Księgarnia PWN: Aleksandra Kubiak-Sokół (oprac.) - Słownik nazw miejscowości i mieszkańców

SUM
Kto mieszka w Suwałkach?
Jak nazywa się mieszkaniec Suwałk i Suwalszczyzny?
Mieszkaniec Suwałk to suwałczanin, mieszkanka Suwałk to suwałczanka. Dla mieszkańców Suwalszczyzny
język polski nie ma odrębnej nazwy. W razie potrzeby
można używać tych samych nazw, co dla mieszkańców
Suwałk, ale wtedy należy pisać je wielką literą. Podsumujmy więc: w Suwałkach mieszkają suwałczanie,
a na Suwalszczyźnie – Suwałczanie. (Mirosław Bańko,
Uniwersytet Warszawski)

Sumin -na, -nie
przymiotnik: sumiński
mieszkańcy: suminianin, suminianka

Sumowo -wa, -wie
przymiotnik: sumowski
mieszkańcy: sumowianin, sumowianka

Supraśl -la, -lu
przymiotnik: supraski
mieszkańcy: supraślanin, supraślanka

Suraż -ża, -żu
przymiotnik: suraski
mieszkańcy: surażanin, surażanka

Sur•hów -howa, -howie
przymiotnik: surhowski
mieszkańcy: surhowianin, surhowianka

Surochów -chowa, -chowie
przymiotnik: surochowski
mieszkańcy: surochowianin, surochowianka

Suserz -rza, -rzu
przymiotnik: suserski
mieszkańcy: suserzanin, suserzanka

Swornegacie

Susiec Suś•ca, Suś•cu

Jak poprawnie odmienić nazwę miejscowości
Swornegacie (woj. pomorskie)? Spotyka się dwa
sposoby odmiany, np.: do Swornegaci, do Swornychgaci.

przymiotnik: susiecki
mieszkańcy: suśczanin, suśczanka

Wykaz urzędowych nazw miejscowości w Polsce informuje, że jej dopełniacz brzmi Swornychgać. Miejscowy
zwyczaj popiera jednak inną formę – Swornegaci, o czym
pisał już prof. Kazimierz Nitsch w 1909 r. i co potwierdzają dziś lokalne strony internetowe. Można na nich
znaleźć ponadto formę Swornychgaci.
Za korespondencję w sprawie Swornegaci (Swornychgaci? Swornychgać?) dziękuję panu Arturowi Czesakowi.
Zachęciła mnie ona, by sprawdzić, jakiego dopełniacza
od Swornegacie używają dziennikarze Gazety Wyborczej. Przeszukanie jej ogromnego archiwum w Internecie
dało następujące wyniki: Swornychgaci – 2 razy, Swornegaci – 1 raz, Swornychgać – ani razu, Swornegać
– ani razu. (Mirosław Bańko, Uniwersytet Warszawski)
PS Nazwa Swornegacie pojawiła się w II wydaniu
Wielkiego słownika ortograficznego PWN z 2006 r.
z odmianą: Swornegaci, Swornegaciach. (Red.)
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Susk -ka, -ku
przymiotnik: suski
mieszkańcy: suszczanin, suszczanka

Suskowola -li, -li
przymiotnik: suskowolski
mieszkańcy: suskowolanin, suskowolanka

Susz -sza, -szu
przymiotnik: suski
mieszkańcy: suszanin, suszanka

Suszec -sz•ca, -sz•cu
przymiotnik: suszecki
mieszkańcy: suszczanin, suszczanka

Suwał•ki -wałk, -wałkach
przymiotnik: suwalski
mieszkańcy: suwałczanin, suwałczanka

SZA
Swarożyn -na, -nie

Sydół -dołu, -dole

przymiotnik: swarożyński
mieszkańcy: swarożynianin, swarożynianka

przymiotnik: sydolski
mieszkańcy: sydolanin, sydolanka

Swarzewo -wa, -wie

Sygont•ka -t•ki, -t•ce

przymiotnik: swarzewski
mieszkańcy: swarzewianin, swarzewianka

Swarzędz -dza, -dzu
przymiotnik: swarzędzki
mieszkańcy: swarzędzanin, swarzędzanka

Swob•nica -cy, -cy
przymiotnik: swobnicki
mieszkańcy: swobniczanin, swobniczanka

przymiotnik: sygontecki
mieszkańcy: sygontczanin, sygontczanka

Sypniewo -wa, -wie
przymiotnik: sypniewski
mieszkańcy: sypniewianin, sypniewianka

Syrynia -ni, -ni
przymiotnik: syryński
mieszkańcy: syrynianin, syrynianka

Swor•negacie -ci, -ciach

Szadek (w Kaliskiem) -d•ka, -d•ku
przymiotnik: swornegacki
mieszkańcy: swornegacianin, swornegacianka przymiotnik: szadecki
mieszkańcy: szadczanin, szadczanka
Swory Swór, Sworach
przymiotnik: sworski
mieszkańcy: sworzanin, sworzanka

Swoszowa -wej, -wej
przymiotnik: swoszowski
mieszkańcy: swoszowianin, swoszowianka

Syberia -rii, -rii

Szadek (w Sieradzkiem) -d•ku, -d•ku
przymiotnik: szadecki
mieszkańcy: szadczanin, szadczanka

Szad•kowice -wic, -wicach
przymiotnik: szadkowicki
mieszkańcy: szadkowiczanin, szadkowiczanka

przymiotnik: syberiański a. syberyjski

Szadłowice -wic, -wicach

Sycewice -wic, -wicach

przymiotnik: szadłowicki
mieszkańcy: szadłowiczanin, szadłowiczanka

przymiotnik: sycewicki
mieszkańcy: sycewiczanin, sycewiczanka

Sychowo -wa, -wie
przymiotnik: sychowski
mieszkańcy: sychowianin, sychowianka

Szaflary -lar, -larach
przymiotnik: szaflarski
mieszkańcy: szaflarzanin, szaflarzanka

Szalejów Gór•ny

przymiotnik: sycowski
mieszkańcy: sycowianin, sycowianka

Szalejowa Gór•nego,
Szalejowie Gór•nym
przymiotnik: szalejowski
mieszkańcy: szalejowianin, szalejowianka

Syczyn -na, -nie

Szal•mia -mi, -mi

przymiotnik: syczyński
mieszkańcy: syczynianin, syczynianka

przymiotnik: szalmski a. szalmiński
mieszkańcy: szalmianin, szalmianka

Syców -cowa, -cowie

305

