MAŁE WALICHNOWY
Przynależność
Teren miejscowości Małe Walichnowy, obecnie znajdującej się w Gminie Pelplin i ma starą
metrykę historyczną, chociaż pod inną nazwą. W okresie książęcym tj. do 1282r. na jej ternie
lub

w

bezpośredniej

okolicy

znajdowała

się

osada

„Roscizkino”.

Występuje

ona po raz pierwszy w opisie nadania Sambora II dla Krzyżaków. W 1283 r. jej teren
włączono do państwa Zakonu krzyżackiego i jednostki administracyjnej – komturstwa
gniewskiego. W końcu XIV w. z tego komturstwa odłączono osady Międzyłęż, Wielki Garc,
Pomyje i Walichnowy (w tym teren obecnych Małych Walichnów) tworząc z nich odrębną
jednostkę – prokuratorstwo międzyłęskie, podległe komturowi w Malborku. Po wojnie
trzynastoletniej pomiędzy Zakonem krzyżackim a Związkiem Pruskim i Królestwem Polski
w 1466 r. ten teren włączono do Polski. Do zarządzania dawnymi dobrami krzyżackimi
utworzono starostwa np. starostwo gniewskie, a dla niektórych obszarów odrębne dzierżawy
i tak dla dawnego prokuratorstwa międzyłęskiego utworzono dzierżawę międzyłęską zwaną
niekiedy „kluczem” albo „starostwem”. Główną osadą tej jednostki był Miedzyłęż, gdzie
urządzono folwark, a administracyjnie należała do powiatu tczewskiego i województwa
pomorskiego. W dzierżawie międzyłęskiej ok. poł. XVII w. w pobliżu Walichnów powstała
osada założona przez osadników holenderskich – Walichnowy Nowe albo Walichnowki
(później Małe Walichnowy). Po pierwszym rozbiorze Polski w 1772 r., Pomorze Gdańskie
a w tym teren Małych Walichnów włączono do Królestwa Prus. Dawne dobra królewskie
stały się dobrami skarbu państwa pruskiego. Ten stan trwał przez 148 lat do 1920 r.,
kiedy ziemia pomorska wróciła do Polski. W okresach przemian w przynależności
państwowej

(polskiej

i

niemieckiej),

nazwy

miejscowości

ulegały

zmianom

i przekształceniom.

Występowanie w źródłach
Pierwotna nazwa osady położonej prawdopodobnie na terenie obecnych Małych
Walichnów występowała w drugiej połowie XIII w. w postaci: Roscizkina 1276, Rossitzyna
1282, villam Rossitcinam 1282, Rosischino 1282. Następnie ślad po niej ginie. Nazwa
ta mogła pochodzić od nazwy osobowej ‘Różyna’ z końcówką ‘ino’, co oznaczało osadę
Różyny.
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Po przejęciu tej ziemi przez Krzyżaków w 1283 r. zostały przeprowadzone prace
regulacyjne i komasacyjne, polegające na zagospodarowywaniu terenów zalewowych oraz
likwidacji małych osad i tworzeniu większych wraz z przynależnymi gruntami. Wtedy zanika
nazwa Rosciskino, a na terenie obecnych Wielkich Walichnów pojawia się osada o nazwie:
Falkenstein 1351, Valknow 1359, Valkenow 1399, Falkenow 1399, czu Falkenaw 1411,
Falkenaw 1444, Falckenouw ok. 1460, Falknowy 1509, super bonis Falkonowa et Garcz
1523, Falknoff 1534, in villis Falknowi et Gartz 1536, Falknowi 1537, Falcnowo 1537,
z Falknow 1565, przy Falknowach… ku Walichnowam 1565, Falkenaw ok. 1570, Waliknowy
1583, Waliknowo 1597, Walichnowo 1597, Walichnowy 1624 , te trzymali Walichnowicy
i Sprudowicy 1664, Walknow 1664.
W związku z rozwojem osadnictwa na nizinie walichnowskiej na pocz. XVII w.
powstała nowa osada nadana osadnikom holenderskim. Wtedy występują dwie osady
o nazwie ‘Walichnowy’ z dodanym drugim członem wyróżniającym w postaci: Walknowy
Stare i Walknowy Nowe 1664, Małe Walichnowy Wielkie Walichnowy 1682, Walichnowy
Wielkie, Walichnowy Małe 1765, Gross Falkenau, Klein Falkenau ok. 1790, Gross Falkenau
– Walichnowy, Klein Falkenau - Walichnówki 1879, 1892, Gross Falkenau, Klein Falkenau
1906, 1910, Wielkie Walichnowy 1925, Walichnowy i Walichnówko (Gross i Klein
Falkenau) 1925, Wielkie Walichnowy i Małe Walichnowy 1929, 1931,

Pochodzenie nazwy
Nazwa Walichnowy pojawia się po raz pierwszy w kopii dokumentu z 1351 roku w postaci
‘Falkenstein’, a jego pisownia nie jest pewna. Następnie występuje w postaci Valkenow lub
Falkenow aż do poł XVI wieku, kiedy jest notowana w obecnej postaci Falknowi,
Waliknowy, a następnie Walichnowy. W literaturze niekiedy pojawia się błędna nazwa tej
miejscowości w postaci Falkenberg. W rzeczywistości były to dwie odrębne miejscowości
położone po obu stronach Wisły, a ich powstanie wiąże się z procesem osuszania obszaru
doliny Wisły.
Pochodzenie nazwy można tłumaczyć na kilka sposobów.
‘Falkenow’ to nazwa topograficzna, wtórna składająca się z dwóch zrośniętych członów
‘falke’ i ‘now’. wskazuje to na pochodzenie od niemieckiej nazwy osobowej ‘falke’ powstałej
od wyrazu pospolitego ‘falke’ – sokół, uzupełnionej o spolszczony człon strukturalny ‘now’,
pierwotnie ‘au’.
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Walichnowy to nazwa dzierżawcza powstała od nazwy osobowej ‘Walich’, która jest
poświadczona w Słowniku Staropolskich Nazw Osowych i wskazuje na pochodzenie polskie.
Tak uważa jJęzykoznawca B. Kreja uznając, dzisiejszą postać nazwy ‘Walichnowy’
za kontynuację formy pierwotnej ‘Valknow’. Formy z -k- tłumaczy wahaniami między
spółgłoskami -k- i -h- zachodzącymi pod wpływem niemieckim.
Od XVI wieku w nazwie tej pojawił się mnogi przyrostek –owy, prawdopodobnie w związku
z dwiema sąsiednimi miejscowościami o tej nazwie Walknowy Stare i Walknowy Nowe
a później Wielkie Walichnowy i Małe Walichnowy.
Nazwy osady ‘Falkenaue, Falkenow’ i leżąca za Wisłą osada Falkenberg, zdają się do siebie
wzajemnie nawiązywać a zarazem przeciwstawiać. Przeciwstawne są człony drugie nazw:
‘aue’ – nizina i ‘berg’ – góra. Łączy je człon pierwszy Falke – sokół. Obie miejscowości
powstały prawdopodobnie w czasie, gdy komturem gniewskim był Jan von Falkenstein (1347
– 1363). Obie mają też w pierwszym członie nazwy, pierwszy człon nazwy osobowej komtura
‘Falken’, co jest być może śladem jego zaangażowania w rozwój osadnictwa nad Wisłą.
Być może pierwszy zapis, nazwy miejscowości, na kopii dokumentu z 1351 r. w postaci
Falkenstein jest prawidłowy a później ulegał przemianom, Falkenau, ‘Falkenow’.
Przemiana nazwy Falkenau w Walichnowy nastąpiła prawdopodobnie w wyniku polszczenia
postępującego w XVI wieku.

Nazwa Małe Walichnowy
Reasumując można stwierdzić, że Małe Walichnowy to nazwa dwuczłonowa. Pierwszy człon
rozróżniający w postaci: ‘Małe’, wcześniej ‘Nowe’ albo „Walichnówki’, powstał w pocz.
XVII w. kiedy powstała nowa osada, dla odróżnienia od dotychczasowych Walichnów. Drugi
człon (pierwotny) Walichnowy pochodzi od nazwy topograficznej, wtórnej składającej się
z dwóch zrośniętych członów ‘falke’ i ‘now’ (pierwotnie ‘au’), wskazuje to na pochodzenie
od niemieckiej nazwy osobowej ‘falke’, w tym przypadku od komtura ‘Falken(stein),
powstałej od wyrazu pospolitego ‘falke’ – sokół, uzupełnionej o człon strukturalny ‘now’,
poprzednio ‘aue’ w dawnym znaczeniu łąka, nizina. Małe Walichnowy w popularnym
znaczeniu, to nowa osada powstała na łąkach, nizinach, która przejęła druki człon od starszej
osady Walichnowy, założonej przez komtura Falkensteina. W tej sytuacji raczej mało
prawdopodobne jest pochodzenie od nazwy osobowej Walich.

Bogdan Badziong
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