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Nazwy ulic wsi gminy Nakło nad Notecią

1. Wstęp

Gmina Nakło nad Notecią jest gminą wiejsko-miejską o powierzchni 187 km², 
położoną w województwie kujawsko-pomorskim, w powiecie nakielskim. Jest 
zaliczana do grupy gmin o charakterze rolno-przemysłowym. Jej stolicą jest Na-
kło nad Notecią, miasto założone w 1299 r. W skład gminy wchodzi 20 sołectw: 
Bielawy, Chrząstowo, Gorzeń, Gumnowice, Karnowo, Karnówko, Kazin, Ma-
łocin, Michalin, Minikowo, Olszewka, Paterek, Polichno, Potulice, Rozwarzyn, 
Suchary, Ślesin, Trzeciewnica, Wieszki, Występ [Mapa gminy 2010]. Teren gmi-
ny rozdzielony jest rzeką Noteć i Kanałem Bydgoskim na dwie części: północną 
obejmującą sołectwa z dobrze rozwiniętym rolnictwem i teren miasta oraz po-
łudniową, gdzie zlokalizowane są zwarte kompleksy leśne obejmujące sołectwa 
Gorzeń, Potulice oraz Paterek, Wieszki [www.naklo.pl, dostęp 03.01.2013]. Na te-
renie gminy znajdują się rezerwaty przyrody: Łąki Ślesińskie, Skarpy Ślesińskie, 
Las Minikowski, Rezerwat Hedera. Gmina Nakło nad Notecią graniczy z sześcio-
ma jednostkami samorządowymi, tzn. innymi gminami: Mrocza, Kcynia, Szubin, 
Sadki, Sicienko i Białe Błota.

Niniejszy tekst jest kolejnym z cyklu przedstawiającego nazewnictwo ulic 
wybranych wsi województwa kujawsko-pomorskiego [Duszyński 2010; Duszyń-
ski-Karabasz 2013]. Celem pracy jest przedstawienie tendencji w nazewnictwie 
ulic wsi gminy Nakło nad Notecią. Materiał badawczy został wyekscerpowany 
z mapy gminy Nakło nad Notecią zawierającej plany wsi Paterek, Potulice, Śle-
sin, Trzeciewnica oraz Występ [Mapa gminy 2010]. Warto zaznaczyć, iż studia 
nad nazewnictwem ulic wiejskich cieszą się coraz większą popularnością [np. 
Oronowicz-Kida 2014]. O znaczeniu i roli badań nad szeroko rozumianym na-
zewnictwem wiejskim (wikonimią, z łac. vicus ‘wieś’) pisze m.in. Anna Mezen-
ko [Мезенко 2007]. Niewątpliwie szczegółowe analizy nazewnictwa kolejnych 
obszarów wiejskich pozwolą w przyszłości na dokonywanie opracowań synte-
tycznych oraz porównawczych z zakresu wikonimii/hodonimii i urbanonimii. 
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W tekście skupiam się na klasyfikacji semantycznej nazw ulic autorstwa Kwiryny 
Handke [Handke 1998: 237–238; 2005: 292–294]. Z analizy strukturalnej przed-
stawię tylko najważniejsze wnioski. 

2. Analiza semantyczna nazw ulic w poszczególnych wsiach

a)  Paterek

Przegląd nazw ulic gminy Nakło nad Notecią rozpocznę od wsi Paterek. 
Nazwa ta jest wzmiankowana w źródłach w XVIII w., pierwotnie była to nazwa 
młyna pochodząca od nazwy osobowej Paterek, z łac. pater ‘ojciec’ [Nazwy miej-
scowe Polski VIII, 2009: 335]. Niemieckie nazwy miejscowości brzmią Paterke, 
Steinburg, Brueckenkopf [ibidem: 335]. Nazwy ulic Paterka można podzielić na 
następujące grupy motywacyjne: 1) nazwy ulic od nazw własnych: a) od nazw 
osobowych1: Os. Jana Sobieskiego; b) od nazw miejscowości: Kcyńska (Kcynia 
– miasto w powiecie nakielskim, nazwa kierunkowa); Szubińska (Szubin – miasto 
w powiecie nakielskim; nazwa kierunkowa); 2) nazwy ulic pochodzące od wyra-
zów pospolitych: a) nazwy topograficzne: Leśna, Łąkowa, Ogrodowa, Okrężna; 
b) nazwy topograficzno-kulturowe2: Kolejowa, Przemysłowa; c) nazwy przyrodni-
cze3: Brzozowa; d) nazwy metaforyczne: Cicha, Spacerowa, Spokojna, Wyzwole-
nia; 3) nazwy pamiątkowe, pochodzące od nazw wydarzeń i faktów historycznych: 
7 lutego (data największej bitwy na terenie Paterka podczas powstania wielkopol-
skiego – 7 lutego 1919 r., powstanie wielkopolskie, 1918–1919, zbrojne wystą-
pienie ludności Wielkopolski przeciw Niemcom o powrót do Polski ziem zaboru 
pruskiego). 

1 Warto zaznaczyć, iż nazw ulic utworzonych od nazw osobowych byłoby w Paterku wię-
cej, gdyby nie pewien fakt.  Otóż 31 sierpnia 2005 r. Rada Miejska w Nakle nad Notecią nadała 
nowym ulicom we wsi nazwy wystosowane przez Radę Sołecką Paterka: Kardynała Karola Woj-
tyły oraz Ks. Kanonika Ignacego Klimackiego (ksiądz Ignacy Klimacki (1908–1988) – długoletni 
proboszcz parafii św. Wawrzyńca w Nakle nad Notecią, odprawiał również nabożeństwa w Pater-
ku, gdzie nabył dla parafii plebanię [www.faramogilno.pl/ksiklimacki.htm, dostęp 03.01.2013]). 
Jednakże już 27 września 2005 r. uchwała ta straciła moc, a ulice z chwilą wejścia w życie kolej-
nej uchwały Rady Miejskiej otrzymały nazwy Ogrodowa i Spokojna [bip.gmina-naklo.pl, dostęp 
03.01.2013].

2 Jest to grupa wyróżniona za Anną Paluszak-Bronką, która słusznie zauważyła, iż do topo-
grafii zalicza się nie tylko hydrografię czy ukształtowanie terenu, ale również zabudowę, a zabu-
dowa to przejaw ludzkiej działalności, w związku z czym można daną nazwę zakwalifikować do 
kulturowych. Autorka przywołuje przykład ul. Dworcowej w Kruszwicy, która jako topograficzna 
prowadzi do dworca, a jako kulturowa oznacza ulicę, na której znajduje się budynek dworca [Palu-
szak-Bronka 2013: 333].

3 Jak twierdzi Kwiryna Handke, „z historycznego punktu widzenia ten typ nazw obiektów 
miejskich może być uznany za kontynuację nazw topograficznych” [Handke 2011: 120].
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Największą popularnością cieszą się nazwy topograficzne i topograficzno-
-kulturowe pochodzące od apelatywów, a więc wywodzące się od wyrazów okre-
ślających właściwości obiektu, przy czym chodzi tu głównie o usytuowanie ulicy 
(np. Kolejowa w pobliżu torów kolejowych, Leśna w pobliżu terenów leśnych 
czy Przemysłowa w Gminnej Strefie Ekonomicznej), jak również jej kształt (np. 
Okrężna). Uwagę przyciągają dwa plateonimy kierunkowe utworzone od nazw 
pobliskich miejscowości, a także nazwa pamiątkowa 7 lutego. Szczególnie ta 
ostatnia ukazuje na rolę lokalnej tradycji w plateonimii Paterka. 

b) Potulice

Nazwa wsi Potulice pojawia się po raz pierwszy w XIV w. Pochodzi od nazwy 
osobowej Potuła, Potula – od czasownika potulić, por. stp. potuł ‘pokora’ [Nazwy 
miejscowe Polski 2013, IX: 211] na wzór nazwy miejscowej z sufiksem -ice. Na-
zwy 14 ulic w Potulicach można pogrupować w następujący sposób: 1) nazwy ulic 
od nazw własnych: a) od nazw osobowych: Hansa Christiana Andersena, Hrabi-
ny Anieli Potulickiej (hrabina Aniela Konstancja Aleksandra Potulicka – po obję-
ciu dóbr potulickich prowadziła działalność społeczną i charytatywną na terenie 
Potulic. Organizowała m.in. kursy oświatowe o tematyce patriotycznej, założyła 
bibliotekę publiczną)4 [www.potulice.pl/potulice/postacie-z-potulic/aniela-potu-
licka.html, dostęp 03.01.2013], Jana Brzechwy, Kardynała Augusta Hlonda (kar-
dynał August Hlond, prymas Polski, w 1932 r. powołał Towarzystwo Chrystuso-
we dla Polonii Zagranicznej w Potulicach) [http://serwis.chrystusowcy.pl/strona/
historia/17, dostęp 03.01.2013], Ks. Bogdana Krysińskiego (ks. Bogdan Krysiński 
– od 1971 r. do 1993 r. proboszcz parafii Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny 
w Potulicach) [www.potulice.pl/potulice/postacie-z-potulic/ksiadz-bogdan-kry-
sinski.html, dostęp 03.01.2013], Marii Konopnickiej; b) od nazw miejscowości: 
Bydgoska (nazwa kierunkowa); 2) nazwy ulic pochodzące od wyrazów pospoli-
tych: a) nazwy topograficzne: Aleja Parkowa, Działkowa, Leśna, Polna, b) nazwy 
topograficzno-kulturowe: Sportowa, Szkolna; 3) nazwy pamiątkowe, pochodzące 
od nazw wydarzeń i faktów historycznych: Powstańców Wielkopolskich. 

Najczęstsze w Potulicach są wikonimy pochodzące od nazw osobowych oraz 
nazwy topograficzne (odpowiednio po 6 plateonimów). W przypadku pierwszej 
grupy trzy nazwy upamiętniają postaci związane z historią wsi (Hrabiny Anieli 
Potulickiej, Kardynała Augusta Hlonda, Ks. Bogdana Krysińskiego). Pozostałe 
osoby upamiętnione w plateonimach są znane m.in. z autorstwa utworów dla dzie-
ci (ul. Jana Brzechwy, Marii Konopnickiej). Nazwy topograficzne pochodzące od 
apelatywów określają usytuowanie ulicy, np. Aleja Parkowa jest położona w par-
ku, Działkowa niedaleko działek, Leśna prowadzi w kierunku lasu. Podobną funk-

4 Informacje biograficzne podaję tylko przy nazwiskach osób związanych z regionem. 
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cję pełnią też plateonimy topograficzno-kulturowe: ul. Sportowa znajduje się przy 
stadionie sportowym, a Szkolna w pobliżu szkoły. Wikonim ul. Bydgoska określa 
drogę, która prowadzi do traktu na Bydgoszcz, zaś Powstańców Wielkopolskich 
upamiętnia lokalne tradycje patriotyczne.

c)  Ślesin

Miejscowość Ślesin wzmiankowana jest w XV w. Pierwotna nazwa brzmia-
ła Sleszino, Slieszyno (Ślesino, Śleszyno). To nazwa dzierżawcza utworzona od 
antroponimu i herbu Ślaza [Rospond 1984: 386]. Z czasem nastąpiła maskuli-
nizacja nazwy z Ślesino na Ślesin [Wróbel 2004: 56]. Analiza ślesińskich pla-
teonimów przedstawia się następująco: 1) nazwy ulic od nazw własnych: a) od 
nazw miejscowości: Kazińska (Kazin – miejscowość położona w odległości 2 km 
od Ślesina; nazwa kierunkowa), Nakielska (nazwa kierunkowa); 2) nazwy ulic 
pochodzące od wyrazów pospolitych: a) nazwy topograficzne: Boczna, Długa, 
Krótka, Łączna, Ogrodowa, Stawowa; b) nazwy topograficzno-kulturowe: Dwor-
cowa, Kolejowa, Kościelna, Rzemieślnicza, Sportowa; c) nazwy przyrodnicze: 
Brzozowa, Dębowa, Jabłoniowa, Jarzębinowa, Kasztanowa, Lipowa, Sosnowa, 
Świerkowa, Topolowa; d) nazwy metaforyczne: Nowa; e) nazwy pochodzące od 
nazwań ludzi (zawodów): Strażacka.

Zdecydowaną większość stanowią nazwy pochodzące od wyrazów pospoli-
tych, w szczególności topograficzno-kulturowe, np. przy ul. Kościelnej znajduje 
się kościół, ul. Dworcowa i ul. Kolejowa związane są z położoną przy nich sta-
cją kolejową, nazwy Długa, Krótka i Łączna określają rzeczywistą długość bądź 
funkcję ulicy. Są to więc nazwy z motywacją realnoznaczeniową. Do tej grupy 
zaliczyć należy nazwę pochodzącą od zawodu: przy ul. Strażackiej znajduje się 
jednostka straży pożarnej5. Licznie reprezentowany typ nazw przyrodniczych jest 
jednolity – wszystkie nazwy w tej grupie zostały utworzone od wyrazów określa-
jących gatunki drzew. 

d)  Trzeciewnica

Trzeciewnica – nazwa tej miejscowości pojawia się po raz pierwszy w źró-
dłach w XVI w. Pierwotna nazwa brzmiała Cietrzewnica. Zdaniem A. Wróbla 
może to być nazwa topograficzna z przyrostkiem -nica dodanym do podstawy 
cietrzew. Autor nie wyklucza, iż może to być nazwa relacyjna ponowiona od na-
zwy strumyka [Wróbel 2004: 56–57]. Nazwy 18 ulic Trzeciewnicy można po-
dzielić w sposób następujący: 1) nazwy ulic od nazw własnych: a) od nazw miej-

5 W związku z motywacją realnoznaczeniową nazwa ul. Strażacka może być również zakwa-
lifikowana do grupy wikonimów topograficzno-kulturowych.
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scowości: Sucharska (miejscowość Suchary znajduje się w odległości 3 km od 
Trzeciewnicy; nazwa kierunkowa); b) od nazw gór: Karpacka6; 2) nazwy ulic 
pochodzące od wyrazów pospolitych: a) nazwy topograficzne: Dojazdowa, Krót-
ka, Łąkowa, Podgórna, Polna, Stawowa, Zaułek; b) nazwy kulturowe: Pałacowa; 
c) nazwy przyrodnicze: Bratkowa, Dębowa, Topolowa; d) nazwy metaforyczne: 
Nowa, Słoneczna, Spacerowa, Wichrowa; 3) nazwy pamiątkowe, pochodzące od 
nazw wydarzeń i faktów historycznych: Powstańców Wielkopolskich. 

Charakterystyczna dla plateonimii Trzeciewnicy, jeżeli weźmiemy pod uwa-
gę jedną z dwu możliwych interpretacji, jest nazwa pochodząca od masywu gór-
skiego (ul. Karpacka) – typ nieznany innym wsiom gminy Nakło nad Notecią. 
Dominują nazwy topograficzne, związane z położeniem ulicy i ukształtowaniem 
terenu. Na uwagę zwraca rzadki dla nazewnictwa wiejskiego typ strukturalny – 
nazwa rzeczownikowa w mianowniku (ul. Zaułek).

e)  Występ

Nazwa Występ wzmiankowana jest po raz pierwszy w XIX w. Najprawdopo-
dobniej jest to nazwa topograficzna od występ ‘wysunięta część czegoś’. A. Wró-
bel nie wyklucza kulturowego pochodzenia nazwy od występ ‘wystąpienie pu-
bliczne’ [Wróbel 2004: 60]. Klasyfikacja 24 wikonimów Występu przedstawia 
się następująco: 1) nazwy ulic od nazw własnych: a) od nazw miejscowości: Na-
kielska (nazwa kierunkowa); 2) nazwy ulic pochodzące od wyrazów pospolitych: 
a) nazwy topograficzne: Kanałowa, Wiejska; b) nazwy utworzone od nazwań lu-
dzi: Rybacka; c) nazwy przyrodnicze: Akacjowa, Brzozowa, Bukowa, Dębowa, 
Fiołkowa, Frezjowa, Goździkowa, Kasztanowa, Klonowa, Krokusowa, Lipowa, 
Makowa, Narcyzowa, Różana, Sosnowa, Świerkowa, Topolowa, Tulipanowa, 
Wierzbowa, Wrzosowa.

Spośród 24 nazw aż 20 to nazwy przyrodnicze utworzone od wyrazów ozna-
czających gatunki drzew (11 nazw) i kwiatów (9 nazw). Pozostałe ulice noszą 
nazwy związane z topografią wsi, ich nazwy są motywowane realnie, np. ul. Ka-
nałowa w pobliżu Kanału Bydgoskiego, ul. Rybacka od znajdujących się we wsi 
stawów rybnych, ul. Nakielska prowadząca w kierunku Nakła nad Notecią. 

 3.  Analiza semantyczna – wnioski

Udział semantycznych typów nazewniczych w poszczególnych wsiach gmi-
ny Nakło nad Notecią przedstawia tabela 1. 

6 Ulica położona jest w pobliżu ul. Podgórnej. Możliwa jest też inna interpretacja: od nazwy 
miejscowości Karpacz.
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Tabela 1

Paterek Potulice Ślesin Trzeciewnica Występ
Nazwy ulic pochodzące od nazw własnych

Od nazw osobowych 1 6 0 0 0
Od nazw miejscowości 2 1 2 1 1
Od nazw gór 0 0 0 1 0

Nazwy ulic pochodzące od wyrazów pospolitych
Topograficzne 4 4 6 7 2
Przyrodnicze 1 0 9 3 20
Metaforyczne 4 0 1 4 0
Pochodzące od nazwań 
ludzi (zawodów) 0 0 1 0 1

Topograficzno-kulturowe 2 2 5 0 0
Kulturowe 0 0 0 1 0

Nazwy ulic pamiątkowe, pochodzące od nazw wydarzeń i faktów historycznych
1 1 0 1 0

Łącznie
15 14 24 18 24

Największe różnice w wikonimii omawianych wsi dotyczą niżej opisa-
nych grup. Plateonimy pochodzące od nazw osobowych są najliczniejszą grupą 
w Potulicach. Jedną taką nazwę nadano w Paterku, natomiast w pozostałych 
wsiach ten typ nazewniczy nie występuje. Nazwy przyrodnicze stanowią więk-
szość nazw w Występie (ponad 80%) oraz w Ślesinie. Liczną grupę nazw tworzą 
plateonimy topograficzne, które stanowią większość w Trzeciewnicy, ale jest 
ich stosunkowo dużo również w Ślesinie, Paterku i Potulicach. Jeżeli chodzi 
o plateonimy kierunkowe pochodzące od nazw miejscowości, to pomimo faktu, 
iż znajdują się w każdej wsi, są one nieliczne (1 do 2 nazw w poszczególnych 
wsiach). Równie rzadko występują nazwy pamiątkowe pochodzące od formacji 
i wydarzeń historycznych. Marginalną grupę tworzą plateonimy pochodzące od 
nazwań ludzi.

Należy również zaznaczyć, iż w nazewnictwie ulic wsi gminy Nakło nad 
Notecią ważną rolę pełnią nazwy związane z historią, kulturą i geografią re-
gionu. Świadczą o tym nazwy kierunkowe od nazw miejscowości, plateonimy 
upamiętniające hrabinę Anielę Potulicką, kardynała Augusta Hlonda i księdza 
Bogdana Krysińskiego w Potulicach, a także nazwy 7 lutego w Paterku oraz 
Powstańców Wielkopolskich w Potulicach i Trzeciewnicy. Nazwy przyrodnicze 
nie są motywowane realnie, powtarzają wzorzec znany z nazewnictwa miej-
skiego
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 4.  Analiza strukturalna

Warto poświęcić nieco uwagi charakterystyce formalno-językowej analizo-
wanych nazw. Ze względu na strukturę wyróżnić można: 1) nazwy przymiotni-
kowe: 82 wystąpienia (np. Długa, Rybacka); 2) nazwy rzeczownikowe w formie 
mianownika liczby pojedynczej: 1 nazwa (Zaułek); 3) nazwy rzeczownikowe 
w formie dopełniacza liczby pojedynczej: 1 nazwa (Wyzwolenia); 4) zestawie-
nia dwóch lub więcej rzeczowników w formie dopełniacza: 7 nazw (np. Marii 
Konopnickiej, Hansa Christiana Andersena); 5) zestawienia rzeczownika i przy-
miotnika w formie mianownika: 1 nazwa (Aleja Parkowa); 6) zestawienia rze-
czownika i przymiotnika w formie dopełniacza: 2 wystąpienia (Powstańców 
Wielkopolskich); 7) zestawienia liczebnika i rzeczownika w formie dopełniacza: 
1 nazwa (7 lutego).

Jak wynika z powyższego, ponad 85% wszystkich nazw ma postać przymiot-
nikową. Wydaje się, że jest to tendencja charakterystyczna dla nazewnictwa wiej-
skiego. Przykładowo, w hodonimii gminy Białe Błota w powiecie bydgoskim ten 
typ również jest najbardziej produktywny, nazwy przymiotnikowe stanowią tam 
77% całego nazewnictwa [Duszyński 2010: 406]. Nazwy w formie przymiotni-
kowej są też najliczniejszą grupą w nazewnictwie ulic wsi Sadki w powiecie na-
kielskim – stanowią tam 46% analizowanych plateonimów [Duszyński-Karabasz, 
w druku].

5.  Zakończenie

Na podstawie wyników badań nad nazewnictwem wiejskim [Czaplicka-Je-
dlikowska 2010; Duszyński 2010; Duszyński-Karabasz 2013; Wójcik 2012] moż-
na stwierdzić, iż w nazewnictwie wiejskim występują dwie tendencje. Z jednej 
strony, część nazw ma motywację realno-znaczeniową, związaną z historią, kul-
turą i geografią danego regionu. Z drugiej zaś, obserwuje się kopiowanie wzorców 
systemu nazewnictwa miejskiego. Obie te tendencje uwidaczniają się w wikoni-
mii gminy Nakło nad Notecią. 

Należy jednak pamiętać, że dotychczas opracowano zaledwie mały frag-
ment polskiego wikonimikonu. Opracowania systemów nazw wiejskich ulic 
w różnych regionach Polski z pewnością pozwolą sformułować bardziej szcze-
gółowe wnioski.
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Henryk Duszyński-Karabasz

The street names of the villages in the district of Nakło nad Notecią

(Summary)

The article presents the street names of the five villages in the district of Nakło nad Notecią 
(Paterek, Potulice, Ślesin, Trzeciewnica, Występ). The semantic analysis have shown the main nam-
ing types and also the similarities and differences between the naming systems of each village. The 
most popular street name types are topographic and natural names. Over 85% of all plateonyms have 
the adjectival form. This is the most productive structural type in the viconymy.

Słowa kluczowe: nazwy ulic, wikonimia, gmina Nakło nad Notecią.

Key words: street names, viconymy, district of Nakło nad Notecią.




