 czł. od n. os. Pakuła RymSNW VII 164.

Pod Pańskim – gw. pot paqsKim, łąka we wsi Felicjanów (gm. Władysławów) – wyr. 
przyim. z 1 czł. przyim. pod, 2 czł. przym. pańskie. Pole znajdujące się niedaleko 
ziemi należącej dawniej do dziedzica. 

Pod Polichno – gw. pot poLihno, pole we wsi Międzylesie (gm. Władysławów) – wyr. 
przyim. z 1 czł. przyim. pod, 2 czł. od n. miejsc. Polichno. Pole znajdujące się 
w kierunku wsi Polichno. Zob. Polichno.

Pod Rogatkę – gw. pod rogatke, część wsi Wojciechów (gm. Kawęczyn) – wyr. 
przyim. z 1 czł. przyim. pod, 2 czł. od ap. rogatka. Zob. Rogatka.

Pod Rogowem – gw. pod rogov4m, część wsi Kaczki Plastowe (gm. Przykona) – wyr. 
przyim. z 1 czł. przyim. pod, 2 czł. od n. miejsc. Rogów. Zob. Rogów.

Pod Rów – gw. pod ruf, pole we wsi Bibianna (gm. Malanów) – wyr. przyim. z 1 czł. 
przyim. pod, 2 czł. od ap. rów.

Pod Rusockim – gw. pod rusocKim, pole we wsi Milinów (gm. Władysławów) – wyr. 
przyim. z 1 czł. przyim. pod, 2 czł. przym. rusockie (: n. miejsc. Russocice). Zob. 
Russocice.

Pod Smoliną – gw. pot smoLinom, pole we wsi Polichno (gm. Władysławów) – wyr. 
przyim. z 1 czł. przyim. pod, 2 czł. od n. miejsc. Smolina. Zob. Smolina.

Pod Strugą – gw. pot strugom, łąka we wsi Bądków Pierwszy (gm. Przykona) – wyr. 
przyim. z 1 czł. przyim. pod, 2 czł. od ap. struga. Zob. Struga.

Pod Szalunkami – gw. poU ReluKkaMi, pole we wsi Polichno (gm. Władysławów) – 
wyr. przyim. z 1 czł. przyim. pod, 2 czł. od ap. szalunek. Zob. Szalunki.

Pod Tokarami – gw. po- tokary, pole we wsi Żdżary (gm. Kawęczyn) – wyr. przyim. 
z 1 czł. przyim. pod, 2 czł. od n. miejsc. Tokary. Zob. Tokary Pierwsze.

Pod Wałem – gw. pod vaW4m, łąka we wsi: Posoka, Sarbice (gm. Przykona) – wyr. 
przyim. z 1 czł. przyim. pod, 2 czł. od ap. wał. 
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Pod Wiatrak – gw. pod Vatrok, cześć wsi Wietchinin (gm. Turek) – wyr. przyim.  
z 1 czł. przyim. pod, 2 czł. od ap. wiatrak. 

Pod Wiatrakiem – gw. pod VatroKim, część wsi Turkowice (gm. Turek) – wyr. przyim. 
z 1 czł. przyim. pod, 2 czł. od ap. wiatrak. 

Pod Wolą – gw. pod volom, pole we wsi Kowale Pańskie (gm. Kawęczyn) – wyr. 
przyim. z 1 czł. przyim. pod, 2 czł. od n. miejsc. Wola Kowalska. Zob. Wola.

Pod Żdżarki – gw. poo _tarKi, pole we wsi Polichno (gm. Władysławów) – wyr. 
przyim. z 1 czł. przyim. pod, 2 czł. od n. miejsc. Żdżarki. Zob. Żdżarki.

Podarek – gw. podarek, część wsi Czajków, dawniej wieś (gm. Dobra) – od ap. po
darek ‘podarunek, upominek’ USJP III 533.

Podbór – gw. podbur, część wsi: Dąbrowica, Strachocice (gm. Dobra); pole we wsi 
Kotwasice (gm. Malanów) – od wyr. przyim. pod bór z 1 czł. przyim. pod, 2 czł. 
od ap. bór. 

Poddziałki – gw. po-vaWKi, pole we wsi Posoka (gm. Przykona) – od ap. poddziałek 
‘część powstała z podzielenia działu’ SW IV 348.

Pode Młynem – gw. pode mWyn4m, pole we wsi Tarnowa (gm. Tuliszków) – wyr. 
przyim. z 1 czł. przyim. pode, 2 czł. od ap. młyn. 

Podedwór – gw. podedvur, część wsi Brudzew (gm. Brudzew) – od wyr. przyim. pod 
dwór z 1 czł. przyim. pod, 2 czł od ap. dwór. 

Podgłuchowne – gw. podgWuhovne, część wsi Milejów (gm. Kawęczyn) – od wyr. 
przyim. pod Głuchowem z 1 czł. przyim. pod, 2 czł. od n. miejsc. Głuchów. Zob. 
Głuchów.

Podgóry – gw. podgury, wzniesienia we wsi Kuny (gm. Władysławów) – od ap. 
podgóra ‘teren położony u podnóża gór’ SW IV 356.

Podlasie – gw. podlaSe, pole we wsi Marulew (gm. Brudzew) – od ap. podlasie ‘pod-
lesie; miejsce, okolica pod lasem, blisko lasu’ SW IV 369.

Podlasy – gw. podlasy, pole we wsi Szadów Księży (gm. Turek); pole we wsi Kuny 
(gm. Władysławów) – od wyr. przyim. pod lasy z 1 czł. przyim. pod, 2 czł. od ap. 
las. 

Podlesie – gw. podleSe, część wsi Milejów (gm. Kawęczyn) – od ap. podlesie ‘miej-
sce, okolica pod lasem, blisko lasu’ SW IV 370.

Podlubojce – gw. podobojce, łąka we wsi Chrząblice (gm. Brudzew) – od wyr. przyim. 
pod Lubojce z 1 czł. przyim. pod, 2 czł. od n. miejsc. Lubojce. Zob. Lubojce.

Podlubojec – gw. podobojec, pole we wsi Chrząblice (gm. Brudzew) – od wyr. 
przyim. pod Lubojce z 1 czł. przyim. pod, 2 czł. od n. miejsc. Lubojce. Zob. 
Lubojce.

Podłużyce – gw. podWu_yce, wieś (gm. Brudzew) – od przym. podłużny ‘długi i wą-
ski, mający wydłużony kształt, zbliżony do owalu, prostokąta itp.’ USJP III 556 
lub od wyr. przyim. pod ługami z 1 czł. przyim. pod, 2 czł. od ap. ług. Zob. Ług.

Podrębiska – gw. podr4mBiska, łąki we wsi Rzymsko (gm. Dobra) – od czas. pod
rębić ‘nadciąć coś u dołu, podciąć’ SW IV 406.
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Podstodowie – gw. potstodoVe, las we wsi Marianów – Kolonia (gm. Kawęczyn) – 
od wyr. przyim. pod stodołą z 1 czł. przyim. pod, 2 czł. od ap. stodoła.

Podstrachockie – gw. potsrahocKe, pola, łąki we wsi Miłkowice (gm. Dobra) – od 
wyr. przyim. pod Strachocice z 1 czł. przyim. pod, 2 czł. od n. miejsc. Stracho
cice. Zob. Strachocice.

Poduchowne – gw. poduhovne, część wsi Janiszew (gm. Brudzew); część wsi Mi-
lejów (gm. Kawęczyn); część wsi Wróblina (gm. Tuliszków); część miasta Tu-
rek, dawniej pole (gm. Turek); pole we wsi: Brudzew, Janiszew (gm. Brudzew); 
pole we wsi Tokary (gm. Kawęczyn); pole we wsi Boleszczyn (gm. Przykona) 
– od przym. poduchowne ‘stanowiące dawniej własność duchowieństwa’ SW 
IV 431.

Pogorzele – gw. pogo_ele, pola we wsi Krępa (gm. Tuliszków) – od ap. pogorzel 
‘miejsce, gdzie był pożar, pogorzelisko’ SW IV 467.

Pogorzelec – gw. pogo_elec, część lasu we wsi Strachocice (gm. Dobra) – od ap. 
pogorzelec ‘człowiek, który utracił mienie na skutek pożaru’ lub od ap. pogorzele. 
Zapewne chodzi tu o pogorzelisko, czyli miejsce, na którym był pożar.

Pojabłonie – gw. pojabWYNe, pole we wsi Przyborów (gm. Władysławów) – od wyr. 
przyim. po jabłoni z 1 czł. przyim. po, 2 czł. od ap. jabłoń. Pole, na którym daw-
niej rosła jabłoń/jabłonie.

Pokopalniane – gw. pokopalNane, pole we wsi Psary (gm. Przykona) – od przym. 
pokopalniane ‘po kopalni’.

Pokrzywica – gw. pokRyVica, rzeczka we wsi Wrząca (gm. Turek) – od ap. pokrzy
wa. Możliwe, że rzeczka ta była pozarastana pokrzywami.

Pokrzywka – gw. pokRyfka, rzeczka przepływająca przez gminę Tuliszków – od ap. 
pokrzywka.

Pokrzywnica – gw. pokRyvNica, rzeczka przepływająca przez gminę Tuliszków – od 
ap. pokrzywa. 

Pola Skęczniewskie – gw. pola sk4IlNesAe, część wsi Skęczniew (gm. Dobra) – 
zest. z 1 czł. od ap. pole, 2 czł. przym. skęczniewskie (: n. miejsc. Skęczniew). 
Zob. Skęczniew.

Pole Marszałowe – gw. pole marRaWove, pole we wsi Boleszczyn (gm. Przykona) – 
zest. z 1 czł. od ap. pole, 2 czł. od n. os. Marszał RymSNW VI 203.

Pole Zarębowe – gw. pole zar4mbove, pole we wsi Józefina (gm. Przykona) – zest. 
z 1 czł. od ap. pole, 2 czł. od n. os. Zaręba RymSNW X 433.

Polichno – gw. poLihno, wieś (gm. Władysławów) – od psł. ap. *pol| ‘rozległy teren 
równinny, bezleśny lub mało leśny, porosły dziką roślinnością’ Smocz 80.

Poligon – gw. poLigYn, pole we wsi Żeroniczki (gm. Przykona) – od ap. poligon.
Polna Droga – gw. polno droga, droga we wsi: Przykona, Smulsko, Trzymsze, Wi-

chertów (gm. Przykona) – zest. z 1 czł. przym. polna, 2 czł. od ap. droga.
Poniemieckie Pola – gw. poNiMecKe pola, pola we wsi Olszówka (gm. Przykona) – 

zest. z 1 czł. przym. poniemieckie, 2 czł. od ap. pole.
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Popielarze – gw. poPelo_e, część wsi Kotwasice (gm. Malanów) – od ap. popielarz 
‘człowiek zajmujący się wypalaniem, zbieraniem lub sprzedawaniem popiołu 
z drzewa leśnego’ SW IV 646.

Popowice – gw. popoVice, pole w mieście Tuliszków (gm. Tuliszków) – od n. os. Pop 
SSNO IV 321 lub od ap. pop.

Popowiec – gw. popoVec, część wsi Wymysłów (gm. Tuliszków); pola, łąki we wsi 
Wróblina i Smaszew (gm. Tuliszków) – od n. os. Pop lub od ap. pop.

Poprzeczka – gw. popR4lka, droga we wsi Olesin (gm. Władysławów) – od ap. po
przeczka ‘droga, ścieżka polna, idąca w poprzek zagonów’ SW IV 673.

Poprzeczna Droga – gw. popRelno droga, droga we wsi Smulsko (gm. Przykona) – 
zest. z 1 czł. przym. poprzeczna, 2 czł. od ap. droga.

Poprzeczniaki – gw. popR4lNoKi, pole we wsi Polichno (gm. Władysławów) – od 
ap. poprzeczniak ‘pas pola, na którym zawraca się końmi przy orce w zagony, 
zaorywany później dodatkowo’ SW IV 673.

Poręba – gw. por4mba, część wsi Kawęczyn (gm. Kawęczyn); pole we wsi Nowy 
Świat (gm. Kawęczyn); łąki we wsi Kawęczyn (gm. Kawęczyn); las we wsi Grzy-
miszew (gm. Tuliszków) – od ap. poręba ‘obszar, na którym wycięto drzewa 
w lesie; wyręba’ USJP III 702.

Poręby – gw. por4mby, część wsi Leśnictwo (gm. Kawęczyn); pole we wsi Siedliska 
(gm. Kawęczyn); pole we wsi Malanów (gm. Malanów); pole we wsi: Dąbrowa, 
Józefina (gm. Przykona) – od ap. poręba. 

Porosie – gw. poroSe, pole we wsi Brudzyń (gm. Brudzew) – od wyr. przyim. po rosie 
z 1 czł. przyim. po, 2 czł. od ap. rosa.

Porowy – gw. porovy, pole, łąki we wsi Brudzew (gm. Brudzew) – od wyr. przyim. 
po rowy z 1 czł. przyim. po, 2 czł. od ap. rów. 

Poroże – gw. poro_e, wieś, dawniej dwie wsie: Poroże Nowe i Poroże Stare (gm. 
Malanów) – od ap. poroże ‘parzyste, duże, rozgałęzione wyrostki kostne, zwykle 
u samców ssaków takich jak jeleń, sarna, łoś, daniel, corocznie przez nie zrzucane 
i odrastające na nowo’ USJP III 711 lub od wyr. przyim. po rogu z 1 czł. przyim. 
po, 2 czł. od ap. róg.

Posada – gw. posada, część wsi Smulsko (gm. Przykona) – od ap. posada ‘osada, 
pole’ Recz 353.

Posoka – gw. posoka, wieś (gm. Przykona) – od ap. posoka ‘krew’ USJP III 730.
Posoka Duża – gw. posoka du_o, część wsi Posoka (gm. Przykona) – zest. z 1 czł. od 

n. miejsc. Posoka, 2 czł. przym. duża. 
Posoka Mała – gw. posoka maWo, część wsi Posoka (gm. Przykona) – zest. z 1 czł. 

od n. miejsc. Posoka, 2 czł. przym. mała. 
Potażnia – gw. potaZNa, część wsi Poroże, dawniej wieś (gm. Malanów) – od ap. 

potażnia ‘fabryka potażu z popiołu (potaż – węglan potasu)’ SW IV 802.
Potreby – gw. potr4py, część wsi Wyszyna (gm. Władysławów) – od n. os. Potreba 

RymSNW VII 512.
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Potworów – gw. potforuf, wieś (gm. Dobra) – od n. os. Potwora lub Potwór Rym 
SNW VII 514.

Powa – gw. pova, rzeka przepływająca przez wsie Nowy Świat i Smaszew (gm. Tu-
liszków) – nazwa niejasna.

Pozery – gw. poz4ry, łąki we wsi Miłkowice (gm. Dobra) – od n. os. Pozer RymSNW 
VII 520.

Pożydowskie Pola – gw. po_ydosKe pola, pole we wsi: Dąbrowa, Józefina (gm. Przy-
kona) – zest. z 1 czł. przym. pożydowskie, 2 czł. od ap. pole.

Pólka – gw. pulka, część wsi Nowy Świat (gm. Tuliszków) – od ap. pólko.
Pólko – gw. pulko, część miasta Tuliszków, część wsi Krępa (gm. Tuliszków); część 

wsi Zygmuntówek (gm. Malanów) – od ap. pólko.
Półhuby – gw. puWhuby, pole we wsi Posoka (gm. Przykona) – zrost z 1 czł. licz. pół,  

2 czł. od ap. huba. Zob. Huba.
Półmorgówka – gw. puWmorgufka, łąka we wsi Krwony (gm. Brudzew) – od ap. 

półmorga ‘połowa morgi’ SW V 949. Łąka o wielkości pół morgi, czyli około 
2800 m2.

Półpola – gw. puWpola, pola we wsi Linne, Długa Wieś (gm. Dobra) – zrost z 1 czł. 
licz. pół, 2 czł. od ap. pole.

Praksedów – gw. praks4duf, część wsi: Janów, Kwiatków (gm. Brudzew) – od n. os. 
Prakseda SSNO IV 339.

Prasołek – gw. prasoWek, część wsi Sarbicko (gm. Tuliszków); pole we wsi Sar-
bicko (gm. Tuliszków); pole, łąki w mieście Tuliszków (gm. Tuliszków) – od 
n. os. Prasołek SSNO IV 339 lub od ap. prasoł ‘kupiec handlujący solą’ SW 
IV 974.

Pręty – gw. pr4nty, pole we wsi Okręglica (gm. Kawęczyn); pole we wsi Pęcherzew 
(gm. Turek) – od ap. pręt ‘dawna miara powierzchni’ SW V 1002.

Przed Kanałem – gw. pRet kanaW4m, łąka we wsi Żeroniczki (gm. Przykona) – wyr. 
przyim. z 1 czł. przyim. przed, 2 czł. od ap. kanał.

Przed Lasem – gw. pRed las4m, część wsi Olesin (gm. Władysławów) – wyr. przyim.  
z 1 czł. przyim. przed, 2 czł. od ap. las.

Przed Rowem – gw. pRed rov4m, pole we wsi Milinów (gm. Władysławów); łąki 
we wsi Tokary (gm. Kawęczyn) – wyr. przyim. z 1 czł. przyim. przed, 2 czł. od 
ap. rów.

Przed Wałem – gw. pRed vaW4m, pole we wsi Brudzew (gm. Brudzew) – wyr. przyim. 
z 1 czł. przyim. przed, 2 czł. od ap. wał. Pola znajdujące się przy wale przeciwpo-
wodziowym nad rzeką Wartą. 

Przedmieście – gw. pRedMeSCe, część wsi Skarbki (gm. Władysławów) – od ap. 
przedmieście.

Przedwieś – gw. pRedVeS, część wsi Siedliska (gm. Kawęczyn) – od wyr. przyim. 
przed wsią z 1 czł. przyim. przed, 2 czł. od ap. wieś. Nazwa zbudowana na wzór 
Przedmieście.
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Przedziałki – gw. pRevoWKi, pole we wsi Milejów (gm. Kawęczyn) – od ap. prze
działek.

Przedziały – gw. pRevoWy, pole we wsi Ewinów (gm. Przykona) – od ap. przedział 
‘ziemie po dokonaniu podziału’ SW VI 79.

Przemysławów – gw. pRemysWavuf, część wsi Międzylesie, dawniej wieś (gm. Wła-
dysławów) – od n. os. Przemysław SSNO IV 371.

Przerębla – gw. pRer4mbla, łąka w mieście Tuliszków (gm. Tuliszków) – od ap. prze
rębla ‘przerębel, otwór wyrąbany w lodzie (na rzece, jeziorze, stawie)’ SW VI 179.

Przeręblak – gw. pRer4mblok, pole, lasy w mieście Tuliszków (gm. Tuliszków) – od 
ap. przerębla. 

Przerwa – gw. pR4rva, pole we wsi Felicjanów (gm. Władysławów) – od ap. przerwa 
‘puste miejsce,wolna przestrzeń, szpara, luka w czymś’ USJP III 1040.

Przód – gw. pRut, część wsi Laski (gm. Przykona) – od ap. przód.
Przy Akacjach – gw. pRy akamjah, pole we wsi Olszówka (gm. Przykona) – wyr. 

przyim. z 1 czł. przyim. przy, 2 czł. od ap. akacja.
Przy Aronii – gw. pRy arYNi, pole we wsi Grabieniec (gm. Turek) – wyr. przyim.  

z 1 czł. przyim. przy, 2 czł. od ap. aronia. 
Przy Babim Dole – gw. pRy baBim dole, pole we wsi Boleszczyn (gm. Przykona) – 

wyr. przyim. z 1 czł. przyim. przy, 2 czł. przym. babi, 3 czł. od ap. dół. 
Przy Cegielni – gw. pRy ceGelNi, pole we wsi Mikulice (gm. Dobra) – wyr. przyim.  

z 1 czł. przyim. przy, 2 czł. od ap. cegielnia. Zob. Cegielnia.
Przy Cmentarzu – gw. pRy cm4nto_u, pole we wsi Psary (gm. Przykona); pole we 

wsi Kaczki Średnie (gm. Turek) – wyr. przyim. z 1 czł. przyim. przy, 2 czł. od ap. 
cmentarz.

Przy Drodze – gw. pRy drore, pole we wsi Żeroniczki (gm. Przykona) – wyr. przyim.  
z 1 czł. przyim. przy, 2 czł. od ap. droga.

Przy Dużym Kamieniu – gw. pRy du_ym kaMiNu, łąki we wsi Nowy Czachulec 
(gm. Kawęczyn) – wyr. przyim. z 1 czł. przyim. przy, 2 czł. przym. duży, 3 czł. 
od ap. kamień.

Przy Grabowskiej Drodze – gw. pRy grabosKi drore, pole w mieście Tuliszków 
(gm. Tuliszków) – wyr. przyim. z 1 czł. przyim. przy, 2 czł. przym grabowska  
(: n. miejsc. Grabowiec), 3 czł. od ap. droga. Zob. Grabowiec.

Przy Janówku – gw. pRy janufku, pole we wsi Janów (gm. Brudzew) – wyr. przyim. 
z 1 czł. przyim. przy, 2 czł. od n. miejsc. Janówek. Zob. Janówek.

Przy Kanale – gw. pRy kanale, pole we wsi Bibianna (gm. Malanów); pole we wsi 
Obrębizna (gm. Turek) – wyr. przyim. z 1 czł. przyim. przy, 2 czł. od ap. kanał. 

Przy Kiełbasce – gw. pRy KeWbasce, łąka we wsi Kaczki Średnie (gm. Turek) – wyr. 
przyim. z 1 czł. przyim. przy, 2 czł. od n. rzeki Kiełbaska. Zob. Kiełbaska.

Przy Kolejce – gw. pRy kolejce, pole we wsi Szadów Pański (gm. Turek) – wyr. 
przyim. z 1 czł. przyim. przy, 2 czł. od ap. kolejka ‘kolej łącząca miejscowości 
podmiejskie, wsie i miasteczka z miastem’ USJP II 362.
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Przy Kopalni – gw. pRy kopalNi, pole we wsi Psary (gm. Przykona) – wyr. przyim.  
z 1 czł. przyim. przy, 2 czł. od ap. kopalnia.

Przy Kościele – gw. pRy koSCele, pole we wsi: Boleszczyn, Psary (gm. Przykona) – 
wyr. przyim. z 1 czł. przyim. przy, 2 czł. od ap. kościół.

Przy Lesie – gw. pRy leSe, pole we wsi Kowale Księże (gm. Turek) – wyr. przyim.  
z 1 czł. przyim. przy, 2 czł. od ap. las.

Przy Leszku – gw. pRy leRku, część wsi Dąbrowa (gm. Przykona); pole we wsi Po-
soka (gm. Przykona) – wyr. przyim. z 1 czł. przyim. przy, 2 czł. od n. os. Leszek 
RymSIW 239.

Przy Łódzkim – gw. pRy WucKim, pole we wsi Ewinów (gm. Przykona) – wyr. przyim. 
z 1 czł. przyim. przy, 2 czł. od przym. łódzkie (: n. miejsc. Łódź).

Przy Migasie – gw. pRy MigaSe, część wsi Kaczki Plastowe (gm. Przykona); łąka we 
wsi Radyczyny (gm. Przykona) – wyr. przyim. z 1 czł. przyim. przy, 2 czł. od n. 
os. Migas RymSNW VI 348.

Przy Młynie – gw. pRy mWyNe, łąka we wsi Psary (gm. Przykona) – wyr. przyim. 
z 1 czł. przyim. przy, 2 czł. od ap. młyn.

Przy Pierdziołce – gw. pRy PervoWce, pole we wsi Brudzyń (gm. Brudzew) – wyr. 
przyim. z 1 czł. przyim. przy, 2 czł. od ap. pierdziołka ‘pot. grusza rodząca małe 
owoce (pierdziołki)’.

Przy Poczcie – gw. pRy polCe, łąka we wsi Przykona (gm. Przykona) – wyr. przyim.  
z 1 czł. przyim. przy, 2 czł. od ap. poczta.

Przy Remizie – gw. pRy reMiZe, pole we wsi Potworów (gm. Dobra) – wyr. przyim.  
z 1 czł. przyim. przy, 2 czł. od ap. remiza.

Przy Sklepie – gw. pRy sklePe, pole we wsi: Bądków Pierwszy, Radyczyny (gm. 
Przykona) – wyr. przyim. z 1 czł. przyim. przy, 2 czł. od ap. sklep.

Przy Stadionie – gw. pRy staDjoNe, pole we wsi Psary (gm. Przykona) – wyr. przyim.  
z 1 czł. przyim. przy, 2 czł. od ap. stadion.

Przy Starej Mleczarni – gw. pRy stary mlelarNi, pole we wsi Przykona (gm. Przy-
kona) – wyr. przyim. z 1 czł. przyim. przy, 2 czł. od przym. stara, 3 czł. od ap. 
mleczarnia ‘zakład przetwórczy, w którym przygotowuje się mleko do sprzedaży 
lub przerabia je na masło, sery, śmietanę itp.’ USJP II 886.

Przy Stawie – gw. pRy stoVe, pole we wsi Tokary (gm. Kawęczyn); pole we wsi Gąsin 
(gm. Przykona) – wyr. przyim. z 1 czł. przyim. przy, 2 czł. od ap. staw. 

Przy Strudze – gw. pRy strure, łąka we wsi Boleszczyn (gm. Przykona); łąki we wsi 
Kaczki Średnie (gm. Turek) – wyr. przyim. z 1 czł. przyim. przy, 2 czł. od ap. struga. 

Przy Trakcie – gw. pRy trakCe, pole we wsi Wichertów (gm. Przykona) – wyr. przyim. 
z 1 czł. przyim. przy, 2 czł. od ap. trakt. 

Przy WAKO – gw. pRy vako, pole we wsi Psary (gm. Przykona) – wyr. przyim.  
z 1 czł. przyim. przy, 2 czł. od n. hurtowni WAKO.

Przy Wiatraku – gw. pRy Vatroku, pole we wsi Olszówka (gm. Przykona) – wyr. 
przyim. z 1 czł. przyim. przy, 2 czł. od ap. wiatrak.
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Przy Żwirowni – gw. pRy _VirovNi, pole we wsi Szadów Pański (gm. Turek) – wyr. 
przyim. z 1 czł. przyim. przy, 2 czł. od ap. żwirownia. Zob. Żwirownia.

Przyborowie – gw. pRyboroVe, określenie wsi Przyborów (gm. Władysławów) – od 
wyr. przyim. przy borze z 1 czł. przyim. przy, 2 czł. od ap. bór. 

Przyborów – gw. pRyboruf, wieś (gm. Władysławów); łąki we wsi Tarnowski Młyn 
(gm. Władysławów) – od wyr. przyim. przy borze z 1 czł. przyim. przy, 2 czł. od 
ap. bór. 

Przybylskich – gw. pRybylsKih, pole we wsi Żeroniczki (gm. Przykona) – od n. os. 
Przybylski RymSNW VII 587.

Przydatki – gw. pRydotKi, pole we wsi: Chrząblice, Galew, Wincentów (gm. Brudzew); 
pole we wsi Ostrówek (gm. Dobra); pole we wsi: Mariantów, Leśnictwo, Siedliska, 
Żdżary (gm. Kawęczyn); pole we wsi Brody (gm. Malanów); pole we wsi: Szadów 
Pański, Szadów Księży (gm. Turek); pole we wsi: Felicjanów, Kuny, Leonia, Mało-
szyna, Mariantów, Międzylesie, Milinów, Polichno, Stefania (gm. Władysławów); 
las we wsi Kiszewy (gm. Tuliszków) – od ap. przydatek ‘dodatek ziemi’ SW VI 280.

Przydziałek – gw. pRyvoWek, pole we wsi Wola Piekarska (gm. Dobra); pole we wsi 
Budy Słodkowskie (gm. Turek) – od ap. przydziałek ‘zdr. od przydział’. 

Przydziałki – gw. pRyvoWA i, pole we wsi Strachocice (gm. Dobra); pole we wsi: 
Dziadowice, Bibianna (gm. Malanów); pole we wsi: Józefina, Młyniska, Posoka, 
Sarbice (gm. Przykona); lasy we wsi Targówka (gm. Malanów) – od ap. przy
działek. 

Przydziały – gw. pRyvoWy, pole we wsi Żeronice (gm. Dobra) – od ap. przydział ‘to, 
co zostało przydzielone, przyznane, część czegoś przypadająca na kogoś’ USJP 
III 1095.

Przykona – gw. pRykYna, wieś, dawniej Przykuna (gm. Przykona); zbiornik wodny 
we wsi Dąbrowa (gm. Przykona) – od wyr. przyim. przy kunach z 1 czł. przyim. 
przy, 2 czł, od ap. kuna RymNMP IX 346.

Przymus – gw. pRymus, część wsi Głuchów (gm. Kawęczyn) – od ap. przymus. 
Część Głuchowa w stronę Turku, którą ludzie byli zmuszeni zamieszkiwać.

Przypusty – gw. pRypusty, pole we wsi Bibianna (gm. Malanów) – od czas. przy
puszczać ‘pozwalać na coś’ SW VI 353.

Przyrośle – gw. pRyroSle, pole we wsi Posoka (gm. Przykona) – od ap. przyrośle 
‘pole, które zostało dodane do wcześniej obrabianego’ SW V 357.

Przysiek – gw. pRySek, staw we wsi Ewinów (gm. Przykona) – od czas. przysiec 
‘przysiekać’ SW V 364.

Przysowa – gw. pRysova, pole we wsi Rzymsko (gm. Dobra) – od wyr. przyim. przy 
sowie z 1 czł. przyim. przy, 2 czł. od ap. sowa.

Przysowek – gw. pRysovek, pole we wsi Boleszczyn (gm. Przykona) – od wyr. przyim. 
przy sowie z 1 czł. przyim. przy, 2 czł. od ap. sowa.

Przysowy – gw. pRysovy, pole we wsi Posoka (gm. Przykona); pole we wsi Krępa (gm. 
Tuliszków) – od wyr. przyim. przy sowie z 1 czł. przyim. przy, 2 czł. od ap. sowa.
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Przytnice – gw. pRytNice, pole we wsi Kuny (gm. Władysławów) – od ap. przytnica 
‘poprzeczny kawał pola’ SGPK V 437.

Psary – gw. psary, wieś (gm. Przykona) – od ap. psar ‘psiarz; człowiek zajmujący się 
hodowlą psów na rzecz dworu lub pilnujący psów łowczych’ SW V 411.

Psary Kościelne – gw. psary koSCelne, dawniej wieś w gm. Przykona – zest. z 1 czł. 
od n. miejsc. Psary, 2 czł. przym. kościelny. 

Psary Mostowe – gw. psary mostove, dawniej wieś w gm. Przykona – zest. z 1 czł. 
od n. miejsc. Psary, 2 czł. przym. mostowe. 

Psia Górka – gw. pSo gurka, pole we wsi Kowale Pańskie (gm. Kawęczyn) – zest. 
z 1 czł. przym. psia, 2 czł. od ap. górka.

Pułapka – gw. puWapka, część miasta Tuliszków (gm. Tuliszków) – od ap. pułapka.
Pustki – gw. pustKi, pole we wsi Chrząblice (gm. Brudzew); pole we wsi Ciemień 

(gm. Kawęczyn); las we wsi Rzechta (gm. Dobra) – od ap. pustka.
Pustkowie – gw. pustkoVe, część wsi Dąbrowa (gm. Przykona); pole we wsi Dąbro-

wa (gm. Przykona) – od ap. pustkowie.
Rachowa – gw. rahova, wieś (gm. Malanów) – od n. os. Rach SSNO IV 409.
Radnego – gw. radn4go, pole we wsi Psary (gm. Przykona) – od ap. radny ‘członek 

rady gminy wybierany w wyborach samorządowych’ USJP IV 17.
Radyczyny – gw. radylyny, wieś (gm. Przykona); pola we wsi Mikulice (gm. Dobra) 

– od n. os. *Radycz lub *Radyk.
Radyczyny – Kolonia – gw. radylyny kolYNa, wieś (gm. Przykona) – zest. z 1 czł. 

od n. miejsc. Radyczyny, 2 czł. od ap. kolonia. Zob. Kolonia.
Radziejka – gw. ravejka, pole we wsi Bibianna (gm. Malanów) – od n. os. Radziej 

SSNO IV 430.
Radzima – gw. ravima, część wsi Nowy Świat, dawniej Radzimia (gm. Tuliszków) 

– od n. os. Radzim SSNO IV 431.
Rakówki – gw. rakufKi, pole we wsi Kuźnica Janiszewska (gm. Brudzew) – od n. os. 

Rakówka lub Rakówko RymSNW VIII 36.
Ranczo – gw. raIlo, pole we wsi Siedliska (gm. Kawęczyn) – od ap. ranczo ‘farma, 

gospodarstwo prowadzące hodowlę bydła’ SSz III 19. Pole dużych rozmiarów 
należące do majętnego gospodarza.

Redlonki – gw. redlYKKi, pole we wsi Wrząca (gm. Turek) – od ap. redlonka ‘uredlo-
ne pole, przeorane’ SW VI 493.

Redzińskiego Góra – gw. reviqsKigo gura, góra we wsi Leśnictwo (gm. Kawęczyn) 
– zest. z 1 czł. od n. os. Redziński RymSNW VIII 68, 2 czł. od ap. góra. 

Regana – gw. regana, pole we wsi Boleszczyn (gm. Przykona) – od n. os. Regan.
Reginów – gw. reGinuf, część wsi Przyborów (gm. Władysławów) – od n. os. Regina 

SSNO IV 455.
Regrasy – gw. regrasy, łąki we wsi Marcjanów (gm. Kawęczyn) – nazwa niejasna.
RFN – gw. erefen, część wsi Smulsko (gm. Przykona) – od skrótu Republika Fede

ralna Niemiec SNG 249.



90 Słownik

Rogaszew – gw. rogaRef, część wsi Ciemień (gm. Kawęczyn) – od n. os. Rogalski 
RymSNW VIII 120. Według mieszkańców, w tej części wsi jeden z najbogatszych 
gospodarzy nosił nazwisko Rogalski.

Rogatka – gw. rogatka, część wsi Ciemień (gm. Kawęczyn); część wsi Przykona 
(gm. Przykona); część wsi Wyszyna (gm. Władysławów) – od ap. rogatka ‘nie-
wielki budynek na granicy miasta, gdzie dawniej mieścił się posterunek miejski 
i gdzie pobierano opłaty wjazdowe’ USJP IV 103.

Rogowski Las – gw. rogosKi las, las we wsi Rogów (gm. Przykona) – zest. z 1 czł. 
przym. rogowski (: n. miejsc. Rogów), 2 czł. od ap. las. Zob. Rogów.

Rogów – gw. roguf, wieś (gm. Przykona) – od n. os. Rog SSNO IV 470.
Rokicina – gw. roKiCina, pole we wsi Psary (gm. Przykona) – od ap. rokicina ‘niski 

krzew o bardzo drobnych liściach, rosnący w Europie i w zachodniej Azji; wierz-
ba rokita’ USJP IV 105.

Rokiciny – gw. roKiCiny, łąka w mieście Tuliszków (gm. Tuliszków) – od ap. roki
cina. 

Rosiaka – gw. roSoka, pole we wsi Bądków Pierwszy (gm. Przykona) – od n. os. 
Rosiak RymSNW VIII 144.

Rozlewiska – gw. rozleViska, pole we wsi Chrapczew (gm. Dobra) – od ap. roz
lewisko ‘teren, miejsce zalane wodą; także: naturalny zbiornik wody, powstały 
w terenie nisko położonym na skutek powodzi lub długotrwałych opadów’ USJP 
IV 153.

Rów – gw. ruf, strumyk we wsi Międzylesie, kanał kopalniany we wsi Stefania (gm. 
Władysławów) – od ap. rów.

Rów Folwarczny – gw. ru- folvarlny, rów odwadniający we wsi Dziadowice Fol-
wark (gm. Malanów) – zest. z 1 czł. od ap. rów, 2 czł. przym. folwarczny. Zob. 
Folwark.

Rów Głuchowski – gw. ruv gWuhosKi, kanał we wsi Głuchów (gm. Kawęczyn) – 
zest. z 1 czł. od ap. rów, 2 czł. przym. głuchowski (: n. miejsc. Głuchów). Zob. 
Głuchów.

Rów Posocki – gw. ruf posocKi, rów we wsi Podłużyce (gm. Brudzew) – zest. z 1 czł. 
od ap. rów, 2 czł. przym. posocki (: n. miejsc. Posoka). Zob. Posoka.

Ruda – gw. ruda, wieś (gm. Tuliszków) – od przym. ruda ‘czerwona’ lub od ap. ruda 
‘kopalina użyteczna będąca źródłem metali oraz niektórych niemetali’ USJP IV 
228.

Rudego – gw. rud4go, pole we wsi Żeroniczki (gm. Przykona) – od n. os. Rudy.
Rudnice – gw. rudNice, część wsi Janiszew (gm. Brudzew); pole we wsi Krwony 

(gm. Brudzew) – od ap. rudnica ‘kuźnica’ SW VI 764.
Rudniki – gw. rudNiKi, część wsi Ruda (gm. Tuliszków) – od ap. rudnik ‘górnik 

zajmujący się wytapianiem rudy’ SW VI 764.
Rudunek – gw. rudunek, część wsi Rzymsko (gm. Dobra); część wsi Nowy Świat 

(gm. Kawęczyn); pole we wsi Linne (gm. Dobra); pole we wsi: Dryja, Krępa, 
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Ogorzelczyn (gm. Tuliszków); las we wsi Miłaczew – Kolonia (gm. Malanów); 
las we wsi Grzymiszew (gm. Tuliszków); bagna w lesie we wsi Strachocice (gm. 
Dobra) – od ap. rudunek ‘ziemie powstałe po wycięciu lasu’ SW VI 765.

Rudunki – gw. raduKKi, część wsi Nowy Świat (gm. Tuliszków); gw. ruduKKi, daw-
niej wieś w gm. Kawęczyn; pole we wsi: Janów, Koźmin (gm. Brudzew); pole we 
wsi Potworów (gm. Dobra); pole we wsi: Bibianna, Dziadowice (gm. Malanów); 
pole we wsi: Boleszczyn, Gąsin (gm. Przykona); pole we wsi: Ogorzelczyn, Tar-
nowa, Wróblina (gm. Tuliszków); pole we wsi Budy Słodkowskie (gm. Turek); 
gw. rudoKKi, pole we wsi: Felicjanów, Głogowa, Jabłonna (gm. Władysławów); 
łąka we wsi Stefanów (gm. Dobra); lasy we wsi Miłaczew (gm. Malanów); las we 
wsi Stary Czachulec (gm. Malanów) – od ap. rudunek. 

Rudzka – gw. rucko, łąka we wsi Ruda (gm. Tuliszków) – od przym. rudzka  
(: n. miejsc Ruda). Zob. Ruda.

Ruska – gw. ruska, pole we wsi Józefina (gm. Przykona) – od n. os. Rusek RymSNW 
VIII 193.

Rusockie Góry – gw. rusocKe gury, pola, lasy we wsi Polichno (gm. Władysławów) 
– zest. z 1 czł. przym. rusockie (: n. miejsc. Russocice), 2 czł. od ap. góra. 

Russocice – gw. rusoCice, ru-soCice, wieś (gm. Władysławów) – od n. os. Rusota 
SSNO IV 520.

Rybnik – gw. rybNik, rów we wsi Felicjanów (gm. Władysławów) – od ap. rybnik 
‘przestarz. zbiornik wodny (staw, sadzawka) służący do hodowli ryb’ SD VII 1417. 

Rynek – gw. rynek, część wsi Władysławów (gm. Władysławów) – od ap. rynek. 
Władysławów do 1935 roku był miastem, znajduje się tam rynek z małym par-
kiem.

Rzadkowice – gw. _atkoVice, dawniej folwark należący do wsi Psary (gm. Przykona) 
– od n. os. Rzadki SSNO IV 539.

Rzechta – gw. _ehta, wieś (gm. Dobra) – od czas. rzechtać 1. ‘rzechotać, rzegotać, 
skrzeczeć, wydawać chrapliwy głos, o żabach’, 2. ‘hałasować, wydawać głosy’ 
SW VI 807.

Rzeki – gw. _4Ki, pole we wsi Radyczyny (gm. Przykona) – od ap. rzeka. Pole znaj-
dujące się w pobliżu rzeki.

Rzepkowe – gw. _epkove, pole we wsi Bądków Drugi (gm. Przykona) – od n. os. 
Rzepka RymSNW VIII 234.

Rzymsko – gw. _ymsko, wieś (gm. Dobra) – od n. miejsc. Rzym SNG 256.
Rzymsko BG – gw. _ymsko be)e, wieś (gm. Dobra) – zest. z 1 czł. od n. miejsc. 

Rzymsko, 2 czł. od inicjałów BG. Według mieszkańców, inicjały BG to pierwsze 
litery imion kobiet Bronisława i Genowefa, które miały być kochankami wła-
ściciela wsi Rzymsko. Zapewne liter alfabetu użyto dla nazwania części wsi, ze 
względu na jej rozległość. 

Rzymsko DA – gw. _ymsko dea, dawniej wieś, obecnie nazwa nie istnieje (gm. Do-
bra) – zest. z 1 czł. od n. miejsc. Rzymsko, 2 czł. od inicjałów DA. 
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Sacały – gw. sacaWy, część wsi Kuźnica Janiszewska, dawniej wieś (gm. Brudzew); 
osada leśna (gm. Brudzew) – od n. os. Sacała RymSNW VIII 248.

Sachalina – gw. sahaLina, łąka we wsi Milejów (gm. Kawęczyn) – od n. miejsc. 
Sachalin ‘wyspa na Oceanie Spokojnym’ SNG 25734.

Sachalinów – gw. sahaLinuf, pole we wsi Józefina (gm. Przykona) – od n. miejsc. 
Sachalin. Miejsce znacznie oddalone od reszty wsi.

Sadzawka – gw. sarafka, łąka we wsi Psary (gm. Przykona) – od ap. sadzawka 
‘zbiornik wodny w naturalnym lub wykopanym zagłębieniu ziemi; mały staw’ 
USJP IV 265.

Sahara – gw. sahara, pole we wsi Przykona (gm. Przykona) – od n. miejsc. Sahara 
SNG 257. Ziemie bardzo piaszczyste i suche.

Sania – gw. saNa, pole we wsi Wrząca (gm. Turek); łąka we wsi Leśnictwo (gm. 
Kawęczyn) – od ap. *sania.

Sanie – gw. saNe, pole we wsi Wrząca (gm. Turek) – od ap. *sania.
Sapy – gw. sapy, pole we wsi Psary (gm. Przykona); łąka we wsi Kaczki Plastowe 

(gm. Przykona) – od ap. sapa ‘podmokła gleba, głównie piaskowa, występująca na 
stokach wzgórz z wodami wysiąkającymi, mało żyzna, zakwaszona’ USJP IV 285.

Sarbice – gw. sarBice, wieś (gm. Przykona) – od n. os. Sarb SSNO V 15.
Sarbicko – gw. sarBicko, wieś (gm. Tuliszków) – od n. os. Sarb.
Sarbinowo – gw. sarBinovo, część lasu we wsi Smulsko (gm. Przykona) – od n. os. 

Sarbin SSNO V 15.
Sarni Dół – gw. sarNi duW , pole we wsi Ewinów (gm. Przykona) – zest. z 1 czł. 

przym. sarni, 2 czł. od ap. dół.
Sarnia Góra – gw. sarNo gura, góra we wsi Tarnowa, górka w lesie we wsi Grzymi-

szew (gm. Tuliszków) – zest. z 1 czł. przym. sarnia, 2 czł. od ap. góra.
Scheda – gw. sheda, pole we wsi: Boleszczyn, Ewinów, Trzymsze (gm. Przykona) – 

od ap. scheda ‘odziedziczony majątek, zwłaszcza majątek ziemski; dziedzictwo, 
spuścizna’ USJP IV 295.

Schedy – gw. shedy, pole we wsi Chrapczew (gm. Dobra) – od ap. scheda. 
Schilerka – gw. Tilerka, pole we wsi Smulsko (gm. Przykona) – od n. os. Schiler lub 

Schiller RymSNW VIII 319.
Sekurzyny – gw. seku_yny, pole we wsi Przykona (gm. Przykona) – od n. os. Sekura 

(forma żeńska Sekurzyna ≤ żona Sekury).
Sencze – gw. seIle, zaginiona wieś w okolicy Turku – od n. os. Senc RymSNW II 

408.
Serafinka – gw. seraFiKka, pole we wsi Potworów (gm. Dobra) – od n. os. Serafin 

SSNO V 28.
Serwitut – gw. serVitut, pole we wsi Linne (gm. Dobra); pole we wsi Siedliska (gm. 

Kawęczyn); pole we wsi Wrząca (gm. Turek); pole we wsi Chylin (gm. Wła-

34 Zob. J. Mączyński, op.cit.
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dysławów); las we wsi Targówka (gm. Malanów) – od ap. serwitut ‘w ustroju 
pańszczyźnianym: prawo do korzystania z gruntów folwarcznych i chłopskich, 
przysługujące wzajemnie chłopom i dziedzicom’ SW VI 76.

Serwituty – gw. serVituty, pole we wsi Bratuszyn (gm. Brudzew); pole we wsi Że-
ronice (gm. Dobra); pole we wsi: Dzierzbotki, Leśnictwo, Marianów – Kolonia, 
Milejów (gm. Kawęczyn); pole we wsi Dziadowice (gm. Malanów); pole we wsi 
Posoka (gm. Przykona); pole we wsi Ruda (gm. Tuliszków); pola we wsi Budy 
Słodkowskie (gm. Turek); pole we wsi: Felicjanów, Tarnowski Młyn (gm. Wła-
dysławów); lasy we wsi Poroże (gm. Malanów) – od ap. serwitut. 

Siedliska – gw. SedLiska, wieś (gm. Kawęczyn); część wsi Koźmin (gm. Brudzew) 
– od ap. siedlisko ‘miejsce, teren czyjegoś zamieszkania, osiedlenia; mieszkanie, 
dom, siedziba, gniazdo’ SW VI 96–97.

Siedza – gw. Sera, rzeczka przepływająca przez wieś Janów (gm. Brudzew) – nazwa 
niejasna.

Siepskie – gw. SepsKe, pole we wsi Żeroniczki (gm. Przykona) – od n. os. Siepa.
Sierpik – gw. SerPik, pole we wsi Wielopole, dawniej wieś (gm. Tuliszków) – od ap. 

sierpik ‘pospolite ziele porastające zarośla, suche łąki, widne lasy’ SW VI 108.
Sierpniki – gw. SerpNiKi, część wsi Wróblina (gm. Tuliszków) – od ap. sierp ‘najstar-

sze ręczne narzędzie rolnicze do żęcia zbóż, traw itp., składające się z półkoliście 
zakrzywionego ostrza osadzonego w drewnianej krótkiej rękojeści’ USJP IV 344.

Siewieruszki Małe – gw. SeVeruRKi maWe, część wsi Wojciechów, dawniej wieś (gm. 
Kawęczyn) – zest. z 1 czł. od ap. *siewieruchy ‘ludzie, osadnicy, pochodzący 
z północy lub teren północny, np. gminy’ (: ros. siewier ‘północ’ SW VI 110),  
2 czł. przym. mały.

Siewieruszki Wielkie – gw. SeVeruRKi VelKe, część wsi Marianów, dawniej wieś 
(gm. Kawęczyn) – zest. z 1 czł. od ap. *siewieruchy, 2 czł. przym. wielki. 

Sitowie – gw. SitoVe, łąka we wsi Nowy Świat (gm. Tuliszków) – od ap. sitowie 
‘roślina o ulistnionej łodydze, płaskich i szorstkich liściach, kwiatach zebranych 
w małe kłosy, rosnąca na brzegach wód, na mokrych łąkach, w rowach, tworząca 
gęste zarośla’ USJP IV 354.

Siwa Górka – gw. Sivo gurka, pole we wsi Polichno (gm. Władysławów) – zest. 
z 1 czł. przym. siwa, 2 czł. od ap. górka. Pole z szarymi ziemiami, bardzo piasz-
czystymi. 

Siwy Piasek – gw. Sivy Posek, pole we wsi Cisew (gm. Turek) – zest. z 1 czł. przym. 
siwy, 2 czł. od ap. piasek.

Skałka – gw. skaWka, pole we wsi Psary (gm. Przykona) – od ap. skałka.
Skarbki – gw. skarpKi, wieś (gm. Władysławów) – od n. os. Skarbko SSNO V 87.
Skarżyn – gw. skar_yn, wieś (gm. Kawęczyn) – od n. os. Skarżeń SSNO V 89.
Skarżyn – Kolonia – gw. skar_yn kolYNa, wieś (gm. Malanów) – zest. z 1 czł. od  

n. miejsc. Skarżyn, 2 czł. od ap. kolonia. Zob. Kolonia.
Skęczniew – gw. sk4IlNef, wieś (gm. Dobra) – od n. os. *Skęczny.
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Skęczniewek – gw. sk4IlNevek, część wsi Skęczniew, dawniej wieś (gm. Dobra) – 
od n. miejsc. Skęczniew. 

Składki – gw. skWotKi, pole we wsi Okręglica (gm. Kawęczyn) – od ap. skład.
Składy – gw. skWady, pole we wsi Bibianna (gm. Malanów); pole we wsi Głogowa (gm. 

Władysławów) – od ap. skład ‘pas ornego pola o szerokości 20–30 m’ USJP IV 370.
Skotnica – gw. skotNica, droga we wsi: Posoka, Sarbice (gm. Przykona) – od ap. 

skotnica ‘droga między polami, którą pędzi się bydło na pastwisko’ SW VI 167.
Skrzynki – gw. skRyKKi, część wsi Dąbrowa, dawniej wieś (gm. Przykona) – od  

n. os. Skrzynka SSNO V 102 lub od ap. skrzynka.
Słodków – gw. sWotkuf, wieś (gm. Turek) – od n. os. Słodek SSNO VI 116.
Słodków – Kolonia – gw. sWotkuf kolYNa, wieś (gm. Turek) – zest. z 1 czł. od  

n. miejsc. Słodków, 2 czł. od ap. kolonia. Zob. Kolonia.
Słomów Górny – gw. sWYmuv gurny, część wsi Jakubka, dawniej wieś (gm. Przyko-

na) – zest. z 1 czł. od n. os. Słoma SSNO V 116–117, 2 czł. przym górny.
Słomów Kościelny – gw. sWYmuf koSCelny, wieś (gm. Przykona) – zest. z 1 czł. od 

n. os. Słoma, 2 czł. przym. kościelny. Dawniej znajdował się tu kościół i parafia.
Smaszew – gw. smaRef, wieś, dawniej Smaszewo (gm. Tuliszków) – od n. os. Smasz 

RymSNW VIII 518.
Smaszew PGR – gw. smaRef peG-er, część wsi Smaszew (gm. Tuliszków) – zest. z 1 

czł. od n. miejsc. Smaszew, 2 czł. od skrótu Państwowe Gospodarstwo Rolne. 
Smaszewo – gw. smaRevo, dawniej n. wsi Smaszew (gm. Tuliszków) – od n. os. Smasz.
Smaszewskie Holendry – gw. smaResKe hol4ndry, część wsi Smaszew (gm. Tu-

liszków) – zest. z 1 czł. przym. smaszewskie (: n. miejsc. Smaszew), 2 czł. od ap. 
holendry. 

Smolarnia – gw. smolarNa, dawniej osada w gm. Tuliszków; część wsi: Potworów, 
Rzymsko (gm. Dobra) – od ap. smolarnia ‘dawny prymitywny zakład, w którym 
się wyprażało z drewna smołę’ USJP IV 426.

Smolina – gw. smoLina, wieś (gm. Brudzew) – od ap. smoła. Miejsce, gdzie wyrabia-
ło albo sprzedawało się smołę. Zob. Smulsko.

Smródka – gw. smrutka, rzeczka we wsi Szadów Pański (gm. Turek) – od ap. smród. 
Nie jest to rzeczka, a ścieki komunalne spływające z miasta Turek, które wydzie-
lają fetor, smród.

Smug – gw. smuk, pole we wsi: Czyste, Strachocice (gm. Dobra); pole we wsi: Kot-
wasice, Targówka, Skarżyn – Kolonia (gm. Malanów); pole we wsi Ogorzelczyn 
(gm. Tuliszków); łąka we wsi Marianów – Kolonia (gm. Kawęczyn); łąka we 
wsi Kiszewy (gm. Tuliszków); las we wsi Krępa (gm. Tuliszków) – od ap. smug 
‘wąski pas pola, także łąka, szczególnie podmokła’ SW VI 24635.

Smugi – gw. smuGi, pole we wsi: Chrząblice, Wincentów (gm. Brudzew); pole we 
wsi Józefina (gm. Przykona); łąka we wsi Skarżyn (gm. Kawęczyn); łąka we wsi 

35 Zob. A. Filinowicz, op. cit. 
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Leonia (gm. Władysławów); stawki w lesie we wsi: Grzymiszew, Krępa (gm. 
Tuliszków) – od ap. smug. 

Smulska Górka – gw. smulsko gurka, pagórek, grodzisko pierścieniowate we wsi 
Smulsko (gm. Przykona) – zest. z 1 czł. przym. smulska (: n. miejsc. Smulsko),  
2 czł. od ap. górka. 

Smulskie Pola – gw. smulsKe pola, część wsi Smulsko (gm. Przykona) – zest. z 1 czł. 
przym. smulskie (: n. miejsc. Smulsko), 2 czł. od ap. pole. 

Smulsko – gw. smulsko, dawniej Smólsko, wieś (gm. Przykona) – od ap. smoła ‘czar-
na, mazista ciecz otrzymywana przez odgazowanie węgla kamiennego, brunat-
nego albo torfu lub w procesie rozkładowej destylacji węgla, służąca do wyrobu 
barwników, leków, tworzyw sztucznych itp.’ USJP IV 426. Na terenie tym rosły 
smolne drzewa, z których wytapiano smołę.

Smykówka – gw. smykufka, część wsi Józefów, dawniej wieś (gm. Dobra) – od n. os. 
Smyk SSNO VI 132, RymSNW VIII 537.

Sobczakowe – gw. soplokove, pole we wsi Przykona (gm. Przykona) – od n. os. 
Sobczak.

Sokoliniec – gw. sokoLiNec, pole we wsi Marcjanów (gm. Kawęczyn) – od ap. sokół.
Sołeckie – gw. soWecKe, pole we wsi Jabłonna (gm. Władysławów) – od przym. 

sołeckie. Pole, które dawniej należało do sołtysa i wraz z wyborem nowego, zmie-
niało właściciela.

Sołtyskie – gw. soWtysKe, pole we wsi Marulew (gm. Brudzew); pole we wsi Chrap-
czew (gm. Dobra); pole we wsi Głogowa (gm. Władysławów); lasy we wsi Chrap-
czew (gm. Dobra) – od przym. sołtyskie.

Sołtysówka – gw. soW tysufka, pole we wsi Józefina (gm. Przykona); pole we wsi 
Smaszew (gm. Tuliszków) – od ap. sołtys.

Sosenki – gw. sos4KKi, las we wsi Gąsin (gm. Przykona) – od ap. sosenka. 
Sosnowiec – gw. sosnoVec, pole w mieście Tuliszków (gm. Tuliszków) – od ap. so

sna.
Sosnówka – gw. sosnufka, las we wsi Trzymsze (gm. Przykona) – od ap. sosna.
Sowia Góra – gw. soVo gura, część wsi Bogdałów (gm. Brudzew); lasy we wsi Bru-

dzew (gm. Brudzew) – zest. z 1 czł. przym. sowia, 2 czł. od ap. góra.
Sowie Góry – gw. soVe gury, pole we wsi Posoka (gm. Przykona) – zest. z 1 czł. 

przym. sowia, 2 czł. od ap. góra. 
Spusty – gw. spusty, pole we wsi Kuny (gm. Władysławów) – od ap. spust ‘urządze-

nie umożliwiające częściowe lub całkowite opróżnienie zbiornika z cieczą lub 
materiałami sypkimi’ USJP IV 499.

Sroczy Ogon – gw. sroly WogYn, pole we wsi Młyniska (gm. Przykona) – zest. 
z 1 czł. przym. sroczy, 2 czł. od ap. ogon. Końcowa część pola.

Sroki – gw. sroKi, pole we wsi: Głowy, Janów (gm. Brudzew) – od ap. sroka.
Staja – gw. staza, pole we wsi: Tokary, Wojciechów (gm. Kawęczyn) – od ap. staja 

1. ‘dawna miara długości, różna w różnych okresach i okolicach, np. w XIX w. 
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równa 1067 m’, 2. ‘dawna miara powierzchni, najczęściej równa 1,2–1,5 ha’ USJP 
IV 507.

Staje – gw. staje, pole we wsi Radyczyny (gm. Przykona); pole we wsi Szadów Pań-
ski (gm. Turek) – od ap. staja. 

Stalowizna – gw. staloVizna, część wsi Zadworna (gm. Tuliszków) – od ap. stalowy.
Stanisława – gw. staNisWava, wieś (gm. Kawęczyn) – od n. os. Stanisław RymSIW 

367–368 lub Stanisława RymSIW 368.
Stanisławów – gw. staNisWavuf, teren kopalni „Adamów”, dawniej wieś (gm. Przy-

kona) – od n. os. Stanisław.
Stara Wieś – gw. staro 1eS, część wsi Janiszew (gm. Brudzew); część wsi: Dąbrowica, 

Strachocice, Ostrówek (gm. Dobra); część wsi Ciemień (gm. Kawęczyn); część 
wsi Wyszyna (gm. Władysławów) – zest. z 1 czł. przym. stara, 2 czł. od ap. wieś.

Stara Wrząca – gw. staro v_Ynco, część wsi Wrząca (gm. Turek) – zest. z 1 czł. 
przym. stara, 2 czł. od n. miejsc. Wrząca. Zob. Wrząca.

Stare Działy – gw. stare voWy, pole we wsi: Młyniska, Radyczyny – Kolonia (gm. 
Przykona) – zest. z 1 czł. przym. stary, 2 czł. od ap. dział. 

Stare Gadowskie Holendry – gw. stare gadosKe hol4ndry, część wsi Gadowskie 
Holendry (gm. Tuliszków) – zest. z 1 czł. przym. stare, 2 czł. przym. gadowskie  
(: n. miejsc. Gadów w gm. Mycielin, pow. kaliski ), 3 czł. od ap. holendry.

Stare Piekary – gw. stare @ekary, część wsi Piekary (gm. Dobra) – zest. z 1 czł. 
przym. stare, 2 czł. od n. miejsc. Piekary. Zob. Piekary.

Stare Poroże – gw. stare poro_e, część wsi Poroże, dawniej wieś (gm. Malanów) – 
zest. z 1 czł. przym. stare, 2 czł. od n. miejsc. Poroże. Zob. Poroże.

Staruchy – gw. staruhy, pole we wsi: Strachocice, Linne (gm. Dobra); łąka we wsi: 
Ostrówek, Strachocice (gm. Dobra) – od ap. staruch.

Stary Dział – gw. stary voW, pole we wsi Wichertów (gm. Przykona) – zest. z 1 czł. 
przym. stary, 2 czł. od ap. dział. 

Stary Plac – gw. stary plac, pole we wsi Poroże (gm. Malanów) – zest. z 1 czł. przym. 
stary, 2 czł. od ap. plac ‘duża, wolna przestrzeń w mieście powstała najczęściej 
przy zbiegu ulic lub między budynkami’ USJP III 475. Pole, obok którego dawniej 
mieszkano, teraz nikt tam nie mieszka.

Stary Rynek – gw. stary rynek, pole we wsi Wyszyna (gm. Władysławów) – zest.  
z 1 czł. przym. stary, 2 czł. od ap. rynek. 

Stasiaka – gw. staSoka, pole we wsi Przykona (gm. Przykona) – od n. os. Stasiak 
RymSNW IX 36.

Staw Leśny – gw. stav leSny, staw w lesie we wsi Chrapczew (gm. Dobra) – zest.  
z 1 czł. od ap. staw, 2 czł. przym. leśny. 

Staw Olszynowy – gw. stav WolRynovy, staw we wsi Chrapczew (gm. Dobra) – zest. 
z 1 czł. od ap. staw, 2 czł. przym. olszynowy.

Stawiska – gw. staViska, część wsi Nowy Czachulec (gm. Kawęczyn) – od ap. sta
wisko. 
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Stawisko – gw. staVisko, łąka we wsi Dzierzbotki (gm. Kawęczyn) – od ap. stawisko 
‘miejsce, gdzie poprzednio był staw’ SW VI 410.

Stawki – gw. stofAi, wieś (gm. Dobra); wieś (gm. Władysławów); część wsi Żero-
nice (gm. Dobra); część wsi Poroże (gm. Malanów); część wsi Russocice (gm. 
Władysławów); pole we wsi Celestyny (gm. Malanów); pole we wsi Krępa (gm. 
Tuliszków); łąki we wsi Poroże (gm. Malanów) – od ap. stawek.

Stawki Potworowskie – gw. stofAi potforosAe, część wsi Potworów, dawniej wieś 
(gm. Dobra) – zest. z 1 czł. od ap. stawek, 2 czł. przym. potworowski (: n. miejsc. 
Potworów). Zob. Potworów.

Stawki Wolskie – gw. stofAi volsAe, część wsi Wola Piekarska (gm. Dobra) – zest. 
z 1 czł. od ap. stawek, 2 czł. przym. wolski (: n. miejsc. Wola Piekarska). Zob. 
Wola Piekarska.

Stawy – gw. stovy, łąka we wsi Przykona (gm. Przykona); łąki we wsi Głogowa (gm. 
Władysławów) – od ap. staw. 

Stefania – gw. stefaNza, wieś (gm. Władysławów) – od n. os. Stefania RymSIW 
368–369.

Stefanowo – gw. stefanovo, dawniej n. wsi Stefanów (gm. Dobra) – od n. os. Stefan 
SSNO VI 206.

Stefanów – gw. stefanuf, wieś, dawniej Stefanowo (gm. Dobra); część wsi Rogów 
(gm. Przykona) – od n. os. Stefan.

Stok – gw. stok, pole we wsi Okręglica (gm. Kawęczyn) – od ap. stok ‘pochyła po-
wierzchnia wzniesienia lub wklęsłości ziemi; zbocze’ USJP IV 538.

Stopręty – gw. stopr4nty, pole we wsi Skarżyn (gm. Kawęczyn) – zrost z 1 czł. licz. 
sto, 2 czł. od ap. pręt ‘dawna miara długości służąca do pomiarów ziemi’ SW IV 
1002.

Strachocice – gw. strahoCice, wieś (gm. Dobra) – od n. os. Strachota SSNO V 217.
Strachocice – Kolonia – gw. strahoCice kolYNa, wieś (gm. Dobra) – zest. z 1 czł. od 

n. miejsc. Strachocice, 2 czł. od ap. kolonia. Zob. Kolonia.
Strasznia – gw. straRNa, pole we wsi Janiszew (gm. Brudzew) – od przym. strasz

ny.
Struga – gw. struga, pole we wsi Wyszyna (gm. Władysławów); kanał we wsi: Cie-

mień, Nowy Czachulec (gm. Kawęczyn); rzeczka we wsi Dziadowice (gm. Ma-
lanów); rzeka we wsi: Przykona, Trzymsze (gm. Przykona); kanał we wsi Cisew 
(gm. Turek); rów odwadniający we wsi Milinów (gm. Władysławów) – od ap. 
struga ‘mała rzeczka, strumień, strumyk’ USJP IV 561.

Struga Chrząblicka – gw. struga hRYmbLicko, rzeczka przepływająca przez wieś 
Chrząblice i Wincentów (gm. Brudzew) – zest. z 1 czł. od ap. struga, 2 czł. przym. 
chrząblicka (: n. miejsc. Chrząblice). Zob. Chrząblice.

Struga Janiszewska – gw. struga jaNiResko, rzeczka przepływająca przez wieś Ja-
niszew (gm. Brudzew) – zest. z 1 czł. od ap. struga, 2 czł. przym. janiszewska  
(: n. miejsc. Janiszew). Zob. Janiszew.
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Struga Kawecka – gw. struga kavecko, rzeczka przepływająca przez wieś Dzierz-
botki i Kawęczyn (gm. Kawęczyn) – zest. z 1 czł. od ap. struga, 2 czł. przym. 
kawecka (kawęczyńska: n. miejsc. Kawęczyn). Zob. Kawęczyn.

Struga Mikulicka – gw. struga MikuLicko, struga przepływająca przez wieś Leś-
nictwo (gm. Kawęczyn) – zest. z 1 czł. od ap. struga, 2 czł. przym. mikulicka  
(: n. miejsc. Mikulice). Zob. Mikulice.

Struga Spycimierska – gw. struga spyCiMersko, struga przepływająca przez wsie 
gminy Dobra – zest. z 1 czł. od ap. struga, 2 czł. przym. spycimierska (: n. miejsc. 
Spycimierz w gm. Uniejów).

Strugi – gw. struGi, łąka we wsi: Feliksów, Zygmuntówek (gm. Malanów); łąka we wsi 
Milinów (gm. Władysławów) – od ap. struga. Łąki znajdujące się niedaleko rzeki.

Strużka – gw. struRka, rzeczka we wsi Marulew (gm. Brudzew) – od ap. strużka.
Studzianki – gw. stuvaKKi, łąka we wsi Józefina (gm. Przykona) – od ap. studzianka 

‘pot. zimne miejsce nad wodą (najczęściej łąka)’ SW VI 484.
Studzienice – gw. stuveNice, część wsi Ogorzelczyn (gm. Tuliszków) – od ap. stud

nica lub od przym. studzienny. 
Studzieniec – gw. stuviNec, łąka we wsi Smulsko (gm. Przykona) – od ap. studnica 

‘źródło, studnia’ lub od przym. studzienny ‘zimny’ SW VI 484.
Suchary – gw. suhary, pole we wsi Milejów (gm. Kawęczyn) – od ap. suchar ‘uschłe 

drzewo’ SW VI 500.
Sylwkowe – gw. sylfkove, pole we wsi Przykona (gm. Przykona) – od n. os. Sylwek  

(: n. os. Sylwester) RymSIW 373.
Szadłowice – gw. RadWoVice, część wsi Słodków (gm. Turek) – od n. os. Szadło 

RymSNW IX 205.
Szadowskie Góry – gw. RadosKe gury, część wsi Obrębizna, pole we wsi Szadów 

Księży, dawniej Szadkowskie Góry (gm. Turek) – zest. z 1 czł. od przym. sza
dowska (: n. miejsc. Szadów Pański), 2 czł. od ap. góra. Pola znajdują się na 
niewielkim, ale widocznym wzniesieniu. 

Szadów Księży – gw. Raduf kSq_y, wieś (gm. Turek) – zest. z 1 czł. od n. os. Szadek 
SSNO V 269, 2 czł. od przym. księży.

Szadów Pański – gw. Raduf paqsKi, wieś (gm. Turek) – zest. z 1 czł. od n. os. Szadek, 
2 czł. od przym. pański.

Szafoniego – gw. RafoNigo, pole we wsi Boleszczyn (gm. Przykona) – od n. os. Sza
foni RymSNW IX 208.

Szczurów – gw. Rluruf, część wsi Janów (gm. Brudzew) – od n. os. Szczur RymSNW 
IX 252.

Szelonka – gw. RelůKka, pole we wsi Polichno (gm. Władysławów) – od czas. szelo
wać ‘orać płytko ściernisko po żniwach, podorywać’ MSGP 277.

Szelonki – gw. RelůKKi, pole we wsi Chrząblice (gm. Brudzew); gw. ReloKKi, pole we 
wsi Międzylesie (gm. Władysławów); łąka we wsi Marianów (gm. Kawęczyn); 
łąka we wsi Mariantów (gm. Władysławów) – od czas. szelować. 
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Szerokie – gw. R4roKe, pole we wsi Skarżyn – Kolonia (gm. Malanów) – od przym. 
szerokie.

Szerokie Pola – gw. R4roKe pola, pole we wsi Wichertów (gm. Przykona) – zest.  
z 1 czł. przym. szerokie, 2 czł. od ap. pole.

Szkolna Górka – gw. Rkolno gurka, górka we wsi Skarżyn (gm. Kawęczyn); górka 
we wsi Czachulec Stary (gm. Malanów) – zest. z 1 czł. przym. szkolna, 2 czł. od 
ap. górka.

Szkolne – gw. RkY lne, pole we wsi Józefina (gm. Przykona); pole we wsi Kaczki 
Średnie (gm. Turek); pole we wsi: Felicjanów, Skarbki (gm. Władysławów) – od 
przym. szkolne. Pole należące kiedyś do terenu szkoły, obecnie dzierżawione.

Szlufarnia – gw. RlufarNa, pole we wsi Koźmin (gm. Brudzew) – od ap. szlufarnia 
‘szlofarnia; szlifiernia, miejsce, gdzie się szlifuje’ SW VI 636.

Szwerskie – gw. RfersKe, pole we wsi Cisew (gm. Turek) – od n. os. Szwerc SSNO 
VI 341.

Szymany – gw. Rymany, wieś (gm. Dobra) – od n. os. Szyman SSNO VI 437.
Ścieżki – gw. SCeRKi, pole we wsi Kuny (gm. Władysławów) – od ap. ścieżka.
Śledziocha – gw. Slevoha, łąka we wsi Polichno (gm. Władysławów) – od ap. śledź. 

Zgodnie z opowieściami mieszkańców w miejscu tym dawniej znajdowały się 
stawy rybne.

Ślepka – gw. Slepka, część wsi Russocice (gm. Władysławów) – od przym. ślepy. 
W tej części wsi kończyła się droga asfaltowa, a dalej zaczynała droga żwirowa, 
ulica przypomina „ślepą uliczkę”.

Ślubnik – gw. SlubNik, kanał we wsi Sarbice (gm. Przykona) – od ap. ślub.
Śmiertelny Dukt – gw. SMirtelny dukt, dukt we wsi Ruda (gm. Tuliszków) – zest.  

z 1 czł. przym. śmiertelny, 2 czł. od ap. dukt.
Śmiglowe – gw. SMiglove, pole we wsi Sarbice (gm. Przykona) – od n. os. Śmigiel 

RymSNW IX 438.
Średnia – gw. SredNo, część wsi Milejów (gm. Kawęczyn) – od przym. średnia. 

Średniej wielkości część wsi, licząca kilka zabudowań.
Świdle – gw. SFidle, część wsi Skarżyn (gm. Kawęczyn) – od ap. świda ‘roślina, 

dereń świdwa’ Sstp IX 57.
Świerczyna – gw. SFirlyna, pole we wsi Krępa (gm. Tuliszków) – od ap. świerczyna 

‘młody las świerkowy’ USJP IV 743.
Świerkowa Góra – gw. SFirkovo gura, góra w lesie niedaleko wsi Głogowa (gm. 

Władysławów) – zest. z 1 czł. przym. świerkowa, 2 czł. od ap. góra.
Tadkowe – gw. tatkove, pole we wsi Przykona (gm. Przykona) – od n. os. Tadek  

(: n. os. Tadeusz) SSNO V 417.
Targówka – gw. targufka, wieś (gm. Malanów) – od ap. targ.
Tarnowa – gw. tarnova, wieś, dawniej Tarnowo (gm. Brudzew); wieś (gm. Tulisz-

ków) – od ap. tarn ‘tarnina’ Sstp IX 124.
Tarnowo – gw. tarnovo, dawniej n. wsi Tarnowa (gw. Brudzew) – od ap. tarn. 
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Tarnowski Młyn – gw. tarnosKi mWyn, wieś (gm. Władysławów) – zest. z 1 czł. 
przym. tarnowski (: Tarnowa), 2 czł. od ap. młyn. 

Tarnówka – gw. tarnufka, pole we wsi Tarnowa (gm. Tuliszków); strumyk we wsi 
Tarnowa (gm. Tuliszków) – od n. miejsc. Tarnowa. 

Tartak – gw. tartok, część wsi Grzymiszew (gm. Tuliszków) – od ap. tartak ‘zakład 
przemysłu drzewnego zajmujący się rozpiłowywaniem kłód na tarcicę oraz prze-
robem tarcicy na elementy meblarskie, elementy stolarki budowlanej itp.’ USJP 
IV 774.

Teksas – gw. teksas, część wsi Wyszyna (gm. Władysławów) – od n. miejsc. Teksas 
‘stan w Stanach Zjednoczonych’ SNG 293.

Teleszyna – gw. teleRyna, lewy dopływ Warty, rzeka przepływająca przez gminę Bru-
dzew, Kawęczyn, Przykona – od n. os. Telesz SSNO V 433 lub od czas. telegać 
się ‘toczyć się’ SW VII 39.

Teresine – gw. tereSine, pole we wsi Przykona (gm. Przykona) – od n. os. Teresa.
Tobolice – gw. toboLice, pole we wsi Siedliska (gm. Kawęczyn) – od n. os. Tobolic 

SSNO VI 443.
Tokary Drugie – gw. tokary druGe, wieś (gm. Kawęczyn) – zest. z 1 czł. od ap. to

karz ‘robotnik, rzemieślnik wyspecjalizowany w obsłudze tokarki, wykonujący 
różne prace obróbkowe na tokarce’ USJP IV 827, 2 czł. licz. drugi.

Tokary Pierwsze – gw. tokary PirRe, wieś (gm. Kawęczyn) – zest. z 1 czł. od ap. 
tokarz, 2 czł. licz. pierwszy. 

Tomczyka – gw. tYmlyka, pole we wsi: Gąsin, Przykona (gm. Przykona) – od n. os. 
Tomczyk RymSNW IX 553.

Tomków – gw. tYmkuf, część wsi Kawęczyn (gm. Kawęczyn) – od n. os. Tomek 
(: n. os. Tomasz) SSNO VI 452. Podobno tę część wsi zamieszkiwali mężczyźni, 
z których większość nosiła imię Tomasz.

Topielec – gw. toPelec, rzeka we wsi Tarnowski Młyn (gm. Władysławów) – od ap. 
topielec.

Torfiska – gw. torFiska, pole we wsi Wincentów (gm. Brudzew); pole we wsi Głu-
chów (gm. Kawęczyn); pole we wsi Felicjanów (gm. Władysławów); pole we wsi 
Krępa (gm. Tuliszków); łąka w mieście Tuliszków, we wsi Nowy Świat (gm. Tu-
liszków); część lasu we wsi Ewinów (gm. Przykona); doły po wyrobisku we wsi 
Strachocice (gm. Dobra) – od ap. torf ‘organiczna skała osadowa barwy brunatnej 
lub czarnej, powstała z obumarłej roślinności bagiennej, używana do produkcji 
nawozów organicznych’ USJP IV 837.

Torfowiska – gw. torfoViska, pole we wsi Janiszew (gm. Brudzew); pole we wsi: 
Boleszczyn, Józefina (gm. Przykona); nieużytki, bagna we wsi Rzymsko BG (gm. 
Dobra) – od ap. torfowisko. 

Torfowisko – gw. torfoVisko, pole we wsi Smulsko (gm. Przykona) – od ap. torfowi
sko ‘teren o stałej, bardzo dużej wilgotności podłoża, porośnięty przez zbiorowi-
sko roślin bagiennych i łąkowych wytwarzających torf’ USJP IV 837.
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Trakt – gw. traht, droga prowadząca ze wsi Kawęczyn do wsi Marcjanów, droga we 
wsi Marianów – Kolonia prowadząca z Dobrej do Turku (gm. Kawęczyn) – od 
ap. trakt ‘określony ciąg, szlak komunikacyjny, także: szeroka droga, zwykle 
utwardzona’ USJP IV 848.

Trakt Kaliski – gw. trakt kaLisKi, droga we wsi Felicjanów (gm. Władysławów) 
– zest. z 1 czł. od ap. trakt, 2 czł. przym. kaliski (: n. miejsc. Kalisz). Droga pro-
wadząca do Kalisza. 

Trakty – gw. trakty, drogi we wsi Boleszczyn (gm. Przykona) – od ap. trakt. 
Trzciniec – gw. URCiNec, łąka we wsi Chocim (gm. Kawęczyn) – od ap. trzcina ‘roś-

lina o wysokiej łodydze, z kwiatami w postaci wiech, rosnąca gromadnie przy 
brzegach wód i na mokradłach’ USJP IV 886.

Trzemeska Struga – gw. URemesko struga, rzeka we wsi Trzymsze (gm. Przykona) 
– zest. z 1 czł. przym. trzemeska (: n. miejsc. Trzymsze), 2 czł. od ap. struga. Zob. 
Struga.

Trzemocin – gw. URemoCin, dawniej osada we wsi Psary, obecnie nie istnieje żaden 
obiekt o tej nazwie (gm. Przykona) – od ap. trzemcha ‘czeremcha’ SW VII 146.

Trzy Ćwiercie – gw. URy CFirCi, pole we wsi Ewinów (gm. Przykona) – zest. z 1 czł. 
licz. trzy, 2 czł. od ap. ćwierć. 

Trzy Kopce – gw. URy kopce, miejsce łączące wsie Smulsko i Wichertów (gm. Przy-
kona) – zest. z 1 czł. licz. trzy, 2 czł. od ap. kopiec.

Trzy Wierzby – gw. URy Vi_by, łąka we wsi Przykona (gm. Przykona) – zest. z 1 czł. 
licz. trzy, 2 czł. od ap. wierzba.

Trzymsze – gw. URymRe, wieś, dawniej Trzemsze (gm. Przykona) – od ap. trzemcha 
‘czeremcha’ SW VII 146.

Tuliszków – gw. tuLiRkuf, miasto (gm. Tuliszków) – od n. os. Toliszek (: n. os. Tolisz: 
Tolomir) SSNO VI 447.

Turek – gw. turek, miasto (gm. Turek) – od n. od. Tur SSNO V 489 lub od ap. turek 
‘zdr. od tur; młody tur’ SW VII 168, SENGP 247. 

Turkowice – gw. turkoVice, wieś (gm. Turek) – od n. miejsc. Turek lub od n. os. 
Turek. 

Turkowice – Kolonia – gw. turkoVice kolYNa, część wsi Żuki (gm. Turek) – zest.  
z 1 czł. od n. miejsc. Turkowice, 2 czł. od ap. kolonia. Zob. Kolonia.

Tury – gw. tury, dawniej wieś w gm. Władysławów, obecnie nazwa nie występuje 
– od ap. tur ‘wymarły przodek bydła domowego, ssak o brunatnoczarnym ubar-
wieniu, z jaśniejszą pręgą wzdłuż grzbietu, odznaczający się dużymi rozmiarami 
ciała i potężnymi rogami, żyjący dawniej w lasach Europy’ USJP IV 904.

Turzewo – gw. tu_evo, wieś zaginiona, zlokalizowana w pobliżu Turku – od ap. 
tur.

U Granic – gw. u graNic, pole we wsi: Januszówka, Potworów (gm. Dobra); pole we 
wsi Zygmuntówek (gm. Malanów); pole we wsi Cisew (gm. Turek) – wyr. przyim.  
z 1 czł. przyim. u, 2 czł. od ap. granica. 
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U Potoczka – gw. u potolka, łąka we wsi Sarbice (gm. Przykona) – wyr. przyim.  
z 1 czł. przyim. u, 2 czł. od ap. potoczek.

U Rowu – gw. u rovu, pole we wsi Podłużyce (gm. Brudzew) – wyr. przyim. z 1 czł. 
przyim. u, 2 czł. od ap. rów. 

U Strugi – gw. u struGi, pole we wsi Kalinowa (gm. Turek) – wyr. przyim. z 1 czł. 
przyim. u, 2 czł. od ap. struga.

U Szosy – gw. u Rosy, pole we wsi Feliksów (gm. Malanów) – wyr. przyim. z 1 czł. 
przyim. u, 2 czł. od ap. szosa. Pole leżące niedaleko głównej drogi.

U Traktu – gw. u traktu, pole we wsi Nowy Świat (gm. Kawęczyn); pole we wsi 
Boleszczyn (gm. Przykona); łąka we wsi Posoka (gm. Przykona) – wyr. przyim. 
z 1 czł. przyim. u, 2 czł. od ap. trakt. 

U Wału – gw. u vaWu, droga we wsi Boleszczyn (gm. Przykona) – wyr. przyim.  
z 1 czł. przyim. u, 2 czł. od ap. wał.

Ubigórka – gw. WuBigurka, część wsi Będziechów, część wsi Zdżary (gm. Ka-
węczyn) – nazwa niejasna.

Udole – gw. Wudole, pole we wsi Ewinów (gm. Przykona) – od ap. udole ‘dolina, 
nizina’ Sstp IX 326.

Ugorek – gw. Wugorek, łąka we wsi Gąsin (gm. Przykona) – od ap. ugorek.
Ugory – gw. Wugory, wieś (gm. Dobra); pole we wsi Chrapczew (gm. Dobra); pole 

we wsi Posoka (gm. Przykona) – od ap. ugór. 
Ugór – gr. Wugur, pole we wsi Ewinów (gm. Przykona); łąka we wsi Boleszczyn (gm. 

Przykona) – od ap. ugór ‘pole przez jakiś czas nieuprawiane, zaniedbane’ USJP 
IV 961.

Upędy – gw. Wup4ndy, pole, łąka we wsi Skarbki (gm. Władysławów) – od ap. upęd 
‘wykonanie wyrobiska’ SW VII 321.

Upola – gw. Wupola, pole we wsi: Radyczyny, Sarbice (gm. Przykona) – od wyr. 
przyim. u pola z 1 czł. przyim. u, 2 czł. od ap. pole. Pole znajdujące się w pobliżu 
innego pola.

Utrata – gw. Wutrata, część wsi Felicjanów, dawniej wieś (gm. Władysławów) – od 
ap. utrata. Podobno dawniej w tym miejscu znajdowała się karczma, w której 
tracono sporo pieniędzy, była to „utrata” dorobku.

W Błotach – gw. v bWotah, łąki we wsi Milejów (gm. Kawęczyn) – wyr. przyim.  
z 1 czł. przyim. w, 2 czł. od ap. błoto. 

W Boru – gw. v boru, pole we wsi: Bibianna, Dziadowice (gm. Malanów) – wyr. 
przyim. z 1 czł. przyim. w, 2 czł. od ap. bór.

W Brzezinach – gw. v b_eZinah, pole we wsi Żuki (gm. Turek) – wyr. przyim. z 1 czł. 
przyim. w, 2 czł. od ap. brzezina.

W Brzózkach – gw. v b_uskah, pole we wsi Gąsin (gm. Przykona) – wyr. przyim.  
z 1 czł. przyim. w, 2 czł. od ap. brzózka.

W Dołach – gw. v doWah, pole we wsi Cichów (gm. Brudzew); łąka we wsi Dzierz-
botki (gm. Kawęczyn) – wyr. przyim. z 1 czł. przyim. w, 2 czł. od ap. dół.
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W Doły – gw. v doWy, pole we wsi Poroże (gm. Malanów) – wyr. przyim. z 1 czł. 
przyim. w, 2 czł. od ap. dół.

W Gozdach – gw. v gozdah, łąki we wsi Celestyny (gm. Malanów) – wyr. przyim.  
z 1 czł. przyim. w, 2 czł. od ap. gozd. Zob. Gozd.

W Górach – gw. v gurah, pole we wsi Cichów (gm. Brudzew); pole we wsi: Mar-
cjanów, Nowy Świat, Skarżyn (gm. Kawęczyn) – wyr. przyim. z 1 czł. przyim. w,  
2 czł. od ap. góra.

W Górce – gw. v gurce, pole we wsi Przykona (gm. Przykona) – wyr. przyim. z 1 czł. 
przyim. w, 2 czł. od ap. górka.

W Kąciku – gw. f kYNCiku, pole we wsi Siedliska (gm. Kawęczyn) – wyr. przyim.  
z 1 czł. przyim. w, 2 czł. od ap. kącik. 

W Kierzkach – gw. f KeRkah, pole we wsi Kalinowa (gm. Turek) – wyr. przyim.  
z 1 czł. przyim. w, 2 czł. od ap. kierzek. Zob. Kierzki.

W Krępkę – gw. f kr4mpke, pole we wsi Krępa (gm. Tuliszków) – wyr. przyim.  
z 1 czł. przyim. w, 2 czł. od n. miejsc. Krępa. Zob. Krępa.

W Lasach – gw. v lasah, pole we wsi Gąsin (gm. Przykona) – wyr. przyim. z 1 czł. 
przyim. w, 2 czł. od ap. las.

W Lesie – gw. v leSe, pole we wsi Koźmin (gm. Brudzew); pole we wsi Józefina (gm. 
Przykona) – wyr. przyim. z 1 czł. przyim. w, 2 czł. od ap. las. 

W Lisicy – gw. v LiSicy, pole we wsi Krępa (gm. Tuliszków) – wyr. przyim. z 1 czł. 
przyim. w, 2 czł. od ap. lisica. Zob. Lisica.

W Łąkach – gw. v WYKkah, część wsi Rzymsko (gm. Dobra); pole we wsi Milejów 
(gm. Kawęczyn); pole we wsi: Posoka, Trzymsze (gm. Przykona) – wyr. przyim. 
z 1 czł. przyim. w, 2 czł. od ap. łąka. 

W Olszynach – gw. v WolRynah, pole we wsi Milejów (gm. Kawęczyn); pole we wsi 
Żuki (gm. Turek) – wyr. przyim. z 1 czł. przyim. w, 2 czł. od ap. olszyna.

W Olszynkach – gw. v WolRyKkah, pole we wsi Przykona (gm. Przykona) – wyr. 
przyim. z 1 czł. przyim. w, 2 czł. od ap. olszynka.

W Osinach – gw. v WoSinah, pole we wsi Żuki (gm. Turek) – wyr. przyim. z 1 czł. 
przyim. w, 2 czł. od ap. osina. 

W Piaskach – gw. f Poskah, pole we wsi Kalinowa (gm. Turek) – wyr. przyim.  
z 1 czł. przyim. w, 2 czł. od ap. piasek. 

W Sadzie – gw. f save, pole we wsi Grabieniec (gm. Turek) – wyr. przyim. z 1 czł. 
przyim. w, 2 czł. od ap. sad.

W Sosnach – gw. f sosnah, pole we wsi Gąsin (gm. Przykona) – wyr. przyim. z 1 czł. 
przyim. w, 2 czł. od ap. sosna.

W Stawach – gw. f stovah, łąki we wsi Obrzębin (gm. Turek) – wyr. przyim. z 1 czł. 
przyim. w, 2 czł. od ap. staw. 

W Zakrętach – gw. v zakr4ntah, pole we wsi Dąbrowa (gm. Przykona) – wyr. przyim.  
z 1 czł. przyim. w, 2 czł. od ap. zakręt.

Waldkowe – gw. valtkove, pole we wsi Przykona (gm. Przykona) – od n. os. Waldek 
(: n. os. Waldemar) RymSIW 401.
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Wandowo – gw. vandovo, dawniej n. wsi Wandów (gm. Władysławów) – od n. os. 
Wanda. 

Wandów – gw. vanduf, część wsi Mariantów, dawniej wieś Wandowo (gm. Włady-
sławów) – od n. os. Wanda RymSIW 404.

Warachowa Górka – gw. varahovo gurka, pole we wsi Podłużyce (gm. Brudzew) – 
zest. z 1 czł. od n. os. Warach RymSNW X 89, 2 czł. od ap. górka.

Warenka – gw. var4Kka, wieś, dawniej Warynka (gm. Turek) – od n. os. *Warenek 
lub *Warynek.

Warenka Druga – gw. var4Kka drugo, część wsi Warenka (gm. Turek) – zest. z 1 czł. 
od n. miejsc. Warenka, 2 czł. licz. druga. 

Warenka Pierwsza – gw. var4Kka PirRo, część wsi Warenka (gm. Turek) – zest.  
z 1 czł. od n. miejsc. Warenka, 2 czł. licz. pierwsza. 

Warenka Wały – gw. var4Kka vaWy, część wsi Warenka (gm. Turek) – zest. z 1 czł. 
od n. miejsc. Warenka, 2 czł. od ap. wał. 

Warszawa – gw. varRava, część wsi Skarbki (gm. Władysławów); pole we wsi Ki-
szewy (gm. Tuliszków) – od n. miejsc. Warszawa SNG 308. Centrum wsi, jej 
środek, uznawany za bardziej elitarny.

Warszawka – gw. varRafka, pot. o wsi Stawki (gm. Władysławów) – od n. miejsc. 
Warszawa. Mieszkańcy Wyszyny nazywają tak ironicznie wieś Stawki.

Warta – gw. varta, rzeka przepływająca przez gminę Brudzew – od przym. warta 
‘wartka, szybko płynąca, rwąca’ SW VII 465.

Wąska – gw. v0sko, łąka we wsi Czajków (gm. Dobra) – od przym. wąska.
Wąskie Pola – gw. v0sKe pola, pole we wsi Russocice (gm. Władysławów) – zest. z 1 

czł. przym. wąskie, 2 czł. od ap. pole.
Wąwóz – gw. v0vus, droga we wsi Wichertów (gm. Przykona) – od ap. wąwóz ‘głębo-

ka, sucha dolina o wąskim dnie i stromych, urwistych zboczach, powstała w wy-
niku erozyjnego działania wód okresowych; jar’ USJP V 39.

Wdolenie – gw. vdol4Ne, łąka we wsi Ewinów (gm. Przykona) – od wyr. przyim.  
w dole z 1 czł. przyim. w, 2 czł. od ap. dół. 

We Wikle – gw. ve vykNe, pole we wsi Przyborów (gm. Władysławów) – wyr. przyim.  
z 1 czł. przyim. we, 2 czł. od ap. wikla ‘wiklina; gęste zarośla, gąszcz’ SW VII 
606.

Wiatraczna – gw. Vatralno, łąka we wsi Chrapczew (gm. Dobra) – od przym. wiat
raczna.

Wiatraczyska – gw. Vatrolyska, górka we wsi Chocim (gm. Kawęczyn) – od ap. 
wiatrak. Dawniej w miejscu tym stał wiatrak.

Wiatraki – gw. VatroKi, część miasta Tuliszków (gm. Tuliszków); część wsi Russo-
cice (gm. Władysławów) – od ap. wiatrak.

Wichertowski Las – gw. VihertosKi las, las we wsi: Smulsko, Wichertów (gm. 
Przykona) – wyr. przyim. z 1 czł. przym. wichertowski (: n. miejsc. Wichertów),  
2 czł. od ap. las. 
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Wichertów – gw. Vihertuf, wieś (gm. Przykona) – od n. os. Wichert lub Wicher SSNO 
VI 54. U Niemców z okolic Elbląga imię to oznaczało złego ducha.

Wichrza – gw. VihRa, część wsi Budy Słodkowskie (gm. Turek) – od ap. wichr ‘wi-
cher’ SW VII 545.

Widok – gw. Vidok, pole we wsi Wróblina (gm. Tuliszków) – od ap. widok. Pole 
położone na widoku, widoczne z dala, dobrze widoczne.

Widonie – gw. VidoNe, część wsi Wróblina (gm. Tuliszków) – od n. os. Widoń Rym 
SNW X 190.

Wielopole – gw. Velopole, wieś (gm. Tuliszków) – złożenie z 1 czł. licz. wiele, 2 czł. 
od ap. pole.

Wieś – gw. 1eS, część wsi: Bogdałów, Janiszew, Kolnica (gm. Brudzew); część wsi 
Piekary (gm. Dobra); część wsi: Dzierzbotki, Głuchów (gm. Kawęczyn); część 
wsi Przykona (gm. Przykona) – od ap. wieś.

Wieś Królewska – gw. VeS krulesko, część wsi Boleszczyn (gm. Przykona) – zest. 
z 1 czł. od ap. wieś, 2 czł. przym. królewska.

Wietchinin – gw. VetKiNin, wieś (gm. Turek) – od n. os. Wietcha lub Wietchy Rym 
SNW X 217.

Wietnam – gw. Vetnam, określenie wsi Wietchinin (gm. Turek) – od n. miejsc.  
Wietnam ‘państwo w Azji Południowo-Wschodniej’ SNG 315. Nazwa ironiczna, 
pogardliwa.

Wiktorów – gw. Viktoruf, część wsi Cichów, dawniej wieś (gm. Brudzew) – od n. os. 
Wiktor RymSIW 214.

Wilsk – gw. 1ilsk, część wsi Piekary (gm. Dobra) – od n. os. Wilk RymSNW X 232.
Wincentowo – gw. Vincentovo, dawna n. wsi Wincentów (gm. Brudzew) – od n. os. 

Wincenty. 
Wincentów – gw. Vinc4ntuf, wieś, dawniej Wincentowo (gm. Brudzew) – od n. os. 

Wincenty RymSIW 414.
Wiórzyska – gw. Vu_yska, las we wsi Wróblina (gm. Tuliszków) – od ap. wiór ‘drob-

na cząstka materiału, powstała jako odpad przy piłowaniu, heblowaniu drewna, 
skrawaniu metalu itp.’ USJP V 127.

Wisielak – gw. ViSelok, część wsi Będziechów (gm. Kawęczyn) – od ap. wisielak 
‘wisielec; ten, co się sam powiesił’ SW VII 628. Możliwe, że w tym miejscu ktoś 
się powiesił.

Wiśniowa – gw. ViSNovo, droga ze wsi Grzymiszew do wsi Ogorzelczyn (gm. Tulisz-
ków) – od przym. wiśniowa. Droga wysadzana wiśniami.

Wiśniowy – gw. ViSNovy, dukt we wsi Tarnowa (gm. Tuliszków) – od przym. wiś-
niowy.

Witczaka – gw. ViUloka, pole we wsi Przykona (gm. Przykona) – od n. os. Witczak 
RymSNW X 255.

Witlonki – gw. VitlYKKi, pole we wsi Milinów (gm. Władysławów) – od ap. witlonka 
‘witlina, wiklina – roślina, z której wyplata się koszyki’ SW VII 606. 
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Witoldzin – gw. 1itolvin, część wsi Januszówka (gm. Dobra) – od n. os. Witold Rym 
SIW 418.

Władysławów – gw. vWadysWavuf, wieś (gm. Władysławów) – od n. os. Władysław 
RymSIW 419.

Włochy – gw. vWohy, część lasu we wsi Piętno (gm. Tuliszków) – od n. miejsc. Wło
chy SNG 318.

Włodzimirówka – gw. vWoviHirufka, część wsi Skęczniew (gm. Dobra); pole, łąka 
we wsi Piekary (gm. Dobra) – od n. os. Włodzimierz RymSIW 420.

Wojciechów – gw. vojCehuf, wieś (gm. Kawęczyn) – od n. os. Wojciech RymSIW 
420.

Wojtkowe – gw. vojtkove, pole we wsi Przykona (gm. Przykona) – od n. os. Wojtek 
(: n. os. Wojciech).

Wola – gw. vola, część wsi Bogdałów (gm. Brudzew); pole we wsi Marulew (gm. 
Brudzew) – od ap. wola ‘osada założona na surowym korzeniu z zastosowaniem 
dla jej nowych mieszkańców ulgi na zagospodarowanie’ SW VII 685–686. Wola 
oznaczała czasowe zwolnienie osadników, którzy zakładali nowe osiedle, od 
czynszów i robocizn, o ile była zastrzeżona dla właściciela wsi, albo często też 
i od dziesięciny kościelnej.

Wola Karczewska – gw. vola karlesko, część wsi Januszówka (gm. Dobra) – zest. 
z 1 czł. od ap. wola, 2 czł. od n. os. Karczewski RymSNW I 378. 

Wola Kowalska – gw. vola kovalsko, część wsi Kowale Pańskie (gm. Kawęczyn) – 
zest. z 1 czł. od ap. wola, 2 czł. przym. kowalska (: n. miejsc. Kowale Pańskie). 
Zob. Kowale Pańskie.

Wola Piekarska – gw. vola @ekarsko, wieś (gm. Dobra) – zest. z 1 czł. od ap. wola, 
2 czł. przym. piekarska (: n. miejsc. Piekary). Zob. Piekary.

Wozownia – gw. vozovNa, pole we wsi Kolnica (gm. Brudzew) – od ap. wozownia 
‘pomieszczenie na wozy konne, dawniej na karety, powozy itp., a także na uprząż’ 
USJP V 172.

Wólka – gw. vulka, pole między wsiami Brudzew i Krwony (gm. Brudzew) – od ap. 
wólka ‘zdr. od wola’. Zob. Wola.

Wróblina – gw. vrubLina, wieś (gm. Tuliszków) – od n. os. Wróbel lub Wróbl Rym 
SNW X 342–343.

Wrząca – gw. v_Ynco, wieś (gm. Turek) – od przym. wrząca ‘tętniąca rozgwa-
rem, życiem (por. wrzeć ‘burzyć się, pienić, kłębić się’)’ SW VII 728, USJP 
V 190.

Wspólne – gw. fspulne, część wsi Aleksandrów (gm. Przykona) – od przym. wspólne.
Wydma – gw. vydma, zbiornik wodny we wsi Dąbrowa (gm. Przykona), pole w mie-

ście Tuliszków (gm. Tuliszków) – od ap. wydma.
Wydrzygrosz – gw. vyt_ygroR, część wsi Dziadowice (gm. Malanów) – złożenie 

z 1 czł. od czas. wydzierać, 2 czł. od ap. grosz. Możliwe, że jest to nazwa osady 
przykarczemnej, gdzie ‘wydzierają grosz’.
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Wydrzyłeb – gw. vyt_yWep, część wsi Potworów (gm. Dobra) – złożenie z 1 czł. od 
czas. wydzierać, 2 czł. od ap. łeb. Miejsce, osiedle, gdzie ‘wydzierają włosy ze 
łba’ Hrabec 319.

Wydyszyna – gw. vydyRyna, pole we wsi Sarbice (gm. Przykona) – od n. os. *Wy
dysz.

Wygoda – gw. vygoda, część wsi Grzymiszew (gm. Tuliszków); część wsi Rzymsko 
(gm. Dobra); pole miedzy wsiami Rzechta i Zborów (gm. Dobra) – od ap. wygo
da.

Wygon – gw. vygYn, część wsi Czajków (gm. Dobra); pole we wsi Marianów (gm. 
Kawęczyn); łąka we wsi Dąbrowa (gm. Brudzew); łąka we wsi Rzymsko (gm. 
Dobra); łąka we wsi Ewinów (gm. Przykona); łąka we wsi Krępa (gm. Tulisz-
ków); droga we wsi Tokary (gm. Kawęczyn); droga we wsi: Dąbrowa, Gąsin, 
Sarbice (gm. Przykona) – od ap. wygon 1. ‘pastwisko wspólne dla całej wsi’,  
2. ‘droga, którą się pędzi bydło na pastwisko’ USJP V 267.

Wygony – gw. vygYny, pole we wsi Janiszew (gm. Brudzew) – od ap. wygon. 
Wykręt – gw. vykr4nt, łąki we wsi Tarnowa (gm. Tuliszków) – od ap. wykręt ‘zakrę-

cona, zwinięta linia’ SW VII 901.
Wymysłów – gw. vymysWuf, kolonia (gm. Tuliszków) – od n. os. *Wymysł lub od 

czas. wymyślać. Osada, dla której nie ma nazwy, dla której trzeba ją wymyślić; 
nie tak ważna i wielka, by posiadała już własną nazwę.

Wypaliska – gw. vypaLiska, pole we wsi Pęcherzew (gm. Turek) – od ap. wypalisko 
‘wypalenisko; miejsce wygorzałe’ SW VII 958.

Wypalonki – gw. vypolYKKi, lasy w mieście Tuliszków (gm. Tuliszków) – od ap. 
wypalonka ‘las spalony albo podpalony, który na nowo rośnie’ SW VII 958.

Wypychów – gw. vypyhuf, część wsi Ogorzelczyn (gm. Tuliszków) – od n. os. Wy
pych SSNO VI 228 lub od czas. wypychać. Część „wypychana” przez Ogorzel-
czyn i Tarnową, nikt nie chciał tych terenów.

Wypychówek – gw. vypyhuvek, część wsi: Gadowskie Holendry, Sarbicko (gm. Tu-
liszków); pola we wsi Tarnowa (gm. Tuliszków) – od n. miejsc. Wypychów. 

Wyspy – gw. vyspy, pole we wsi Kozubów (gm. Brudzew) – od ap. wyspa.
Wyszyna – gw. vyRyna, wieś (gm. Władysławów) – od ap. wyższyna ‘nieco wyższe 

miejsce; por. przest. wysznia, wyżnia’ Sstp X 601. Dawniej wieś otoczona była 
bagnami, a ludność osiedlała się na wysepce.

Wyszyńska – gw. vyRyqsko, droga do wsi Wyszyna ze wsi Grabowiec (gm. Tulisz-
ków) – od przym. wyszyńska (: n. miejsc. Wyszyna). 

Wyższe – gw. vy-Re, pole we wsi Chrapczew (gm. Dobra) – od przym. wyższe.
Wzgórze Grabarczyka – gw. vzgu_e grabarlyka, pagórek we wsi Chrapczew (gm. 

Dobra) – zest. z 1 czł. od ap. wzgórze, 2 czł. od n. os. Grabarczyk RymSNW III 
476. Właściciel pola, na którym znajduje się pagórek, nosi nazwisko Grabarczyk.

Za Asfaltem – gw. za asfalt4m, łąka we wsi Dąbrowa (gm. Przykona) – wyr. przyim.  
z 1 czł. przyim. za, 2 czł. od ap. asfalt.
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Za Borem – gw. za bor4m, pole we wsi Rzymsko BG (gm. Dobra); pole we wsi 
Józefina (gm. Przykona); pole we wsi Tarnowa (gm. Tuliszków) – wyr. przyim.  
z 1 czł. przyim. za, 2 czł. od ap. bór.

Za Bystrzą – gw. za bysURom, pole we wsi Radyczyny – Kolonia (gm. Przykona) – 
wyr. przyim. z 1 czł. przyim. za, 2 czł. od n. rzeki Bystrza.

Za Cierzniem – gw. za lyZNim, pole we wsi Grabowiec (gm. Tuliszków) – wyr. 
przyim. z 1 czł. przyim. za, 2 czł. od ap. cierznie. Zob. Cierznie.

Za Cmentarzem – gw. za cm4nto_4m, pole we wsi Wietchinin (gm. Turek); pole we 
wsi Przyborów (gm. Władysławów) – wyr. przyim. z 1 czł. przyim. za, 2 czł. od 
ap. cmentarz.

Za Dołami – gw. za doWaMi, pole we wsi Janów (gm. Brudzew); pole we wsi Szadów 
Księży (gm. Turek) – wyr. przyim. z 1 czł. przyim. za, 2 czł. od ap. dół. 

Za Dołem – gw. za doW4m, pole we wsi Nowy Świat (gm. Kawęczyn) – wyr. przyim.  
z 1 czł. przyim. za, 2 czł. od ap. dół. 

Za Drogą – gw. za drogom, pole we wsi: Kwiatków, Olimpia, Podłużyce (gm. Bru-
dzew); pole we wsi: Bądków Drugi, Sarbice (gm. Przykona); pole we wsi Pęche-
rzew (gm. Turek) – wyr. przyim. z 1 czł. przyim. za, 2 czł. od ap. droga.

Za Drugi Rów – gw. za druGi ruf, pole we wsi Marianów (gm. Kawęczyn) – wyr. 
przyim. z 1 czł. przyim. za, 2 czł. licz. drugi, 3 czł. od ap. rów. 

Za Drzewami – gw. za o_evaMi, pole we wsi Dąbrowa (gm. Przykona) – wyr. przyim. 
z 1 czł. przyim. za, 2 czł. od ap. drzewo.

Za Gliniankami – gw. za gLiNoKkaMi, pole we wsi Polichno (gm. Władysławów) – 
wyr. przyim. z 1 czł. przyim. za, 2 czł. od ap. glinianka. Zob. Glinianka.

Za Gminą – gw. za gMinom, łąka we wsi Przykona (gm. Przykona) – wyr. przyim.  
z 1 czł. przyim. za, 2 czł. od ap. gmina.

Za Górą – gw. za gurom, pole w wsi Piekary (gm. Dobra); pole we wsi Siedli-
ska (gm. Kawęczyn); pole we wsi: Ewinów, Trzymsze (gm. Przykona); pole we 
wsi Krępa (gm. Tuliszków); pole we wsi Grabieniec (gm. Turek) – wyr. przyim.  
z 1 czł. przyim. za, 2 czł. od ap. góra. 

Za Górkami – gw. za gurkaMi, łąka we wsi Krępa (gm. Tuliszków) – wyr. przyim.  
z 1 czł. przyim. za, 2 czł. od ap. górka. 

Za Górką – gw. za gurkom, pole we wsi Marcjanów (gm. Kawęczyn); pole we wsi: 
Natalia, Polichno (gm. Władysławów) – wyr. przyim. z 1 czł. przyim. za, 2 czł. 
od ap. górka. 

Za Granicą – gw. za graNicom, pole we wsi Brudzew (gm. Brudzew); łąka we 
wsi Smulsko (gm. Przykona) – wyr. przyim. z 1 czł. przyim. za, 2 czł. od ap. 
granica. 

Za Hydrofornią – gw. za hydroforNom, pole we wsi Przykona (gm. Przykona) – wyr. 
przyim. z 1 czł. przyim. za, 2 czł. od ap. hydrofornia. 

Za Kanałem – gw. za kanaW4m, pole we wsi Stawki (gm. Dobra); pole we wsi Cho-
cim (gm. Kawęczyn); pole we wsi: Laski, Przykona, Żeroniczki (gm. Przykona); 
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łąka we wsi Przykona (gm. Przykona) – wyr. przyim. z 1 czł. przyim. za, 2 czł. 
od ap. kanał. 

Za Knopem – gw. za knop4m, część wsi Wietchinin (gm. Turek) – wyr. przyim. 
z 1 czł. przyim. za, 2 czł. od n. os. Knop RymSNW I 417.

Za Kolejką – gw. za kolezkom, pole we wsi Bibianna (gm. Malanów); pole we wsi 
Chlebów (gm. Turek) – wyr. przyim. z 1 czł. przyim. za, 2 czł. od ap. kolejka. 
Dawniej kolejka łącząca Turek i Kalisz.

Za Komisariatem – gw. za koMisaRjat4m, łąka we wsi Przykona (gm. Przykona) – 
wyr. przyim. z 1 czł. przyim. za, 2 czł. od ap. komisariat.

Za Krzyżówką – gw. za kRy_ufkom, część wsi Przykona (gm. Przykona) – wyr. 
przyim. z 1 czł. przyim. za, 2 czł. od ap. krzyżówka. 

Za Lasami – gw. za lasaMi, pole we wsi Ruda (gm. Tuliszków) – wyr. przyim.  
z 1 czł. przyim. za, 2 czł. od ap. las. 

Za Lasem – gw. za las4m, część wsi Stefanów (gm. Dobra); część wsi Rogów (gm. Przy-
kona); część wsi Olesin (gm. Władysławów); pole we wsi Marulew (gm. Brudzew); 
pole we wsi Januszówka (gm. Dobra); pole we wsi Chocim (gm. Kawęczyn); pole 
we wsi Żeroniczki (gm. Przykona); pole we wsi Pęcherzew (gm. Turek); pole we wsi 
Piorunów (gm. Władysławów) – wyr. przyim. z 1 czł. przyim. za, 2 czł. od ap. las. 

Za Letnikami – gw. za letNikaMi, pole we wsi Słomów Kościelny (gm. Przykona) 
– wyr. przyim. z 1 czł. przyim. za, 2 czł. od ap. letnik ‘mieszkaniec miasta przeby-
wający na letnisku’ USJP II 630.

Za Miedzą – gw. za Merom, pole we wsi Brudzew (gm. Brudzew); pole we wsi 
Smulsko (gm. Przykona); pole we wsi Wietchinin (gm. Turek) – wyr. przyim.  
z 1 czł. przyim. za, 2 czł. od ap. miedza. 

Za Mostem – gw. za most4m, pole we wsi Poroże (gm. Malanów); łąka we wsi: 
Bądków Pierwszy, Przykona (gm. Przykona) – wyr. przyim. z 1 czł. przyim. za, 
2 czł. od ap. most.

Za Oborą – gw. za Woborom, pole we wsi Przykona (gm. Przykona) – wyr. przyim. 
z 1 czł. przyim. za, 2 czł. od ap. obora.

Za Ogrodem – gw. za Wogrod4m, pole we wsi Brudzew (gm. Brudzew) – wyr. przyim.  
z 1 czł. przyim. za, 2 czł. od ap. ogród. 

Za Parkiem – gw. za parKim, pole we wsi Brudzyń (gm. Brudzew) – wyr. przyim.  
z 1 czł. przyim. za, 2 czł. od ap. park. 

Za Pawłowym – gw. za pavWovym, pole we wsi Przykona (gm. Przykona) – wyr. 
przyim. z 1 czł. przyim. za, 2 czł. od n. os. Paweł.

Za Pierwszy Rów – gw. za PirRy ruf, pole we wsi Marianów (gm. Kawęczyn) – wyr. 
przyim. z 1 czł. przyim. za, 2 czł. licz. pierwszy, 3 czł. od ap. rów. 

Za Remizą – gw. za reMizom, pole we wsi Kwiatków (gm. Brudzew) – wyr. przyim.  
z 1 czł. przyim. za, 2 czł. od ap. remiza.

Za Rowem – gw. za rov4m, pole we wsi Brudzew (gm. Brudzew); pole we wsi Przy-
kona (gm. Przykona); pole we wsi: Milinów, Przyborów (gm. Władysławów); 
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łąka we wsi Tokary (gm. Kawęczyn) – wyr. przyim. z 1 czł. przyim. za, 2 czł. od 
ap. rów. 

Za Rowkiem – gw. za rofKim, pole we wsi Zygmuntówek (gm. Malanów); pole we wsi 
Przykona (gm. Przykona) – wyr. przyim. z 1 czł. przyim. za, 2 czł. od ap. rowek.

Za Ryśkiem – gw. za rySKim, droga we wsi Młyniska (gm. Przykona) – wyr. przyim.  
z 1 czł. przyim. za, 2 czł. od n. os. Rysiek (: n. os. Ryszard).

Za Rzeczką – gw. za _4lkom, pole we wsi Dąbrowa (gm. Przykona) – wyr. przyim.  
z 1 czł. przyim. za, 2 czł. od ap. rzeczka.

Za Rzeką – gw. za _4kom, pole we wsi: Piekary, Rzymsko BG (gm. Dobra); pole we 
wsi: Radyczyny, Trzymsze (gm. Przykona); łąka we wsi Posoka (gm. Przykona) 
– wyr. przyim. z 1 czł. przyim. za, 2 czł. od ap. rzeka.

Za Sosnami – gw. za sosnaMi, pole we wsi Gąsin (gm. Przykona) – wyr. przyim.  
z 1 czł. przyim. za, 2 czł. od ap. sosna.

Za Stodołą – gw. za stodoWom, pole we wsi Brudzew (gm. Brudzew); łąka we wsi: 
Bądków Drugi, Boleszczyn, Przykona, Smulsko (gm. Przykona) – wyr. przyim. 
z 1 czł. przyim. za, 2 czł. od ap. stodoła.

Za Strugą – gw. za strugom, pole we wsi: Brudzew, Dąbrowa, Janów, Kwiatków 
(gm. Brudzew); pole we wsi: Rogów, Sarbice (gm. Przykona); pole we wsi Kali-
nowa (gm. Turek); łąka we wsi: Leśnictwo, Nowy Czachulec, Nowy Świat (gm. 
Kawęczyn); łąka we wsi Feliksów (gm. Malanów); łąka we wsi Sarbice (gm. 
Przykona); łąka we wsi Cisew (gm. Turek) – wyr. przyim. z 1 czł. przyim. za,  
2 czł. od ap. struga. 

Za Szkołą – gw. za RkoWom, pole we wsi: Józefina, Przykona (gm. Przykona) – wyr. 
przyim. z 1 czł. przyim. za, 2 czł. od ap. szkoła.

Za Szosą – gw. za Rosom, część wsi Laski (gm. Przykona); pole we wsi: Brudzyń, 
Kwiatków, Tarnowa (gm. Brudzew); pole we wsi Posoka (gm. Przykona) – wyr. 
przyim. z 1 czł. przyim. za, 2 czł. od ap. szosa.

Za Teleszyną – gw. za teleRynom, pole we wsi Wojciechów (gm. Kawęczyn) – wyr. 
przyim. z 1 czł. przyim. za, 2 czł. od n. rzeki Teleszyna. Zob. Teleszyna.

Za Torami – gw. za toraMi, pole we wsi Brudzew (gm. Brudzew); pole we wsi: 
Szadów Księży, Warenka (gm. Turek) – wyr. przyim. z 1 czł. przyim. za, 2 czł. 
od ap. tor.

Za Traktem – gw. za trakt4m, pole we wsi Ewinów (gm. Przykona) – wyr. przyim. 
z 1 czł. przyim. za, 2 czł. od ap. trakt. 

Za Wałem – gw. za vaW4m, pole we wsi: Brudzew, Janów, Kwiatków (gm. Brudzew) 
– wyr. przyim. z 1 czł. przyim. za, 2 czł. od ap. wał.

Za Warsztatem – gw. za varRtat4m, pole we wsi Brudzyń (gm. Brudzew) – wyr. 
przyim. z 1 czł. przyim. za, 2 czł. od ap. warsztat.

Za Wodą – gw. za vodom, pole we wsi Cichów (gm. Brudzew) – wyr. przyim.  
z 1 czł. przyim. za, 2 czł. od ap. woda ‘naturalne lub sztuczne zbiorowisko tej 
cieczy w przyrodzie, np. rzeka, morze, jezioro, staw, strumień itp.’ USJP V 156.



111Słownik

Za Wsią – gw. za fSom, lasy we wsi Strachocice – Kolonia (gm. Dobra), pole we 
wsi: Głogowa, Międzylesie, Stefania (gm. Władysławów) – wyr. przyim. z 1 czł. 
przyim. za, 2 czł. od ap. wieś. 

Za Wykopem – gw. za vykop4m, pole we wsi Brudzew (gm. Brudzew) – wyr. przyim. 
z 1 czł. przyim. za, 2 czł. od ap. wykop ‘miejsce, z którego wybrano grunt w celu 
budowy drogi, posadowienia budowli, zainstalowania kanalizacji itp.’ USJP V 
283.

Za Zapłociem – gw. za zapWoCim, pole we wsi Skarżyn (gm. Kawęczyn) – wyr. 
przyim. z 1 czł. przyim. za, 2 czł. od ap. zapłocie. Zob. Zapłocie.

Za Zdrojem – gw. za zdroj5m, pole we wsi Milinów (gm. Władysławów) – wyr. 
przyim. z 1 czł. przyim. za, 2 czł. od ap. zdrój. Zob. Zdrój.

Za Żwirownią – gw. za _VirovNom, pole we wsi Olimpia (gm. Brudzew) – wyr. przyim. 
z 1 czł. przyim. za, 2 czł. od ap. żwirownia. Zob. Żwirownia.

Za Żwirówką – gw. za _Virufkom, pole we wsi Józefina (gm. Przykona) – wyr. przyim. 
z 1 czł. przyim. za, 2 czł. od ap. żwirówka ‘droga, której nawierzchnię stanowi 
warstwa ubitego żwiru’ USJP V 808.

Za Żyteckim – gw. za _ytecKim, pole we wsi Wietchinin (gm. Turek) – wyr. przyim. 
z 1 czł. przyim. za, 2 czł. od n. os. Żytecki RymSNW X 617.

Zabory – gw. zabory, pole we wsi Młyniska (gm. Przykona) – od wyr. przyim. za 
borem z 1 czł. przyim. za, 2 czł. od ap. bór. 

Zabrodzie – gw. zabrove, dawniej część miasta Turek (gm. Turek) – od ap. zabrodzie 
‘miejsce za brodem; pastwisko wspólne’ SW VIII 28.

Zacisze – gw. zaCiRe, przysiółek wsi Będziechów (gm. Kawęczyn) – od ap. zacisze 
1. ‘miejsce zasłonięte od wiatru’, 2. ‘miejsce, w którym panuje cisza i spokój; 
ustronie’ USJP V 436.

Zadworna – gw. zadvorno, wieś, dawniej Zadworna Wieś (gm. Tuliszków) – od 
przym. zadworna ‘znajdująca się za dworem’ SW VIII 71.

Zagaj – gw. zagaz, wieś (gm. Dobra) – od ap. zagaj 1. ‘część lasu, którą można obsie-
wać’ SW VIII 81, 2. ‘niewielki teren porosły drzewami; gaj, zagajnik’ USJP V 453

Zagajniki – gw. zagajNiKi, pole we wsi Głowy (gm. Brudzew) – od ap. zagajnik 
‘młody, nieduży las; gaj’ USJP V 453.

Zagłoby – gw. zagWoby, pole we wsi Żeroniczki (gm. Przykona) – od n. os. Zagłoba.
Zagony – gw. zagYny, pole we wsi Chrapczew (gm. Dobra); pole we wsi: Marianów 

– Kolonia, Okręglica (gm. Kawęczyn); pole we wsi: Chylin, Felicjanów (gm. 
Władysławów) – od ap. zagon ‘wąski, długi pas ziemi uprawnej, ograniczony 
bruzdami’ USJP V 457.

Zagozdy – gw. zogozdy, pole we wsi Kozubów (gm. Brudzew) – od wyr. przyim. za 
gozdem z 1 czł. przyim. za, 2 czł. od ap. gozd. Zob. Gozd.

Zagóry – gw. zagury, pole we wsi Chylin (gm. Władysławów) – od wyr. przyim. 
za góry z 1 czł. przyim. za, 2 czł. od ap. góra. Pole znajdujące się za górami, za 
wzniesieniami. 
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Zagrabie – gw. zagraBe, pole we wsi Russocice (gm. Władysławów) – od wyr. przyim. 
za grabie z 1 czł. przyim. za, 2 czł. od ap. grabie ‘las grabowy’ SW I 892.

Zającowe – gw. zajYncove, pole we wsi Przykona (gm. Przykona) – od n. os. Zając 
RymSNW X 408.

Zakrzewina – gw. zakReVina, pole we wsi Turkowice (gm. Turek) – od ap. zakrzewie 
‘skupisko krzewów, zarośla’ SW VIII 140.

Zamłynie – gw. zamWyNe, część wsi Kwiatków (gm. Brudzew); pole we wsi Psary 
(gm. Przykona) – od ap. zamłynie ‘miejsce za młynem’ SW VIII 180.

Zamysłów – gw. zamysWuf, część wsi Siedlisko (gm. Dobra) – od n. os. *Zamysł 
lub od ap. zamysł ‘to, co ktoś zamierza zrobić; zamiar, zamierzenie’ USJP V 509.

Zapadlisko – gw. zapadLisko, pole we wsi Trzymsze (gm. Przykona) – od ap. za
padlisko ‘zagłębienie terenu powstałe wskutek zapadnięcia się wartsw skalnych 
w głąb ziemi, ograniczone uskokami, np. rów tektoniczny’ USJP V 518.

Zapiaski – gw. zaPosKi, pole we wsi Brudzew (gm. Brudzew) – od wyr. przyim. za 
piaski z 1 czł. przyim. za, 2 czł. od ap. piasek. 

Zapłocie – gw. zapWoCe, pole we wsi Skarżyn (gm. Kawęczyn); droga we wsi Stra-
chocice (gm. Dobra); ścieżka we wsi Cisew (gm. Turek) – od ap. zapłocie ‘miej-
sce za płotem, pole za płotem’ USJP V 530.

Zapole – gw. zapole, pole w mieście Tuliszków (gm. Tuliszków) – od ap. zapole 
‘okolica bezleśna, obszar pokryty polami uprawnymi’ SW VIII 225.

Zapolnia – gw. zapolNa, pole we wsi Posoka (gm. Przykona) – od ap. zapole. 
Zarośla – gw. zaroSla, łąka we wsi Milinów (gm. Władysławów); krzaki we wsi 

Posoka (gm. Przykona) – od ap. zarośla pl.t. ‘gęste skupisko roślin, najczęściej 
krzewów’ USJP V 547.

Zarybie – gw. zaryBe, część wsi Głuchów (gm. Dobra) – od czas. zarybiać ‘napeł-
niać wody rybami’ SW VIII 255.

Zarynek – gw. zarynek, pole we wsi Wyszyna (gm. Władysławów) – od ap. zarynek 
‘plac za rynkiem’ SW VIII 255.

Zasiłki – gw. zaSiWKi, część wsi Kaczki Plastowe (gm. Przykona); pole we wsi Smul-
sko (gm. Przykona) – od ap. zasiłek ‘pomoc, wsparcie, zapomoga’ SW VIII 267.

Zastruże – gw. zastru_e, część wsi Ciemień (gm. Kawęczyn) – od wyr. przyim. za 
strugą z 1 czł. przyim. za, 2 czł. od ap. struga. 

Zatrakcie – gw. zatrakCe, dawniej część wsi Cisew (gm. Turek) – od wyr. przyim. za 
traktem z 1 czł. przyim. za, 2 czł. od ap. trakt. 

Zawygon – gw. zavygYn, droga we wsi Żdżary (gm. Kawęczyn) – od wyr. przyim. za 
wygon z 1 czł. przyim. za, 2 czł. od ap. wygon. 

Zborów – gw. zboruf, wieś (gm. Dobra) – od ap. zbór ‘zbiorowisko ludzi, gromada’ 
SW VIII 390.

Zdroje – gw. zdroje, lasy we wsi: Grabowiec, Grzymiszew, Krępa, Tarnowa (gm. 
Tuliszków) – od ap. zdrój. 

Zdrojki – gw. zdrojKi, osada leśna (gm. Turek) – od ap. zdrojek. 
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Zdrój – gw. zdruz, pole we wsi Przyborów (gm. Władysławów); łąka we wsi Mili-
nów (gm. Władysławów); las we wsi Chrapczew (gm. Dobra); rzeczka we wsi: 
Felicjanów, Polichno (gm. Władysławów) – od ap. zdrój ‘miejsce w ziemi, skąd 
wytryskuje woda’ USJP V 630.

Ziemia Sołtyska – gw. ZiMa soWtysko, pole we wsi Potworów (gm. Dobra) – zest.  
z 1 czł. od ap. ziemia, 2 czł. od przym. sołtyska. Ten, kto był sołtysem, otrzymy-
wał morgę pola, była to ziemia „przechodnia”.

Ziętka – gw. Zintka, pole we wsi Przykona (gm. Przykona) – od n. os. Ziętek Rym-
SNW X 508.

Zimna Woda – gw. Zimno voda, część wsi Poroże (gm. Malanów); rzeczka we wsi 
Poroże (gm. Malanów) – zest. z 1 czł. przym. zimna, 2 czł. od ap. woda.

Zimne – gw. Zimne, pole we wsi Trzymsze (gm. Przykona) – od przym. zimne.
Zimotki – gw. ZimotKi, wieś (gm. Przykona) – od n. os. *Zimot.
Zimotki Małe – gw. ZimotKi maWe, część wsi Zimotki (gm. Przykona) – zest. z 1 czł. 

od n. miejsc. Zimotki, 2 czł. przym. małe.
Złodziejów – gw. zWovejuf, część wsi Kawęczyn (gm. Kawęczyn) – od ap. złodziej. 

Osiedle zamieszkane przez domniemanych złodziei.
Złota Góra – gw. zWoto gura, górka we wsi Tarnowski Młyn (gm. Władysławów) – 

zest. z 1 czł. przym. złota, 2 czł. od ap. góra. 
Znańdki – gw. znYNtKi, część wsi Zimotki (gm. Przykona) – od ap. znańdek ‘nieślub-

ne dziecko’ SW VIII 581.
Zofiówka – gw. zoFufka, część wsi Psary (gm. Przykona) – od n. os. Zofia RymSIW 

432.
Zosinów – gw. zoSinuf, część wsi Kawęczyn (gm. Kawęczyn) – od n. os. Zosia  

(: n. os. Zofia).
Zozy – gw. zozy, część wsi Wróblina (gm. Tuliszków); pole, łąka we wsi Zadworna 

(gm. Tuliszków); łąki we wsi Wróblina (gm. Tuliszków) – od ap. *zoza.
Zwały – gw. zvaWy, pole we wsi: Bogdałów, Janiszew, Koźmin, Kuźnica Janiszewska 

(gm. Brudzew); pole we wsi Psary (gm. Przykona) – od ap. zwał ‘duża ilość, masa 
czegoś zwalonego, zsypanego, nagromadzonego; stos’ USJP V 762.

Zwierzyniec – gw. zVe_yNec, część lasu we wsi Ewinów (gm. Przykona) – od ap. 
zwierzyniec ‘ogrodzony teren przy rezydencjach magnatów i panujących, gdzie 
trzymywano zwierzynę, na którą urządzano polowania’ USJP V 771.

Zygmuntówek – gw. zygmuntuvek, wieś (gm. Malanów) – od n. os. Zygmunt SSNO 
VII 307.

Zygmuntówek Mały – gw. zygmuntuveg maWy, część wsi Zygmuntówek (gm. Ma-
lanów) – zest. z 1 czł. od n. miejsc. Zygmuntówek, 2 czł. przym. mały. 

Żabianka – gw. _aBaKka, rzeczka przepływająca przez wsie gminy Malanów – od 
ap. żaba.

Żabieniec – gw. _aBiNec, część miasta Dobra (gm. Dobra); część wsi Milejów (gm. 
Kawęczyn); część miasta Tuliszków (gm. Tuliszków); część wsi Wyszyna (gm. 
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Władysławów); pole we wsi Ostrówek (gm. Dobra); pole we wsi Krępa (gm. 
Tuliszków); łąki we wsi Marcjanów (gm. Kawęczyn); las we wsi Krępa (gm. 
Tuliszków); staw we wsi Krępa (gm. Tuliszków) – od ap. żaba.

Żaby – gw. _aby, pole we wsi Feliksów (gm. Malanów) – od ap. żaba.
Żdżarki – gw. _tarKi, część wsi Mariantów (gm. Władysławów); część wsi Polichno, 

dawniej wieś (gm. Władysławów); pole we wsi Russocice (gm. Władysławów) 
– od n. miejsc. Żdżary. 

Żdżary – gw. _tary, wieś (gm. Kawęczyn) – od ap. zżar ‘miejsce celowo wypalone 
w lesie’ SENGP 280. Forma Żdżary pochodzi od Zżary z wstawnym d.

Żdżenice – gw. _t4Nice, wieś (gm. Malanów) – od n. os. *Żdżen.
Żeronice – gw. _erYNice, wieś (gm. Dobra) – od n. os. *Żeron.
Żeroniczki – gw. _erYNilKi, wieś (gm. Przykona) – od n. miejsc. Żeronice. 
Żółte Piaski – gw. _uWte PosKi, część wsi Olesin (gm. Władysławów) – zest. z 1 czł. 

przym. żółty, 2 czł. od ap. piasek. Pole o bardzo słabych ziemiach. 
Żuchała – gw. _uhaWa, część miasta Tuliszków (gm. Tuliszków) – od n. os. Żuchała 

(: żuchać ‘żuć powoli, bez przerwy’ SW VIII 724).
Żuki – gw. _uKi, wieś (gm. Turek) – od n. os. Żuk RymSNW X 602 lub od ap. żuk.
Żuławy – gw. _uWavy, pole we wsi Wichertów (gm. Przykona) – od ap. żuława 1. ‘ob-

szar pokryty urodzajnymi madami, powstały z osadów rzek przy ich ujściach do 
mórz, zwłaszcza w deltach’ USJP V 807, 2. ‘wyspa’ SENGP 282.

Żwirownia – gw. _VirovNa, pole we wsi Izabelin (gm. Brudzew); pole we wsi Pęche-
rzew (gm. Turek) – od ap. żwirownia ‘kopalnia odkrywkowa żwiru’ USJP V 808.

Żydowskie Pola – gw. _ydosKe pola, pole we wsi Józefina (gm. Przykona) – zest.  
z 1 czł. przym. żydowskie, 2 czł. od ap. pole.

Żydówka – gw. _ydufka, pole we wsi Linne (gm. Dobra); łąka we wsi Rzymsko BG 
(gm. Dobra) – od ap. żydówka 1. ‘wyznawczyni judaizmu’, 2. Żydówka ‘kobieta 
narodowości żydowskiej’ USJP V 812.

Żyła – gw. _yla, łąka we wsi Ogorzelczyn (gm. Tuliszków) – od n. os. Żyła RymSNW 
II 767 lub od ap. żyła. Łąka jest długa i wąska.
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SUMMARY

The dictionary of names, oikonyms and anoikonyms, is the first part of the mono-
graph devoted to the toponymy of Turek county. It is a compilation of all toponyms 
functioning in the study area and passive names currently unused but stored in the 
memory of the inhabitants. This was dictaed by the fact that some villages were 
liquidated as a result of the activity of the opencast lignite mine „Adamów”, and 
villagers were displaced, however, in memories they come back to the places that 
they were familiar with. There are discussed official and unofficial names, commonly 
known and used only locally, which residents have been using for many years and 
make use of every day.

The dictionary contains names arranged alphabetically, with no division into 
oikonyms and anoikonyms. It contains all the names collected as a result of the 
field exploration and the excerption of sources. However, toponymy is an area of 
onomastics in statu nascendi – old names no longer used by the villagers disappear, 
and new ones appear relatively quickly, which may be conditioned, for instance, by 
the change of an owner of the ground. Therefore, it should be pointed out that the 
collected data are the current state at the time of gathering them, i.e. for the period 
of 2010–2012, up to now many of these names could have disappeared or new terms 
might have appeared. 

Field exploration is challenging but extremely valuable job. Interviews with the 
informants turned out to be time- consuming and sometimes even burdensome be-
cause it was hard to convince the informants of the usefulness and importance of this 
work. The informants were the original inhabitants of particular villages, still living 



there, mostly farmers who communicate with other villagers using local dialect and 
educated language while contacting strangers, however, still having local dialect 
features, especially phonetic ones.

The area of the south-eastern part of Wielkopolska so far had no monographic 
study of the local and field naming, hence so unique and pioneering nature of the 
monograph. 


