
Nazwy ulic w Wohyniu 



 Zasady ortograficzne pisowni nazw ulic 

                       Najważniejszą zasadą obowiązującą w pisowni wszelkich nazw własnych (czyli nazwy 
ulic, placów i obiektów) jest ta mówiąca o konieczności stosowania wielkiej litery. 
Dlatego powinniśmy zapisać: „Powązki”, „Barbakan”, „Krzywa Wieża”. Trzeba dodać, 
że konieczne jest zastosowanie małych liter tylko do nazw pospolitych. Należy zatem 
zapisać: „ulica 3 Maja”, „plac Trzech Krzyży”, „kościół Mariacki”. Jak można zauważyć 
– nie ma potrzeby stosowania wielkiej litery, jeżeli wyraz służy tylko do określenia 
nazwy gatunkowej (rodzaju) obiektu. Trzeba jednak zaznaczyć, że czasami można 
zetknąć się ze złamaniem podanych norm, a wyznacznikiem poprawnościowym okazuje 
się tradycja, nakazująca zapis z zastosowaniem wielkich liter w odniesieniu do wyrazów 
pospolitych typu: „ulica”, „plac”, „kościół” itp. (np. „Ogród Saski” czy „Grób 
Nieznanego Żołnierza”). Odstępstwem od podanych wyżej reguł są również nazwy 
„Aleje Jerozolimskie". Tych zapisów z kolei nie reguluje tradycja, a zasada mówiąca 
o konieczności stosowania wielkiej litery w odniesieniu do wyrazów typu „aleja”, 
„bulwary”, jeśli występują one w liczbie mnogiej. W przypadku skrótów sprawa jest 
oczywista – należy użyć małej litery („ul. św. Jana”, ALE: „ul. Świętego Jana”, „kościół 
św. Krzyża”, ALE: „kościół Świętego Krzyża”). W odniesieniu do przyimków 
zagadnienie wymaga szerszego komentarza. Jeżeli przyimek występuje na początku 
nazwy, wówczas powinniśmy zapisać go wielką literą, np. „kościół Na Skałce”. Jeżeli 
natomiast występuje w środku nazwy, obowiązuje zasada mówiąca o konieczności 
stosowania małej litery. Ta sama reguła dotyczy również spójników. Poprawne zatem 
będą zapisy: „ulica Jana z Łańcuta”, „plac Żwirki i Wigury”.  
 



Typy nazw ulic  

 Nazwy historyczny- nazwa pochodzi od wydarzeń 
historycznych, mających miejsce na tym terenie. 

 Nazwy topograficzne- odnoszą się do dawnego 
ukształtowania terenu oraz flory i fauny. 

 Nazwy kierunkowe- nazwa wskazująca kierunek do danej 
miejscowości. 



Spis ulic 

 22 Lipca 
 3 Maja 
 Bezwolska 
 Branicka 
 Chmielińska 
 Cicha 
 Kopińska 
 Krańcowa 
 Kraszewskiego 
 Krótka 
 Łąkowa 

 Łysa Góra 
 Mickiewicza 
 Nadrzeczna 
 Narutowicza 
 Nowinki 
 Nowokopińska 
 Ogrody 
 Parczewska 
 Piłsudskiego 
 Plac 9 Września 
 Planterska 

 Polna 
 Poprzeczna 
 Radzyńska 
 Słowackiego 
 Strażacka 
 Suchowolska 
 Średnia 
 Ustrzewska 
 Zaszkolna 
 Zielona 
 



Nazwy ulic kierunkowe 

 Bezwolska 
 Branicka 
 Kopińska 
 Planterska 
 Radzyńska 
 Suchowolska 
 Ustrzewska 
 Parczewska 
 Nowokopińska 
 



Nazwy ulic historyczne 

 22 Lipca 
 3 Maja 
 Mickiewicza 
 Narutowicza 
 Piłsudskiego 
 Plac 9 Września 
 Słowackiego 
 Kraszewskiego 
 Chmielińska 
  
 



Rynek Żydowski- Plac 9 Września 



Nazwy ulic historyczne 



Nazwy ulic topograficzne 

 
 Łysa Góra- część Wohynia położona na wzniesieniu; według 

przekazów prawdopodobnie na wysokości wieży kościelnej 
 Ogrody- ulica, przy której znajdowało się sporo sadów 
 Nadrzeczna- nad rzeką Piwonią 
 Zaszkolna- za pocztą, wcześniej była przy tej ulicy sala szkolna 
  Łąkowa-ulica prowadząca przez łąki w stronę POM Bezwoli 

 
 

 



Nazwy ulic topograficzne 

 Strażacka- znajduje się tam basen strażacki 
 Krótka 
 Średnia 
 Poprzeczna 
 Cicha 
 Krańcowa 
 Polna 
 Zielona 



Nazwy nieoficjalne 

 Ku Parczewowi – w stronę Parczewa 
 ul. Strażacka- Glinki 
 ul. Kraszewskiego – Cygany- dawniej miejsce  za miastem, 

gdzie zatrzymywały się tabory cygańskie 
 Skarbówka  
a) łąki pod Kopiną  
b) obecne zasypane wysypisko śmieci, kiedyś „Osiedle’’ 
 Wioska 
a) ul. Suchowolska, domy za cmentarzem 
b) od cmentarza do Suchowoli 
 Przymiarki – koniec ulicy Ustrzewskiej  



Przymiarki i Wioska 



Nazwy nieoficjalne 

 Dąbrowa – z ulicy Ustrzewskiej do Bojanówki 
 Klebanka (możliwe że zawiera błąd fonetyczny i chodziło o 

nazwę Plebanka – kiedyś droga do pola księdza, czyli plebana) 
polna droga łącząca ulicę Kopińską z Parczewska; kolejna 
droga za Cyganami;  

 Księdzowizna- pola parafialne – od ulicy Planterskiej        
(przed torami) w stronę Kopiny 



Nazwy nieoficjalne 

 Zalesie (Zalisie) – teren od Piwonii do ulicy Planterskiej  
 Ogrody – inne nazwy to Odchordy ( Odgrody) 
 Wójtostwo – od szkoły do młyna po obu stronach drogi 
 Rynek – centrum Wohynia (Wohyń Żydowski) 
 Gumna – 22 Lipca - w tej części znajdowały się stodoły i 

obory gospodarzy mieszkających w innych miejscach 
Wohynia; słowo gumna oznaczało: stodoła 

 Błonia – od Nadrzecznej do rzeki  
 Ochoża – łąka i las Rycerskich od strony Bojanówki 
 Barania Szyja – kawałek lasu, pod Zbulitowskim lasem od 

ulicy Ustrzewskiej 
 



Nazwy nieoficjalne 

 Uroczysko Zapoprzeczne – 
między Ogrodami a ulicą 
Parczewską 

 Chmielinne – od rowu 
pomiędzy Suchowolską a 
Parczewską do Kopiny 
(Litwa- podatki dla 
Chmielewskiego) 

 Stasiewizna – od rowu na 
zachód pod Branicę ( podatki 
dla Stanisława Augusta) 

 Kątek Wohyński – koniec 
Średniej, Nadrzecznej i 
Krańcowej, początek 
Wohynia od strony Radzynia 
 
 



Autorzy projektu: 

 Amanda Daszczuk 
 Maja Kropiwiec  
 Emilia Kubajko 
 Karolina Michoń 
 Alicja Worobiej 
 Emma Żukowska 
przy współpracy z panią Barbarą Pawelec 



Podziękowania 

Wykorzystaliśmy informacje otrzymane od: 
 Państwa Ewy i Józefa Kropiwców 
 Państwa Anny i Janusza Daszczuków 
 Państwa Anety i Pawła Kropiwców 
 Pani Jadwigi Masłowskiej 
 Państwa Barbary i Edwarda Trościańczyków 
 Pani Marii Rycerskiej 
 Pani Krystyny Rycerskiej 
 Pani Agnieszki Michoń 

 



PS 

    Zdajemy sobie sprawę, że prawdopodobnie nie udało się nam 
zebrać wszystkich interesujących nas nazw nieoficjalnych. 
Jeżeli ktoś posiada informacje na temat nieurzędowych nazw 
miejsc w Wohyniu używanych dawniej lub obecnie i chciałby 
wzbogacić powyższą prezentację, prosimy o kontakt: 

    basiapawelec@vp.pl 
  
    Wiosną planujemy kontynuowanie naszej pracy. Tym razem 

przyjrzymy się, jakie informacje niosą nazwy odnoszące się do 
miejsc funkcjonujące w wioskach sąsiadujących z Wohyniem. 
Zapraszamy do współpracy. 

    Z pozdrowieniami 
    autorzy projektu 
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