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

WAŃ
statut warcki
Jak utworzyć przymiotnik od nazwy miejscowości Warta w dawnym woj. sieradzkim? Chodzi mi o to, jak nazwać przywilej wydany przez
Władysława Jagiełłę w 1423 roku w tej miejscowości – warcki czy warecki?
Źródła podają trzy formy przymiotnika od tej nazwy:
warcki, warecki, warciański. Każda z tych form ma
uzasadnienie, ale w odniesieniu do wspomnianego aktu
prawnego używa się z reguły formy historycznej: statut
(przywilej) warcki. (Jan Grzenia, Uniwersytet Śląski)

Warcz -r•cza, -r•czu
przymiotnik: warecki
mieszkańcy: warczanin, warczanka

War•gocin -na, -nie
przymiotnik: wargociński
mieszkańcy: wargocinianin, wargocinianka

War•ka -r•ki, -r•ce
przymiotnik: warecki
mieszkańcy: warczanin, warczanka

War•lubie -bia, -biu
Wań•kowa -wej, -wej
przymiotnik: wańkowski
mieszkańcy: wańkowianin, wańkowianka

przymiotnik: warlubski
mieszkańcy: warlubianin, warlubianka

War•miak -ka, -ku

Waplewo -wa, -wie

przymiotnik: warmiacki
mieszkańcy: warmiaczanin, warmiaczanka

przymiotnik: waplewski
mieszkańcy: waplewianin, waplewianka

War•nice -nic, -nicach

przymiotnik: warnicki
Waplewo Wiel•kie Waplewa Wiel•kie- mieszkańcy: warniczanin, warniczanka
go, Waplewie Wiel•kim
przymiotnik: waplewski
mieszkańcy: waplewianin, waplewianka

Wap•nica -cy, -cy
przymiotnik: wapnicki
mieszkańcy: wapniczanin, wapniczanka

Wap•nik -ka, -ku
przymiotnik: wapnicki
mieszkańcy: wapniczanin, wapniczanka

War•nino -na, -nie
przymiotnik: warniński
mieszkańcy: warninianin, warninianka

War•puny -pun, -punach
przymiotnik: warpuński
mieszkańcy: warpunianin, warpunianka

War•szawa -wy, -wie
przymiotnik: warszawski
mieszkańcy: warszawianin a. warszawiak,
warszawianka

Wap•no -na, -nie
przymiotnik: wapieński
mieszkańcy: wapnianin, wapnianka

War•szawice -wic, -wicach
przymiotnik: warszawicki
mieszkańcy: warszawiczanin, warszawiczanka

Wara -ry, -rze

War•szkowo -wa, -wie

przymiotnik: warski
mieszkańcy: warzanin, warzanka

przymiotnik: warszkowski
mieszkańcy: warszkowianin, warszkowianka
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WĄP
War•ta -r•ty, -r•cie
przymiotnik: warecki a. warcki, a. warciański
mieszkańcy: warcianin, warcianka

War•ta Bole•sławiec•ka War•ty Bole•sławiec•kiej, War•cie Bole•sławiec•kiej
przymiotnik: warecki a. warcki, a. warciański
mieszkańcy: warcianin, warcianka

Wart•kowice -wic, -wicach
przymiotnik: wartkowicki
mieszkańcy: wartkowiczanin, wartkowiczanka

warszawiak czy warszawianin?
Która z form jest poprawna: warszawiak czy
warszawianin?
Warszawiak to słowo trochę potoczne, a przy tym bardzo
warszawskie, por. charakterystyczne dla gwary warszawskiej wyrazy na -ak: schaboszczak, fordziak i in.
Warszawianin to forma neutralna, reprezentująca najbardziej produktywny model tworzenia nazw mieszkańców miast, por. gdańszczanin, kielczanin, zakopianin
i in. (Mirosław Bańko, Uniwersytet Warszawski)

Wąbrzeź•no -na, -nie
Warzyce -rzyc, -rzycach
przymiotnik: warzycki
mieszkańcy: warzyczanin, warzyczanka

Wasil•ków -kowa, -kowie
przymiotnik: wasilkowski
mieszkańcy: wasilkowianin, wasilkowianka

Wasylów Wiel•ki Wasylowa Wiel•kiego,
Wasylowie Wiel•kim

przymiotnik: wasylowski
mieszkańcy: wasylowianin, wasylowianka

Waśniów -niowa, -niowie
przymiotnik: waśniowski
mieszkańcy: waśniowianin, waśniowianka

Wawel•no -na, -nie
przymiotnik: wawelniański a. waweleński
mieszkańcy: wawelnianin, wawelnianka

Wawrów -rowa, -rowie
przymiotnik: wawrowski
mieszkańcy: wawrowianin, wawrowianka

przymiotnik: wąbrzeski
mieszkańcy: wąbrzeźnianin, wąbrzeźnianka

Wąchock -c•ka, -c•ku
przymiotnik: wąchocki
mieszkańcy: wąchocczanin, wąchocczanka

Wądroże Wiel•kie Wądroża Wiel•kiego,
Wądrożu Wiel•kim
przymiotnik: wądroski
mieszkańcy: wądrożanin, wądrożanka
Wąglikowice -wic, -wicach
przymiotnik: wąglikowicki
mieszkańcy: wąglikowiczanin, wąglikowiczanka

Wągł•czew -wa, -wie
przymiotnik: wągłczewski
mieszkańcy: wągłczewianin, wągłczewianka

Wągrowiec -w•ca, -w•cu
przymiotnik: wągrowiecki
mieszkańcy: wągrowczanin, wągrowczanka

Wawrzeń•czyce -czyc, -czycach

przymiotnik: wawrzeńczycki
Wąpielsk -l•ska, -l•sku
mieszkańcy: wawrzeńczyczanin, wawrzeńczy- przymiotnik: wąpielski
mieszkańcy: wąpielszczanin, wąpielszczanka
czanka
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