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Słowo wstępu

Dlaczego powstał ten słownik?

Najkrócej odpowiadając na postawione pytanie – ponieważ nadarzyła się 
okazja. Okazją był projekt Cool-Tour. Młodzi badacze regionu 2.0 realizowa-
ny między 1 lutego 2017 a 31 lipca 2018 roku przez Uniwersytet im. Adama 
Mickiewicza w Poznaniu i Starostwo Powiatowe w Kole. W jego ramach funk-
cjonowały trzy moduły: Geografia kulturowa, Humanistyka cyfrowa, Język w re-
gionie, których zadaniem było rozwinięcie kompetencji uczestników w zakresie 
współpracy i myślenia krytycznego, rozbudzenie ciekawości oraz pogłębianie 
wiedzy o swoim regionie – ziemiach powiatu kolskiego. Namacalnym efektem 
tych działań jest mapa (z elementami interaktywnymi) kulturalna wspomnia-
nego powiatu.

W czasie prac nad projektem uczniowie Liceum Ogólnokształcącego im. 
Kazimierza Wielkiego w Kole, Zespołu Szkół Ekonomiczno-Administracyj-
nych im. St. i  Wł. Grabskich w  Kole, Zespołu Szkół Rolniczego Centrum 
Kształcenia Ustawicznego im. Stanisława Staszica w Kościelcu oraz Zespo-
łu Szkół Technicznych w Kole niejako przy jego okazji, dodatkowo, zebrali 
materiały gwarowe1. Są nimi nagrania rozmów na podstawie dostarczonych 
kwestionariuszy odnoszących się do kultury materialnej (zajęć gospodyni i go-
spodarza) oraz niematerialnej (zwyczaje, obrzędowość związana z chrztem, 
weselem itd.)2. W niniejszym słowniku (liczącym 1452 hasła) wykorzystano 
jedynie nagrania dotyczące gospodyni, np. jej zajęcia w domu, ubrania kobiece, 

1 Ściśle rzecz ujmując, zebrany materiał językowy obejmuje w dużej mierze tradycyjne gwary, ale 
także słownictwo nowsze. Z naukowego punktu widzenia można więc mówić o języku mieszkańców 
wsi (i innych miejscowości), nie tylko zaś o gwarze – por.: J. Sierociuk, Założenia metodologiczne badań 
języka wsi, „Poznańskie Spotkania Językoznawcze” 2003, t. XI, red. Z. Krążyńska i Z. Zagórski, s. 131-
136; tenże, Język mieszkańców wsi czy gwara? Problem nie tylko teoretyczny, „Prace Filologiczne” 2007, 
t. 53, s. 527-534.

2 Kwestionariusze autorstwa J. Sierociuka, opracowane przez B. Osowskiego udostępnione zostały 
uczniom na stronie: dialektologia.amu.edu.pl/gwaranaszakochana.htm. Każdy uczestnik nagrywał je-
den kwestionariusz na temat kultury materialnej i jeden niematerialnej.
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opieka nad dziećmi, chów krów i drobiu, obróbka mięsa, zwierzęta domowe, 
warzywa uprawiane w ogrodzie, rośliny ozdobne, wyposażenie domu (w tym 
meble)3. Pozostałe tematy oraz opis systemu językowego zostaną opracowane 
w późniejszym czasie.

W ramach projektu uczniowie zapoznali się z historią języka polskiego i zna-
czeniem gwar dla jego rozwoju, słuchali nagrań i poznali podstawowe cechy gwa-
rowe (ze szczególnym uwzględnieniem tych występujących na ziemiach powiatu 
kolskiego), zwiedzili Pracownię Dialektologiczną UAM i muzeum poświęcone 
tradycyjnej kulturze Bambrów. 

Po przeprowadzeniu nagrań młodzież stwierdziła, że dowiedziała się nowych 
rzeczy od swoich babć, dziadków, bliskich, że poznała wcześniej nieznane słow-
nictwo i że rozmówcy chętnie poświęcili swój czas na porównywanie dawnych 
oraz obecnych czasów. Potwierdzają się zatem słowa Barbary Falińskiej, że „poza 
Internetem może być jeszcze dostępne nieocenione, niepowtarzalne źródło wie-
dzy, jakim jest pamięć najstarszych mieszkańców”4.

Mimo dzisiejszego postępu technicznego i wielu ułatwień w codziennym ży-
ciu nie zawsze jednak współczesność wypada lepiej w zestawieniu z przeszłością. 
Wielokrotnie powracał temat zmieniających się, słabnących relacji międzyludz-
kich i wygasania działań wspólnotowych.

Celem włączenia młodzieży w prace nad słownikiem było pokazanie, że kul-
tura wsi to naturalne środowisko życia wielu starszych osób i że nie jest ona 
gorsza, lecz inna niż miejska, a gwara jako cenny składnik tej kultury zasługuje 
na szacunek, zainteresowanie i ochronę.

Skąd pochodzi materiał?

Zawartość słownika opracowano na podstawie nagrań dostarczonych przez 
młodzież czterech szkół ponadgimnazjalnych z terenu powiatu kolskiego. Wy-
korzystane w tym słowniku rozmowy obracały się wokół tematów związanych 
z kulturą materialną wsi i dały w rezultacie 15 godzin 27 minut nagrań. 

Pracownicy Pracowni Dialektologicznej UAM spisali nagrania zgodnie z za-
sadami przyjętymi w tej jednostce, co dało 244 strony komputeropisu A4. Na-
stępnie na podstawie tak przygotowanych transkrypcji opracowali hasła słow-
nikowe.

3 Ponadto do słownika włączono część słownictwa spoza wymienionej listy tematów, ale zwią-
zanego z kulturą dawnej i współczesnej wsi.

4 B. Falińska, Słowo wstępne, [w:] Dialog pokoleń. Warmia i Mazury. Powiat Olecko, red. B. Falińska, 
Olecko 2013, s. 8.
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Odpowiedzi na pytania zawarte w  kwestionariuszach zarejestrowano 
w 28 miejscowościach z udziałem 46 rozmówców, tzw. informatorów. Słownik 
swym zasięgiem wykracza poza granice powiatu kolskiego, ponieważ młodzież 
przeprowadzająca nagrania pochodzi z różnych miejscowości. Dlatego do słow-
nika włączono trzy wsie leżące tuż za granicą pow. kolskiego, w pow. łęczyckim – 
Goszczędzę, Grabów, Prucheniec5; natomiast materiał z miejscowości leżących 
w innych niż kolski powiatach wielkopolskich będzie można w przyszłości wy-
korzystać w Pracowni Dialektologicznej UAM do opracowania odpowiednich 
słowników.

Informatorzy biorący udział w nagraniach to przede wszystkim kobiety. Je-
śli chodzi o przynależność pokoleniową rozmówców, to kierując się podziałem 
Jerzego Sierociuka6, należy stwierdzić, że największa grupa (29 osób) to człon-
kowie pokolenia III (urodzeni w  latach 1946-1970), następnie starsi od nich 
z pokolenia II (1921-1945, 13 osób) oraz młodsi z pokolenia IV (1971-1995, 
4 osoby). Szczegółowe informacje o miejscowościach (por. mapa 1) i  informa-
torach przedstawia tabela 1:

Tabela 1. Zestawienie miejscowości i informatorów
Numer 

na mapie
Miejscowość Informatorzy

 1 Adamin kobieta 1945 II

 2 Babiak mężczyzna 1947 III

kobieta 1954 III

 3 Barłogi kobieta 1938 II

 4 Bogusławice kobieta 1975 IV

 5 Borki kobieta 1934 II

 6 Dąbie kobieta 1960 III

 7 Dąbrowa mężczyzna 1945 II, kobieta 1951 III

 8 Dęby Szlacheckie kobieta 1951 III

 9 Drzewce kobieta 1938 II

10 Dzierawy kobieta 1952 III

11 Felicjanów kobieta 1950 III, mężczyzna 1951 III, kobieta 1973 IV

5 Obecnie jest to ulica w Grabowie.
6 Badacz poza wymienionymi wyróżnił jeszcze dwa pokolenia: I – urodzeni przed rokiem 1920, 

V – urodzeni w roku 1996 lub później (J. Sierociuk, Założenia metodologiczne badań języka wsi, s. 133).
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Numer 
na mapie

Miejscowość Informatorzy

12 Goszczędza kobieta 1950 III

13 Grabów kobieta 1933 II

14 Grzegorzew kobieta 1931 II, kobieta 1950 III

kobieta 1970 III

kobieta 1955 III, mężczyzna 1949 III

15 Kłodawa kobieta 1943 II

16 Koło mężczyzna 1950 III

kobieta 1953 III

kobieta 1964 III, mężczyzna 1969 III

kobieta 1969 III

kobieta 1970 III

mężczyzna 1975 IV, kobieta 1979 IV

kobieta 1948 III

17 Lubiny mężczyzna 1957 III

18 Nowe Budki kobieta 1956 III

19 Osiek Mały kobieta 1964 III

20 Police Średnie mężczyzna 1956 III, mężczyzna 1956 III

21 Powiercie kobieta 1967 III

22 Prucheniec mężczyzna 1937 II

23 Rysiny kobieta 1950 III

24 Rzuchów kobieta 1943 II 

25 Sobótka mężczyzna 1941 II

26 Stary Budzisław kobieta 1947 III

27 Tarnówka kobieta 1950 III

28 Witowo kobieta 1943 II, kobieta 1943 II

Powiat kolski należy umiejscowić w ramach dialektu wielkopolskiego (ściśle: 
w Wielkopolsce wschodniej7) lub na pograniczu wielkopolsko-małopolskim. 

7 Wcześniej ta część dialektu bywała nazywana także pograniczem Kujaw, Wielkopolską po łud-
niowo-wschodnią, Kujawami borowymi (południowymi) – por. B. Osowski, Projekt zbioru tekstów 

Tabela 1. cd.
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Charakter przejściowy tych ziem uwydatniają ponadto pojawiające się tu cechy 
mazowieckie8, co czyni ten teren tym ciekawszym dla badań dialektalnych.

Dzięki tak licznemu gronu informatorów – o zróżnicowanym wieku, zatrud-
nieniu (większość jednak była związana z zawodami rolniczymi), miejscu za-
mieszkania – możliwe jest stworzenie leksykalnego obrazu dawnej i współczesnej 
kultury materialnej wsi kolskiej. Z tego względu w niniejszym słowniku znalazły 
się nie tylko hasła tradycyjnie związane z gwarą, lecz także słownictwo nowsze, by 
nie tworzyć wrażenia, że współczesna wieś żyje w izolacji od otaczającego świata, 
w warunkach sprzed stu lat, które widzimy w najrozmaitszych skansenach.

gwarowych ze wschodniej Wielkopolski – część północna, [w:] Dialog pokoleń w  języku potocznym, 
w języku wsi i miasta, w literaturze, w publicystyce, w tekstach kultur, red. E. Wierzbicka-Piotrowska, 
Warszawa 2015, s. 358-362.

8 Por.: H. Karaś, Zasięg i  podziały dialektu wielkopolskiego (http://www.dialektologia.uw.edu.pl/
index.php?l1=opis-dialektow&l2=dialekt-wielkopolski&l3=zasieg-terytorialny-i-podzialy-dialektu), 
B. Osowski, Gwara regionu – Wielkopolska wschodnia (http://www.dialektologia.uw.edu.pl/index.
php?l1=opis-dialektow&l2=dialekt-wielkopolski&l3=wielkopolska-wschodnia&l4=wielkopolska-
wsch-gwara-regionu-mwr). 

Mapa 1. Punkty badawcze
Nazwy miejscowości przypisane do odpowiednich numerów należy odczytać z tabeli 1.
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Jak korzystać ze słownika?

Artykuł hasłowy zbudowany jest z następujących elementów:

1) Hasło – zapisane 
pogrubioną czcionką, 
wielkimi literami.

2) Znaczenie lub ponumerowane 
podznaczenia ujęte w pojedynczy, 
górny cudzysłów.

3) Cytat zapisany 
pochyłą czcionką.

4) Lokalizacja (miejscowość, z której 
pochodzi cytat, forma) ujęta w nawias 
okrągły.

5) Odsyłacze do stałych połączeń 
wyrazowych zapisane wielkimi literami 
po symbolu →.

1) Hasło słownikowe zapisano czcionką pogrubioną, wielkimi literami. Rze-
czowniki występują w mianowniku liczby pojedynczej (chyba że w materiale 
używano tylko liczby mnogiej lub nie można ustalić formy pojedynczej – np. 
astry), przymiotniki – w mianowniku liczby pojedynczej, w rodzaju męskim, 
czasowniki – w bezokoliczniku.

Hasło podane jest w postaci fonetycznej, tj. tak jak zostało wymówione w cza-
sie nagrań. Jeśli podczas badań wystąpiły różne warianty fonetyczne wyrazu 
o tym samym znaczeniu, zebrano je w jednym haśle i uporządkowano w kolej-
ności alfabetycznej, np. barsz, barszcz, baszcz. Przy formach dalszych, np. 
barszcz i baszcz, znajdują się odsyłacze do hasła głównego, tj. barsz, np.

barszcz → barsz.
baszcz → barsz.

Zmiany dźwięczności na końcu wyrazu (np. dosypać soli i czszepadź aż krew 
nie wystygnie …), które mają charakter regularny, nie wpływają na postać hasła. 

barsz, barszcz, baszcz – 1. ‘kwaśna zupa, która może występować w różnych postaciach, 
np. na zakwasie żytnim, pszennym lub burakach ćwikłowych’: [R1:] szary barszcz to bydzie 
chyba taki barszcz jag my gotuimy … na zakwasie taki … szary … [R2:] żurek to … żurek 
kwa… [R1:] no … [R2:] to żurek może … no no … a to ż czego? … jakie jes pytanie? … ż czego 
sie gotuje? … […] no to … z mo… na zakwasie … z zakwasu z monki żytni … (Koło); krup-
nik … pomidorówka … baszcz czerwony … barszcz biały … no … takie zupy … (Adamin); 
2. ‘zakwas’: no drożdże i zakis sie dawało … w barsz tak sie nazywało … sie kisiło i sie dawało 
i z drożdżami sie … mieszało i … i sie zagniatało … i soliło sie … i takie były no … były ta… 
chlebek sie … nieraz to i sie dawało tyż inne … różnie i na mleku … sie i na na … maślance 
sie robiło chlebek tyż … no różnie … (Borki). → barszcz biały, baszcz czerwony, szary 
barszcz.
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W wymienionym przykładzie należy zatem szukać czszepać. Nie uwzględniano 
w haśle cech fonetycznych, które pojawiają się w końcówkach odmianowych, 
chyba że zmiany mają charakter morfologiczny, np. siedzić.

Czasowniki różniące się aspektem zebrano w jednym haśle tak, że najpierw 
podano formę czasownika niedokonanego, a po pauzie – dokonanego, np. cero-
wać – scerować – zacerować. Jeśli w zgromadzonym materiale nie wystąpiła 
forma niedokonana, sygnalizowane jest to ujęciem jej w haśle w nawias, np. (ce-
dzić) – odcydzić – przecedzić. Ułatwia to wyszukiwanie zgodnie z przyjętym 
systemem, a jednocześnie nie fałszuje materiału. Jako osobne hasła potraktowano 
czasowniki dokonane od nieistniejącego czasownika dokonanego, np. dogoto-
wywać (brak gotowywać), oraz takie, które mimo podobieństwa formalnego 
nie łączy więź znaczeniowa, np. smażyć ‘przygotowywać produkt do jedzenia po-
przez poddawanie go działaniu gorącego tłuszczu’ i wysmażyć ‘wytopić tłuszcz’.

Czasowniki różniące się krotnością są natomiast osobnymi hasłami, np. do-
dać i dodawać. Rozwiązanie takie przyjęto m.in. ze względu na fakt, że w wielu 
przypadkach nie istnieje forma podstawowa, od której zostały utworzone formy 
pochodne, np. ucinać i wycinać, ale brak cinać.

Regularne imiesłowy ujęte są w odpowiednim haśle czasownikowym, np. 
gotujoncy znajdziemy pod gotować itd. Osobnymi hasłami są formy typu go-
roncy, wrzoncy, w których dochodzi do leksykalizacji. 

Formy stopnia wyższego i najwyższego (np. cińciejszy) należy szukać w haśle 
o formie podstawowej: cinki. Formy zaprzeczone przymiotników odnotowane 
są pod formą niezaprzeczoną, np. nieduży pod duży.

2) Znaczenie podawane jest w pojedynczym, górnym cudzysłowie w posta-
ci defi nicji opisowej, rzadziej – synonimicznej. Podznaczenia są numerowane, 
przechodząc od ogólnego do konkretnego, od bardziej znanego do mniej, od 
użycia osobowego do nieosobowego, zgodnie z następstwem czasowym; niekiedy 
jednak dochodzi do kolizji między tymi zasadami. Przy wyrazach pochodnych 
starano się zachować kolejność podznaczeń z wyrazu podstawowego, ale nie 
zawsze było to możliwe.

3) Cytat zapisano fonetycznie przy pomocy czcionki pochyłej. Cytaty ciekaw-
sze podawane są w pierwszej kolejności; jeśli z danej miejscowości pochodzą 
jedynie potwierdzenia występowania wyrazu lub jego formy fonetycznej (bez 
szerszego cytatu), umieszczono je pod koniec artykułu hasłowego. Pozostawienie 
tej części artykułu hasłowego niewypełnionej oznacza najczęściej cytat jedno-
wyrazowy lub w formie ogólnopolskiej.

Ze względu na brak tekstów gwarowych i  języka mówionego z  tej części 
Wielkopolski starano się w miarę możliwości wykorzystywać cytaty długie, po-
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kazujące nie tylko funkcjonowanie wyrazu w języku, ale i desygnatu w kulturze. 
Z tego też powodu część cytatów powtarza się.

Zapis w nawiasie kwadratowym, bez kursywy, zgodnie z konwencją ortogra-
fi czną polszczyzny ogólnopolskiej ma uczynić cytowany fragment jaśniejszym, 
komunikatywniejszym i sygnalizuje: 

– dwóch lub więcej rozmówców (R1, R2, R3), np. [R1:] na pewno nie wóz 
drabiniasty … na pewno nie bo by te pyry wyleciały … [R2:] wóz w helach 
… no … jo bym tak powiedzioł …;

– kwestie eksploratora: [A czarninę to się robi tak jak rosół z kaczki?] tak 
… tylko potym sie przyklepie … tom krwiom z tej kaczki …;

– uzupełnienie wyrazów i cząstek wyrazowych pochodzące nie od osób na-
grywanych, lecz od redakcji, np. no [kasza] perłowa sie mówi z jynczmiynia 
…; młode świnki jak chce sie doprowadzić żeby właśnie … mieć maciórki 
żeby sie mogły wyprosić z prosion[t];

– wyjaśnienia dodane od redakcji, np. najpirw czeba było jom [=kosę] po-
rzondnie naklepać …;

– tekst opuszczony ze względu na jego nieistotność dla zrozumienia całej 
wypowiedzi (np. kokoszka … […] młoda kura … która jeszcze nie znosi 
jaj …).

Zasady zapisu fonetycznego zostały oparte na rozstrzygnięciach przyjętych 
w Pracowni Dialektologicznej UAM, która stawia sobie za cel udostępnienie 
słownika jak najszerszemu gronu odbiorców. Z tego względu zrezygnowano ze 
stosowania alfabetu fonetycznego znanego tylko specjalistom-językoznawcom 
na rzecz zapisu wykorzystującego ogólnopolską ortografi ę dla oddania wymowy 
charakterystycznej dla danej gwary9. Najważniejsze zasady dotyczące tego zapisu 
są następujące10:

– podniesiona wymowa a  lub o zapisywana jest przez ó (móm, wiadómo), 
zaś przejście połączeń ył, ił sygnalizuje się przez u, np. kupiuł; 

– nosowość samogłosek sygnalizowana jest zapisem litery n lub m w indek-
sie górnym, np. som, obowiónzkowy; wyjątek stanowią formy z samogło-
ską nosową przed l, ł, w których stosuje się ortografi czne znaki ą, ę, np. 
 przeciąłeś (w innych przypadkach ą, ę oznaczają tzw. wymowę synchro-
niczną);

 9 J. Sierociuk, Założenia metodologiczne regionalnych słowników gwarowych powstających przy 
współudziale środowisk lokalnych, „Studia Dialektologiczne IV”, red. H. Kurek, A. Tyrpa, J. Wronicz, 
Kraków 2010, s. 135-143. Zgodnie z tymi zasadami opracowano dwie publikacje autorstwa Justyny 
Kobus: Słownik języka mieszkańców okolic Czerniejewa. Praca na roli i w gospodarstwie (Poznań 2018) 
i Słownik języka mieszkańców okolic Gniezna. Święta, wierzenia, przesądy (Poznań 2018).

10 Częściowe omówienie tych zasad por. J. Kobus, Kierunki i dynamika zmian w języku mieszkańców 
wielkopolskich wsi na przełomie wieków XX i XXI, Poznań 2015, s. 38-39.
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– indeksem górnym oznaczane są również labializacja (uowijali – u w indek-
sie górnym to tzw. u niezgłoskotwórcze) oraz pośrednia barwa samogłosek 
(reyncznie);

– zaznaczanie udźwięcznień międzywyrazowych związanych z wymową 
krakowsko-poznańską, np. jag jaka, i niezaznaczanie udźwięcznień czy 
ubezdźwięcznień wynikających z właściwości fonotaktycznych polszczy-
zny, np. boczek żebra, na przykład …;

– znak v oznacza dźwięczną wymowę (np. śvinia) w przeciwieństwie do bez-
dźwięcznej z w  (świnia); zapis typu zapah i oddaje wymowę dźwięczną 
w przeciwieństwie do bezdźwięcznej (zapach i), natomiast zapis paczszyrz 
a oznacza udźwięcznienie międzywyrazowe, a zapis paczszysz a – jego brak;

– łącznik używany jest dla oznaczenia wymowy rozdzielnej (s-ilos, zmar-zły) 
lub elementów opuszczonych przy szybkiej wymowie dwóch lub więcej 
wyrazów połączonych w jeden (łopatka-s = łopatka jest);

– wielokropek oddzielony z obu stron spacjami to pauza w wypowiedzi roz-
mówcy (np. torfi anka jes to … dół po wykopaniu torfy … który został za-
pełniony … wodom …), wielokropek następujący bezpośrednio po literach 
(bez spacji) to formy urwane, niedokończone (np. i odrobine wsypujemy 
mle… monki …), zaś wielokropek znajdujący się wewnątrz wyrazu sygna-
lizuje pauzę w czasie jego wymowy. 

4) Lokalizacja. Nazwa miejscowości, z której pochodzi cytat, podana jest 
w nawiasie okrągłym. Lokalizacje bez cytatów oznaczają formy zgodne z postacią 
hasłową lub (najczęściej) ogólnopolską.

5) Odsyłacze poprzedzone symbolem → i zapisane wielkimi literami znajdują 
się na końcu całego artykułu hasłowego (nie zaś po poszczególnych podznacze-
niach) i odsyłają do haseł w postaci stałych połączeń wyrazowych, ważnych dla 
kultury wsi, których całość znaczenia najczęściej nie wynika z sumy znaczeń 
składników, np. czarna zupa, żelazne kluski. Przy połączeniach takich 
starano się zachować naturalny szyk wyrazów. Ponadto odsyłacze poprzedzone 
symbolem → używane są do odsyłania od wariantów fonetycznych do hasła głów-
nego oraz do podstawowej formy czasownikowej (w aspekcie niedokonanym).

*) Fakultatywnie mogą pojawiać się:
– odesłania do materiału grafi cznego – oznaczone symbolem � z podaniem 

numeru zdjęcia; fotografi e znajdują się na końcu książki, 
– kwalifi katory gramatyczne, jeśli występują homonimy lub formy trudne 

do określenia (np. czas. – czasownik, przym. – przymiotnik, przysł. – 
przysłówek, rzecz. – rzeczownik), 

– kwalifi katory stylistyczne, np. pieszcz. – pieszczotliwie, zdr. – zdrobniale, 
zgrub. – zgrubiale, żart. – żartobliwie.
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ablegierka, aplegierka – ‘sadzonka 
powstała z ukorzenionego bocznego pędu 
rośliny’: [Ablegierka to] szczepka z bocz-
nego pendu … (Babiak); [Kwiaty domowe 
rozmnażano] za pomocom … szczepienia 
… aplegierki takie … odkrywano oćcinano 
i usadzano w ziemi … (Stary Budzisław); 
ablegierka to same słowo co znaczy szczepka 
… za pomocom wsa… usa… ukorzenienia 
jej w  ziemi … (Stary Budzisław); [Able-
gierka] czyli inaczej właśnie szczypka … 
(Koło); [R1:] no od … od kwiata taki … tak 
nazy… [R2:] no właśnie to sie to … urywa 
i … sie … wsadza żeby … [R3:] żeby rosło 
to sie nazywa ablegierka … (Grabów); ��1.

agrest – ‘drobne, zielono-żółte owoce 
krzewu o kolczastych pędach’: rosnonce na 
krzakach … typu porzeczki agrest … wiśnie 
… śliwki … (Powiercie).

alkierz – ‘mały pokoik znajdujący się 
obok pokoju głównego’: (Koło).

ananas – ‘owoc egzotyczny o soczystym, 
słodkim, żółtym miąższu’: (Powiercie).

angielski → ziele angielskie.

anglotoks, azotoks – ‘właściwie 
Azotox – związek chemiczny stosowany 
jako środek owadobójczy’: ja pamintam 
że jak miałam [wszy] w szkole bo przecież 
każdy przechodził no teraz już może nie … 

ale od czasu do czasu jeszcze sie o wszawi-
cy słyszy … a … ja … jak miałam wszy … 
w szkole nabyłam od kogoś Pam Bóg wie 
nie wiym … no … każdy zapał gdzieś tam 
w którymś momencie … to … jo już byłam 
w okresie wychowywana kiedy był tak zwa-
ny anglotoks … wienc mi głowe zsypano 
azotoksem … zawiniento chustkom … no 
i one sie tam miały dusić w tym azotoksym 
… [A nie niszczyło włosów?] a jo wiem … 
może i niszczyło ale … wiesz … nie było in-
nego wyjścia … potym włosy sie myło … no 
ale pewnie czszeba było to powtórzyć bo … 
jak były gnidy to te gnidy może … od azo-
toksu ś… nie wim nie zdychały … no … po 
jakimś czasie czszeba było … do skutku … 
tym azotoksym … (Dęby Szlacheckie).

aplegierka → ablegierka.

a sio! – ‘okrzyk wydawany, by odgonić 
kury, gęsi, kaczki’: som dżwi … i naganie 
sie [kury] … i mówi sie a sio do kurnika! 
… (Rzuchów); no jak sie odgania? … no … 
jak sie woła na … na przykład … nie? … na 
kure to a sio! … nie? … a na kaczke? … no to 
… mi sie wydaje że to samo … ni? … (Rysi-
ny); (Babiak); (Koło); (Grabów).

aspiryna – ‘związek chemiczny, popu-
larny jako środek przeciwbólowy’: (Borki).

astry – ‘roślina ozdobna, najczęściej 
o fi oletowych, niebieskich lub białych płat-

A



AZOTOKS

kach i żółtym lub różowym środku’: astry 
… pienknie … mamy w ogródku … różne 
kolory … fi olet … czerwony różowe białe 
… ciente … w kształcie chryzantym … bar-
dzo pienkny kolor astr … (Stary Budzisław); 
[W ogrodzie rosły] róże … mieczyki … fi oł-

ki … astry … (Stary Budzisław); [Kwiaty 
rosnące w ogródku] róże … […] astry be-
gonie […] stokrotki … mieczyki tulipany … 
(Koło).

azotoks → anglotoks.
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balia – ‘duże naczynie klepkowe służące 
do prania’: takie drewniane były … z de-
seczków takich klapeczków balie okróngłe … 
(Barłogi); na takij tartce [prano] … to jes 
tara sie nazywo … […] to tak wyglondało 
że … tak jakby była … i na tym były takie 
pronżki … wgłembienie i wywyższenie i to 
… sie tak tarło ryncami … pomydliło sie … 
bo … kołnierzyki sie prało w rencach … a tu 
zaś tak sie … pomydliło i sie na tym tarło 
… to sie w balie włożyło … to było doś duże 
to wystawało z bali … i sie tu otwirało … 
i w ty wannie sie chochlowało … (Barłogi); 
dawniej była albo pralki renczne … który 
nazywały sie tara … miały takie haczyki za-
haczało sie je o balie … i pocierało sie pra-
niem o … o tom tare … najpierw sie mydliło 
pranie a potem sie pocierało o tare … (Grze-
gorzew); no ta balia była … nie? … i była 
ta pralka rynczna taka … no sie namyndli-
ło tam te te … ciuchy … późni sie płucza… 
płukało jak i w ty chwili … sie wiyszało … 
(Rysiny); (Kłodawa); ��2.

balkonik – zdr., ‘element architekto-
niczny w postaci płyty wysuniętej na ze-
wnątrz budynku’: (Grabów).

bałagan – 1. ‘nieporządek’: barłóg? … 
no to bałagan … a… barłó… ale barłóg jez 
no … ale ty masz barłóg … nie? … no nawed 
ide do somsiadki … młoda … jez i też mówi 
… ale pani mam taki bar… bałagan … ni? 
… bałagan albo barłóg … niy? … no bo bar-

łóg … to jes … to jes pochodzynie wiyncy ku-
jawskie … (Rysiny); w to pudełko właśnie 
żeby nie robić bałaganu na całym mieszka-
niu … w tym pudełku właśnie było … […] 
czszymano … i wengiel i … i dżrzewo … 
i właśnie ten torf … (Tarnówka); (Adamin); 
(Barłogi); (Kłodawa); 2. ‘śmieci, odpadki’: 
do bakomy sie śnieci a śmietnisko to jes na 
polu taki … no … wszyskie bałagany sie wy-
rzuco … (Adamin).

bałaganić – ‘robić bałagan’: (Barłogi).

banan – ‘owoc egzotyczny o  podłuż-
nym, wygiętym kształcie i słodkim, białym 
miąższu pod żółtą skórką’: (Powiercie).

bania – ‘warzywo z rodziny dyniowatych 
pokryte pomarańczową, grubą skórką, 
o żółtym miąższu’: (Grzegorzew).

baranina – ‘mięso baranie’: ano kiełba-
sy sie robi z … minsa świńskigo wołowiny … 
ź cieleńciny z baraniny … mieli sie i podaje 
różne … potrawy … i przyprawia je do sma-
ku … (Rzuchów).

barłóg – 1. ‘bałagan, nieporządek’: [Co 
to jest barłóg?] no to brud jakiź jes … ja-
kieź nieład … wszystko nie na swoim miej-
scu taki barłóg jes zmiejszane wszysko jes … 
(Barłogi); barłóg? … no to bałagan … a… 
barłó… ale barłóg jez no … ale ty masz bar-
łóg … nie? … no nawed ide do somsiadki … 

B
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młoda … jez i też mówi … ale pani mam 
taki bar… bałagan … ni? … bałagan albo 
barłóg … niy? … no bo barłóg … to jes … to 
jes pochodzynie wiyncy kujawskie … (Rysi-
ny); 2. ‘śmieci, odpadki’: barłóg? … barłóg 
to śmieci … (Adamin); 3. ‘pocięta słoma, 
którą rozścielano na podłodze’: barłóg jes 
to … rzut… rzucona słoma na … kiedyś 
były … polepy z gliny … kiedyś były takie 
drewniane podłogi … białe … i żeby sie nie 
kurzyło to … najczeńściej gospodarze rzuca-
li … na to takom drobnom słome … i to sie 
nazywało barłóg … (Grzegorzew).

barsz, barszcz, baszcz – 1. ‘kwa-
śna zupa, która może występować w róż-
nych postaciach, np. na zakwasie żytnim, 
pszennym lub burakach ćwikłowych’: [R1:] 
szary barszcz to bydzie chyba taki barszcz 
jag my gotuimy … na zakwasie taki … sza-
ry … [R2:] żurek to … żurek kwa… [R1:] 
no … [R2:] to żurek może … no no … a to 
ż czego? … jakie jes pytanie? … ż czego sie 
gotuje? … […] no to … z mo… na zakwasie 
… z zakwasu z monki żytni … (Koło); krup-
nik … pomidorówka … baszcz czerwony … 
barszcz biały … no … takie zupy … (Ada-
min); 2. ‘zakwas’: no drożdże i zakis sie da-
wało … w barsz tak sie nazywało … sie kisi-
ło i sie dawało i z drożdżami sie … mieszało 
i … i sie zagniatało … i soliło sie … i takie 
były no … były ta… chlebek sie … nieraz to 
i sie dawało tyż inne … różnie i na mleku … 
sie i na na … maślance sie robiło chlebek tyż 
… no różnie … (Borki). → barszcz biały, 
baszcz czerwony, szary barszcz.

barszcz → barsz.

barszcz biały – ‘zupa przygotowywana 
na zakwasie z mąki pszennej’: krupnik … 
pomidorówka … baszcz czerwony … barszcz 
biały … no … takie zupy … (Adamin).

barszczyk → biały barszczyk.

barwniczek – pieszcz., ‘dodatek nada-
jący lub przywracający kolor produktom 
spożywczym’: [R1:] niektórzy … marchew 
przeważnie dokłodali [do masła] … żeby 
było żółte … [R2:] no … marchewke … albo 
było … był taki barwniczek też … [R1:] nie 
nie nie wim … ale właśnie mówili że sok 
z marchwi jak bo … bo nie z każdego mle-
ka sie robiło żółte masło … [R2:] tak tak … 
[R1:] a jak … a żółte masło było pokupniej-
sze … [R2:] pokupniejsze … miało lepszy 
po… [R1:] popyt … (Witowo).

baszcz → barsz.

baszcz czerwony – ‘zupa z buraków 
ćwikłowych’: krupnik … pomidorówka … 
baszcz czerwony … barszcz biały … no … 
takie zupy … (Adamin).

baza – ‘podstawa, składnik niezmienny, 
który można modyfikować’: bo głównie 
jak som jak som warzywa i woda to to som 
wywary … to som takie bazy zup … (Koło); 
zupe pomidorowom i ogórkowom w zasadzie 
no to jes tak … na tej samej bazie co rosół 
… tak … tyl… tylko że … załóżmy jak … 
jak rosół robie ja głównie z kurczaka … to 
tutaj na przykład przy zupie pomidorowej 
czasami robie taki wywar na miensie … na 
miensie wieprzowym … znaczy … do po-
midorowej i do ogórkowej na miensie wie-
przowym … z tym że jag już mam w tym 
momencie jak mam ten wywar no to no to 
… zrobiony i taki jakby rosół … to do tego 
dodaje na przykład koncentrat pomidoro-
wy … nastempnie ja to nazywam zaklepuje 
to śmietanom … i … i w zasadzie to jes cały 
przepis na zupe pomidorowom … (Koło).

becik – ‘długa, wąska pierzynka, którą 
okrywa się niemowlę’: czym przykrywano 
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się małe dziecko w kołysce? … pierzynka 
… becik … móg być … (Dzierawy); be-
cik … zrobiono z pierza … był robiony … 
(Dzierawy); becik to był taki ma… taki … 
córka … taki był szyroki mnij wincy … no 
ile? … z pół metra? … no może sześdziesión 
cyntometrów … a długi z met coś … tak że 
jak dziecioka położyłaś … wisz na tego to 
… tom drugóm czyńściom żeś przykryła … 
i były takie … […] troczki do zawionzanio 
żeby dzieciok … no … ani sie nie wykopoł 
ani nic … (Grzegorzew); takie prostokont … 
prostokontna taka … taka malut… kołderka 
… wypełniona gombkom puchem czy jakimś 
takim innym delikatnym mate… mate… ta-
kim … wypełnieniem … i zawijało sie w to 
… po prostu tak … no umiejentnie w nie 
dziecko bo to czszeba też umieć zam… za… 
zawinońć dziecko w becik … (Koło); becik to 
była długa … długa poduszka … no ja wiem 
ile ona mogła mieć? … ponad półtora me-
tra … no tak … no bo to żeby dziecko spało 
… i znowu je przykryć tutej […] … no i po-
szewke miało … (Tarnówka).

beczka – ‘naczynie w  kształcie walca 
o dwóch dnach, dawniej drewniane, dziś 
z  tworzyw sztucznych’: wendzarka to jes 
tak … można jom spo… na różne sposoby 
zrobić … albo jom uspawać … z jakiejś bla-
chy tako … czworokontna … albo z jakiejś 
beczki okrongła … przykrydź na wierzku … 
jaki… jakiejś tam położyć kołki … i na to 
rzucidź jakóm … jakiś koc czy co i dym przez 
to wychodzi … (Stary Budzisław); [Sposo-
by przechowywania mięsa] były w beczce 
i w lodzie … (Babiak); [Mięso było] kła-
dzione … w beczki … i solone … w beczkach 
było solone jak … nie było jeszcze lodówek 
… i było gdzieś wkopywane albo … gdzie… 
chowali gdzieś w jakichś piwnicach … albo 
tak żeby było chłodno … no … a … bywa-
ło tak że były takie studnie … duże co tam 

nie były używane … a … wiesz … to tam 
wpuszczali tam było chłodno … na takich 
linach … i w ty wodzie … jak w wiadrach 
czy coź óno se tam stało … i mogło być … 
no … różnie było przedtym … no … a teraz 
to jes … no … co innego … (Koło); kiedyź 
no to były … w beczki … w beczkach … i sie 
soliło … w tej chwili to w zamrażarkach … 
nie? … a kiedyś to w beczkach … a moja 
mama jednocześnie żeby … uweńdziła … 
ocsło… te … szynki … to zakopywaa to 
w ziemi … nie samo mienso tylko w beczce 
… to ono tam przeleżało bo to muchy sie 
tam nie dostawały i … i to było takie inne 
… (Rysiny); kiedyś to [się wędziło] w tych 
beczkach takich … metalowych … a teraz 
to jes … som wendzarnie … (Rysiny); za-
pasy na zime? … no winc można czeńść … 
zapasów zrobić w słoikach … […] a czeńść 
… warzyw … przerabiało sie kap… zawsze 
była beczka kapusty kiszonej … zawsze była 
beczka kiszonych ogórków albo i ze dwie … 
no i w słoikach … no i jeszcze … stała becz-
ka … z miensem … z zabitego świniaka bo 
nie było przecież lodówek … tylko … min-
so czszeba było zabezpieczyć … tak żeby … 
tam muchy nie dopadły go … i żeby sie nie 
zepsuło … czyli mienso było nasolone … cia-
sno ułożone w beczce … na wierzchu przy-
ciśniente jakimś … deską z kamieniem … 
a na tym wszystkim leżała jeszcze pokrzy-
wa która miała odstraszać … ewentualne 
muchy i … inne tam cuda … i to wszysko 
ładnie sie zawsze przechowywało … (Dęby 
Szlacheckie); a no … to [o] przechowywa-
niu [mięsa] to … nie było … to były … so-
liło sie … beczki były takie dembowe … albo 
sie zakopywało do ziemi sie tak zakrywało 
na zime albo tak … bo żeby … no bo jak … 
w tom to … albo beczke … i bardzo dużo sie 
soliło … a  ja[k] chciało sie zjeź na drugi 
dzień czy tam kiedy … a jak było takie za 
bardzo … zapeklowane to sie moczyło bo 
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za słone by było jakbyź ugotowała … (Gra-
bów); no czszeba gromadzić [gnojówkę] … 
przechowywać w szczelnych … i zamknien-
tych zbiornikach … pojemnikach czy jakiś 
beczkach … o! … (Osiek Mały).

beczułka – zdr., ‘drewniane naczynie 
w  kształcie walca o  dwóch dnach’: [R1:] 
[Kierzynka jest] taka jak … jak mała be-
czuszka … i  miała jeszcze taki … [R2:] 
z drewna ta… z takich klepek dżewianych … 
[…] i taka taka … jak kanka … [R1:] stożko-
wata … […] taka bardziej stożkowata … i tu 
miała … […] [R1:] w środku taki ubijok … 
[R2:] tłuczek sie nazywoł … […] i sie … wla-
ło śmietane do te… do ty beczułki i tym tłucz-
kim sie tak długo po… czszepało że aż sie 
zrobiło masło … (Witowo); kierzynka była 
do robienia masła … dziś sie nie robi tego 
masła … a dawniej to było … okrongła taka 
drewniana beczułka … w tej beczułce był … 
kij okrongły taki jak do szczotek zamiatania 
… i na dole była ta taka klapeczka na krzy-
ża przybite … i i … wkładało sie to a potem 
nasadzało sie taki … takom nasadke na … 
na te … beczułke … i tym kijem unosiło sie 
od góry do dołu … a ta śmietana tam bełtała 
w tej … w tej beczułce … (Stary Budzisław).

beczuszka – zdr., ‘drewniane naczynie 
w kształcie walca o dwóch dnach’: [R1:] 
[Kierzynka jest] taka jak … jak mała be-
czuszka … i  miała jeszcze taki … [R2:] 
z drewna ta… z takich klepek dżewianych 
… […] i  taka taka … jak kanka … [R1:] 
stożkowata … […] taka bardziej stożkowa-
ta … i tu miała … […] [R1:] w środku taki 
ubijok … [R2:] tłuczek sie nazywoł … […] 
i sie … wlało śmietane do te… do ty beczułki 
i tym tłuczkim sie tak długo po… czszepało 
że aż sie zrobiło masło … (Witowo).

begonie – ‘roślina o ozdobnych kwiatach 
i liściach’: [Kwiaty rosnące w ogródku] róże 

… […] astry begonie […] stokrotki … mie-
czyki tulipany … (Koło); ��3.

bełtać – ‘mieszać’: kierzynka była do ro-
bienia masła … dziś sie nie robi tego masła 
… a dawniej to było … okrongła taka drew-
niana beczułka … w tej beczułce był … kij 
okrongły taki jak do szczotek zamiatania … 
i na dole była ta taka klapeczka na krzyża 
przybite … i i … wkładało sie to a potem na-
sadzało sie taki … takom nasadke na … na 
te … beczułke … i tym kijem unosiło sie od 
góry do dołu … a ta śmietana tam bełtała 
w tej … w tej beczułce … i wtedy był … jag 
już było czuć że tag jakby tam jaki kamień 
był … to sie otwierało a tam już było zrobio-
ne masło … i sie wyjmowało to masło potem 
… wy… ładnie sie przepłukało we wodzie 
w garku … oddzieliło pienkne ładne żółte 
wychodziło masło … (Stary Budzisław).

bezużyteczny – ‘mający małą wartość, 
nienadający się do wykorzystania’: [Ziem-
niak bez oczka] był bezużyteczny i szed na 
spasenie ale czy w ogóle jakómź nazwe miały 
to ja wim? … (Police Średnie).

białko – ‘bezbarwna część ptasiego jaja 
znajdująca się pod skorupką, po ugotowa-
niu – biała’: to to jest żółtko … a białe to 
jes białko … po prostu … nazywane … jes 
białkiem … (Koło); (Babiak); (Rysiny); 
(Grabów).

biały – ‘będący koloru świeżego śniegu’: 
[Gęsie pióra] no białe i długie … puszysty 
… (Rysiny); [Pióro kaczki wygląda tak 
samo jak gęsie?] tak … tak samo … bo tak 
… juz kolorowe tam som niktóre … kaczki 
… to … tag a tak to sóm białe … i to puchu 
… geńś ma wiencyj puchu … (Rysiny); bo 
przy jajku jes taki zarodek biały … jak tego 
nie ma to sie kurczag nie wylenże … (Gra-
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bów); dlatego że biała zrobiona nie b… nie 
jes wendzona … a taka … potem sie ustawia 
takom beczke okrongłom podpala sie na dole 
… i sie tym dymem ona weńdzi … robi sie 
bronzowa … potem jom sie wkłada do wody 
… i  jom sie w goroncy wodzie pare minut 
tak … nazywa sie parzenie … i potem tom 
kiełbase sie wyjmuje na takich … patykach 
długich albo na prentach drucianych … i … 
potem ta kiełbaska wystygnie i jes taka lek-
ko bronzowa … a biała to już jednolicie bia-
ła od zrobienia … (Stary Budzisław); geńsie 
pióra som sztywne białe … a kacze … kacze 
też som białe i szare … i som delikatniejsze 
… (Rzuchów); [Ultramaryna] to farba jes 
… taka … kolorowe … to sie dosypywało … 
żeby było bielsze pranie … to jes taki proszek 
… i to to jest … tako farbka niebiesko … 
[…] ale jak w wodzie sie rozpuści to … mia-
ła wybielać pranie … (Barłogi); barłóg jes to 
… rzut… rzucona słoma na … kiedyś były 
… polepy z gliny … kiedyś były takie drew-
niane podłogi … białe … i żeby sie nie ku-
rzyło to … najczeńściej gospodarze rzucali 
… na to takom drobnom słome … i to sie na-
zywało barłóg … (Grzegorzew); malowało 
sie kiedyś [ściany] … nie było tapet tylko sie 
malowało … przeważnie na biało … kiedyś 
to tylko białe ściany były … i to takim wap-
nem … […] nie farbom … tylko było wapno 
… lasowane pozywajonc … (Rysiny); [R1:] 
krzemień … [R2:] no to … jeszczy sie na-
wet bawilim w to … przeważnie na wieczór 
a jag nie … a jak było widno to … buchy na 
łeb … [R1:] wisz co? … nam nieroz iskry nie 
chciały lecić a on od tego to był specjalista 
… to wisz co? … tak wiedzioł jak te kami-
nie dobrać że … ty to normalnie byś […] 
górajke byś podpolił od tego … nie? … […] 
no ale wisz co? … ciebie to takie … nieroz 
znalozłeś bo … nichtóre nie dawały takich 
iskier a nichtóre no to normalnie … [R2:] 
ale no to … to już był charakterystyczne … 

to już poznać było te kamiń … [R1:] no … 
nie … on już w ogle … no i … no i taki biel-
sze barzy były … (Police Średnie); to to jest 
żółtko … a białe to jes białko … po prostu … 
nazywane … jes białkiem … (Koło); [Gęsie 
pióro] po prostu było długie … białe dłu-
gie … dłuższe niż kaczki i kury … (Koło). 
→ barszcz biały, biały barszczyk, 
biały jeleń. 

biały barszczyk – ‘kwaśna zupa przy-
rządzana na bazie mąki pszennej’: [R1:] 
[Gotuje się zupy] ogórkowom … kapuśniak 
… grochowom … szczawiowom … buracz-
kowom … biały barszczyk … żurek … [R2:] 
grochowa … [R1:] już … [R3:] prażuchy … 
[R1:] o! prażuchy … z kwaszonom kapustom 
… kluski przycirane z czarninom … (Grze-
gorzew).

biały jeleń – ‘szare mydło znanej mar-
ki’: kiedyś sie nazywało „Biały Jeleń” mydło 
… […] szare … tak … i sie nazywało „Biały 
Jeleń” … to był … […] to był … super … już 
nie jes taki jak był kiedyś … bo mój monż 
musi robić duży piany z mydła takiego … 
właśnie tego szarego … bo ma stawy chore 
… no to … już jez inny … ale to „Biały Je-
leń” … i w dalszym ciongu ten „Biały Jeleń” 
… i szare też jeszcze mydło ale przeważnie 
… jes mydło … kiedyś sie myło mydłem … 
(Rysiny).

bieguny – ‘wygięte półokrągło płozy, np. 
przy kołysce’: kołyszka na biegunach była 
… z desek … boki tak … były z desek … ty-
łeczki były wyrzeźbione … i bieguny były … 
[…] półokrongłe … (Grzegorzew); kołyska 
… no to jes wzorem znowu tak jag i doro-
słego łóżko … w głowie wyżej … troszeczke 
niżej w nóżkach … i też to korytko zrobione 
na sia… na ten sieńnik … materac właśnie 
… ze słomy czy ze siana … i z… były … na 
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nóżkach to były znowu te … dwa bieguny 
… przy każ… na każdym tyłku były dwa 
biegu… po… pod każdym tyłkiem były dwa 
bieguny takie … zatego … tak że to … dziec-
ko jak … leżało … na tym sińniku … tam 
w tym łóżeczku … no to było możliwoś go … 
huśtania … (Tarnówka).

bielizna – ‘część ubrania noszona bez-
pośrednio na ciele’: można podzielić na 
odzież … damskom menskom dzieciencom … 
jest bielizna … jest odzież letnia zimowa … 
spodnie swetry kurtki … (Bogusławice); ro-
dzaje [ubrania] … bielizna … czyli … czyli 
ubrania które leżom przy ciele … przylega-
jom do ciała … odzież taka wiyrzchnia która 
jes zakładana na bielizne … i potym wszy-
skie palta płaszcze kożuchy które zakłada-
my kiedy jes bardzo zimno myśle że to tak 
czeba by podzielić … (Dęby Szlacheckie).

bigos – ‘popularna w  Polsce potrawa 
z długo duszonej kapusty i mięsa’: to sie 
z tych suszonych … owoców robiło polewki 
… tak … no … i potym takie jeszcze było 
nawet że … jak … na tóm … ze susz… do 
suszonych … jak sie kisiło … kapuste ukisiło 
… i occedzało jom sie do … gotowania na 
bigos … to … ten kwas … zasyp… zalewa-
ło sie znowu … zasypywało sie znowu te … 
suszone owoce … gotowało sie … buraczek 
czerwony … do tego … listek laurowy … i to 
właśnie to wszysko zagotowało … postało 
jedyn dzień … i było luksus do picia … było 
zdrowotne … nig nie kupował witamin bo 
… w tym było witaminy … (Tarnówka).

biustonosz – ‘część damskiej bielizny 
służąca do przykrycia i podtrzymywania 
piersi’: (Dęby Szlacheckie).

blacha – 1. ‘metalowy arkusz’: [R1:] 
kaleń? … nie wiem … a kaleń to chyba jes 

kalonka na na budynku … [R2:] kiedyź jak 
były słómóm po… czy ćcinom poszywane to 
była kalónka … [R1:] no tero tyż jes kalón-
ka tam jes blachóm … pokryto … kalenica 
… a co to jeszczy to drugie? … (Felicjanów); 
wendzarka to jes tak … można jom spo… na 
różne sposoby zrobić … albo jom uspawać 
… z jakiejś blachy tako … czworokontna … 
albo z jakiejś beczki okrongła … przykrydź 
na wierzku … jaki… jakiejś tam położyć 
kołki … i na to rzucidź jakóm … jakiś koc 
czy co i dym przez to wychodzi … gdzie tam 
som na dronżkach powieszona wendlina … 
a … albo też robiom takom już zamykanom 
na … na dźwiki … takom szafe … (Stary Bu-
dzisław); [R1:] czym sie [pług] oczyszczało? 
… no nie wiem … ale co kto miał … kawa-
łek … czy jakiejś cegły czy butem … [R2:] 
butem … nawed i … albo albo jakimś takim 
szpadelkiem małym … [R1:] czy jakómś de-
seczkom … czy czymkolwiek … co kto miał 
pod renkom … […] ja to tam przy pługu 
móm na przykład … wyspawane mam ka-
wałek tego … rureczki takij … i kawałek 
blachy w to … ładnie przecinte … o! … przy 
tym mam … no jak to sie nazywa? … szpa-
delek mały … (Lubiny); 2. ‘płaska forma do 
pieczenia ciast’: sie zarabiało zagnietło sie 
i sie chleby robiło i sie wyruszały i sie piekło 
wtedy … w koszyczki taki jeszczy sie kładło 
takie były specjalne koszyczki … uplecióne 
takie okrongłe i sie zawsze taki … bochynek 
a późni to kładliśmy w blache takóm co sie 
ciasto piekło i tez piekliśmy w piecyku bo jag 
nie było pieca … to w taki kuchni sie pie-
kło … bo jak … dawni były te kuchnie … 
teraz to już ni[e] ma tych kuchni … (Borki); 
[W piecu] no musiało być wypalóny dobrze 
… żeby było tako temperatura żeby sie chleb 
upik … ale tylko dżrzewym sie wypalało i … 
i potym sie piekło … a tero no to sie piecze 
w piecykach … elektrycznych tero … chleby 
… dawniejsze to takie były mody że czsze-
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ba polić było … a tero to chleb ile razy na 
blasze to sie piekło … w takim tym jak … 
jak placki sie piecze … w ty blasze … taki 
… (Borki).

bladobronzowy – ‘mający jasny od-
cień koloru brązowego’: kuropatwa taka 
skromna kureczka … bladobronzowa … nie 
ma takiego pienknego upierzenia … i taka 
jes … ponura … wiencej stale taka powolna 
… (Stary Budzisław).

blady – ‘mający mało intensywną barwę, 
zbliżoną do koloru białego’: to było masło 
… masło … no takie … zaprawiane … so-
kiem z marchwi … kiedyś tak … robili … 
jak było masło blade … ak… a wiency ludzie 
chcieli żeby było … no żółte żeby tego … 
kolor poprawić … masło … to … wyciskali 
sok z marchwi … […] z marchwi tylko … bo 
inne no to sie nie nadaje … (Drzewce).

blaszany – ‘zrobiony z blachy’: no kie-
rzynka jes z drewna … i ma takie … blasza-
ne wzmacz… które wzmacz… wzmacniajóm 
te … te drewniane … deseczki … blaszane 
kronżki któ… (Drzewce); blaszane kuchnie 
były … szamotowe … późnij dopiero to już 
lat… po latach … siedemdziesiontych … no 
to … były te grudziondzkie kuchnie blaszane 
ładne takie … tak … (Tarnówka); to jes koło 
dżrzewiane … to to som te … śprychy takie 
… nie? … a jak sie óny nazywajóm no nie 
wim … takie śprychy to były … tu było tyż 
dżrzewo … a tu w środku to było … tyż tako 
tako … nie było na przykład jak tero na kul-
ki te … powiedz no … tych łożysków … tyl-
ko było tako tako … tyż było takie łożysko 
ale to tako … normalno … takie normalno 
… jakby rurka … w środku i w smarze była 
i sie kryńciła tam … jak to koło sie kryńciło 
… nie? … a tu na wierzku to była ta … bla-
szane … a to sie nazywało … czekej no … 

to blaszane sie nazywało … ach kurde mole 
… nie tarcze ani nic … uobrencz … obryncz 
te blaszane … to co na wirzku było właśnie 
… to obrencz … blaszano była … żelazno no 
… nie blaszano … żelazno … no i te … i mó-
wie … te … szprychy były dżrzewiane i … 
(Goszczędza).

blaszka – 1. zdr., ‘metalowy arkusz’’: 
praska … […] ma dziureczki taka … blasz-
ka z dziureczkami … i dwie ronczki jak sie 
ściśnie … to … masa … to ziemniak po 
prostu … wyciska sie przez te dziureczki … 
(Dęby Szlacheckie); 2. ‘płaska forma do 
pieczenia ciast’: jabłecznik? … uo luksus 
… ciasto sie piecze … jabłuszka sie ściera 
… ciasto sie robi kruche … na blaszke sie 
kładzie … jabłuszka sie ściera … przeciska 
troche bo żeby nie za dużo soku było … po-
tem drugom warstwom nakrywa sie ciastem 
… i sie piecze … no … jabłecznik … luks … 
(Grabów).

blat – ‘wierzchnia płyta stołu, kuchni’: 
no to kuchnia gazowa a kiedyś była kuchnia 
wenglowa … […] stawiaaś garnek na kuch-
ni wynglowy … na blacie … i … sie wtedy 
gotowało … czea było sypać wyngla … no … 
(Grzegorzew); [R1:] no … no to [w kuchen-
ce] był … popielnik … były ruszta … był blat 
… na ruszt kładło sie wengiel … były fajery 
… […] [R2:] i kafl e … [R1:] przykrywało sie 
fajeramy … były kafl owe kuchnie … […] był 
piecyk do pieczenia … i w tym wynglowym 
… piecyku sie normalnie piekło ciasta minsa 
… wszystko … [R2:] w wynglowy kuchni … 
(Grzegorzew); dawniej żelazko jak wyglon-
dało? … takie żelazko dawniej … nagrze-
wało sie … kładło sie na goroncy blat … bo 
nie miało sznura … nie podłonczało sie go 
do kontaktu … tylko kładło sie na goroncy 
blat żelazko sie nagrzewało i … żeby nic nie 
przypalić to te żelazko kładło sie … na tale-
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rzyku … odwróconym do … spodem do góry 
… (Grzegorzew); (Dzierawy); (Tarnówka); 
��4.

blok – ‘wielorodzinny budynek mieszkal-
ny’: ale u nos tu nie było robaków takich … 
pluskwy różne … ludzie mieli bo … tera na-
wet wywiad słyszałam jak w blokach nawet 
pluskwy majóm … no … ale u nos na wsiach 
nie było tego … zeby pluskwy były gdzieź 
i … po ścianach chodziły … to tegó nie było 
… roz kiedyź no to … muchy … sie … tam 
jak sie … kiedyź ale to sie tympiło te muchy 
nie było tak że muchów pełno jes … (Borki).

bluzka – ‘górna część ubrania kobiet’: 
[Części ubrania] bluzka spodnie … czapka 
… renkawiczki … kurtka płaszcz … (Dą-
bie); [Części ubrania] to sóm reformy sóm … 
podkoszulka jes … stanig jak do kobiety … 
wszysko jes ciepłe … podkoszulek … majtki 
… bo możno powiedzidź i majtki tyż … bo 
tak sie wyrażo … nie? … i czszea ubradź raj-
stopy … czy jakieś spodnie bo tera to kobity 
chodzóm w spodniamy … nie? … wincy … to 
sie tak czszea ubradź i … i rajstopy przeci na 
nogi założyć … i co? … i ocieplanie … i swed 
jakiź jeszcze na siebie czy jakómś bluzke … 
nó wszysko … (Borki); (Bogusławice).

bober – ‘warzywo o zwisających, obłych 
strąkach, w których znajdują się jasnozie-
lone nasiona; bób’: [Najczęściej uprawiane 
warzywa] marchew … pietruszka … bura-
czek … fasola … bober … (Goszczędza).

bochenek, bochynek – ‘uformowa-
na bryła chleba’: do dużego naczynia … to 
znaczy nazywano to kopanka … sypano 
monke … zalewano wodom … dodawano sól 
… potem zakwas … zagniatano to i formo-
wano … jak ciasto wyrosło … formowano 
bochenki chleba … (Bogusławice); jag my 

piekliśmy chleb w piecu chlebowym na wsi 
… to nie dodawaliśmy drożdży tak jak to sie 
dzieje dzisiaj bo chyba sie dzisiaj drożdże 
dodaje do ciasta tylko … tak zwany zaczyn 
… czyli to był zostawiony … zostawiona 
czeńść … ciasta z poprzedniego chleba jakby 
… nie? … nie piekło sie … chlebów … bo-
chenków … z całego ciasta tylko kawałeczek 
sie zostawiało … i późni jak sie zarabiało 
nowe ciasto … to tyn kawałeczek dodawało 
sie do … noweygo ciasta … i to funkcjono-
wało tak jak drożdże … ciasto rosło … na 
naturalnym zaczynie było takie … bez żad-
nych dodatków … ulepszaczy i spulchniaczy 
… i cudowaczy … (Dęby Szlacheckie); jak 
widać było że ciasto [na chleb] urosło … 
to sie dzieliło na poszczególne bochenki … 
my w piecu chlebowym piekliśmy … to chy-
ba zależało od pojemności pieca po prostu 
… my piekliśmy sześ czy siedem takich du-
żych sporawych bochenków … mama jesz-
cze jak podzieliła te … bochenki … te te to 
całe ciasto na bochenki … to chyba smaro-
wała czymś na wierzchu … może wodą po 
prostu … i  sypała makiem albo mieliśmy 
jeszcze tak zwaną czarnuszke … to som ta-
kie nasionka czarne … ładnie pachnonce … 
i tyż posypywaliśmy tym … no i te sześ czy 
siedym bochenków na tej łopacie właśnie … 
wsuwało sie do pieca który był najpirw … 
porzondnie ogrzany czyli najpierw tam sie 
… drewno wsuwało do tego pieca a jak już 
sie to drewno spaliło ten piec sie … nagrzał 
to sie … usuwało to … te spalone drewna … 
żeby w piecu było czysto … i na łopacie wsu-
wało sie bochenki chleba do tego pieca … 
(Dęby Szlacheckie); aha jeszcze zapomnia-
łam powiedzieć że te bochenki chleba … to 
sie co prawda na łopacie wkładało do pie-
ca ale one nie były tak bezpośrednio na tej 
łopacie … tylko do chleba były sporzondzo-
ne specjalne koszyczki … i nasze koszyczki 
były … ze słomy … skrencone tak ładnie … 
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dookoła … przeplatane takie koszyczki … 
wielkości bochenka takie dużej miednicy no 
… powiedzmy … i te koszyczki nie wim czy 
były czymś wyścielone czy bezpośrednio do 
tych koszyczków nie pamientam … w każ-
dy razie wkładało sie te bochenki te … te … 
czeńś tego ciasta które ma stanowić boche-
nek do tego koszyczka … i z koszyczkami 
wjeżdżały do pieca … [I ten koszyczek się 
nie spalił?] no nie bo tam już … nie paliło 
sie nic … tylko goronco było a od samego go-
ronca to już … (Dęby Szlacheckie); sie za-
rabiało zagnietło sie i sie chleby robiło i sie 
wyruszały i sie piekło wtedy … w koszyczki 
taki jeszczy sie kładło takie były specjalne 
koszyczki … uplecióne takie okrongłe i sie 
zawsze taki … bochynek a późni to kładli-
śmy w blache takóm co sie ciasto piekło i tez 
piekliśmy w piecyku bo jag nie było pieca 
… to w taki kuchni sie piekło … bo jak … 
dawni były te kuchnie … teraz to już ni[e] 
ma tych kuchni … (Borki); tyko sie piekło 
co tydziń czy co dwa tygodnie n[o] a chle-
ba sie upiekło a dawni duże rodziny były 
to tak piekli … a teraz to … co dziń możesz 
mieć świeży chlebek … a kiedyś to co tydziń 
najmni … to tag jak cztery bochynki czy ile 
upiekła … zależy na ile ludzi to starczyło czy 
na cztery dni … czy na tydziń i … i znów sie 
… robili dawniejsze ludzie tak … (Borki).

bochynek → bochenek.

bodzicha – ‘krowa, która kopie’: (Wi-
towo).

bolierek – ‘kura rasy mięsnej, intensyw-
nie tuczona, przeznaczona na ubój’: lenieje 
… wyle… ale wyleniała kura … wyleniała to 
to … bo to ji [=kurze] wylatujóm [pióra] … 
nieraz to gołe tyłki widać … nie? … a prze-
waznie … te te … bolierki jak teraz pozywa-
jom … to gołe py… tyłkami … (Rysiny).

bón – ‘warzywo o  zwisających, obłych 
strąkach, w których znajdują się jasnozie-
lone nasiona; bób’: (Grzegorzew).

borówka – ‘owoc leśny podobny wiel-
kością do jagody, ale czerwony’: to jagody 
… ale czerwony to jes … ten … ojeny … 
borówka … [Co to jest: borówka?] to jes 
czerwóno jagoda … (Babiak); [Co to jest: 
borówka?] [R1:] no tyż taki krzok … jak 
… jak podobny coś do jagód … ino winkszo 
troche … [R2:] no czorn[e] … (Felicjanów); 
borówka … […] owoc podobny do jagody 
… tylko czerwony … (Koło); [borówka] to 
jes … taka duża jagoda … (Koło); [Owoce 
leśne] no to som takie … maliny poziomki 
… czarne jagody … borówki … (Rzuchów).

botek – ‘wysoki but kobiecy’: [Ubiór 
kobiety] garsonka … na głowe kapelusz … 
botki na nogi … trepy na nogi … przy obej-
ściu przy domu … (Dąbie).

bób – ‘warzywo o  zwisających, obłych 
strąkach, w których znajdują się jasnozie-
lone nasiona’: no przede wszystkim [upra-
wiano] … ziemniaki kapuste … ogórki bo 
to było na zime konieczne … wszyscy mieli 
… no i na pewno … te te … marchew pie-
truszke … o! groch jeszcze był … wszystkie 
odmiany … pamintam że był … i  fasola 
i groch zielony … i taki ten gruby bób czy 
jak sie tam to nazywa … dynie … natomias 
nie było na pewno tych … takich jak dzisiaj 
tam tych kabaczków wszyskich … rzodkiew-
ki też nie pamientam żeby u nas była … na-
wet chyba nie wim czy sałaty … sioliśmy … 
raczej takie … z dawnych czasów … trady-
cyjne … (Dęby Szlacheckie).

bódka – ‘krowa, która kopie’: [Kro-
wa] która bodzie … no krowa bódka … 
( Drzewce).
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bóść – ‘uderzać czymś ostrym, szpicza-
stym’: [Krowa] która bodzie … no krowa 
bódka … (Drzewce).

bratek – ‘niska roślina ozdobna z kwia-
tami o pięciu płatkach występująca w wielu 
kolorach, najczęściej wykorzystywana do 
obsadzania rabat czy skrzynek balkono-
wych’: [W ogrodzie były] przeważnie brat-
ki … róże … pe… nie pelargonie tylko te … 
te duże wysokie … jak sie nazywały? … no 
różne i… kwiaty były takie … przeważnie 
… takie polne wiency były … nie jak teraz 
takie różności … (Rysiny); [Kwiaty rosnące 
w ogrodzie] bytki … róże … dzikie … bratki 
… (Grabów); ��5.

bronzowy – ‘mający kolor kasztana’: 
dlatego że biała zrobiona nie b… nie jes 
wendzona … a taka … potem sie ustawia 
takom beczke okrongłom podpala sie na dole 
… i sie tym dymem ona weńdzi … robi sie 
bronzowa … (Stary Budzisław).

brud – ‘zanieczyszczenie, nieczystości’: 
zimóm sie darło to pierze na drobniejsze … 
czszeba było je przesiać przez przetak … 
przez takie sitko zwane przetakiem … i … 
czyściutkie wtedy było … bo tak to … z tego 
odsiania … z  tego przetaka … no to tam 
wtedy było brudu tego wszystkiego no bo 
jednak ptaki latają różnie … różnie wszysko 
sie przyczepiło … (Tarnówka); [Co to jest 
barłóg?] no to brud jakiź jes … jakieź nieład 
… wszystko nie na swoim miejscu taki bar-
łóg jes zmiejszane wszysko jes … (Barłogi); 
[R1:] sposobów było kilka zależy jak tam … 
jakie było dojście do piwnicy bo niktórzy 
prosto z woza zrzucali [ziemniaki] gablami 
niktórzy sobie robili takie … […] takie ko-
ryto było … [R2:] loda … […] jo to miołem 
lode i … i od… normalnie … od sieczki … 
[R1:] no sie wstawiało do ty … no tam do 

dziury gdzie wpadywały i z woza prosto so-
bie leciały … ale nie … ni[e] tak specjalnie 
właściwie lody … co-ne były na spodzie były 
te druty że óny jeszcze wyczyściły sie wszy-
skie z piosku obleciały … z tych … z tych 
brudów różnych … (Police Średnie).

brudny – ‘zanieczyszczony’: dojenie kro-
wy w dzisiejszych czasach dojom maszyny … 
dawniej … to czsza było wziońś … ścierke 
… umyć krowie wymie żeby nie było to to 
wymie brudne od piasku czy … nawet … 
ubrudzone … tag od obornika czy jag leżała 
na brudnej ściółce … czsza było wyczszyć to 
wymie … (Stary Budzisław); brudne rzeczy 
… (Adamin); brudne rzeczy do prania som 
… (Barłogi); no brudne ubrania … no jak 
jes? … ale mam … ale jes brudnych tych … 
ciuch do prania … no brudne … no to sie 
mówiło brudne bo jak sie inaczej mówiło … 
(Rysiny).

brudy – ‘zanieczyszona odzież przezna-
czona do prania’: (Grzegorzew).

brykiet – ‘bryła sprasowanego materia-
łu służąca jako środek do palenia’: jes to tak 
zwana torfa i na ten temad moge powiedzieć 
wiencej ponieważ sama pracowałam przy 
tym torfi e i wiem jak sie to wykonywało … 
ździerało sie najpierw … bo to przeważnie 
ta torfa to była na łonkach … ździerało sie 
… łonke … tom de… dar… darnine sie ździe-
rało … pod tym … wykopywało sie … wle-
wało sie do tego wody … i … nogami żeśmy 
wchodzili … ugniatali to błoto wychodziło 
tak zwane błoto … później było to kładzone 
na taczke … i była taka specjalna forma … 
zrobiona … żeby wychodziły … po prostu … 
torfa … żeby wyszła taka takie … brykiety 
… (Nowe Budki).

brzydki – ‘niepodobający się pod wzglę-
dem estetyki’: (Grabów).
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bujać – ‘kołysać’: kołyska to też jes tym 
… tak … teraz nie … też … prostokontne … 
też prostokont taki jakby pudełeczko … z … 
taki … i … z ale zamias … zamias nóżek 
ma po prostu zaokronglonom takom … takom 
tom podstawe … takie jakby … kojarzy mi 
sie to z saniami … takie płozy … i po prostu 
żeby dziecko … można było … bujać … żeby 
mogło … mogło sobie zasnońć … […] no to 
ja to tak nazwałam jak od sań … że płozy 
… ale takij pewności do końca nie mam … 
(Koło).

bułeczka – zdr., ‘rodzaj pieczywa o nie-
wielkim, okrągłym lub podłużnym kształ-
cie’: kajzerka to jes taka bułeczka upieczona 
… (Stary Budzisław); [Mały chlebek z resz-
tek ciasta] bułeczka … albo kukiełka … 
albo placuszek … albo makiełka jag mama 
jeszcze posypywała miał… makim żeby były 
lepsze … (Dęby Szlacheckie); [Kukiełka] 
ano to właśnie chyba taka bułeczka z  … 
chleba … z  ciasta chlebowego … ale nie 
daje głowy … (Dęby Szlacheckie); (Dąbie); 
( Witowo).

bułka – ‘rodzaj pieczywa o niewielkim, 
okrągłym lub podłużnym kształcie’: no to 
jes bułka kajzerka … (Drzewce); czszeba 
było mić żurek … żurek … i drożdże do tego 
… i zaj zagniatało sie normalnie … kisiło sie 
najprzód taki za… zarodek … takóm bułke 
… a potym … z ty bułki taki z tegó … co sie 
zarobiło na kiszynie to sie zarabiało chlebek 
… dopiro … to na to … i sie piekło … na 
drugi dziń chleb … (Borki); (Witowo).

burzyny – ‘szara piana powstająca w cza-
sie gotowania niektórych potraw’: som to 
szumowiny lub burzyny … ja to nazywam 
i  tag i  tak … zależnie co mi przyjdzie do 
głowy … (Koło); ja gotuje rosół z kurczaka 
… czyli najważniejsze tak … woda … woda 

… zimna woda … nastempnie … nastem… 
nastempnie wkładam pokrojonego umytego 
kurczaka … i na wolnym ogniu sobie go go-
tuje … jag już właśnie doj… dojdziemy do 
tego momentu gdzie mamy te burzyny czy 
szumowiny zbieramy to … ja to zbieram 
łyżkom albo jakomś takom łyż… som takie 
specjalne łyżki cedzakowe … i jag już ład-
nie mam tutaj te … bez bez tych burzyn ten 
… tom wode w zasadzie wtedy jeszcze … to 
wtedy dodaje warzywa … czyli … całom ca-
łom włoszczyzne … najważniejsze jes żeby 
było dużo zielonego … czyli … czyli załóż-
my … ten … seler … przepraszam … seler 
… por … pietruszka … i wtedy też cały czas 
na wolnym ogniu sobie robimy … no do mo-
mentu jag już no … widzimy że jes ugotowa-
ne … (Koło).

but – ‘wierzchnie okrycie stopy’: wiecie 
dziewczyny co to jes globin? … [Absolutnie 
nie] no właśnie … no … to jes … pasta do 
butów … to kiedyś pozywajonc … ja jeszcze 
pracowałam … w sklepie … no to … nig 
nie mówił … że aha poprosze paste … po-
prosze globin do butów … (Rysiny); [Czę-
ści ubrania] buty spodnie … bluza kurtka 
czapka … (Powiercie); [Zakładane na nogi] 
skarpety … a za dawnych czasów onuce … 
[…] no … żołnierze w onucach chodzili … 
[…] to jes … kwadratowy kawałek … fl a-
neli przeważnie … który w  zastempstwie 
skarpety … kładło sie napierw onuce zakła-
dało sie jedno drugie i zawijało sie dookoła 
i kładło sie w but … podobno było bardzo 
… […] bardzo ciepło i … i bardzo dobrze 
sie ni… nie dostawało sie żadnych odgniot-
ków … ni… odparzeń … nicego … no … 
(Dęby Szlacheckie); [R1:] czym sie [pług] 
oczyszczało? … no nie wiem … ale co kto 
miał … kawałek … czy jakiejś cegły czy bu-
tem … [R2:] butem … nawed i … albo albo 
jakimś takim szpadelkiem małym … [R1:] 



BYTKA

czy jakómś deseczkom … czy czymkolwiek 
… co kto miał pod renkom … […] ja to tam 
przy pługu móm na przykład … wyspawane 
mam kawałek tego … rureczki takij … i ka-
wałek blachy w to … ładnie przecinte … o! 
… przy tym mam … no jak to sie nazywa? 

… szpadelek mały … (Lubiny); (Bogusławi-
ce); (Borki).

bytka – ‘niezidentyfikowana roślina 
ozdobna’: [Kwiaty rosnące w ogrodzie] byt-
ki … róże … dzikie … bratki … (Grabów).
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cały – ‘niepodzielony, obejmujący coś 
od początku do końca’: to tamte czasy … 
sie paliło torfom … torfa … [to jest] błoto 
robione na łonce kopane … i w koziołki usta-
wiane … i tak że to była całe … całe lato 
czszeba było … poczczas najwienkszych 
goronczek właśnie robić torf … i  spieszyć 
sie żeby nie zmokło nie tego … no a czensto 
deszcze padały … wienc … ludzie na wsi 
mieli dużo … bardzo dużo roboty z tym … 
samym opałem … (Tarnówka); no ciasto 
kruche … i na to jabka … tarte na tarce … 
czy takie całe wkładane … to jabłecznik taki 
jes … albo mus jabkowy sie wkłada tez na 
jabłecznig … niy? … (Rysiny); jag my piekli-
śmy chleb w piecu chlebowym na wsi … to 
nie dodawaliśmy drożdży tak jak to sie dzie-
je dzisiaj bo chyba sie dzisiaj drożdże dodaje 
do ciasta tylko … tak zwany zaczyn … czyli 
to był zostawiony … zostawiona czeńść … 
ciasta z poprzedniego chleba jakby … nie? 
… nie piekło sie … chlebów … bochenków 
… z całego ciasta tylko kawałeczek sie zo-
stawiało … i późni jak sie zarabiało nowe 
ciasto … to tyn kawałeczek dodawało sie do 
… noweygo ciasta … i to funkcjonowało tak 
jak drożdże … (Dęby Szlacheckie); [Kopa-
nie ziemniaków] dawno … najpierw było 
graczkóm … to był taki … czszy … takie … 
oszczsza na trzanku drewnianym to była 
graczka … późni była … no późni to była 
kopaczka … tylko najpierw były te kopacz-
ki jeszcze takie te wirnik … jak to to możno 
wirnikowe nazwać czy jak sie to nazywa … 

[R2:] konnowirnikowe … [R1:] wirnikowe 
… późni były kopaczki … elewatorowe … 
i późni były kómbajny … i to już wszysko 
… cało historia … (Police Średnie); (Koło); 
(Babiak).

cebula – ‘warzywo o podziemnym, ja-
dalnym pędzie, ostrym smaku i zapachu, 
podczas krojenia może powodować łzawie-
nie oczu’: o! najczeńściej to […] warzywa 
wiadomo … tak … ta… co ja robie … cebu-
la koper … sałata … buraczki … marchew 
pietrucha … seler por … (Police  Średnie).

cebulka – pieszcz., ‘warzywo o  pod-
ziemnym, jadalnym pędzie, ostrym smaku 
i zapachu, podczas krojenia może powodo-
wać łzawienie oczu’: późnij twarożek robili 
no to to … cebulke czy szczypiorek ale … 
(Witowo); no jesce można dodać ziemnia-
ki do … do farszu do pierogów na przykład 
robiliśmy … pie… gotowane ziemniaki z ce-
bulkom smażoną … i na przykład kapusta 
albo kto tam … sobie życzył z czym … no … 
(Dęby Szlacheckie).

cedzakowy – ‘o  łyżce: służąca do od-
sączania wody’: ja gotuje rosół z kurczaka 
… czyli najważniejsze tak … woda … woda 
… zimna woda … nastempnie … nastem… 
nastempnie wkładam pokrojonego umytego 
kurczaka … i na wolnym ogniu sobie go go-
tuje … jag już właśnie doj… dojdziemy do 
tego momentu gdzie mamy te burzyny czy 

C
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szumowiny zbieramy to … ja to zbieram 
łyżkom albo jakomś takom łyż… som takie 
specjalne łyżki cedzakowe … i jag już ład-
nie mam tutaj te … bez bez tych burzyn ten 
… tom wode w zasadzie wtedy jeszcze … to 
wtedy dodaje warzywa … czyli … całom ca-
łom włoszczyzne … najważniejsze jes żeby 
było dużo zielonego … czyli … czyli załóż-
my … ten … seler … przepraszam … seler 
… por … pietruszka … i wtedy też cały czas 
na wolnym ogniu sobie robimy … no do mo-
mentu jag już no … widzimy że jes ugoto-
wane … (Koło).

(cedzić) – odcydzić – przece-
dzić – ‘odsączyć wodę od innych pro-
duktów’: no można … przecedzić [grudki 
masła z maślanki] przez … jak sito czy jakiś 
durszlak … i to masełko zużyć … (Drzew-
ce); [R1:] no normalnie mówili … woda od 
zimniaków … te… no bo i  jag inaczy? … 
[R2:] późni czea odcydzić … tom wode … 
[R1:] odcydzałaś te wode … z tych … z tych 
… no to normalnie mówili … ano kartofl e 
sie czsza odcydzić … nie? … (Grzegorzew).

cerować – scerować – zacerować 
– ‘naprawiać dziury w tkaninie, stosując 
igłę i  nitkę’: najczeńściej sie je cerowało 
podszywało sie od spodu łatki … podo[b]-
nego koloru … tak żeby nie było widać tej 
dziury … jeżeli dała sie zszyć ta dziura … 
to sie ją zszywało a jeżeli była duża … to 
sie podkładało od spodu łaty i sie łatało … 
(Grzegorzew); jeżeli sie cerowało … jakomś 
mniejszom dziurke to była to … igła z nit-
kom nakładało sie … […] na jakomś szklan-
ke … albo literatke … i tak sie cerowało … 
(Grzegorzew); no igłóm sie cerowało nitkóm 
… (Adamin); no scerować … (Barłogi); no 
wkładało sie taki grzybek pod tom … to sie 
taki były … no grzybek taki ż dżrzewa … 
i to … wkładało sie pod te dziure … i sie ce-

rowało normalnie … jednom nitke w te jed-
nom w te i tak sie przekładało przeplatan-
kóm takóm … […] można było też używać 
… naparstek był naparstek … (Barłogi); 
no też zacerować … (Rysiny); był zrobiony 
drewniany grzybek … i sie wkładało w dany 
… przedmiot … czy to w … w skarpetki czy 
rajstopy czy jakieś coś … wkładało sie ten 
pod tym … i sie cerowało … to grzybek dre-
waniany pozywajonc taki był … (Rysiny).

chaber – ‘chwast polny o  niebieskich 
płatkach i czarnym środku’: kwiaty polne 
no to mak chaber … (Felicjanów); [Chwa-
sty w zbożu] [R1:] konkol … [R2:] konkól … 
teroz te niebieskie kwiatki ja wiedziałam … 
[R1:] jo tyż wiedziałam tero już nie pamin-
tóm … nie … modrak czy jakoś … [R2:] nie 
… konkol … i i … wino kiedyś z tego sie robi-
ło … […] chabry … (Grzegorzew); (Koło); 
��6.

chałupa – ‘dom mieszkalny’: malowało 
sie chałupe … (Adamin).

chleb – ‘podstawowe pieczywo zjadane 
przez ludzi, w kształcie bochenka’: jag my 
piekliśmy chleb w piecu chlebowym na wsi 
… to nie dodawaliśmy drożdży tak jak to sie 
dzieje dzisiaj bo chyba sie dzisiaj drożdże 
dodaje do ciasta tylko … tak zwany zaczyn 
… czyli to był zostawiony … zostawiona 
czeńść … ciasta z poprzedniego chleba jakby 
… nie? … nie piekło sie … chlebów … bo-
chenków … z całego ciasta tylko kawałeczek 
sie zostawiało … i późni jak sie zarabiało 
nowe ciasto … to tyn kawałeczek dodawało 
sie do … noweygo ciasta … i to funkcjono-
wało tak jak drożdże … ciasto rosło … na 
naturalnym zaczynie było takie … bez żad-
nych dodatków … ulepszaczy i spulchniaczy 
… i cudowaczy … (Dęby Szlacheckie); no 
winc najpierw tyn zaczyn … czyli … ta czeńś 
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poprzedniego chleba … dodana do porcji 
monki … i wody … która ma być zaczynem 
ciasta obecnego … do tego celu służyła dzie-
ża tak zwana … u  nas przynajmniej tak 
było czyli specjalne naczynie zrobione … 
chyba … z drewna … tak mi sie wydaje … 
mieszało sie to wszyskie składniki ale co 
jeszcze to … nie pamientam … na pewno 
ten kawałek … ciasta z poprzedniego … i na 
pewno monke … i na pewno wode ale co je-
sce to nie wim … tłuszczu na pewno nie … 
to było chyba tylko to … i jak sie to wszysko 
wymiyszało to sie zostawiało do wyrośnień-
cia … jak widać było że ciasto urosło … to 
sie dzieliło na poszczególne bochenki … my 
w piecu chlebowym piekliśmy … to chyba 
zależało od pojemności pieca po prostu … 
my piekliśmy sześ czy siedem takich dużych 
sporawych bochenków … mama jeszcze jak 
podzieliła te … bochenki … te te to całe cia-
sto na bochenki … to chyba smarowała 
czymś na wierzchu … może wodą po prostu 
… i sypała makiem albo mieliśmy jeszcze 
tak zwaną czarnuszke … to som takie na-
sionka czarne … ładnie pachnonce … i tyż 
posypywaliśmy tym … no i te sześ czy sie-
dym bochenków na tej łopacie właśnie … 
wsuwało sie do pieca który był najpirw … 
porzondnie ogrzany czyli najpierw tam sie 
… drewno wsuwało do tego pieca a jak już 
sie to drewno spaliło ten piec sie … nagrzał 
to sie … usuwało to … te spalone drewna … 
żeby w piecu było czysto … i na łopacie wsu-
wało sie bochenki chleba do tego pieca … 
zamykało sie na jakiś czas nie wim jak dłu-
go sie piekło godzine może … nie pamientam 
… no i potem jak już … stwierdziliśmy … 
bazujonc na dotychczasowym doświadcze-
niu że … ten chleb już może być upieczony 
… to sie go na tej łopacie z powrotem wyj-
mowało … no … i taki chleb był … na tyle 
odporny że mama piekła chyba … raz w ty-
godniu … na pewno nie czeńściej … i on … 

nie był stary … on nie czerstwiał … […] on 
zawsze był … zawsze był taki jak … zjadli-
wy krótko mówionc … ani nie pleśniał … no 
… (Dęby Szlacheckie); piec chlebowy … no 
to był … u nas było w tak zwanej sieni … 
wydzielona czeńść … była to jakby taka ko-
mora … wybudowana miendzy … miendzy 
jedną czeńścią domu a drugom była sień … 
i czeńś tej sieni … była wydzielona na ten 
piec chlebowy … były tam dżrzwiczki … do 
wkładania … chleba … i bydź może pod 
tymi dżrzwiczkami do wkładania chleba 
były dżrzwiczki mniejsze do regulowania 
ale tego nie pamientam … no i był porzond-
nie opalony drewnem … i tak jak mówiłam 
jak już sie napaliło w tym … piecu … no 
i miał ujście … do komina … żeby tam ten 
dym był jak sie paliło w tym piecu żeby … 
dym mógł wychodzić przez komin … no 
i paliło sie tak długo aż sie porzondnie na-
grzał do takiej temperatury żeby chleb mógł 
sie upiec … to … już mówie … polegało na 
… na długiej taktyce … bo jakby mi dzisiaj 
przyszło upiec chleb to ja nie wim jak długo 
by sie musiało palić w tym piecu i czy ja 
bym była pewna że to już jez upieczone czy 
nie … ale rodzice jak piekli tyn chleb co ty-
dzień to wreszcie nabyli takiej praktyki że 
wiesz … już wiedzieli … ile tego chleba … ile 
… ile … ile drewna i jak długo … ma ci sie 
to drewno palidź i jak długo sie to tam chleb 
ma piec w tym … piecu … (Dęby Szlachec-
kie); jak sie napaliło [w piecu chlebowym] 
… byliśmy pewni że temperatura jest wy-
starczajonco wysoka … wygarnialiśmy te 
niedopalone … kawałki drewna czy co tam 
jeszcze zostało żeby … piec był czysty … i … 
kładliśmy chleb … aha jeszcze zapomnia-
łam powiedzieć że te bochenki chleba … to 
sie co prawda na łopacie wkładało do pieca 
ale one nie były tak bezpośrednio na tej ło-
pacie … tylko do chleba były sporzondzone 
specjalne koszyczki … i nasze koszyczki były 
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… ze słomy … skrencone tak ładnie … do-
okoła … przeplatane takie koszyczki … 
wielkości bochenka takie dużej miednicy no 
… powiedzmy … i te koszyczki nie wim czy 
były czymś wyścielone czy bezpośrednio do 
tych koszyczków nie pamientam … w każdy 
razie wkładało sie te bochenki te … te … 
czeńś tego ciasta które ma stanowić boche-
nek do tego koszyczka … i z koszyczkami 
wjeżdżały do pieca … [I ten koszyczek się 
nie spalił?] no nie bo tam już … nie paliło 
sie nic … tylko goronco było a od samego go-
ronca to już … (Dęby Szlacheckie); na kola-
cje? … to przeważnie … te … no … kawa 
z mlekim … i chleb z dżżemym to jes najlep-
sze … (Adamin); na kolacje to już tak … 
rozmaicie … tyż była … albo zupa jag jaka 
została … albo … normalnie chleb herbata 
chleb tam smarowany … i herbata czy kawa 
… (Barłogi); u nos to jes chleb … no to te 
przylepki mówilim dupka […] (Police Śred-
nie); na śniadanie najczeńściej … jadano 
żurek … żur żurek … była to … można było 
wkruszyć sobie do tego żurku … chleba … 
można było sobie wkruszyć do tego żuru ka-
szanke ale to już byłao uzależnione od … no 
od kieszeni gospodarza … (Grzegorzew); 
ano żelazko było tak … na dusze … mam 
takom … mam kominek przy kominku jes … 
dusza … albo na wengiel … dżrzewo jak 
w piecach kiedyś chleb piekli … i to wysuwa-
li te te u… wypalone dżrzewa … i rzucało 
sie do tego żelazka … no i sie tam rozgrze-
wał … to mam nawet to na kominku stoi … 
(Rysiny); dla świń można szy… przygoto-
wywać w różnych postaciach żarcie … moż-
na dawać takie wszyskie odpady domowe 
jak sie tam ma … różne sosy chleby … nie-
poczszebne ziemniaki … (Stary Budzisław); 
i wtedy był ser można było kroić plastry so-
bie na chleb posolidź i … i to właśnie taki 
był od… tak … a serwatke no dawniej to 
używano do wypicia … gotowano polewke 

ze serwatki a … w dzisiejszych czasach sie 
tego nie robi … (Stary Budzisław); do duże-
go naczynia … to znaczy nazywano to ko-
panka … sypano monke … zalewano wodom 
… dodawano sól … potem zakwas … za-
gniatano to i formowano … jak ciasto wyro-
sło … formowano bochenki chleba … (Bo-
gusławice); [Piec chlebowy] był duży żeby 
sie pomieściło kilka chlebów … […] z gliny 
… (Dąbie); [Kołacz to] rodzaj chleba … 
(Powiercie); czszeba było mić żurek … żu-
rek … i drożdże do tego … i zaj zagniatało 
sie normalnie … kisiło sie najprzód taki 
za… zarodek … takóm bułke … a potym … 
z ty bułki taki z tegó … co sie zarobiło na 
kiszynie to sie zarabiało chlebek … dopiro 
… to na to … i sie piekło … na drugi dziń 
chleb … sie zarabiało zagnietło sie i sie chle-
by robiło i sie wyruszały i sie piekło wtedy 
… w koszyczki taki jeszczy sie kładło takie 
były specjalne koszyczki … uplecióne takie 
okrongłe i sie zawsze taki … bochynek a póź-
ni to kładliśmy w blache takóm co sie ciasto 
piekło i tez piekliśmy w piecyku bo jag nie 
było pieca … to w taki kuchni sie piekło … 
bo jak … dawni były te kuchnie … teraz to 
już ni[e] ma tych kuchni … (Borki); no 
ciemny [chleb] to ze żytni … niby … to była 
żytnia monka … ze żyta to była … i do tegó 
można dawać było troche pszynny i … i taki 
to był chleb a … (Borki); do przygotowania 
chleba? … no mówiłam ci … jak sie kisi … 
kisiło sie najprzód żurek … na na chleb … 
późni sie zarabiało na bułke takóm … na 
noc … i óno wyrosło … i sie na drugi dziń 
dopiro zarabiało chleb … no … takie były … 
a tera to … no ale tyż zacz… zacier to sie 
nazywa właściwie … wiesz? … to tag jak … 
jak tero piekarze to óni zostowiajóm na nodz 
jakiś taki zacier takóm bułke … i óni z tegó 
rozrobiajóm i  … drożdży dodawajóm … 
i chlebek … a dawni … to my żur kisilim … 
a tera to óni zaciery takie majóm … tak sie 
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nazywa ale jo już tero nie … nie piekłam ile 
lat chleba … mój Jezu! jeszczy byłam młodo 
to piekłam … (Borki); no to w kuchni jak sie 
piekło [chleb] … był taki piedz ubudowany 
z cegieł … kiedyś mył … takóm kuchnie mie-
li … i był piec … a na wirzku kuchnia była 
postawióno … z cegły był … piec … wymu-
rowany … normalny i  zamykany był … 
i podpalało sie dżrzewym … i sie wypalało 
sie chleb wsadzało … dżrzewym sie paliło … 
wypalało … i sie tako … była … haka … 
wygarniało sie i na łopacie sie chleb wsa-
dzało i sie zamykało … taki był … taki piec 
… (Borki); tyko sie piekło co tydziń czy co 
dwa tygodnie n[o] a  chleba sie upiekło 
a dawni duże rodziny były to tak piekli … 
a  teraz to … co dziń możesz mieć świeży 
chlebek … a kiedyś to co tydziń najmni … to 
tag jak cztery bochynki czy ile upiekła … za-
leży na ile ludzi to starczyło czy na cztery 
dni … czy na tydziń i … i znów sie … robili 
dawniejsze ludzie tak … (Borki); potrawy 
[z ziemniaków]? … no różnie placki karto-
flane … kluski przycirane … no rózne … 
i do chleba dodwa… dodawali zimniaki … 
takie gotowane i … i no różnie sie to … to 
korzystało … tłuczone … (Borki).

chlebek – pieszcz., ‘podstawowe pie-
czywo zjadane przez ludzi, w  kształcie 
bochenka’: czszeba było mić żurek … żurek 
… i drożdże do tego … i zaj zagniatało sie 
normalnie … kisiło sie najprzód taki za… 
zarodek … takóm bułke … a potym … z ty 
bułki taki z tegó … co sie zarobiło na kiszy-
nie to sie zarabiało chlebek … dopiro … to 
na to … i sie piekło … na drugi dziń chleb 
… (Borki); no drożdże i zakis sie dawało … 
w barsz tak sie nazywało … sie kisiło i sie 
dawało i z drożdżami sie … mieszało i … 
i sie zagniatało … i soliło sie … i takie były 
no … były ta… chlebek sie … nieraz to i sie 
dawało tyż inne … różnie i na mleku … sie 

i na na … maślance sie robiło chlebek tyż … 
no różnie … (Borki).

chlebowy – ‘przeznaczony na chleb’: 
[Kukiełka] ano to właśnie chyba taka bu-
łeczka z … chleba … z ciasta chlebowego … 
ale nie daje głowy … (Dęby Szlacheckie). 
→ piec chlebowy.

chłodno – ‘tak jak, gdy jest nieco zim-
no’: [Mięso było] kładzione … w  beczki 
… i solone … w beczkach było solone jak 
… nie było jeszcze lodówek … i było gdzieś 
wkopywane albo … gdzie… chowali gdzieś 
w jakichś piwnicach … albo tak żeby było 
chłodno … no … a … bywało tak że były ta-
kie studnie … duże co tam nie były używane 
… a … wiesz … to tam wpuszczali tam było 
chłodno … na takich linach … i w ty wodzie 
… jak w wiadrach czy coź óno se tam stało 
… i mogło być … no … różnie było przedtym 
… no … a teraz to jes … no … co innego … 
(Koło).

chłodny – ‘mający niską temperaturę’: 
zapasy na zime? … no winc można czeńść 
… zapasów zrobić w słoikach … a czeńś … 
bez przerobienia i wtedy trzeba je … zabez-
pieczyć przed wysychaniem … pleśnieniem 
… no to czszeba czszymać w odpowiednich 
warunkach czyli w jakichś … chłodnym po-
mieszczeniu i za dawnych czasów to były 
tak zwane … piwnice … albo specjalne bu-
dynki nieogrzewane … na … niemajonce 
podłogi … żeby produkty zimniaki marchew 
pietruszka te wszyskie korzeniowe takie … 
buraczki czerwone … zeby to wszysko prze-
leżało do wiosny do tak zwanego jeszcze 
przez cały przednówek aż sie urodzom na-
stempne … (Dęby Szlacheckie); (Drzewce).

(chłodzić) – wychłodzić – ‘zmniej-
szyć temperaturę czegoś’: (Witowo).
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chłód – ‘dość niska temperatura’: no 
czszymane było [masło] … w chłodzie … ale 
… jak kiedyś dawno nie było lodówek to … 
kładzóno do wiadra i wpuszczano do studni 
do wody … (Drzewce); babcia miała … taką 
… taką piwnice … wykopanom … w ziemi … 
inaczej to też nazywano takom ziemiankom 
… w której panował zawsze chłód … (Koło).

chochlować – ‘mieszać chochlą’: no 
namoczyło sie we wannie i sie prało na tarze 
… […] tako tara była i rynczno sie chochlo-
wało i mydlyło … (Adamin); na takij tartce 
[prano] … to jes tara sie nazywo … […] to 
tak wyglondało że … tak jakby była … i na 
tym były takie pronżki … wgłembienie i wy-
wyższenie i  to … sie tak tarło ryncami … 
pomydliło sie … bo … kołnierzyki sie prało 
w rencach … a tu zaś tak sie … pomydliło 
i sie na tym tarło … to sie w balie włożyło … 
to było doś duże to wystawało z bali … i sie 
tu otwirało … i w ty wannie sie chochlowało 
… (Barłogi).

chodzić – przychodzić – ‘poruszać 
się na nogach’: chodź krasula! … (Drzew-
ce); [Jak uczono dzieci chodzić?] przedtym 
chodzików nie było … no pieluche podwi-
jałaź i chodziło … wpierw było na pielusze 
… uczyłam tutej … córka … pod te… pod 
piersi … pod te … i z tyłu … to przeważnie 
tak … albo za ronczki i chodziłaś bo kiedyś 
tam nie było tych … (Grzegorzew); [Kura] 
prowadza je [=kurczęta] … gdacze … zbie-
ra różne wiesz … no … pokazuje im jak … 
jak nieraz chodzóm to pokazuje … tu dziobie 
… tam tegó żeby óne chodziły i to robiły co 
ona … (Koło); no kwoka jes … z kurczenta-
mi chodzi … (Rysiny); [Zakładane na nogi] 
skarpety … a za dawnych czasów onuce … 
[…] no … żołnierze w onucach chodzili … 
(Dęby Szlacheckie); manyż? … […] no to jes 
taki … takie koło … z takimy zembatymi … 

takóm … przekładnióm zembatom … nie? … 
i taki duży … drong … i z jedny stróny sie za-
czepia konie i tam jes taki … obczyk … konie 
… i konie i… dookoła chodzom ta przekład-
nia sie obraca i … i napendza maszyne … 
(Goszczędza); i kopaczka była późni wiesz 
… ciongnikowa i dopiro wolko … ja jeszcze 
jak chodziłam na … kopanie graczkom … 
jeszcze sie kopało graczkom … takom jag my 
chodzimy … wykopywać wisz … nieroz na 
obiad kartofl e to takom graczkom … ludzie 
chodziły … w koszyki … kopały … a późni 
no to mówie były już takie konne kopacz-
ki … w kónie sie kopało kopaczkom takom 

… śmigłowom była kopaczka … (Goszczę-
dza); [R1:] manyż … to był … to było takie 
urzondzenie które … koń ciongnył … chodził 
w kółko sobie … […] napyndzał … [R2:] na-
pyndzany tym … napendem owsianym … to 
znaczy sie koniem … [R1:] no … chodził se 
tak w kółko … (Police Średnie); bo my na 
przykład jak bylim tak tyn na tych … jak 
w wojsku chodzilim na … na wykopki … 
to tam nie było koszyków … tam nik koszy-
ka ni mioł tylko mielim wszyscy takie kipy 
właśnie i po dwóch szło na redline … (Police 
Średnie); [R1:] nie tylko kartofl e [trzymano 
w piwnicy] i buraki pastewne zależy co kto 
mioł i warzywa i buraki pastewne i wszysko 
co tam to weszło … [R2:] bimber tyż można 
było schować … [R1:] jak kontrole chodziły 
… [R2:] to bimber do piwnicy … abo apara-
ture … no nie? … (Police Średnie).

chodzik – ‘urządzenie służące do nauki 
chodzenia dzieci’: [Jak uczono dzieci cho-
dzić?] przedtym chodzików nie było … no 
pieluche podwijałaź i chodziło … wpierw 
było na pielusze … uczyłam tutej … córka 
… pod te… pod piersi … pod te … i z tyłu … 
to przeważnie tak … albo za ronczki i cho-
dziłaś bo kiedyś tam nie było tych … (Grze-
gorzew); (Koło); (Tarnówka); ��51.



CIAPKA

35

chory – ‘niedomagający na zdrowiu’: 
kiedyś sie nazywało „Biały Jeleń” mydło … 
[…] szare … tak … i sie nazywało „Biały 
Jeleń” … to był … […] to był … super … już 
nie jes taki jak był kiedyś … bo mój monż 
musi robić duży piany z mydła takiego … 
właśnie tego szarego … bo ma stawy chore 
… no to … już jez inny … ale to „Biały Je-
leń” … i w dalszym ciongu ten „Biały Jeleń” 
… i szare też jeszcze mydło ale przeważnie 
… jes mydło … kiedyś sie myło mydłem … 
(Rysiny).

chryzantyma – ‘roślina ozdobna 
o różnych kolorach i kształtach, kwitnąca 
jesienią, popularna jako przybranie gro-
bów’: astry … pienknie … mamy w ogródku 
… różne kolory … fi olet … czerwony różo-
we białe … ciente … w kształcie chryzan-
tym … bardzo pienkny kolor astr … (Stary 
Budzisław); jakie kwiaty rosły w ogrodzie? 
… za moich lat dziecie… dziecinnych … 
dzieciencych … no to były na pewno piwo-
nie … u mojej babci … jednej drugiej … 
to były szarotki … to były konwalie jakieś 
przebiśniegi tulipany … to były właśnie … 
paprocie leśne … to były … ogrodowe … 
ogrodowe te … powiedz … powiedz … te co 
na … chryzantemy … róże … maciejka … 
co jeszcze? … co jeszcze rosło? … żonkile … 
(Koło).

chrzan – ‘warzywo o  dużych liściach 
i grubym, mięsistym korzeniu, wykorzy-
stywane w postaci tartej, o ostrym smaku 
i zapachu’: a! to masło robione na takóm 
osełke … tak … tak … taka … robiono tak 
… jak było wyglonda…ło jakby półksien-
życ take … takie takie coś z takóm oto… to 
robiono osełke … jeszcze kiedyś dawniej 
dawniej to tam babcie prababcie robiły … 
na liściu chrzanu … kładły takóm osełke 
kładły do koszyczka … i szły do miasta … 

i te osełki miały poukładane w koszyczku … 
takim ładnym w… białym jak kiedyś były 
takie koszyczki … nie takie od zbierania 
ziemniaków … i ludzie w mieście kupowali 
takie osełki … dawniej nie był tak torebek 
foliowych jak teraz tyko … na liściu … je-
den liź od chrzanu umyty przykryty a drugi 
oc spodu położony i tam masełko na tym … 
chrzanie … liś taki zielony ładny … (Stary 
Budzisław).

chrzanowy – ‘pochodzący z chrzanu’: 
[Żeby masło dłużej wytrzymało] ludzie 
w liście chrzanowe ludzie owijali … (Wito-
wo).

chudy – ‘bez tłuszczu lub z  małą za-
wartością tłuszczu’: no salseson kładom … 
w żołóndko … ozorki uszy … chude miynso 
… gotuje sie … kładzie sie … tak aby … aby 
… no … kładzie siem … do … do tego żo-
łondka … i tam … ten … jeszcze rosół żeby 
sie to wszysko wymiyszało i przyciska siem 
… żeby sie spłaszczył … (Rzuchów).

chustka – ‘kawałek tkaniny noszony na 
głowie’: ja pamintam że jak miałam [wszy] 
w szkole bo przecież każdy przechodził no 
teraz już może nie … ale od czasu do czasu 
jeszcze sie o wszawicy słyszy … a … ja … jak 
miałam wszy … w szkole nabyłam od kogoś 
Pam Bóg wie nie wiym … no … każdy zapał 
gdzieś tam w którymś momencie … to … jo 
już byłam w okresie wychowywana kiedy 
był tak zwany anglotoks … wienc mi głowe 
zsypano azotoksem … zawiniento chustkom 
… no i one sie tam miały dusić w tym azo-
toksym … (Dęby Szlacheckie).

ciapka – ‘gęsta, półpłynna masa’: a jesz-
cze my za dawnych czasów robiliśmy dziady 
… dziadoska potrawa … czyli … ziemniaki 
… jak sie dogotowujom to sie sypie do tego 
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porcje monki … i to sie razem z tom monkom 
gotuje i sie robi taka … ciapka ziemniacza-
no-monczna … i to sie skwarkami … okra-
szało … i z kwaśnym mlekim na przykład 
sie to jadło … bardzo dobre … (Dęby Szla-
checkie).

ciastko – ‘słodki wyrób cukierniczy 
składający się z jednej porcji’: (Dąbie).

ciasto – 1. ‘masa powstała ze zmieszania 
mąki i wody lub mleka, niekiedy też droż-
dży, jaj, tłuszczu lub przypraw’: do dużego 
naczynia … to znaczy nazywano to kopan-
ka … sypano monke … zalewano wodom … 
dodawano sól … potem zakwas … zagnia-
tano to i formowano … jak ciasto wyrosło 
… formowano bochenki chleba … (Bogu-
sławice); jag my piekliśmy chleb w  piecu 
chlebowym na wsi … to nie dodawaliśmy 
drożdży tak jak to sie dzieje dzisiaj bo chyba 
sie dzisiaj drożdże dodaje do ciasta tylko … 
tak zwany zaczyn … czyli to był zostawiony 
… zostawiona czeńść … ciasta z poprzed-
niego chleba jakby … nie? … nie piekło sie 
… chlebów … bochenków … z całego ciasta 
tylko kawałeczek sie zostawiało … i późni 
jak sie zarabiało nowe ciasto … to tyn ka-
wałeczek dodawało sie do … noweygo cia-
sta … i to funkcjonowało tak jak drożdże … 
ciasto rosło … na naturalnym zaczynie było 
takie … bez żadnych dodatków … ulepsza-
czy i spulchniaczy … i cudowaczy … (Dęby 
Szlacheckie); [R1:] kamionka no to taka 
była… [R2:] taki garnek … […] kamiónko-
we garki to były takie do ucierania … […] 
no … takie były jak z gliny … jak z czegoś 
… to były takie tego … [R1:] kamiónka … 
garnek taki po prostu … do ucirania no te 
babcie starsze to tak se ucirały tam … tam 
… ciasto na placek czy … [R2:] na serni-
czek … kiedyś w takich garkach nie ucierała 
ani w niczym … tylko musioł być garnek … 

typowo taki jak z gliny … z czegoś … [R1:] 
tero to kupi sobie robota i bzz! … i mo utarte 
a przedtym połke i w ty… (Police Średnie); 
2. ‘wypiek, placek’: [Jabłecznik to] mus jab-
kowy … i ciasto … (Babiak); jabłecznik to 
robiono takie kruche ciasto na to muz jabko-
wy … potem kratke albo kruszonke robiono 
i pieczono … (Stary Budzisław); jabłecznik 
kojarzy mi sie … po prostu z ciastem … na 
kruchym cieście … z jabkami smażonymi … 
po prostu pieczone ciasto … z jabkami … 
(Koło); te te właśnie kurki rajskie … i kogu-
ciki rajskie … różniły sie od takiego ptactwa 
… domowego tym że właśnie te jajeczka 
miały takie … znosiły bardzo małe … ale 
właśnie … były … były bardzo takie zdrowe 
… jajka … jajka ich były bardzo takie żółte 
… ciasta makarony z tych jajek były bardzo 
takie właśnie … wychodziły bardzo takie 
ładne udane … (Koło); no ciasto kruche … 
i na to jabka … tarte na tarce … czy takie 
całe wkładane … to jabłecznik taki jes … 
albo mus jabkowy sie wkłada tez na jabłecz-
nig … niy? … (Rysiny); [Kołacz] okrongły 
… okrongłe ciasto … pieczone głównie na 
wesela … (Bogusławice); jabłecznik? … uo 
luksus … ciasto sie piecze … jabłuszka sie 
ściera … ciasto sie robi kruche … na blaszke 
sie kładzie … jabłuszka sie ściera … prze-
ciska troche bo żeby nie za dużo soku było 
… potem drugom warstwom nakrywa sie cia-
stem … i sie piecze … no … jabłecznik … 
luks … (Grabów); sie zarabiało zagnietło sie 
i sie chleby robiło i sie wyruszały i sie piekło 
wtedy … w koszyczki taki jeszczy sie kładło 
takie były specjalne koszyczki … uplecióne 
takie okrongłe i sie zawsze taki … bochynek 
a późni to kładliśmy w blache takóm co sie 
ciasto piekło i tez piekliśmy w piecyku bo jag 
nie było pieca … to w taki kuchni sie piekło 
… bo jak … dawni były te kuchnie … teraz 
to już ni[e] ma tych kuchni … (Borki); [R1:] 
no … no to [w kuchence] był … popielnik 
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… były ruszta … był blat … na ruszt kła-
dło sie wengiel … były fajery … […] [R2:] 
i kafl e … [R1:] przykrywało sie fajeramy … 
były kafl owe kuchnie … […] był piecyk do 
pieczenia … i w tym wynglowym … piecyku 
sie normalnie piekło ciasta minsa … wszyst-
ko … [R2:] w wynglowy kuchni … (Grze-
gorzew); a kruszonka to jes … i … jak sie 
na przykład weźnie dwadzieścia deko … 
tłuszczu … czy to margaryny czy to smal-
cu … to czszeba wziońś tak samo dwajścia 
deko cukru … i potym dwajścia deko monki 
… i to … ten … margaryne złonczyć z tym 
cukrem … tak zgnieś … i tom monke potem 
… nie ugniatadź na takóm kule … tylko mie-
dzy palcami tak kruszyć … i wtedy wyjdzie 
taki … takie … takie kuleczki wyjdom … i to 
sie nazywa kruszanka … do tego można dać 
zapach na przykład cukier wanieliowy czy 
jaki odrobinke olejku to wtedy jez lepszy za-
pach … posypadź na ciasto … (Stary Budzi-
sław). → kruche ciasto.

cielak – ‘młode krowy, jakiś czas po uro-
dzeniu’: jak krowa sie ocieliła i była siara to 
… sie dawało … ci… cielakowi żeby wypił … 
albo sie … wyssał to z matki z krowy … tom 
siare … a jeżeli było za dużo no to … no to 
sie tam dawało zwierzentom … czy jak były 
… wiesz … kotki czy pieski … (Drzewce); 
[R1:] ciele to jes takie … bardziej młodziut-
kie … [R2:] młodziutkie … zaraz po uocie-
le… ocieleniu a cielak to już taki który już 
co … co już mo może z tydziń … czy ze dwa 
… [R1:] tak … czy nawet … ze dwa miesión-
ce … to jeszcze mówiom cielak … (Witowo); 
��52.

ciele – ‘młode krowy, krótko po uro-
dzeniu’: [R1:] ciele to jes takie … bardziej 
młodziutkie … [R2:] młodziutkie … zaraz 
po uociele… ocieleniu a cielak to już taki 
który już co … co już mo może z tydziń … 

czy ze dwa … [R1:] tak … czy nawet … ze 
dwa miesiónce … to jeszcze mówiom cielak 
… (Witowo); (Drzewce).

cieleńcina – ‘mięso z cielęcia’: ano kieł-
basy sie robi z … minsa świńskigo wołowiny 
… ź cieleńciny z baraniny … mieli sie i po-
daje różne … potrawy … i przyprawia je do 
smaku … (Rzuchów).

(cielić sie) – ocielić sie – ‘o krowie: 
wydać na świat potomstwo’: jak krowa sie 
ocieliła i była siara to … sie dawało … ci… 
cielakowi żeby wypił … albo sie … wyssał to 
z matki z krowy … tom siare … a jeżeli było 
za dużo no to … no to sie tam dawało zwie-
rzentom … czy jak były … wiesz … kotki czy 
pieski … (Drzewce); [R1:] czszeba karmić 
[krowę] … [R2:] dobrze odżywiać … [R1:] 
dobrze odżywiać … no i po prostu wtedy 
kiedy sie ocieli daje mleko trzeba jóm wydoić 
… [R2:] jaka karma … tak… takie i mleko 
też … [R1:] no … czszeba doić żeby miedź 
mleko żeby … korzystać z ni … (Witowo).

ciemny, cimny – 1. ‘mający kolor zbli-
żony do czarnego’: dym … no co to? … 
ciemny ob[ł]ok … nie … to … powstajoncy 
przy paleniu sie wengla … no żar chyba … 
nie im … co to … (Dzierawy); no na łóż-
ku … kładły sie kapy … czy tam kołdry … 
poduszki wyszywane rozmaite tam były 
… a  to lalka była na środku była usta-
wiono … no kiedyś tak było … serwetki 
jakieź ładne bo jak były tam cimne te … 
te te … kapy … nie … kapy nie nazywa-
li ino … [R2:] pokrycia … [R1:] pokrycia 
… o… okrycia pokrycia … (Grzegorzew); 
2. ‘o chlebie: zrobiony z mąki żytniej lub 
razowej’: no ciemny [chleb] to ze żytni … 
niby … to była żytnia monka … ze żyta to 
była … i do tegó można dawać było troche 
pszynny i … i taki to był chleb a … (Borki).
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cieniutki – ‘bardzo cienki’: bo przy sta-
rych ziemniakach no to już jes ta skóra … 
gruba … i  jednocześnie już kiełki majóm 
stare ziemniaki … a młode no to som młode 
maj… jes kruchutka … skórka cieniutka … 
taka bardzo … że to sie mówi … wprost pal-
cem by obrał … a nie poczszeba by było za 
wiele noża … (Tarnówka).

ciepło – przysł., ‘tak jak, gdy temperatura 
jest wysoka’: no żeby ona [kasza] po prostu 
… doszła … żeby zmien… była … mienka … 
no to … to sie po prostu jeszcze zostawia na 
chwile żeby ona … żeby ono to ciepło przeszło 
… (Bogusławice); [Zakładane na nogi] skar-
pety … a za dawnych czasów onuce … […] 
no … żołnierze w onucach chodzili … […] to 
jes … kwadratowy kawałek … fl aneli prze-
ważnie … który w zastempstwie skarpety … 
kładło sie napierw onuce zakładało sie jed-
no drugie i zawijało sie dookoła i kładło sie 
w but … podobno było bardzo … […] bardzo 
ciepło i … i bardzo dobrze sie ni… nie dosta-
wało sie żadnych odgniotków … ni… odpa-
rzeń … nicego … no … (Dęby Szlacheckie).

ciepło – rzecz., ‘wysoka temperatura’: no 
żeby ona [kasza] po prostu … doszła … żeby 
zmien… była … mienka … no to … to sie po 
prostu jeszcze zostawia na chwile żeby ona … 
żeby ono to ciepło przeszło … (Bogusławice).

ciepły – ‘mający wysoką temperaturę’: 
po udojeniu ono [=mleko] jes ciepłe … 
(Drzewce); [Mleko zaraz po udojeniu jest] 
ciepłe … […] z pianóm … (Witowo); pierzy-
na to jes taka kołdra tylko że w środku ma 
pierze … jes on… jes ona robiona … jes ona 
robiona z dartego pierza to kiedyś tam … 
właśnie … jeszcze … zanikło to troszke ale 
kiedyś właśnie gospodynie … zbierały sie … 
darły pierze … i z tego robiły albo właśnie 
poduszki albo pierzyny … pierzyny no takie 

… dosyć cie… bardzo ciepłe były … (Koło); 
robiono żur tak że … no taki gliniany dzba-
nek … w tym glinianym dzbanku rzucało 
sie … wsypywało sie na… na takom ciepłom 
wode … niegoroncom nietego … tylko taka 
letnia woda … sypało sie monke żytniom tro-
szeczke pszennej … no i tak to było … kisło 
… wyrobiło sie … oczywiście czszea było 
roszczepać koziołkiem i … i żeby to … dwa 
czy czszy dni postało … i wtedy był … wtedy 
był żur właśnie do … do tego żeby potem go-
tować go … czy na zalewajke czy na żur … 
to żurek … no to już to właśnie … był żurek 
swój … nie kupowałam go nigdy jak teraz 
sie kupuje … (Tarnówka); albo można było 
jak sie mał… małom iloś świni miało dwa 
czszy św… prosieanta były od małego to sie 
… mały taki … miał pojemnik … kocieł sie 
nazywał taki pojemnik … i sie tam sypało 
dwa czszy koszyki ziemniaków … parowa-
ło sie codziennie … i te ciepłe ziemniakami 
tam dolewało sie wode pasze … i dawało 
sie … świniom … (Stary Budzisław); ciepła 
odzież … (Bogusławice).

cimny → ciemny.

cinki – ‘płaski, mający niewielki przekrój 
poprzeczny’: [R1:] poduszeczkom [przykry-
wało się dziecko w kołysce] … [R2:] po-
duszkom … takom cinkom pierzynkom prze-
ważnie … (Grzegorzew); z przodu [wozu] 
zawsze był tyłek taki … zrobiony … cińciej-
szy … a z tyłu był jeszcze roz taki gruby bo 
… mocniejszy był zawsze … bo z tyłu no to 
zawsze może … ktoś sie uderzyć czy coś to 
zawsze był silniejszy … taki pamintóm … 
(Goszczędza).

cip cip! – ‘okrzyk wydawany, by przywo-
łać kury i kurczęta’: moja babcia zawsze 
wołała cip cip cip cip cip cip… (Koło); (Ba-
biak).
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cipcza! – ‘okrzyk wydawany, by przywo-
łać kury i kurczęta’: (Grabów).

ciu ciu ciu! – okrzyk wydawany, by 
przywołać kury i kurczęta’: (Stary Budzi-
sław); (Koło); (Rysiny).

ciuch – 1. ‘ubranie’: no brudne ubrania 
… no jak jes? … ale mam … ale jes brud-
nych tych … ciuch do prania … no brudne 
… no to sie mówiło brudne bo jak sie ina-
czej mówiło … (Rysiny); no ta balia była … 
nie? … i była ta pralka rynczna taka … no 
sie namyndliło tam te te … ciuchy … późni 
sie płucza… płukało jak i w ty chwili … sie 
wiyszało … (Rysiny); 2. ‘stare, podniszczo-
ne ubranie’: stare ciuchy … (Barłogi).

ciumlać – ‘ssać’: jak tego to brali znowu 
cukier kładli w kawałek szmatki … w gaze 
… no i  … dziecko … zwiliżyli wodóm … 
no i tak sało ciumlało … i ciumlało … taki 
o ciumla … (Tarnówka).

cosnek, czosnek – ‘roślina o charakte-
rystycznym zapachu i ostrym smaku, ze-
brana w główki, wykorzystywana w kuch-
ni’: to zależy wszystko od fachowca … jak 
fachowiedz robi … od rodzaju dżrzewa od 
… wendzenia … czy wiencej czy mniej … 
[…] no … wendzynie … od tego rodzaju 
dżrzewa … i tam musi być sól cosnek przy-
prawami … no żeby … smakowało … (Rzu-
chów); [Na rosół] no to … w ugotowanom 
wode … wrzucamy mięso … no spora iloź 
miensa żeby to było … smakiem … solimy 
… dodajemy … wszyskie warzywa … mar-
chew pietruszka … marchwi nie za dużo bo 
beńdzie słodki … i różowy … ale pietruszka 
seler por … liść laurowy ziele angielskie … 
czosnek … ze dwa zómbki czosku … no i oso-
li sie … i sie gotuje … (Tarnówka); kiełbase 
[jak się robi?] … no to … pokroi sie mienso 

… potem sie doprawia różnymi przyprawa-
mi … zostawia sie je na drugi dzień … żeby 
ono tak doszło troche takim zapachem tych 
przypraw … i na drugi dzień … włancza sie 
maszynke albo takom zwykłom … krenconom 
albo na p… prond … i sie kreńciło … potem 
sie wyra… przyprawiało i pieprz i sól i tam 
… różne jeszcze czosnek … wymieszano do-
brze to mienso … (Stary Budzisław).

cudowacz – ‘udziwnienie, coś niepo-
trzebnego’: jag my piekliśmy chleb w piecu 
chlebowym na wsi … to nie dodawaliśmy 
drożdży tak jak to sie dzieje dzisiaj bo chyba 
sie dzisiaj drożdże dodaje do ciasta tylko … 
tak zwany zaczyn … czyli to był zostawiony 
… zostawiona czeńść … ciasta z poprzed-
niego chleba jakby … nie? … nie piekło sie 
… chlebów … bochenków … z całego ciasta 
tylko kawałeczek sie zostawiało … i późni 
jak sie zarabiało nowe ciasto … to tyn ka-
wałeczek dodawało sie do … noweygo cia-
sta … i to funkcjonowało tak jak drożdże … 
ciasto rosło … na naturalnym zaczynie było 
takie … bez żadnych dodatków … ulepsza-
czy i spulchniaczy … i cudowaczy … (Dęby 
Szlacheckie).

cukier, krukier – ‘słodka, sypka przy-
prawa’: no czarnina to jes zupa która za-
wiera krew kaczki … czsz… jak sie zabijało 
kaczke to sie upuszczało … krew do słojka 
… gdzie najpierw czsza było do tego słoika 
nalać … wode sól ocet … a potym podstawić 
pod zarżnintom kaczke słoik … krew nale-
ciała … no … jak sie … mięsko ugotowało 
z wodą w garku to sie wlewało takom wła-
śnie zaklepke jeszcze sie robiło … do tej krwi 
dodawało sie monki … dodaje sie monki … 
i takom zaklepke wlewa sie do garka z mien-
sem i wodom … sypie sie cukier … dodaje 
sie jeszcze octu żeby zupka była słodko-kwa-
śna … podaje sie to z kluskami krojonymi 
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albo z kluskami przecieranymi … (Grzego-
rzew); mojda … […] to było … materiał … 
w … cukier sypałaź w materiał zawionzane 
było i kładłaś do buzi i jak ssoł [dzieciak] 
… bo słodkie było i spokojny był … no … 
to mojde to nazywali … (Grzegorzew); my-
śle że smoczek [dawano dziecku] ale też … 
tak też mi sie kojarzy właśnie jak dawniej 
ktoś mi mówił … że dawało sie … coś słod-
kiego krukier [cukier] zawinienty w jakomś 
takom szmatke … takom oczywiście czystom 
… i dziecko to ssało … tak … właśnie jak nie 
było jeszcze smoczka no bo też smoczki no 
to … gu… som gumowe czy teraz s-ilikono-
we … (Koło); jak tego to brali znowu cukier 
kładli w kawałek szmatki … w gaze … no 
i … dziecko … zwiliżyli wodóm … no i tak 
sało ciumlało … i ciumlało … taki o cium-
la … (Tarnówka); a kruszonka to jes … i … 
jak sie na przykład weźnie dwadzieścia deko 
… tłuszczu … czy to margaryny czy to smal-
cu … to czszeba wziońś tak samo dwajścia 
deko cukru … i potym dwajścia deko monki 
… i to … ten … margaryne złonczyć z tym 
cukrem … tak zgnieś … i tom monke potem 
… nie ugniatadź na takóm kule … tylko mie-
dzy palcami tak kruszyć … i wtedy wyjdzie 
taki … takie … takie kuleczki wyjdom … i to 
sie nazywa kruszanka … do tego można 
dać zapach na przykład cukier wanieliowy 
czy jaki odrobinke olejku to wtedy jez lep-
szy zapach … posypadź na ciasto … (Stary 
Budzisław); dawniej … no to najczeńściej 
gotowano muchomory w mleku … wywar 
wlewano do … małych naczyń … i gdzieś 
ustawiano … z boku … posypywano to cu-
krem … no muchy to wiadomo że do cukru 
idóm i … i przylatywały do … do tych na-
czyń i sie topiły po prostu w tym wywarze 
… (Bogusławice); [R1:] a u tych … tam za 
ojczyznom jag jo byłym robić to mieli takóm 
normalnie haczke [do buraków] tylko była 
nie tag na dół … była normalnie w poziomie 

… i takie były pałonki dwa … i jag jom prze-
ciąłeś to liście zostawały w tych pałonkach 
… i odżrzucołeś … na przykład szedłeś to 
nie robiłeź jedny redliny tylko z jedny stróny 
wózka miołeś czszy z drugi czszy … szedłeś 
środkim … wszyskie liście ukłodołeś na ty… 
[R2:] tasak … tasak tyż był … to był taki 
długi nóż … ale … z tegó co jo pamintóm to 
były takie na kiju … tyż … noże … […] wy-
rwało sie z zimi … tasakim sie obciło i … 
liście na bok … a to na kupe … nie? … a te 
co już mieli … no na cukier zakontraktowa-
ne … no to oni już musieli niży obcinać … 
[R1:] niży obcinali no i zbirali te liście na 
kiszonki … (Police Średnie).

cyganka – ‘niezidentyfi kowana roślina 
ozdobna’: w domu … przeważnie pelargo-
nie … paprotki … […] przeważnie te pelar-
gonie paprocie najwiency było … i cyganki 
pozywajonc kwiaty dawniejsze … (Rysiny).

cynteczka – zdr., ‘drobne, podłużne 
wgłębienie’: [R1:] osełka … […] no tak 
gdzieś … [R2:] no takie małe kostki masła 
… [R1:] koski masła i to robili … wisz … 
w te … tam .. w takie … kopystkóm jak wy-
robiali to robili takie … ładne cynteczki zaś 
to uowijali … [R3:] dwudziestopińciodeka… 
dekowe porcje to sóm … [R1:] ćwiartki … 
[R2:] w gaze owijali … [R1:] w gaze czy tam 
… [R2:] pergamin … (Felicjanów).

czarna zupa – ‘zupa z  krwi kaczki’: 
[Zupa z  krwi kaczki] no to jes czarnina 
… albo mówiom czarna zupa … (Barłogi); 
��53.

czarnina – ‘zupa z krwi kaczki’: a kluski 
normalne … sie krojone do ni[j] [=czarniny] 
podaje … a jóm sie zaklepuje … tom krwiom 
… i w to … wody sie leje do ty krwi mónki 
kładzie sie łyżke … i sie zaklepuje … i wy-
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chodzi czarnina … z ty krwi … (Adamin); 
[Na obiad jadano] no zupe … rosół na przy-
kład … czarnine … no i drugie danie było 
mienso ziemniaki … (Barłogi); [A czarninę 
to się robi tak jak rosół z kaczki?] tak … tyl-
ko potym sie przyklepie … tom krwiom z tej 
kaczki … robi sie zaprawe takom i sie to za-
ciongnie … i do smaku sie doprawia octem 
pieprzem a … a do rosołu to już sie octu 
nie daje … (Barłogi); [Zupa z krwi kaczki] 
no to jes czarnina … albo mówiom czarna 
zupa … (Barłogi); [Do czarniny] najlepsze 
som przecierane [kluski] … mówiom żelazne 
… rozmaicie na to mówiom ale przecierane 
z ziemniaków takie … […] no i ziemniaki 
sie … struże czsze na tartce … i potem sie 
sypie monke sól … wymiesza sie i na gotu-
joncom wode sie wrzuca w garnek … i  sie 
gotuje … (Barłogi); no czarnina to jes zupa 
która zawiera krew kaczki … czsz… jak sie 
zabijało kaczke to sie upuszczało … krew 
do słojka … gdzie najpierw czsza było do 
tego słoika nalać … wode sól ocet … a po-
tym podstawić pod zarżnintom kaczke słoik 
… krew naleciała … no … jak sie … mięsko 
ugotowało z wodą w garku to sie wlewało 
takom właśnie zaklepke jeszcze sie robiło … 
do tej krwi dodawało sie monki … dodaje 
sie monki … i takom zaklepke wlewa sie do 
garka z miensem i wodom … sypie sie cukier 
… dodaje sie jeszcze octu żeby zupka była 
słodko-kwaśna … podaje sie to z kluskami 
krojonymi albo z kluskami przecieranymi 
… (Grzegorzew); [Poza piórami z kaczki 
ma się też …] no mienso krew na zupe … na 
czarnine … (Kłodawa); teraz to wymyślunki 
som różne … a przedtem to było … grochów-
ke tak samo sie gotowało … teraz czarnine 
… no czarnine sie kaczke zabijało … krew 
sie spuszczało … no i była ta czarnina cała 
… nie? … też sie zaprawiaa woda z… z tym 
… sie lało wode do krwi … monka … roz-
rabiało sie i sie zalewało ten wywar z rosó 

… z tej kaczki co sie ugotował tyn rosół … 
(Rysiny); to czarnina … […] sie wygotuje 
minso … jes to rosół … kładzie sie bardzo 
dużo … warzyw … marchew pietruszke se-
ler pore … jak sie to ugotuje … i jak … krew 
jes to spuszczane z kaczki … troche octu sie 
dolewa … i wode sie wlewa … i te… monki 
… i to sie … tom czarnine zaprawia … i sie 
je wiencej z ziemniakami … kiedyś to były 
… przecierane kluski … przecirane a w tej 
chwili sie mówi … ziemniaczane … a kiedyś 
przycirane … bo … […] tak … przecierane 
te kluski były … (Rysiny); [R1:] [Gotuje się 
zupy] ogórkowom … kapuśniak … grocho-
wom … szczawiowom … buraczkowom … 
biały barszczyk … żurek … [R2:] grocho-
wa … [R1:] już … [R3:] prażuchy … [R1:] 
o! prażuchy … z kwaszonom kapustom … 
kluski przycirane z czarninom … (Grzego-
rzew); o z geńsi przyda… bardzo sie przy… 
można było o! … kre… udka … te pałki 
kreńcidź na mielone … piersi robidź na ko-
tlety … gotować z rej… szyjki tam podrobów 
… czarnine takóm zupe … która bardzo jes 
… a… kul… kurturalna … w naszy Polsce 
bardzo … ludzie uważajom czarnine … no 
i pier… mienso geńsie bardzo zdrowe jes … 
(Stary Budzisław); ��53.

czarnuszka – ‘roślina o czarnych, aro-
matycznych nasionach wykorzystywanych 
jako dodatek do pieczywa’: jak widać było 
że ciasto [na chleb] urosło … to sie dzieli-
ło na poszczególne bochenki … my w piecu 
chlebowym piekliśmy … to chyba zależało 
od pojemności pieca po prostu … my pie-
kliśmy sześ czy siedem takich dużych spora-
wych bochenków … mama jeszcze jak po-
dzieliła te … bochenki … te te to całe ciasto 
na bochenki … to chyba smarowała czymś 
na wierzchu … może wodą po prostu … 
i sypała makiem albo mieliśmy jeszcze tak 
zwaną czarnuszke … to som takie nasionka 
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czarne … ładnie pachnonce … i tyż posypy-
waliśmy tym … (Dęby Szlacheckie).

czarny, czorny – ‘będący koloru węgla 
kamiennego’: jak widać było że ciasto [na 
chleb] urosło … to sie dzieliło na poszcze-
gólne bochenki … my w piecu chlebowym 
piekliśmy … to chyba zależało od pojemno-
ści pieca po prostu … my piekliśmy sześ czy 
siedem takich dużych sporawych bochen-
ków … mama jeszcze jak podzieliła te … 
bochenki … te te to całe ciasto na bochenki 
… to chyba smarowała czymś na wierzchu 
… może wodą po prostu … i sypała makiem 
albo mieliśmy jeszcze tak zwaną czarnusz-
ke … to som takie nasionka czarne … ładnie 
pachnonce … i tyż posypywaliśmy tym … 
(Dęby Szlacheckie); pojechaam do dziadka 
… to nabyłam wszów jag jechałam do dómu 
to miałam pełno wszów … bo tam u ty pani 
tak było że [j]ak … miałam czarnóm suknie 
to nawy… tu my wyszła … wyszły … tak sie 
spłoszyłam że … gdzieś szłam to myślałam 
że już wsza na mnie siedzi … takie było to 
życie … kiedyź … ludzie nieczyste to mieli 
… kiedyź a … jedno od drugigó sie zaraziło 
tyż … (Borki); [Co to jest: borówka?] [R1:] 
no tyż taki krzok … jak … jak podobny coś 
do jagód … ino winkszo troche … [R2:] no 
czorn[e] … (Felicjanów); [Owoce leśne] no 
to som takie … maliny poziomki … czarne 
jagody … borówki … (Rzuchów). → czar-
na zupa.

czepać, czszepać, trzepać – rosz-
czepać, roszczszepać – ‘poruszać 
czymś energicznie, by coś rozprowadzić’: 
taki jest … jak gdyby tłuczek … na takim 
kołeczku … na takim dronżku … i tak czsze-
ba czszepać … nie? … i to masełko sie z ty 
śmietany zrobi … (Drzewce); [R1:] [Kie-
rzynka jest] taka jak … jak mała beczusz-
ka … i miała jeszcze taki … [R2:] z drewna 

ta… z  takich klepek dżewianych … […] 
i taka taka … jak kanka … [R1:] stożkowa-
ta … […] taka bardziej stożkowata … i tu 
miała … […] [R1:] w  środku taki ubijok 
… [R2:] tłuczek sie nazywoł … […] i sie … 
wlało śmietane do te… do ty beczułki i tym 
tłuczkim sie tak długo po… czszepało że aż 
sie zrobiło masło … (Witowo); robiono żur 
tak że … no taki gliniany dzbanek … w tym 
glinianym dzbanku rzucało sie … wsypywa-
ło sie na… na takom ciepłom wode … niego-
roncom nietego … tylko taka letnia woda … 
sypało sie monke żytniom troszeczke pszennej 
… no i tak to było … kisło … wyrobiło sie … 
oczywiście czszea było roszczepać koziołkiem 
i … i żeby to … dwa czy czszy dni postało … 
i wtedy był … wtedy był żur właśnie do … do 
tego żeby potem gotować go … czy na zale-
wajke czy na żur … to żurek … no to już to 
właśnie … był żurek swój … nie kupowałam 
go nigdy jak teraz sie kupuje … (Tarnówka); 
[R1:] upuszczano [krew świni] … żgano no-
żem do … do tentnicy … [R2:] no i czea było 
miyszać … czszepaczkóm … […] [R1:] czszea 
było mieszać … [R2:] mieszać … [R3:] czsze-
paczkom … czepać … szybko czszepać … 
żeby już … [R2:] żeby wystygło … [R1:] 
czszepaczkóm lub koziołkim … (Felicjanów); 
żeby zabezpieczyć krew przed krzepnieńciem 
w celach dalszej przeróbki no to czea było … 
dosypać soli i czszepadź aż krew nie wysty-
gnie … (Koło); czszeba je [=świeże pokosy] 
dobrze było … roszczszepać żeby … wyschła 
ta trawa … (Nowe Budki).

czerstwieć – ‘o  chlebie: tracić świe-
żość’: i taki chleb był … na tyle odporny że 
mama piekła chyba … raz w tygodniu … na 
pewno nie czeńściej … i on … nie był stary 
… on nie czerstwiał … […] on zawsze był 
… zawsze był taki jak … zjadliwy krótko 
mówionc … ani nie pleśniał … no … (Dęby 
Szlacheckie).



CZSZEĆ, TRZEĆ

43

czerwony, czerwóny – ‘będący kolo-
ru krwi’: [Co to jest: borówka?] to jes czer-
wóno jagoda … (Babiak); borówka … […] 
owoc podobny do jagody … tylko czerwony 
… (Koło); była wsypa … to sie nazywało 
wsypa … czerwóno … tako żeby nie prze-
puszczała pirzao … pirze były darte … kacze 
lub gyńsie … i potym … w tom poszwe żeś … 
w tom wsype żeś … wkładała zaszywała … 
i powłoke sie na to ubirało … poduszki tak 
samo … no … wymiary tam były takie a nie 
inne … no uosimdziesión na dziewińdzie-
siónt … siedemdziesión na siedemdziesiónt 
każdy mioł swojom … (Grzegorzew); to sie 
z tych suszonych … owoców robiło polewki 
… tak … no … i potym takie jeszcze było 
nawet że … jak … na tóm … ze susz… do 
suszonych … jak sie kisiło … kapuste ukisiło 
… i occedzało jom sie do … gotowania na 
bigos … to … ten kwas … zasyp… zalewa-
ło sie znowu … zasypywało sie znowu te … 
suszone owoce … gotowało sie … buraczek 
czerwony … do tego … listek laurowy … i to 
właśnie to wszysko zagotowało … postało 
jedyn dzień … i było luksus do picia … było 
zdrowotne … nig nie kupował witamin bo 
… w tym było witaminy … (Tarnówka); pe-
lasie to som kwiaty ogródkowe … pienknie 
kwitnom od wiosny … usadza sie je wiosnom 
i kwitnom do późnej jesieni … […] różne 
kolory majom … różowe białe czerwone … 
spuszczajonce kwiaty … o prostych odygach 
stojonce … (Stary Budzisław); kokoszka nie 
ma jeszcze takiego … upierzenia os… duże-
go … i nie ma takiego … jak sie nazywa … 
grzebień na głowie … a [j]ak taki jes duży 
czerwony już taki … grzebień na głowie 
to już wyglonda kura która niesie jajka … 
a kokoszka ma takie … bardzo niziutki ten 
grzebyszczek przy skórze przy … od dzióbka 
wyrośnienty … (Stary Budzisław); piec chle-
bowy był … budowany głównie z czerwonej 
cegły … miał duże palenisko na które … do 

którego wkładano drewno i podpalano … 
(Bogusławice); zapasy na zime? … no winc 
można czeńść … zapasów zrobić w słoikach 
… a czeńś … bez przerobienia i wtedy trze-
ba je … zabezpieczyć przed wysychaniem 
… pleśnieniem … no to czszeba czszymać 
w odpowiednich warunkach czyli w jakichś 
… chłodnym pomieszczeniu i za dawnych 
czasów to były tak zwane … piwnice … 
albo specjalne budynki nieogrzewane … 
na… niemajonce podłogi … żeby produkty 
zimniaki marchew pietruszka te wszyskie 
korzeniowe takie … buraczki czerwone … 
zeby to wszysko przeleżało do wiosny do tak 
zwanego jeszcze przez cały przednówek aż 
sie urodzom nastempne … (Dęby Szlachec-
kie). → baszcz czerwony.

czerwóny → czerwony.

czorny → czarny.

czosnek → cosnek.

czszeć, trzeć – ‘naciskając, przesuwać 
coś po czymś’: z wanny położyłam łacha 
na tarze … i tam pomydliłam … i tarłam 
… tako tara była renczno … na ty tarze … 
(Adamin); na takij tartce [prano] … to jes 
tara sie nazywo … […] to tak wyglondało 
że … tak jakby była … i na tym były takie 
pronżki … wgłembienie i wywyższenie i to 
… sie tak tarło ryncami … pomydliło sie … 
bo … kołnierzyki sie prało w rencach … a tu 
zaś tak sie … pomydliło i sie na tym tarło … 
to sie w balie włożyło … to było doś duże to 
wystawało z bali … i sie tu otwirało … i w ty 
wannie sie chochlowało … (Barłogi); [Do 
czarniny] najlepsze som przecierane [klu-
ski] … mówiom żelazne … rozmaicie na to 
mówiom ale przecierane z ziemniaków takie 
… […] no i ziemniaki sie … struże czsze na 
tartce … i potem sie sypie monke sól … wy-
miesza sie i na gotujoncom wode sie wrzuca 
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w garnek … i sie gotuje … (Barłogi); no na 
tarce tak sie … tarło … (Kłodawa); no cia-
sto kruche … i na to jabka … tarte na tarce 
… czy takie całe wkładane … to jabłecznik 
taki jes … albo mus jabkowy sie wkłada tez 
na jabłecznig … niy? … (Rysiny); to była 
z marchewkóm … kapusta na zime ubijano 
była … i troche soli … i z różnymy … i lu-
dzie … i listki sie rzucało takie te zapacho-
we … niektórzy to z marchwióm sie tarło 
marchew i sie wsypywało … i naet buraki 
cukrowe kładli do kiszynio tyż to były bar-
dzo dobre kiedyś kapusta … […] jak sie na-
zywała kapusta? … kwaszono kapusta sie 
nazywaa … (Borki); praska … a jag nie to 
tartka … co sie tarło … i praska jes do wyci-
skanio zimniaków … i sit… je jes ten duślak 
jes wszysko jez różne rzeczy sóm … (Borki).

czszepaczka – ‘narzędzie kuchenne 
do ubijania lub rozmącania płynów’: [R1:] 
upuszczano [krew świni] … żgano nożem do 
… do tentnicy … [R2:] no i czea było miyszać 
… czszepaczkóm … […] [R1:] czszea było 
mieszać … [R2:] mieszać … [R3:] czszepacz-
kom … czepać … szybko czszepać … żeby już 
… [R2:] żeby wystygło … [R1:] czszepacz-
kóm lub koziołkim … [R3:] koziołkim … 
[R1:] koziołki rob… mieli … czszepaczków 
nie było … no … (Felicjanów); nawarka to 
jes tak … woda sie gotuje … wsypuje sie do 
niej monke pszennom … i potem … czsze-
paczkom sie roszczszepuje na tej wodzie go-
towanej … i właśnie wychodzi taka … taka 
ta zupa … taka worka … tak … zaprawia sie 
mlekiem i to dawniej było bardzo … spoży-
wane … w dzisiejszych czasach sie nie robi 
takich zup … (Stary Budzisław); ��8.

czszepać → czepać.

czszewia, trzewia – ‘narządy we-
wnętrzne człowieka lub zwierzęcia’: trze-

wia … (Koło); czea [kurę] zabić … oskubać 
… czszewia wyciongnońć fl aki to wszystko … 
(Koło).

czszykrotka – ‘bylina o płożących się 
pędach i  jajowatych, niekiedy barwnych 
liściach’: [W domu hodowano] pelargonie 
paprocie … czszykrotki … (Koło).

czysto – ‘tak jak, gdy nie ma brudu’: 
pokarmy przygotowuje sie … no na pewno 
w kuchni … czszeba umyć rence … żeby było 
wszysko w porzondku i czysto … no i tyle … 
(Grzegorzew); no i te sześ czy siedym bo-
chenków na tej łopacie właśnie … wsuwało 
sie do pieca który był najpirw … porzondnie 
ogrzany czyli najpierw tam sie … drewno 
wsuwało do tego pieca a jak już sie to drew-
no spaliło ten piec sie … nagrzał to sie … 
usuwało to … te spalone drewna … żeby 
w piecu było czysto … i na łopacie wsuwało 
sie bochenki chleba do tego pieca … (Dęby 
Szlacheckie); czszea było pryskać zawsze 
żeby much nie było i czysto żeby było … tag 
jag u nos to muchów nie było … mało kiedy 
były muchy … (Borki).

czysty – ‘pozbawiony brudu’: [Żeby 
usunąć mydło z  pranej bielizny należy 
ją] kilka razy wy… spłukać … wypłukać 
w wodzie czystej … (Rysiny); [Dobre mle-
ko] no jag jes … mleko tłuste … i czyste … 
(Drzewce); masło sie wybirało a maślanka 
zostawaa… masło sie wybirało … były ta-
kie donice … przeważnie … i w tóm doni-
ce sie wybirało masło no i sie wyjęło … czy 
… wodom … przepłukiwało żeby już tóm 
maślanke oddzielić żeby było czyste ładne 
masełko … (Witowo); myśle że smoczek 
[dawano dziecku] ale też … tak też mi sie 
kojarzy właśnie jak dawniej ktoś mi mówił 
… że dawało sie … coś słodkiego krukier 
[cukier] zawinienty w jakomś takom szmatke 
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… takom oczywiście czystom … i dziecko to 
ssało … tak … właśnie jak nie było jeszcze 
smoczka no bo też smoczki no to … gu… som 
gumowe czy teraz s-ilikonowe … (Koło); 
dojenie krowy w dzisiejszych czasach dojom 
maszyny … dawniej … to czsza było wziońś 
… ścierke … umyć krowie wymie żeby nie 
było to to wymie brudne od piasku czy … 
nawet … ubrudzone … tag od obornika czy 
jag leżała na brudnej ściółce … czsza było 
wyczszyć to wymie … no i wtedy czyste wia-
derko rence obtarte umyte … po … po tym 
umyciu tej krowy … i wtedy siadało sie pod 
tom krowe … (Stary Budzisław); na długim 
kiju haczkom wygarniano cały … popiół 
… i piec [chlebowy] potem żeby był czysty 
czyszczono jeszcze szczotkom … (Bogusła-
wice); jak sie napaliło [w  piecu chlebo-
wym] … byliśmy pewni że temperatura jest 
wystarczajonco wysoka … wygarnialiśmy te 
niedopalone … kawałki drewna czy co tam 
jeszcze zostało żeby … piec był czysty … i … 
kładliśmy chleb … (Dęby Szlacheckie); po-
jechaam do dziadka … to nabyłam wszów 
jag jechałam do dómu to miałam pełno 
wszów … bo tam u ty pani tak było że [j]ak 
… miałam czarnóm suknie to nawy… tu my 
wyszła … wyszły … tak sie spłoszyłam że 
… gdzieś szłam to myślałam że już wsza na 
mnie siedzi … takie było to życie … kiedyź 
… ludzie nieczyste to mieli … kiedyź a … 
jedno od drugigó sie zaraziło tyż … (Borki); 
(Adamin); (Barłogi); (Grzegorzew).

czyścić – doczyścić – oczyścić – 
szczyścić – wyczyścić – ‘pozbyć się 
zabrudzeń’: kiełbase [jak się robi?] … no to 
… pokroi sie mienso … potem sie doprawia 
różnymi przyprawami … zostawia sie je na 
drugi dzień … żeby ono tak doszło troche ta-
kim zapachem tych przypraw … i na drugi 
dzień … włancza sie maszynke albo takom 
zwykłom … krenconom albo na p… prond … 

i sie kreńciło … potem sie wyra… przypra-
wiało i pieprz i sól i tam … różne jeszcze 
czosnek … wymieszano dobrze to mienso 
… mielone … no i ustawiało sie maszynke 
… wkładało sie taki lej … i naciongało sie 
na te jel… lej jelita … które były wyczysz-
czone … i … kreńciło sie tom maszynkom … 
to mienso sie … wkładało do tej maszynki 
a tym lejem wychodziło to mienso … i robiło 
sie albo długóm kiełbaske takóm po dwaeścia 
centymetrów … albo jak sie kciało takie kró-
ciutkie … małe kiełbaski sie … co kawałek 
zawinęło … fl ak … i wtedy wychodziły małe 
okrongłe kiełbaski … (Stary Budzisław); 
[Trzeba] pokroić kure … umydź mienso … 
i wrzucić wtedy dopiyro … zabić … no oczy-
ścić … z piór … (Stary Budzisław); na dłu-
gim kiju haczkom wygarniano cały … popiół 
… i piec [chlebowy] potem żeby był czysty 
czyszczono jeszcze szczotkom … (Bogusła-
wice); [Co należy zrobić z wnętrznościami 
wyjętymi ze świni?] oczyścidź i wykorzystać 
do wyrobu … (Koło); czszeba to [=wnętrz-
ności świni] … wyczyści[ć] dobrze czyścić 
… w soli wodzie … żeby … nie miały za-
pachu … (Rzuchów); ucina sie [kurze] … 
łeb … oparza … skubie … opala … czyści 
i ćwiartkuje … (Rzuchów); no to sie je [=na-
czynia] czyści tym płynym sie myje … czyści 
… ścirkóm wyciro i … sóm ładne … (Ada-
min); wyprać … wyczyścić … (Barłogi); wy-
prać szczyścić … (Grzegorzew); kiedyś to … 
naczynia czyścili … moja mama bo one to 
były cienżkie … to na szmatke brała popiół 
… nie? … i wyszorowaa porzonnie … prze-
ważnie na Wielkano[c] i Boże Narodzenie 
… […] kiedyś popiołem czyścili bo nie było 
tych płynów … nie było takich pas[t] … ni? 
… jedyne pasty były co pamientam do ronk 
… takie … nie? … i mydło … a naczynia nie 
było … tyko … mama moja po… popiołem 
zawsze … tam leko popiół tam wzięła … i … 
i sie czyściło … […] bo kiedyś to nie było ta-
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ki[ch] kolorowych … tyko były takie fajne 
miedziane te garnki … to-ak sie doczyściło 
… a przeważnie na Wielkano[c] … a póź-
nij jeszcze taki miała słonine … i po tym … 
i jeszcze … porzonnie je tak żeby tak ładnie 
świeciły sie te garnki … to tag jak do dziś 
pamientam … (Rysiny); [R1:] stary pług to 
złom … [R2:] to czszea wyminidź lemiesz 
bo lemiesz najpryndzy sie … r-za … no … 
a tam reszte no to możno oczyścidź odrdze-
wiaczym … tam reszte cieci [=części] a pu 
[=pług] … lemiesz czszea wymienić żeby 
był naoszczszony i … i orał … (Dąbrowa); 
odwiać [ziarno] … od plewy oczyścić … 
(Prucheniec); [R1:] sposobów było kilka za-
leży jak tam … jakie było dojście do piwnicy 
bo niktórzy prosto z woza zrzucali [ziem-
niaki] gablami niktórzy sobie robili takie 
… […] takie koryto było … [R2:] loda … 
[…] jo to miołem lode i … i od… normal-
nie … od sieczki … [R1:] no sie wstawiało 
do ty … no tam do dziury gdzie wpadywa-
ły i z woza prosto sobie leciały … ale nie … 
ni[e] tak specjalnie właściwie lody … co-ne 
były na spodzie były te druty że óny jeszcze 
wyczyściły sie wszyskie z piosku obleciały … 
z tych … z tych brudów różnych … (Police 
Średnie); [Podkuwanie konia] no sie oczy-

ści … najpirw … i kowal to robił … prze-
ważnie kowale robiły … no bo nig inny tyko 
kowal … nie? … robił podkowe … wziół na 
miare … zrobić … miara do … do każdygó 
kónia była in… inna podkowa … (Koło).

czyściutki – ‘bardzo czysty’: zimóm sie 
darło to pierze na drobniejsze … czszeba 
było je przesiać przez przetak … przez takie 
sitko zwane przetakiem … i … czyściutkie 
wtedy było … bo tak to … z tego odsiania 
… z tego przetaka … no to tam wtedy było 
brudu tego wszystkiego no bo jednak ptaki 
latają różnie … różnie wszysko sie przycze-
piło … (Tarnówka).

ćwiartka – ‘czwarta część czegoś lub ja-
kiejś miary, np. kilograma, litra itd.’: [R1:] 
osełka … […] no tak gdzieś … [R2:] no ta-
kie małe kostki masła … [R1:] koski masła 
i to robili … wisz … w te … tam … w takie 
… kopystkóm jak wyrobiali to robili takie 
… ładne cynteczki zaś to uowijali … [R3:] 
dwudziestopińciodeka… dekowe porcje to 
sóm … [R1:] ćwiartki … [R2:] w gaze owijali 
… [R1:] w gaze czy tam … [R2:] pergamin 
… (Felicjanów); pótusza albo ćwiartki … 
(Koło); (Babiak); (Rzuchów).
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daktyl – ‘owoc egzotyczny, w Polsce do-
stępny przede wszystkim w postaci suszo-
nej, o brązowej skórce i słodkim miąższu’: 
(Powiercie).

damski – ‘przeznaczony dla kobiet’: moż-
na podzielić na odzież … damskom menskom 
dzieciencom … jest bielizna … jest odzież 
letnia zimowa … spodnie swetry kurtki … 
(Bogusławice).

danie – ‘potrawa’: no obiad jes z dwóch 
dań … (Barłogi); danie obiadowe? … […] 
no no … dajmy na to … jag jak … przedtym 
przeważnie gotowali grochówke … to … 
kiedyś sie rzuciło kawałek tam … jakiegoś 
tam minsa … czy przeważnie jakieś kostke 
… ziemniaki … warzywa … wrzucało sie do 
tego … wywaru … z tego ro… bo to wywar 
taki sie zrobił … kiedyź nie było tych przy-
praw … tylko sie soliło pieprzyło … i na to 
sie … ten … tom kasze czy ten groch … no 
i ziemniaki … (Rysiny). → drugie danie.

darcie – ‘oddzielanie części pierza przy-
datnej do sporządzania pierzyn itp. od czę-
ści do tego celu nieprzydatnych’: wyrywa-
nie pi… no to … darcie pierza to jes … nie 
… wyrywanie jes co inne … i darcie jes co 
inne … no skubanie … skubanie od kaczki 
… (Rysiny).

dawać – ‘o  krowie: dostarczać mleka’: 
[R1:] niektóra krowa dawała takie gorzka-
we mleko nie wszyskie krowy … [R2:] zależy 

co jadła … […] mleko zależało … smak za-
leżał od jedzynia … [R1:] ale mleko krowie 
to przeważnie dobre było … [R2:] słodkie … 
no … (Witowo).

dawno – ‘tak, jak działo się coś lub wyglą-
dało dużą ilość czasu temu’: dawni to była 
nie na cióngniki tyko na kónie były kosiarki 
i takie … żniwowe były tyż co … takie sie… 
siedzioł faced na … na takim siedzyniu … 
i takim sie … kijim uodgarnioł na garści kie-
dyś dawni … i tak było … […] a tam jedyn 
kierowca jechoł w kónia … dawni tak było 
… a późni były cióngniki no to już były inne 
maszyny … (Borki); a mienso [z zabitej świ-
ni] rozkładane na takich połow… stoły pro-
wizoryczne na takich deskach … były te stoły 
… i to mienso kładziono a potem rozbierano 
tam … osobno słonine osobno żeberka osob-
no nogi … głowe … no i … z tego przerabia-
no albo kaszanke albo kiełbase mielono … 
albo zostawiano mienso do spożywania … 
i dawniej nie były zamrażalki to były mien-
sa gotowane w słoikach … przechowywane 
w słoikach żeby … były do spożywania … 
a dziś to już sóm zamrażalki … lodówki to 
to mienso jes przechowywane w innej pozy-
cji … (Stary Budzisław); a! to masło robio-
ne na takóm osełke … tak … tak … taka … 
robiono tak … jak było wyglonda…ło jakby 
półksienżyc take … takie takie coś z takóm 
oto… to robiono osełke … jeszcze kiedyś 
dawniej dawniej to tam babcie prababcie 
robiły … na liściu chrzanu … kładły takóm 

D
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osełke kładły do koszyczka … i szły do mia-
sta … i te osełki miały poukładane w ko-
szyczku … takim ładnym w… białym jak 
kiedyś były takie koszyczki … nie takie od 
zbierania ziemniaków … i ludzie w mieście 
kupowali takie osełki … dawniej nie był tak 
torebek foliowych jak teraz tyko … na liściu 
… jeden liź od chrzanu umyty przykryty 
a drugi oc spodu położony i tam masełko na 
tym … chrzanie … liś taki zielony ładny … 
(Stary Budzisław); dojenie krowy w dzisiej-
szych czasach dojom maszyny … dawniej … 
to czsza było wziońś … ścierke … umyć kro-
wie wymie żeby nie było to to wymie brudne 
od piasku czy … nawet … ubrudzone … tag 
od obornika czy jag leżała na brudnej ściół-
ce … czsza było wyczszyć to wymie … no 
i wtedy czyste wiaderko rence obtarte umyte 
… po … po tym umyciu tej krowy … i wtedy 
siadało sie pod tom krowe … naciskało sie na 
te … wymie na te d… no dydki tak dawno 
było mówione n[o] [t]ak … i za te … cion-

gło sie tak … po … po dwa … jed… raz od 
przodu raz od tyłu … no i wtedy na… jak sie 
naciskało leciało mleko … no i sie zdoiło do 
końca … i odchodziło sie od krowy … tak … 
a dzisiaj som dojarki i maszyny właśnia takie 
dojom … krowy … ludzie na wsi nie chowa-
jom już krów … mało kiedy kto ma jednóm 
krowe … (Stary Budzisław); a wierzeje no 
to … dwuskrzydłowa brama … zbita z de-
sek … no to też ta[k] jak wrota ino kiedyś sie 
nazy… kiedyź mówiono na wrota wierzeje 
… kiedyś dawniej dawniej … (Osiek Mały); 
dawniej to … w dawnych czasach to siali … 
tak zwany … żyto czy pszenice … czekaj jak 
to sie nazywało? … no … monka … orkisz 
… orkisz … który dzisiaj … jes bardzo zale-
cany … w żywieniu człowieka … (Pruche-
niec); [R1:] [Kopanie ziemniaków] dawno 
… najpierw było graczkóm … to był taki … 
czszy … takie … oszczsza na trzanku drew-
nianym to była graczka … późni była … no 

późni to była kopaczka … tylko najpierw 
były te kopaczki jeszcze takie te wirnik … 
jak to to możno wirnikowe nazwać czy jak 
sie to nazywa … [R2:] konnowirnikowe … 
[R1:] wirnikowe … późni były kopaczki … 
elewatorowe … i późni były kómbajny … i to 
już wszysko … cało historia … (Police Śred-
nie); dawnij dawnij to kosili jeszcze dawno 
dawno to sierpami późni nastały kosy i kosi-
li kosami … (Grzegorzew).

dawny – ‘taki, który istniał dużą ilość 
czasu temu’: w  domu … przeważnie pe-
largonie … paprotki … […] przeważnie 
te pelargonie paprocie najwiency było … 
i cyganki pozywajonc kwiaty dawniejsze … 
(Rysiny); zapasy na zime? … no winc moż-
na czeńść … zapasów zrobić w słoikach … 
a  czeńś … bez przerobienia i wtedy trze-
ba je … zabezpieczyć przed wysychaniem 
… pleśnieniem … no to czszeba czszymać 
w odpowiednich warunkach czyli w jakichś 
… chłodnym pomieszczeniu i za dawnych 
czasów to były tak zwane … piwnice … 
albo specjalne budynki nieogrzewane … 
na … niemajonce podłogi … żeby produk-
ty zimniaki marchew pietruszka te wszyskie 
korzeniowe takie … buraczki czerwone … 
zeby to wszysko przeleżało do wiosny do tak 
zwanego jeszcze przez cały przednówek aż 
sie urodzom nastempne … no … (Dęby Szla-
checkie); no przede wszystkim [uprawiano] 
… ziemniaki kapuste … ogórki bo to było 
na zime konieczne … wszyscy mieli … no 
i na pewno … te te … marchew pietruszke 
… o! groch jeszcze był … wszystkie odmiany 
… pamintam że był … i fasola i groch zie-
lony … i taki ten gruby bób czy jak sie tam 
to nazywa … dynie … natomias nie było na 
pewno tych … takich jak dzisiaj tam tych 
kabaczków wszyskich … rzodkiewki też nie 
pamientam żeby u nas była … nawet chyba 
nie wim czy sałaty … sioliśmy … raczej ta-
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kie … z dawnych czasów … tradycyjne … 
(Dęby Szlacheckie); a jeszcze my za daw-
nych czasów robiliśmy dziady … dziadoska 
potrawa … czyli … ziemniaki … jak sie do-
gotowujom to sie sypie do tego porcje monki 
… i to sie razem z tom monkom gotuje i sie 
robi taka … ciapka ziemniaczano-moncz-
na … i  to sie skwarkami … okraszało … 
i z kwaśnym mlekim na przykład sie to ja-
dło … bardzo dobre … (Dęby Szlacheckie); 
[W piecu] no musiało być wypalóny dobrze 
… żeby było tako temperatura żeby sie chleb 
upik … ale tylko dżrzewym sie wypalało i … 
i potym sie piekło … a tero no to sie piecze 
w piecykach … elektrycznych tero … chleby 
… dawniejsze to takie były mody że czsze-
ba polić było … a tero to chleb ile razy na 
blasze to sie piekło … w takim tym jak … 
jak placki sie piecze … w ty blasze … taki 
… (Borki); dawny tyb maszyny no to była 
… […] która kosi to była … uo Jezus! … tu 
chodziła i kosiła no … nie … kosiar… ma-
szyna kosiarka tako chyba była do zbiranio 
zbóż … co óna wiónzała snopki i kosiła … 
i na gaście takie rozkładała … tak była … 
(Borki); świniobicie w dawniejszych cza-
sach było inne … dzisiej to jez nowoczesnoź 
maszyny zabijajom albo rzeżnie tam prze-
rabiajom i to … sie zawozi oczszymuje sie 
gotowy wyrób … a dzi… dawniej to … sie 
brało rzeżnika … zabijało sie … takiego … 
takom świnie … potem jom sie kładło na ta-
kich deskach … grzało sie wode goroncom … 
jom tom wodom polewano … tam w małych 
ilościach takim garnczkiem … i zeskroby-
wano tom sierś z niej … potem sie jom ob-
mywało … i zam… na taki[ch] powrozach 
powieszało pod … wysokie pomieszczenie 
gdzie to tam … była zabijana ta sztuka … 
no i potem … rozpołowiono mienso na pół 
… wywo… wyjmowano wnenczności … i te 
wnenczności jak ktoś chciał no to tam so-
bie wyczyścił i … wykorzystał … a jag nie 

to były zakopywane … a mienso rozkłada-
ne na takich połow… stoły prowizoryczne 
na takich deskach … były te stoły … i  to 
mienso kładziono a potem rozbierano tam 
… osobno słonine osobno żeberka osobno 
nogi … głowe … no i … z tego przerabia-
no albo kaszanke albo kiełbase mielono … 
albo zostawiano mienso do spożywania … 
i dawniej nie były zamrażalki to były mien-
sa gotowane w słoikach … przechowywane 
w słoikach żeby … były do spożywania … 
a dziś to już sóm zamrażalki … lodówki to to 
mienso jes przechowywane w innej pozycji 
… (Stary Budzisław); wcześniej cep … po-
tem maszyny … na konie … które kieratem 
ciongły … a maszyna była na … na takim 
… metalowym drongu podłonczona na mufy 
… i to sie obracała i sie wrzucało takom … 
my mamy maszyne takom jeszcze dawnom 
przedwojennom ale u kogoź u ludzi jest … 
groch ostatnio młócili … tom maszynom … 
to sie nie kruszył … bo w innych maszynach 
sie kruszył groch … tak … (Prucheniec).

dbać – ‘troszczyć się o coś’: no pierzyna 
… pierzyna to najpierw czszeba było uhodo-
wać … sporą ilość … czy kaczek … czy geń-
si … czy jag mniejsza iloś kaczek czy geńsi 
no to sie jom składało te pierze z dwóch lad 
jeszcze czszeba było o nie dbać żeby sie nie 
wkreńciły mole … bo jak sie … mole wkreń-
ciły no to było wtedy kurzu nie z tej ziemi 
i zniszczone pierze … (Tarnówka).

dekielek – ‘przykrycie czegoś’: [R1:] no 
taki jak … dekielek był … [R2:] podchlyb… 
podchlybek czy jakoś to nazywali … […] czy 
przyklibek … tak jakoś to nazywali … (Wi-
towo); ��7.

dekoracja – ‘ozdoba’: poduszeczki … to 
jasieczki małe były na dekoracje … na łóżku 
… (Dzierawy).
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dekorować – ‘ozdabiać’: by[ł]y te kufry 
te skrzynie to takie właśnie były posagowe 
właśnie … dziewczyna dostawała w posa-
gu takóm skrzynie … no to tak że one tak 
były ładnie tam dekorowane na… kwiaty … 
wzory kwiatów … y to właśnie było … to to 
wiano swoje właśnie … z tej skrzyni miała 
… ten swój posag w tej skrzyni sie jej mieścił 
… (Tarnówka).

delikatnie – ‘tak, jak trzeba obchodzić 
się z czymś kruchym’: i te cegiełki [z torfu] 
zostały … te cegiełki potem tak … przy sło-
neczku ładnym … słońca to piekły wtedy 
nie tag jak dzisiaj … tylko skromne słońce 
mamy … bo pierw to było słońce … tak że 
czszy dni i to słoń… to już czszeba było tom 
cegłe … cegiełke tom torfe przewrócidź na 
drugóm strone bo ona już … podeschła … 
i ją delikatnie … no i tak … to była na drugi 
dzień przerzucona … no … a na … znowu 
zrobiło sie dzień przerwy … i znowu w ta-
kie koziołki sie je stawiało … dwie … w te 
strone … dwie w te strone … i to takie … 
(Tarnówka).

delikatny – ‘odznaczający się kruchą 
budową’: geńsie pióra som sztywne białe … 
a kacze … kacze też som białe i szare … i som 
delikatniejsze … (Rzuchów); takie prosto-
kont… prostokontna taka … taka malut… 
kołderka … wypełniona gombkom puchem 
czy jakimś takim innym delikatnym mate… 
mate… takim … wypełnieniem … i zawija-
ło sie w to … po prostu tak … no umiejentnie 
w nie dziecko bo to czszeba też umieć zam… 
za… zawinońć dziecko w becik … (Koło).

dla jaj – ‘dla żartu’: [R1:] […] jak tero 
byłym w któryś dziń w sklepie … normalnie 
… kamiń był w tym … w tych kartofl ach … 
[R2:] nie no … no przecież … kómbajn prze-
leciał … z kómbajnu z taśmy ktoź nie zebroł 

koo tego to przecież wiadomo że polecioł 
do ziem… [R1:] a jo jag jo zaro … kaminia 
wisz tego w rynke wziąłym do kierownicki 
… jo mówie co to za odmiana? … dla jaj … 
nie? … […] [R2:] nie no przecież jak z kóm-
bajnu nie wybierzeż ryncznie to óny … bo 
niktóre wisz niktóre letóm na bok … [R1:] 
ale taki był normalnie … podłużny jag jak 
zim… [R2:] no ja wim … kształtym był taki 
sam no to … [R1:] niczym sie nie różnił … 
od … tylko że po prostu wagóm … nie? … jak 
wziąłym w renke mówie no co kaminie? … 
no … (Police Średnie).

długi – ‘mający znaczny wymiar wzdłuż’: 
żeby nie fruwały … bo geńsi potrafi ły fruwać 
… i gospodynia … gospodynie celowo wy-
ciongały geńsiom … te długie pióra ze skrzy-
deł … tak zwane lotki … żeby one nie fru-
wały … żeby właśnie nie uciekały z zagrody 
… (Koło); [Gęsie pióra] no białe i długie … 
puszysty … (Rysiny); na długim kiju hacz-
kom wygarniano cały … popiół … i  piec 
[chlebowy] potem żeby był czysty czysz-
czono jeszcze szczotkom … (Bogusławice); 
szatkownica ale te szatkownice były … chy-
ba różne … my mieliśmy takom na korbke 
… takom jak maszynke do minsa mnij wincej 
… ale były też takie szatkownice które … 
które … wyglondały jak deska … w którom 
było wmontowane ostrze … i to już był takie 
unowocześnione … dlatego że jak sie głów-
ke położyło na takie długie ostrze to szyb-
ciutko ciach ciach ciach ciach … i kapusta 
leciaa do … do … pojimnika … do którego 
tam potem były … do… dodawane różne 
dodatki … i wkładana do beczki … (Dęby 
Szlacheckie); becik to był taki ma… taki … 
córka … taki był szyroki mnij wincy … no 
ile? … z pół metra? … no może sześdziesión 
cyntometrów … a długi z met coś … tak że 
jak dziecioka położyłaś … wisz na tego to … 
tom drugóm czyńściom żeś przykryła … i były 
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takie … […] troczki do zawionzanio żeby 
dzieciok … no … ani sie nie wykopoł ani 
nic … (Grzegorzew); becik to była długa … 
długa poduszka … no ja wiem ile ona mogła 
mieć? … ponad półtora metra … no tak … 
no bo to żeby dziecko spało … i znowu je 
przykryć tutej […] … no i poszewke miało 
… (Tarnówka); bażant to je… ma bardzo 
pienkne upierzenia pióra w ogonie … bar-
dzo kulturarne … z długim … długim takim 
ogonem … bażant jes takie … ptak dziki … 
no … mało przechowywane w  gospodar-
stwach wiencyj tag na … na luzie jes wycho-
wywany … w samotności … (Stary Budzi-
sław); [R1:] dwa takie zemby mo … i ćsionek 
… i sie ściongło … [R2:] no to jes hak … no 
i hak … [R1:] widły sóm prosto … a hak to 
jes tak … [R2:] a hak jes taki długi … i też 
czszonek jes dżrzewiany i tego … [R1:] no 
… i sie ściongo … [R2:] sie ścióngo z woza na 
tego … jak sie wywozi … (Dąbrowa); widły 
… składajom sie z drzewa … oraz metalowej 
końcówki … z długimi lekko zakrzywiony-
mi … do przodu zembami … (Osiek Mały); 
[Podczas kopania torfu] co używano? … 
no używano … szpadli sztychów … sztych 
to jes taki wonski długi szpadel … i teraz … 
używano jescze form … (Prucheniec); [Wi-
dły do podawania snopków] długie widły 
o dwóch zembach … (Sobótka); hakało sie 
[ziemniaki] graczkom rencznom … no sa-
dziło sie renkom … kopało … te … dziabało 
… redliło sie w konia … redłym … takim 
… i późni sie … te … hakało graczkom … 
takom … na kiju długim … haczkom takom 

… jak mamy tero do pylynia na tym małym 
tylko to była na długim kiju na stojonco … 
sie hakało … (Goszczędza); były nożyki do 
ścinanio liści [buraków] … na takim dłu-
gim czszonku i sie szło … i ciach ciach ciach 
… (Goszczędza); [R1:] do roźciongania 
wozu to kawałek rury … [R2:] to rozwora 
to była tako pod spodym … pomindzy … to 

był taki łoncznik pomindzy tyłym … tylnióm 
uośkóm a przednióm … no … [R1:] a ogólnie 
rzecz bioronc to ta rozwora służyła do tego 
… ta[k] jak siano sie jechało wozić … [R2:] 
można było roźciongać tyn wóz po prostu na 
dłuższy i tego … [R1:] to sie roźciongło go 
… zakładało sie takie … drongi do siana … 
(Police Średnie); (Dąbie).

dno – ‘dolna ścianka naczynia’: [Jak się 
sprawdza, czy jajko jest świeże?] jajko opa-
da na dno … na dno garka z wodóm … […] 
a jajko które jes nieświeże po prostu wypły-
wa na wierzch … ono pływa … po prostu … 
(Koło).

dobry – 1. ‘taki, jak należy’: dobra dójka 
… (Drzewce); [R1:] od ogrzania … od mle-
ka [zależał smak sera] … [R2:] jak było do-
brze ogrzany to sie dobrze zrobił ser … [R1:] 
nie zawsze sie udoł … [R2:] nie był taki 
kaszkowaty … tylko był dobry ser … (Wito-
wo); [R1:] niektórzy … marchew przeważ-
nie dokłodali [do masła] … żeby było żółte 
… [R2:] no … marchewke … albo było … 
był taki barwniczek też … [R1:] nie nie nie 
wim … ale właśnie mówili że sok z marchwi 
jak bo … bo nie z każdego mleka sie robiło 
żółte masło … [R2:] tak tak … [R1:] a jak 
… a żółte masło było pokupniejsze … [R2:] 
pokupniejsze … miało lepszy po… [R1:] po-
pyt … (Witowo); tu nie poczszeba oglondać 
czy miensko jes mienkie czy jak tego tylko już 
ten zapach … z tego rosołu właśnie nam … 
mówi że to już jes to dobre na stół … (Tar-
nówka); był [popiół] z torfy … czy ż dżrze-
wa … no to był dobrym nawozem na pole 
… (Tarnówka); do wendzenia śliwka mó-
wiom … olszyna … olcha … dobra jes … do 
do wendzenia … brzoza … bo … jabłonka 
jeszcze … że to taki ma specyciczny zapah 
i … i dlatego takie dżrzewa dawniej używa-
li … a teraz som takie środki wendzenia … 
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w zakładach … (Stary Budzisław); kołacz to 
chyba jes lepsze ciasto mi sie kołacz kojarzy 
z ciastym takim weselnym … z dodatkami 
z rodzynkami nie wim co tam sie dodawa-
ło ale w każdym razie nie był to zwykły … 
taki codzinny chleb tylko jakiś ciasto lepsze 
… (Dęby Szlacheckie); 2. ‘smaczny’: a jesz-
cze my za dawnych czasów robiliśmy dziady 
… dziadoska potrawa … czyli … ziemniaki 
… jak sie dogotowujom to sie sypie do tego 
porcje monki … i to sie razem z tom monkom 
gotuje i sie robi taka … ciapka ziemniacza-
no-monczna … i to sie skwarkami … okra-
szało … i z kwaśnym mlekim na przykład 
sie to jadło … bardzo dobre … (Dęby Szla-
checkie); [R1:] niektóra krowa dawała takie 
gorzkawe mleko nie wszyskie krowy … [R2:] 
zależy co jadła … […] mleko zależało … 
smak zależał od jedzynia … [R1:] ale mle-
ko krowie to przeważnie dobre było … [R2:] 
słodkie … no … (Witowo); [R1:] na na-
szym terenie to nie byo … my mieszkamy tu 
w środkowej … Polsce … to nie ma … owiec 
… żeby owcze … kóz … [R2:] czasym ktoś 
… czasem ktoś z koziego mleka tyż zrobił … 
ser … [R1:] ale przeważnie było z krów … 
[…] [R2:] ale tam … Sz[…]owa co miała 
kozy to robiła ze swojego mleka … [R1:] no 
tag robili … ale to tam wiesz … mało kto 
… [R2:] mówiła że dobre było … (Wito-
wo); no kury … kury sie got… hoduje żeby 
… na … na dobry rosół … żeby niosły jajka 
… żeby był pożytek z nich … (Rzuchów); 
zupa jarzynowa … zupa ogórkowa … jes to 
zupa kwaskowa … kapuśniak też jes zupom 
kwaskowom … kalafi orowa jes bardzo dobra 
zupa jes to zupa … smag ma łagodny i słod-
kawy … (Grzegorzew).

dobrze – ‘tak, jak należy’: żeby mieć 
śmietane mleko czszeba schło… dobrze 
schłodzić … (Drzewce); [R1:] od ogrzania 
… od mleka [zależał smak sera] … [R2:] jak 

było dobrze ogrzany to sie dobrze zrobił ser 
… [R1:] nie zawsze sie udoł … [R2:] nie był 
taki kaszkowaty … tylko był dobry ser … 
(Witowo).

doczyścić → czyścić.

dodać – ‘dołożyć coś do czegoś’: ja gotuje 
rosół z kurczaka … czyli najważniejsze tak 
… woda … woda … zimna woda … na-
stempnie … nastem… nastempnie wkładam 
pokrojonego umytego kurczaka … i na wol-
nym ogniu sobie go gotuje … jag już właśnie 
doj… dojdziemy do tego momentu gdzie 
mamy te burzyny czy szumowiny zbieramy 
to … ja to zbieram łyżkom albo jakomś takom 
łyż… som takie specjalne łyżki cedzakowe … 
i jag już ładnie mam tutaj te … bez bez tych 
burzyn ten … tom wode w zasadzie wtedy 
jeszcze … to wtedy dodaje warzywa … czyli 
… całom całom włoszczyzne … najważniej-
sze jes żeby było dużo zielonego … czyli … 
czyli załóżmy … ten … seler … przepraszam 
… seler … por … pietruszka … i wtedy też 
cały czas na wolnym ogniu sobie robimy … 
no do momentu jag już no … widzimy że 
jes ugotowane … (Koło); [Na rosół] no to 
… w ugotowanom wode … wrzucamy mięso 
… no spora iloź miensa żeby to było … sma-
kiem … solimy … dodajemy … wszyskie wa-
rzywa … marchew pietruszka … marchwi 
nie za dużo bo beńdzie słodki … i różowy … 
ale pietruszka seler por … liść laurowy ziele 
angielskie … czosnek … ze dwa zómbki czo-
sku … no i osoli sie … i sie gotuje … (Tar-
nówka).

dodatek – ‘to, co się dokłada do ele-
mentów podstawowych’: szatkownica ale 
te szatkownice były … chyba różne … my 
mieliśmy takom na korbke … takom jak ma-
szynke do minsa mnij wincej … ale były też 
takie szatkownice które … które … wyglon-
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dały jak deska … w którom było wmontowa-
ne ostrze … i to już był takie unowocześnio-
ne … dlatego że jak sie główke położyło na 
takie długie ostrze to szybciutko ciach ciach 
ciach ciach … i kapusta leciaa do … do … 
pojimnika … do którego tam potem były … 
do… dodawane różne dodatki … i wkła-
dana do beczki … (Dęby Szlacheckie); no 
ugniecone [ziemniaki] albo pire może … 
ale pire to już jes z dodatkami chyba … no 
ugniecióne tak … (Dęby Szlacheckie).

dodawać – ‘dokładać coś do czegoś’: do 
dużego naczynia … to znaczy nazywano 
to kopanka … sypano monke … zalewano 
wodom … dodawano sól … potem zakwas 
… zagniatano to i formowano … jak cia-
sto wyrosło … formowano bochenki chleba 
… (Bogusławice); jag my piekliśmy chleb 
w piecu chlebowym na wsi … to nie doda-
waliśmy drożdży tak jak to sie dzieje dzisiaj 
bo chyba sie dzisiaj drożdże dodaje do cia-
sta tylko … tak zwany zaczyn … czyli to był 
zostawiony … zostawiona czeńść … ciasta 
z poprzedniego chleba jakby … nie? … nie 
piekło sie … chlebów … bochenków … z ca-
łego ciasta tylko kawałeczek sie zostawiało 
… i późni jak sie zarabiało nowe ciasto … to 
tyn kawałeczek dodawało sie do … noweygo 
ciasta … i to funkcjonowało tak jak droż-
dże … ciasto rosło … na naturalnym zaczy-
nie było takie … bez żadnych dodatków … 
ulepszaczy i spulchniaczy … i cudowaczy … 
(Dęby Szlacheckie).

dogotowywać – ‘zbliżać się do stanu 
ugotowania (gdy potrawa przestaje być już 
surowa)’: a jeszcze my za dawnych czasów 
robiliśmy dziady … dziadoska potrawa … 
czyli … ziemniaki … jak sie dogotowujom 
to sie sypie do tego porcje monki … i to sie 
razem z tom monkom gotuje i sie robi taka 
… ciapka ziemniaczano-monczna … i  to 

sie skwarkami … okraszało … i z kwaśnym 
mlekim na przykład sie to jadło … bardzo 
dobre … (Dęby Szlacheckie).

doić – wydoić – zdoić – ‘pozyski-
wać mleko od samicy niektórych zwierząt, 
np. krowy’: [R1:] czszeba karmić [krowę] 
… [R2:] dobrze odżywiać … [R1:] dobrze 
odżywiać … no i po prostu wtedy kiedy sie 
ocieli daje mleko trzeba jóm wydoić … [R2:] 
jaka karma … tak… takie i mleko też … 
[R1:] no … czszeba doić żeby miedź mleko 
żeby … korzystać z ni … (Witowo); [R1:] no 
… mówi sie kozie mleko czy owcze mleko … 
[R2:] ale … w nasych stronach to … kozy … 
kóz … bardzo mało jes … kozów i … a owiec 
to nik nie … [R1:] nik nie doił … nigdy … 
(Witowo); [R1:] były takie … sie nazywały 
odciongaczki … to … tak … tak wyglondały 
… [R2:] to była taka … taka kaneczka … 
i było takie okieneczko na boku … [R1:] 
szklane … [R2:] i sie tam wlewało mleko … 
wpuszczało sie do studni bońdź gdzieś tam 
do zimnej wody … i sie mówili … […] wybi-
ja sie śmietana … przeważnie jag na noc … 
krowy sie na wieczór wydoiło to na noc do 
rana to sie wyb… wysto… wybiła śmietana 
… było widać … [R1:] ustała sie śmietana 
… wyszła na wierzch … [R2:] było widać … 
w tym okieneczku było widać ile jest śmieta-
ny wiync albo sie zebrało wazówkóm … albo 
sie spuściło taki kranik był … [R1:] albo był 
taki kureczek … taki kurek odkrencany że … 
[…] [R1:] tu zlatywało mleko a późni już 
jak uchodziło to śmietana … bo na wierzku 
śmietana była to zostawała … (Witowo); no 
za te sutki … no … czy ciongnie czy naci-
sko zależy jak kto doi … jo to naciskałam 
… (Witowo); dojenie krowy w dzisiejszych 
czasach dojom maszyny … dawniej … to 
czsza było wziońś … ścierke … umyć krowie 
wymie żeby nie było to to wymie brudne od 
piasku czy … nawet … ubrudzone … tag od 
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obornika czy jag leżała na brudnej ściółce 
… czsza było wyczszyć to wymie … no i wte-
dy czyste wiaderko rence obtarte umyte … 
po … po tym umyciu tej krowy … i wtedy 
siadało sie pod tom krowe … naciskało sie 
na te … wymie na te d… no dydki tak daw-
no było mówione n[o] [t]ak … i za te … 
ciongło sie tak … po … po dwa … jed… raz 
od przodu raz od tyłu … no i wtedy na… jak 
sie naciskało leciało mleko … no i sie zdoiło 
do końca … i odchodziło sie od krowy … tak 
… a dzisiaj som dojarki i maszyny właśnia 
takie dojom … krowy … ludzie na wsi nie 
chowajom już krów … mało kiedy kto ma 
jednóm krowe … (Stary Budzisław).

doinie, dojenie – ‘pozyskiwanie mleka 
od samicy niektórych zwierząt, np. krowy’: 
[R1:] no to zależało przeważnie takie były 
dziecińciolitrowe … wiaderka … nie … nie-
cynkowane tylko emaliowane … takie no 
… [R2:] emaliowane … co to były do krów 
doinio … [R1:] dużo ludzi miało cynko-
we bo dlatego że … sie nie odbiło … a jak 
krowa czasym krowa kopła … tyż bywało 
że krowa kopła … [R2:] a jak! … [R1:] ta-
kie które było poemaliowane to sie odbiło 
i późni dziura sie robiła … to … dużo ludzi 
w cynkowe doiło … (Witowo); dojenie kro-
wy w dzisiejszych czasach dojom maszyny … 
dawniej … to czsza było wziońś … ścierke 
… umyć krowie wymie żeby nie było to to 
wymie brudne od piasku czy … nawet … 
ubrudzone … tag od obornika czy jag leżała 
na brudnej ściółce … czsza było wyczszyć to 
wymie … no i wtedy czyste wiaderko rence 
obtarte umyte … po … po tym umyciu tej 
krowy … i wtedy siadało sie pod tom krowe 
… naciskało sie na te … wymie na te d… no 
dydki tak dawno było mówione n[o] [t]ak 
… i za te … ciongło sie tak … po … po dwa 
… jed… raz od przodu raz od tyłu … no 
i wtedy na… jak sie naciskało leciało mleko 

… no i sie zdoiło do końca … i odchodziło 
sie od krowy … tak … a dzisiaj som dojar-
ki i maszyny właśnia takie dojom … krowy 
… ludzie na wsi nie chowajom już krów … 
mało kiedy kto ma jednóm krowe … (Stary 
Budzisław).

dojarka – 1. ‘kobieta dojąca krowę’: 
(Drzewce); (Witowo); 2. ‘maszyna dojąca 
krowę’: dojenie krowy w dzisiejszych cza-
sach dojom maszyny … dawniej … to czsza 
było wziońś … ścierke … umyć krowie wy-
mie żeby nie było to to wymie brudne od 
piasku czy … nawet … ubrudzone … tag od 
obornika czy jag leżała na brudnej ściółce 
… czsza było wyczszyć to wymie … no i wte-
dy czyste wiaderko rence obtarte umyte … 
po … po tym umyciu tej krowy … i wtedy 
siadało sie pod tom krowe … naciskało sie 
na te … wymie na te d… no dydki tak daw-
no było mówione n[o] [t]ak … i za te … 
ciongło sie tak … po … po dwa … jed… raz 
od przodu raz od tyłu … no i wtedy na… jak 
sie naciskało leciało mleko … no i sie zdoiło 
do końca … i odchodziło sie od krowy … tak 
… a dzisiaj som dojarki i maszyny właśnia 
takie dojom … krowy … ludzie na wsi nie 
chowajom już krów … mało kiedy kto ma 
jednóm krowe … (Stary Budzisław); ��54.

dojenie → doinie.

dojść – ‘ugotować się, zakończyć proces 
gotowania’: no żeby ona [kasza] po prostu 
… doszła … żeby zmien… była … mienka … 
no to … to sie po prostu jeszcze zostawia na 
chwile żeby ona … żeby ono to ciepło prze-
szło … (Bogusławice).

dokłodać – ‘dodawać coś do czegoś’: 
[R1:] niektórzy … marchew przeważnie 
dokłodali [do masła] … żeby było żółte … 
[R2:] no … marchewke … albo było … był 
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taki barwniczek też … [R1:] nie nie nie wim 
… ale właśnie mówili że sok z marchwi jak 
bo … bo nie z każdego mleka sie robiło żół-
te masło … [R2:] tak tak … [R1:] a jak … 
a żółte masło było pokupniejsze … [R2:] po-
kupniejsze … miało lepszy po… [R1:] popyt 
… (Witowo).

dolewać – ‘dodawać jakiegoś płynu’: to 
czarnina … […] sie wygotuje minso … jes to 
rosół … kładzie sie bardzo dużo … warzyw 
… marchew pietruszke seler pore … jak sie 
to ugotuje … i jak … krew jes to spuszczane 
z kaczki … troche octu sie dolewa … i wode 
sie wlewa … i te… monki … i to sie … tom 
czarnine zaprawia … i sie je wiencej z ziem-
niakami … kiedyś to były … przecierane 
kluski … przecirane a w tej chwili sie mówi 
… ziemniaczane … a kiedyś przycirane … 
bo … […] tak … przecierane te kluski były 
… (Rysiny).

dom, dóm – ‘budynek mieszkalny’: co 
jadano na obiad? … na pewno w bogacz-
szych domach jadano kurczenta kaczenta 
… w biedniejszych domach … w biedniej-
szych domach był to na pewno jakiś bied-
niejszych posiłek … (Grzegorzew); wycho-
dzonc z domu do pracy w pole należało ten 
dom … zamknońc … zamknóć na kłódke … 
kiedyś dawniej … (Dzierawy); [Urządzenia 
do spania] wersalka … tapczan … sofa … 
kozetka … też też można … mieć naroż-
nik w domu ten narożnik rozkładać … no 
teraz som różne też takie … urzondzenia … 
(Koło); były zamki były … kłódki jak tego 
no to właśnie były te zawiasy robione i … 
i  właśnie zamykane … albo ewentualnie 
było … zamykane to od … nie od zewnoncz 
… tylko od środka … bo raczej to … były 
budynki … razem … dom mieszkalny w jed-
nym kóńcu a w drugim … końcu była obora 
… no i tak że przez … jak tego … to … dom 

był od środka za… na… zamknienty no na 
co tam mieli no to wtedy zamknęli a tu … 
przeskoczyli przez obore i … i wtedy wyszli 
… (Tarnówka); w domu … przeważnie pe-
largonie … paprotki … […] przeważnie te 
pelargonie paprocie najwiency było … i cy-
ganki pozywajonc kwiaty dawniejsze … (Ry-
siny); pyle pyle gonski do domu … (Rysiny); 
[Ubiór kobiety] garsonka … na głowe kape-
lusz … botki na nogi … trepy na nogi … przy 
obejściu przy domu … (Dąbie); piec chlebo-
wy … no to był … u nas było w tak zwanej 
sieni … wydzielona czeńść … była to jakby 
taka komora … wybudowana miendzy … 
miendzy jedną czeńścią domu a drugom była 
sień … i czeńś tej sieni … była wydzielona 
na ten piec chlebowy … (Dęby Szlachec-
kie); no jaki to móg być chleb w sklepie? … 
w dómu był pieczóny a tam tyż był pieczóny 
w piekarni chyba … nie? … (Borki); do tych 
piwniców w domu no to … to wrzucało sie 
[ziemniaki] … koszykamy nosiło workamy 
… a … a jak były piwnice osobne … no to 
tam sie nosiło … już gotowe we workach 
i w skrzynkach … (Goszczędza).

domowy – 1. ‘odbywający się w domu’: 
domowy wyrób sera to było tak samo mle-
ko postawiało sie kwa… żeby sie skwasiło 
dzień dwa skwasiło sie … późni sie na ma-
łym ogniu postawiło garnek … i od czasu do 
czasu sie mieszało żeby to … z tego mleka 
tak zaczęła wypływać ta[k] jakby woda 
ale to nie była woda tyko serwatka … i tyn 
ser wtedy już było widaż że tyn … ser już 
go … wtedy sie wykładało pomału … na … 
na jakieź naczynie … które tam była poło-
żona albo ściereczka albo jakieś siteczko … 
i to ładnie op… obsionczyło to … to ten tom 
ten ser … no i wtedy wyszła jakaś kulka czy 
podłużne zależy w jakim pomie… było wło-
żone … czy w jakimś podłużnym sitku czy 
w jakimś podłużnym tam naczyniu … i wte-
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dy był ser można było kroić plastry sobie na 
chleb posolidź i … i to właśnie taki był od… 
tak … a serwatke no dawniej to używano 
do wypicia … gotowano polewke ze serwat-
ki a … w dzisiejszych czasach sie tego nie 
robi … (Stary Budzisław); 2. ‘pochodzący 
z domu’: dla świń można szy… przygotowy-
wać w różnych postaciach żarcie … można 
dawać takie wszyskie odpady domowe jak 
sie tam ma … różne sosy chleby … niepo-
czszebne ziemniaki … (Stary Budzisław).

donica – 1. ‘gliniana misa’: masło sie 
wybirało a  maślanka zostawaa… masło 
sie wybi rało … były takie donice … prze-
ważnie … i w tóm donice sie wybirało ma-
sło no i sie wyjęło … czy … wodom … prze-
płukiwało żeby już tóm maślanke oddzielić 
żeby było czyste ładne masełko … (Wito-
wo); 2. ‘naczynie, w którym rosną rośliny 
ozdobne’: kiedyś były po prostu … gliniane 
donice … przez garncarzy wyrabiane … 
z gliny … (Koło); ��9.

doniczka, donićka – ‘naczynie, 
w którym rosną rośliny ozdobne’: doniczka 
… (Babiak); przez sadzonki [rozmnażano 
kwiaty] … […] rozsadzanie czy wsadzanie 
kwiatów no … bo to … niektóre jag masz 
takie … w jednym donice tak jak tu widzisz 
ten … no to … urywasz i  rozsadzasz go 
… w drugom donićke som różne … (Koło); 
[W domu kwiaty rosną] w doniczkach … 
w korytkach w donićkach … (Koło); no po-
cstawke takom plastikowa … a kiedyź no to 
była taka jag i … była doniczka to i … takie 
… to było … takie gliniane wiencej … nie? 
… (Rysiny); no to teraz kiedyś były [glinia-
ne] a teraz nie robióm tylko plastiki … no 
… nowocześnie wszystko … […] doniczki … 
(Grabów); ��9.

donićka → doniczka.

doparować – ‘osiągać gotowość do spo-
życia pod wpływem działania pary’: bo 
ziemniaki gotuje sie w wodzie … do samego 
końca … a kasze … powinno sie … przed 
ugotowaniem … jag jest ugotowana taka na 
… osiemdziesiont procent … to sie ją … nie 
wiem czy odlewało sie nadmiar wody … czy 
ona sie już zdonżyła wygotować w każdym 
razie … nie gotowało sie już jej dalej tylko 
przykrywało sie pokrywką … i  chyba … 
można było ją zawinońć … w jakiś koc czy 
… cy nie wiem … w coś tam … czy w rencz-
nik żeby ona … sie doparowała że tak po-
wiem czyli żeby wciongnęła nadmiar wody 
i wtedy przez to … staje sie mienka … (Dęby 
Szlacheckie).

doprawiać – ‘dodawać przypraw do po-
trawy’: [R1:] no … w maszynce sie miesza 
… gatunku miensa tam sie wybiero miesza 
… doprawia sie i sie … na… napycha w je-
lito … [R2:] mieli sie najpirw to minso … 
[R1:] no … mieli sie … i czy tam porcjuje 
jeszcze na grubsze drobniejsze siatki i  sie 
napycha zaś w cienkie jelita … i sie weńdzi 
… i jest kiełbacha … (Felicjanów); [Jak się 
robi rosół?] no gotuje sie wode … wkłada 
sie mynso … wkłada sie wo… włoszczyzne 
… doprawia sie do smaku … (Barłogi); 
kiełbase [jak się robi?] … no to … pokroi 
sie mienso … potem sie doprawia różnymi 
przyprawami … (Stary Budzisław).

doprawić – ‘dodać przypraw do potra-
wy’: [R1:] kotlet to jez minso mielone i … 
[R2:] i doprawione i … [R1:] i op… obsma-
żone … i jes kotlet … mielony … (Felicja-
nów); z surowego miensa [robi się kiełbasy] 
… pokrojonego lub zmielonego na grubych 
oczkach maszynki doprawionego i nabitego 
na fl ak … we fl ak … (Koło). 

dosypać → sypać.
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dosypywać – ‘dodawać czegoś sypkie-
go’: [Ultramaryna] to farba jes … taka … 
kolorowe … to sie dosypywało … żeby było 
bielsze pranie … to jes taki proszek … i to to 
jest … tako farbka niebiesko … […] ale jak 
w wodzie sie rozpuści to … miała wybielać 
pranie … (Barłogi); a jeszcze był tak zwany 
… pyrzok … to też jes postawa tylko chyba 
z … ziemniaków tylko chyba z … surowych 
startych ziemniaków … i do tego sie dosypy-
wało monki i to sie piekło w piekarniku … 
ale już tak dawno było że ja tego nie pamin-
tam … (Dęby Szlacheckie).

dójka – ‘krowa dająca dużo mleka’: do-
bra dójka … (Drzewce); dobra dójka … 
(Witowo).

dóm → dom.

drapać – rozdrapać – ‘przeciągać po 
czymś paznokciami lub pazurami, powo-
dując powstanie rys, bruzd’: no kurze nogi 
majom … drapcie jak sie dostały do grzond-
ków to rozdrapały … rozdrapały po prostu 
… rozdrapały … (Rzuchów); [Kura] po pro-
stu uczy je [=kurczęta] wszystkiego … uczy 
… no … sukania … ich pokarmu robaków 
… w ziemi … pokazujonc im … po prostu … 
sama drapie łapami w ziemi … (Koło); no 
[kura] szuka im [=kurczętom] pożywienia 
… drapie w ziemi … nie? … żeby te poży-
wienia były jakieś tam te te … kamyczki … 
czy robaszki jakieź … nie? … (Rysiny).

drapak, drapok – ‘stara, zdarta mio-
tła’: to je drapok … (Adamin), drapak … 
(Barłogi); drapok … (Grzegorzew); ��10.

drapaka – ‘stara, zdarta miotła’: (Rysi-
ny); ��10.

drapcie – ‘część stopy kury lub koguta 
z pazurami’: [Kurę, kurczaka dzieli się na:] 

[R1:] udo … [R2:] udka … [R3:] piersi … 
skrzydełka … [R1:] no tak … stopki? … 
[R3:] stopki … [R2:] stopki … tero jesz… 
[R3:] drapcie … (Felicjanów); no [kogut] 
ma … ma łeb tak samo jak kura y skrzydła 
ogon … no i drapki … no i drapcie i pieje … 
(Rzuchów); no kurze nogi majom … drapcie 
jak sie dostały do grzondków to rozdrapały 
… rozdrapały po prostu … rozdrapały … 
(Rzuchów); ��15.

drapki – ‘część stopy kury lub koguta 
z pazurami’: no [kogut] ma … ma łeb tak 
samo jak kura y skrzydła ogon … no i drap-
ki … no i  drapcie i  pieje … (Rzuchów); 
��15.

drapok → drapak.

drobiowy – ‘zrobiony z  wykorzysta-
niem mięsa drobiowego’: [R1:] stopki … 
óny majóm dużo … ż… czego? … że… że-
latyny … [R2:] i można z nich robić zimne 
nóżki … [R1:] no … [R2:] takie drobiowe … 
(Felicjanów).

drobniusieńko – ‘tak jak, gdy coś ma 
bardzo małe rozmiary’: a salsesón to robi 
sie w  inny sposób … kroi sie se… gotuje 
sie … do garka sie kładzie … serca ozory 
świńskie sie kładzie … uszy sie kładzie … 
wszyskie oczyszczone … tak … i … kładzie 
sie … można włożyć … głowe świniaka … 
powydłubuje sie oczy wszysko sie ładnie po-
wyczyszcza … poobiera sie to mionsko … nie 
kroi sie na tak drobniusieńko na grubsze te 
kroi sie … (Stary Budzisław).

drobny – ‘mający małe elementy’: zimóm 
sie darło to pierze na drobniejsze … czszeba 
było je przesiać przez przetak … przez takie 
sitko zwane przetakiem … i … czyściutkie 
wtedy było … bo tak to … z tego odsiania 
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… z tego przetaka … no to tam wtedy było 
brudu tego wszystkiego no bo jednak ptaki 
latają różnie … różnie wszysko sie przycze-
piło … (Tarnówka).

drożdże – ‘masa wykorzystywana do 
pieczenia, która w sprzyjających warun-
kach powoduje zwiększenie objętości 
ciasta’: był to zakwas … robiony z genstego 
żuru … i odrobine drożdży sie dodawało 
… (Bogusławice); jag my piekliśmy chleb 
w piecu chlebowym na wsi … to nie doda-
waliśmy drożdży tak jak to sie dzieje dzisiaj 
bo chyba sie dzisiaj drożdże dodaje do cia-
sta tylko … tak zwany zaczyn … czyli to był 
zostawiony … zostawiona czeńść … ciasta 
z poprzedniego chleba jakby … nie? … nie 
piekło sie … chlebów … bochenków … z ca-
łego ciasta tylko kawałeczek sie zostawiało 
… i późni jak sie zarabiało nowe ciasto … to 
tyn kawałeczek dodawało sie do … noweygo 
ciasta … i to funkcjonowało tak jak droż-
dże … ciasto rosło … na naturalnym zaczy-
nie było takie … bez żadnych dodatków … 
ulepszaczy i spulchniaczy … i cudowaczy … 
(Dęby Szlacheckie); czszeba było mić żurek 
… żurek … i drożdże do tego … i zaj zagnia-
tało sie normalnie … kisiło sie najprzód taki 
za… zarodek … takóm bułke … a potym … 
z ty bułki taki z tegó … co sie zarobiło na ki-
szynie to sie zarabiało chlebek … dopiro … 
to na to … i sie piekło … na drugi dziń chleb 
… (Borki); no drożdże i zakis sie dawało … 
w barsz tak sie nazywało … sie kisiło i sie 
dawało i z drożdżami sie … mieszało i … 
i sie zagniatało … i soliło sie … i takie były 
no … były ta… chlebek sie … nieraz to i sie 
dawało tyż inne … różnie i na mleku … sie 
i na na … maślance sie robiło chlebek tyż … 
no różnie … (Borki); (Dąbie); (Powiercie).

drób – ‘ogólne określenie ptactwa domo-
wego’: popularnymi zupami som … zupa 

pomidorowa ogórkowa … zupa dookoła 
ogródka … na drugie danie … no na pewno 
schabowe … no … i to nie wieprzowe tylko 
… z drobiu … bo młodzież teraz schabo-
wych z wieprzowe… z wieprzowiny nie lubi 
… no co jeszcze? … (Grzegorzew); poślad 
… […] do karmienia zwierzónt drobiu … 
(Prucheniec); (Babiak); (Grabów).

druciak – ‘druciany zmywak służący do 
czyszczenia naczyń i garnków przez sil-
niejsze ich tarcie’: jes gombka … jes … dru-
ciak som rozmaite … przeważnie gombkóm 
sie myje [naczynia] … (Barłogi); ��13.

druciany – ‘zrobiony z drutu’: dlatego 
że biała zrobiona nie b… nie jes wendzona 
… a taka … potem sie ustawia takom beczke 
okrongłom podpala sie na dole … i sie tym 
dymem ona weńdzi … robi sie bronzowa … 
potem jom sie wkłada do wody … i jom sie 
w goroncy wodzie pare minut tak … nazywa 
sie parzenie … i potem tom kiełbase sie wyj-
muje na takich … patykach długich albo na 
prentach drucianych … i … potem ta kieł-
baska wystygnie i jes taka lekko bronzowa 
… a biała to już jednolicie biała od zrobie-
nia … (Stary Budzisław); takóm pałkóm tóm 
drucianóm takie … takóm drucianóm tera 
… a kiedyś to były … toczóne takie pałki … 
drewniane … to jeszczy tyż mam ale tera już 
sóm takie metalowe ź dziurkami i sie utłuka 
zimniaki … (Borki).

drugi → drugie danie, drugie śnia-
danie.

drugie danie – ‘potrawa podawana 
na obiad po zupie’: [Na obiad jadano] no 
zupe … rosół na przykład … czarnine … 
no i  drugie danie było mienso ziemniaki 
… (Barłogi); popularnymi zupami som … 
zupa pomidorowa ogórkowa … zupa do-
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okoła ogródka … na drugie danie … no na 
pewno schabowe … no … i to nie wieprzo-
we tylko … z drobiu … bo młodzież teraz 
schabowych z wieprzowe… z wieprzowiny 
nie lubi … no co jeszcze? … (Grzegorzew); 
nie było tyle … poczszeba naczyń … nie 
… bo sie mówi … zjedli z głembokiego … 
zupy … zjedli z głembokiego … […] drugie 
danie też i … i nawet widelca nieraz nie-
poczszebowali używać bo … (Tarnówka).

drugie śniadanie – ‘posiłek pomiędzy 
śniadaniem a obiadem’: to jes drugie śnia-
danie przed obiadym … (Adamin); (Grze-
gorzew).

drut – ‘cienki pręt metalowy dający się 
giąć’: [Miotły robiono] z  … z  gałeńzi … 
brzozy … układało sie i skryncało sie dru-
tym … (Babiak); [R1:] no czszeba było iś 
do lasu naciońć … brzozowych gałónzków 
i  skreńcidź je … [R2:] drutym … [R1:] 
drutym i … urychtowadź i była miotła … 
(Felicjanów); [R1:] ja miotły nie robiłam 
… tata robiłeź miotłe to powiedz … [R2:] 
czszeba naciońć rózeg z brzozy … [R1:] wit-
ki … tak? … sie to nazywa? … [R2:] chyba 
… nie wiem … poukładadź ładnie … ścion-
gnońć drutem … i wszysko … (Koło); [R1:] 
miotły? … no to … [R2:] z wi… [R1:] z wi-
tek … [R2:] z gałeńzi wierzby … abo bzozy 
… z brzozowych tych i sie … cięło … i … 
w kształcie mietły sie … utego … i drutem 
sie ścióngało … (Koło); [R1:] sposobów było 
kilka zależy jak tam … jakie było dojście do 
piwnicy bo niktórzy prosto z woza zrzucali 
[ziemniaki] gablami niktórzy sobie robili 
takie … […] takie koryto było … [R2:] loda 
… […] jo to miołem lode i … i od… normal-
nie … od sieczki … [R1:] no sie wstawiało 
do ty … no tam do dziury gdzie wpadywa-
ły i z woza prosto sobie leciały … ale nie … 
ni[e] tak specjalnie właściwie lody … co-ne 

były na spodzie były te druty że óny jeszcze 
wyczyściły sie wszyskie z piosku obleciały … 
z tych … z tych brudów różnych … (Police 
Średnie).

drzeć – przedrzeć – ‘rozrywać na ka-
wałki’: była wsypa … to sie nazywało wsypa 
… czerwóno … tako żeby nie przepuszcza-
ła pirzao … pirze były darte … kacze lub 
gyńsie … i potym … w tom poszwe żeś … 
w tom wsype żeś … wkładała zaszywała … 
i powłoke sie na to ubirało … poduszki tak 
samo … no … wymiary tam były takie a nie 
inne … no uosimdziesión na dziewińdziesiónt 
… siedemdziesión na siedemdziesiónt każdy 
mioł swojom … (Grzegorzew); pierzyna to 
jes taka kołdra tylko że w środku ma pie-
rze … jes on… jes ona robiona … jes ona 
robiona z dartego pierza to kiedyś tam … 
właśnie … jeszcze … zanikło to troszke ale 
kiedyś właśnie gospodynie … zbierały sie … 
darły pierze … i z tego robiły albo właśnie 
poduszki albo pierzyny … pierzyny no takie 
… dosyć cie… bardzo ciepłe były … (Koło); 
zimóm sie darło to pierze na drobniejsze … 
czszeba było je przesiać przez przetak … 
przez takie sitko zwane przetakiem … i … 
czyściutkie wtedy było … bo tak to … z tego 
odsiania … z  tego przetaka … no to tam 
wtedy było brudu tego wszystkiego no bo 
jednak ptaki latają różnie … różnie wszysko 
sie przyczepiło … (Tarnówka); y tak że wy-
czszepane to … na tym si… przetaku to pie-
rze … przedarte … było wsypywane w po-
szew … […] we wsype … wsypa … wsypa 
sie nazywało … i w tą sype … wsype … wsy-
pane było … i no … no i … i to całe było … 
i było ciepłe i fajnie i … (Tarnówka).

dupka – ‘krańcowa, zaokrąglona część 
bochenka chleba’: u nos to jes chleb … no 
to te przylepki mówilim dupka […] (Police 
Średnie).
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durszlak, duszlak, duślak – ‘na-
czynie z dziurkami służące do odcedza-
nia’: no można … przecedzić [grudki ma-
sła z maślanki] przez … jak sito czy jakiś 
durszlak … i to masełko zużyć … (Drzew-
ce); [R1:] żeby zrobił sie ser to w tym samym 
garnku w którym sie ogrzewa … tak pod-
grzewa do tego stopnia żeby nie za mocno 
boby sie zrobiło … kaszka … kaszkowate … 
a… w tym naczyniu w którym sie … [R2:] 
no późni ażeby ser … że było to … to nawet 
w si… na jakimś siteczku [odlewano ser-
watkę] czy na czym … [R1:] a późni to sie … 
późnij to duszlak … przeważnie … [R2:] no 
… czy na durszlaku … czy… [R1:] durszlak 
nazywali najwiency … bo to nie sitko tylko 
dusz… na duszlak sie wylewa … [R2:] ale 
różnie ludzie robili i w sitku teyż … (Wito-
wo); praska … a jag nie to tartka … co sie 
tarło … i praska jes do wyciskanio zimnia-
ków … i sit… je jes ten duślak jes wszysko 
jez różne rzeczy sóm … (Borki); ��14.

dusić – 1. ‘gotować coś na niewielkim 
ogniu w niewielkiej ilości wody lub tłusz-
czu pod przykryciem’: [Jakie potrawy moż-
na przyrządzić z kury, kurczaka?] różne … 
rosół … pieczony może być … duszony … 
(Koło); 2. ‘niszczyć coś, ograniczając do-
stęp powietrza’: ja pamintam że jak miałam 
[wszy] w szkole bo przecież każdy przecho-
dził no teraz już może nie … ale od czasu do 
czasu jeszcze sie o wszawicy słyszy … a … ja 
… jak miałam wszy … w szkole nabyłam od 
kogoś Pam Bóg wie nie wiym … no … każdy 
zapał gdzieś tam w którymś momencie … 
to … jo już byłam w okresie wychowywa-
na kiedy był tak zwany anglotoks … wienc 
mi głowe zsypano azotoksem … zawiniento 
chustkom … no i one sie tam miały dusić 
w tym azotoksym … [A nie niszczyło wło-
sów?] a jo wiem … może i niszczyło ale … 
wiesz … nie było innego wyjścia … potym 

włosy sie myło … no ale pewnie czszeba było 
to powtórzyć bo … jak były gnidy to te gnidy 
może … od azotoksu ś… nie wim nie zdy-
chały … no … po jakimś czasie czszeba było 
… do skutku … tym azotoksym … (Dęby 
Szlacheckie).

dusza – ‘metalowy wkład (w  postaci 
sztabki) do dawnych żelazek’: żelazko to 
było że … kładlim nawet … żużle rozpalone 
do żelazka … a najprzód sie kładło te żuż-
le i to sie żelazko nagrzywało a potym były 
dusze … i te dusze sie grzało w piecu … jak 
były goronce … w kuchni na ogniu … to sie 
kładło do żelazka i  tym sie prasowało … 
[A dusza to było takie metalowe?] wkład 
taki … do żelazka … (Barłogi); ano żelazko 
było tak … na dusze … mam takom … mam 
kominek przy kominku jes … dusza … albo 
na wengiel … dżrzewo jak w piecach kiedyś 
chleb piekli … i to wysuwali te te u… wypa-
lone dżrzewa … i rzucało sie do tego żelazka 
… no i sie tam rozgrzewał … to mam nawet 
to na kominku stoi … (Rysiny).

duszlak → durszlak.

duślak → durszlak.

duży – ‘wyróżniający się pod względem 
wielkości, większy od innych’: kogud jes 
taki … sie prezentuje … ni… ma duże pióra 
… zwiszajonce z… na ogonie … i duży grze-
biń … z piórami i … pieje … (Rzuchów); 
[O maglowaniu] takiś była dużo ława długa 
… no i był wałek … na tyn wałek sie odzie… 
owijało pościel … i takia była … no nie wim 
… taka długa była z takim … wyrzynania-
mi … i  tym sie po tym wałku wałkowało 
… to sie wałkowało wszysko … (Barłogi); 
jak duży to sagan jag mniejszy to garnek … 
(Barłogi); najczeńściej sie je cerowało pod-
szywało sie od spodu łatki … podo[b]nego 
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koloru … tak żeby nie było widać tej dziury 
… jeżeli dała sie zszyć ta dziura … to sie ją 
zszywało a jeżeli była duża … to sie podkła-
dało od spodu łaty i sie łatało … (Grzego-
rzew); indyki ludzie hodujom … kaczki … 
[…] geńsi … te … te duże te … różne strusie 
tam jakieś jeszcze coś … no to to … różne 
hodowle majom … (Koło); [W  ogrodzie 
były] przeważnie bratki … róże … pe… 
nie pelargonie tylko te … te duże wysokie 
… jak sie nazywały? … no różne i… kwia-
ty były takie … przeważnie … takie polne 
wiency były … nie jak teraz takie różności … 
(Rysiny); do dużego naczynia … to znaczy 
nazywano to kopanka … sypano monke … 
zalewano wodom … dodawano sól … potem 
zakwas … zagniatano to i  formowano … 
jak ciasto wyrosło … formowano bochenki 
chleba … (Bogusławice); piec chlebowy był 
… budowany głównie z czerwonej cegły … 
miał duże palenisko na które … do którego 
wkładano drewno i podpalano … (Bogu-
sławice); [Piec chlebowy] był duży żeby sie 
pomieściło kilka chlebów … […] z gliny … 
(Dąbie); jak widać było że ciasto [na chleb] 
urosło … to sie dzieliło na poszczególne bo-
chenki … my w piecu chlebowym piekliśmy 
… to chyba zależało od pojemności pieca 
po prostu … my piekliśmy sześ czy siedem 
takich dużych sporawych bochenków … 
(Dęby Szlacheckie); aha jeszcze zapomnia-
łam powiedzieć że te bochenki chleba … to 
sie co prawda na łopacie wkładało do pie-
ca ale one nie były tak bezpośrednio na tej 
łopacie … tylko do chleba były sporzondzo-
ne specjalne koszyczki … i nasze koszyczki 
były … ze słomy … skrencone tak ładnie … 
dookoła … przeplatane takie koszyczki … 
wielkości bochenka takie dużej miednicy no 
… powiedzmy … (Dęby Szlacheckie); [Po-
mieszczenie dla gęsi] no to jakieź musi być 
… stodoła pusta albo obora duża jakaś … 
albo w zagrodzeniu som też na powieczszu 

… (Grabów); tyko sie piekło co tydziń czy 
co dwa tygodnie n[o] a chleba sie upiekło 
a dawni duże rodziny były to tak piekli … 
(Borki); no kiedyź robiono masło w takich 
specjalnych kierzynkach … albo z… niek… 
jak ktoź nie miał to w b… w butlach dużych 
i … tak sie … czea było poruszać … tymi 
butlami żeby sie to w  końcu no to ma… 
masełko … wydzieliło z  tej śmietany … 
(Drzewce); [Po wyjęciu z kopca ziemnia-
ki] sortuje sie … [R2:] sortuje … na mnijsze 
duże małe … [R1:] abo sóm te … sadzeniaki 
… (Grzegorzew); drewniane … szopy [do 
przechowywania drewna] takie … budo… 
przyklejane takie … były … do … do stodoły 
tam czy do budynku jakiegoś tego … nie? … 
bo ludzie nie mieli takich … nie było … ta-
kich budynków jak są dzisiaj budynki duże 
… (Tarnówka); no kurcze to malutkie któ-
re wyjdzie z jajka … i wtedy to takie takie 
piskle jes … a kurczak … no to już taki … 
duży który można go z… zużyć na … prze-
twórnie miensa do … gotowania … (Stary 
Budzisław); perliczka takie ma upierzynie 
pstre nieduża … mniejsza od kury … bar-
dzo żywa … frukajonca … bardzo wysoko 
fruka po dachach … gdzie … po dżrzewach 
… piszczy bardzo taka złośliwa jes perliczka 
… (Stary Budzisław); to sie brało i układa-
ło sie z tego takie kominy [z torfu] … małe 
najpierw sie układało kominy … żeby by… 
był wiatr … i żeby to przewiew był … żeby 
to dobrze z  każdej strony … wyschło … 
a późnie z tych małych kominów robiło sie 
znowu wienksze kominy do odpowiedniego 
wyschnieńcia … no najgorzej jak tak za-
raz … po … na … na pierszy rzut popadał 
desz … no czensto tak było … że na łonce … 
torfa została … rozmyta przez … deszcz … 
(Nowe Budki); [R1:] [W maneżu] no było 
koło e… były koła zymbate po prostu i … 
i napyndzany … i za póm… wałym przeno-
szony na młockarnie … [R2:] duże koło na-



DYDEK

62

pyndzało małe … poprzez zymbatki skośne 
… [R1:] duży … poprzez zymbatki tyż były 
… poprzez zymbatki napyndzały … [R2:] 
przenosiły napend z dużego koła na … [R1:] 
na wałek … i wałek napyndzał młockarnie 
… (Police Średnie); no kipa była winkszo … 
koszyk był mniejszy … (Police Średnie).

dydek – ‘część wymienia, z  której leci 
mleko’: dojenie krowy w dzisiejszych cza-
sach dojom maszyny … dawniej … to czsza 
było wziońś … ścierke … umyć krowie wy-
mie żeby nie było to to wymie brudne od 
piasku czy … nawet … ubrudzone … tag od 
obornika czy jag leżała na brudnej ściółce … 
czsza było wyczszyć to wymie … no i wtedy 
czyste wiaderko rence obtarte umyte … po 
… po tym umyciu tej krowy … i wtedy sia-
dało sie pod tom krowe … naciskało sie na te 
… wymie na te d… no dydki tak dawno było 
mówione n[o] [t]ak … i za te … ciongło sie 
tak … po … po dwa … jed… raz od przodu 
raz od tyłu … no i wtedy na… jak sie na-
ciskało leciało mleko … (Stary Budzisław).

dynia – ‘warzywo pokryte pomarańczo-
wą, grubą skórką, o żółtym miąższu’: no 
przede wszystkim [uprawiano] … ziemnia-
ki kapuste … ogórki bo to było na zime ko-
nieczne … wszyscy mieli … no i na pewno 
… te te … marchew pietruszke … o! groch 
jeszcze był … wszystkie odmiany … pamin-
tam że był … i fasola i groch zielony … i taki 
ten gruby bób czy jak sie tam to nazywa … 
dynie … natomias nie było na pewno tych … 
takich jak dzisiaj tam tych kabaczków wszy-
skich … rzodkiewki też nie pamientam żeby 
u nas była … nawet chyba nie wim czy sała-
ty … sioliśmy … raczej takie … z dawnych 
czasów … tradycyjne … (Dęby Szlacheckie).

dzban – ‘baniaste naczynie zwężo-
ne u  góry, z  dzióbkiem z  jednej strony, 

a  uchem – z  drugiej’: [Na święty Jan … 
dzban] [R1:] malin … [R2:] malin … nie 
… jagód … [R1:] jagód … pełen dzban … 
tak? … (Koło); na świenty Jan jagón… jagód 
w lesie dzban … (Rzuchów).

dzbanek – ‘baniaste naczynie zwężo-
ne u  góry, z  dzióbkiem z  jednej strony, 
a uchem – z drugiej’: robiono żur tak że … 
no taki gliniany dzbanek … w tym glinia-
nym dzbanku rzucało sie … wsypywało sie 
na… na takom ciepłom wode … niegoroncom 
nietego … tylko taka letnia woda … sypało 
sie monke żytniom troszeczke pszennej … no 
i tak to było … kisło … wyrobiło sie … oczy-
wiście czszea było roszczepać koziołkiem 
i … i żeby to … dwa czy czszy dni postało … 
i wtedy był … wtedy był żur właśnie do … 
do tego żeby potem gotować go … czy na za-
lewajke czy na żur … to żurek … no to już to 
właśnie … był żurek swój … nie kupowałam 
go nigdy jak teraz sie kupuje … (Tarnówka).

dziabać – nadziabać – ‘uderzać (nie-
kiedy przecinając coś) ostrym narzędziem’: 
dawniej … wpierw była graczka … graczka 
i … do przodu nióm … jóm … i to czszea było 
umiejentnie jeszcze kopać … umieć kopać … 
żeby nie nadziabać tych kartofl i żeby były to 
… kartofl e wykopać je … żeby były całe … 
a nie podziabane bo … no z podziabanych 
no to co? … no to jes … strata … […] no 
a dzisiaj? … no dzisiaj no to … sie wykopuje 
kombajnym … a … a po drugie już teraz to 
… rzadko kto je sadzi … (Tarnówka); haka-
ło sie [ziemniaki] graczkom rencznom … no 
sadziło sie renkom … kopało … te … dziaba-
ło … redliło sie w konia … redłym … takim 
… i późni sie … te … hakało graczkom … 
takom … na kiju długim … haczkom takom 

… jak mamy tero do pylynia na tym małym 
tylko to była na długim kiju na stojonco … 
sie hakało … no i późni sie graczkóm ko-
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pało … to jeszcze były a późni no no … to 
sie już kopaczkom kopało … my już późni 
to kopaczkom kopalim jeszcze pamintóm … 
tag może miałam ze szesnaście lat czy sied… 
z pietnaście to jeszcze chodzilim … gracz-
kom kopać … a późnie[j] już nie … później 
już właśnie ta … kopaczka gwiazdowo była 
… (Goszczędza).

dziabanie – ‘uderzanie (niekiedy prze-
cinanie) czegoś ostrym narzędziem’: do 
pielenia … no haczka … przeważnie w ren-
kawiczkach sie pieli żeby … nie zanieszczy-
ściły sie rence … przeważnie haczkom takie 
… taka taka … do dziabania … w ogrodzie 
ziemi … (Stary Budzisław).

dziad – ‘potrawa z gotowanych ziemnia-
ków z dodatkiem mąki w formie klusek’: 
[Potrawy z gotowanych ziemniaków] klu-
ski ślonskie … pyzy … prażuchy … nazwane 
też … dziadami … (Bogusławice); a jeszcze 
my za dawnych czasów robiliśmy dziady … 
dziadoska potrawa … czyli … ziemniaki 
… jak sie dogotowujom to sie sypie do tego 
porcje monki … i to sie razem z tom monkom 
gotuje i sie robi taka … ciapka ziemniacza-
no-monczna … i to sie skwarkami … okra-
szało … i z kwaśnym mlekim na przykład 
sie to jadło … bardzo dobre … (Dęby Szla-
checkie).

dziadoski – ‘charakterystyczny dla 
dziada; skromny, prosty’: a jeszcze my za 
dawnych czasów robiliśmy dziady … dzia-
doska potrawa … czyli … ziemniaki … jak 
sie dogotowujom to sie sypie do tego porcje 
monki … i to sie razem z tom monkom gotu-
je i sie robi taka … ciapka ziemniaczano-
-monczna … i  to sie skwarkami … okra-
szało … i z kwaśnym mlekim na przykład 
sie to jadło … bardzo dobre … (Dęby Szla-
checkie).

dzieciak, dzieciok – ‘człowiek po 
urodzeniu do okresu młodzieńczego’: be-
cik to był taki ma… taki … córka … taki był 
szyroki mnij wincy … no ile? … z pół me-
tra? … no może sześdziesión cyntometrów 
… a długi z met coś … tak że jak dziecio-
ka położyłaś … wisz na tego to … tom dru-
góm czyńściom żeś przykryła … i były takie 
… […] troczki do zawionzanio żeby dzie-
ciok … no … ani sie nie wykopoł ani nic … 
(Grzegorzew); ty gadzino … na człowieka 
nieraz mówióm … nie? … przeważnie na 
dzieciaka … mama nieraz moja krzyczała 
… wy gadziny … wy takie … nie? … no to 
to tak teraz to inne słowa używajom jeszcze 
wulgarn-a teraz to … kiedyź nie było tak … 
(Rysiny); no to wsza … by była … tag jak 
kiedyś … w… za Nimców były … bo tera to 
nik tegó ni mo chyba … w życiu … no … bo 
kiedyś to … mieli ludzie i dziecioki mieli i do 
szkoły jak … (Borki).

dzieciency – 1. ‘istniejący w czasie dzie-
ciństwa’: jakie kwiaty rosły w  ogrodzie? 
… za moich lat dziecie… dziecinnych … 
dzieciencych … no to były na pewno piwo-
nie … u mojej babci … jednej drugiej … 
to były szarotki … to były konwalie jakieś 
przebiśniegi tulipany … to były właśnie … 
paprocie leśne … to były … ogrodowe … 
ogrodowe te … powiedz … powiedz … te co 
na … chryzantemy … róże … maciejka … 
co jeszcze? … co jeszcze rosło? … żonkile … 
(Koło); 2. ‘przeznaczony dla dzieci’: moż-
na podzielić na odzież … damskom menskom 
dzieciencom … jest bielizna … jest odzież 
letnia zimowa … spodnie swetry kurtki … 
(Bogusławice).

dziecinny – ‘istniejący w czasie dzie-
ciństwa’: jakie kwiaty rosły w  ogrodzie? 
… za moich lat dziecie… dziecinnych … 
dzieciencych … no to były na pewno piwo-



DZIECIOK

64

nie … u mojej babci … jednej drugiej … 
to były szarotki … to były konwalie jakieś 
przebiśniegi tulipany … to były właśnie … 
paprocie leśne … to były … ogrodowe … 
ogrodowe te … powiedz … powiedz … te co 
na … chryzantemy … róże … maciejka … 
co jeszcze? … co jeszcze rosło? … żonkile … 
(Koło).

dzieciok → dzieciak.

dziecko – ‘człowiek po urodzeniu do 
okresu młodzieńczego’: czym przykrywa-
no się małe dziecko w kołysce? … pierzyn-
ka … becik … móg być … (Dzierawy); ta-
kie prostokont … prostokontna taka … taka 
malut… kołderka … wypełniona gombkom 
puchem czy jakimś takim innym delikat-
nym mate… mate… takim … wypełnieniem 
… i zawijało sie w to … po prostu tak … no 
umiejentnie w nie dziecko bo to czszeba też 
umieć zam… za… zawinońć dziecko w becik 
… (Koło); myśle że smoczek [dawano dziec-
ku] ale też … tak też mi sie kojarzy właśnie 
jak dawniej ktoś mi mówił … że dawało sie 
… coś słodkiego krukier [cukier] zawinienty 
w jakomś takom szmatke … takom oczywiście 
czystom … i dziecko to ssało … tak … wła-
śnie jak nie było jeszcze smoczka no bo też 
smoczki no to … gu… som gumowe czy teraz 
s-ilikonowe … (Koło); pod każdym tyłkiem 
były dwa bieguny takie … zatego … tak że to 
… dziecko jak … leżało … na tym sińniku … 
tam w tym łóżeczku … no to było możliwoś 
go … huśtania … a jednocześnie były przy 
… w tej kołysce … były po… takie … powbi-
jane po prostu gałeczki takie porobione … 
żeby było można za… przeciongnońć … od 
jednego … od jednej gałki do drugiej gałki 
po… z drugiej strony deseczki … żeby jom 
można przeciongnońć było jakóm taśme żeby 
to dziecko nie wypadło … nie wygrzebało 
sie … i tego … i ono jak było przymocowane 

no to … cienżkie życie miało … no bo ni sie 
nie ruszyło … nie … ruszy… nie wypadło … 
(Tarnówka); becik to była długa … długa 
poduszka … no ja wiem ile ona mogła mieć? 
… ponad półtora metra … no tak … no bo 
to żeby dziecko spało … i znowu je przykryć 
tutej […] … no i poszewke miało … (Tar-
nówka); jak tego to brali znowu cukier kła-
dli w kawałek szmatki … w gaze … no i … 
dziecko … zwiliżyli wodóm … no i tak sało 
ciumlało … i ciumlało … taki o ciumla … 
(Tarnówka); przeszukiwanie [włosów] no 
to grzebinim sie grzebało i … [wszy] szuka-
ło i sie … smarowało … różni kiedyś to … 
różnymy naft amy nawet sie tempiło to … tag 
jag ja pamintóm … my to ni[e] … nie pamin-
tóm żebym mieli wszy … jak bylim ale … 
mieli dzieci nawet do szkoły sie chodziło no 
to sie wszów nabyło … (Borki); a jeszczy ja 
pamientam jak zbiralim stonke … z karto-
fl i … na polach … sie zbierało we wiaderka 
w butelki … bo było maso stonki … dzieci 
ze szkoły na przykład chodziły do szkoły … 
to … był taki dzień … i ślim dzisiej do tego 
na … na zbieranie stonki … dzieci chodzi-
ły ze szkoły nawet chodzilim … ze szkoły 
i zbieralim stonke w ziemniakach po redli-
nach chodzilim każdy … pozbiralim … no 
… (Goszczędza).

dzielenie – ‘podział zabitej świni na 
części’: [R1:] jak dzielenie świni? … [R2:] 
rozbieranie … [R3:] porcjowanie … [R2:] 
rozbieranie … czszeba rozebrać półtusze na 
przykład … (Koło).

dzielić – podzielić – 1. ‘dokonywać 
podziału fi zycznego’: jak widać było że cia-
sto [na chleb] urosło … to sie dzieliło na 
poszczególne bochenki … my w piecu chle-
bowym piekliśmy … to chyba zależało od 
pojemności pieca po prostu … my piekliśmy 
sześ czy siedem takich dużych sporawych 
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bochenków … (Dęby Szlacheckie); no to 
sie dzieliło [świnię] najpirw na pół a potym 
… słonina osobno ten … schab osobno … 
szyneczki … nóżki … łepek … wszysko było 
… (Grabów); 2. ‘klasyfikować’: rodzaje 
[ubrania] … bielizna … czyli … czyli ubra-
nia które leżom przy ciele … przylegajom do 
ciała … odzież taka wiyrzchnia która jes 
zakładana na bielizne … i potym wszyskie 
palta płaszcze kożuchy które zakładamy 
kiedy jes bardzo zimno myśle że to tak czeba 
by podzielić … (Dęby Szlacheckie); 3. ‘zbie-
rać zboże w określoną porcję’: no [kobieta 
za kosiarzem] podbiera … zboże u nas sie 
mówiło … czyli … to skoszone zboże sie … 
dzieli na … kupki … które potym sie zwión-
zuje i z tego wychodzi snopek … (Dęby Szla-
checkie).

dziewczyna – ‘młoda (najczęściej nie-
zamężna) kobieta’: by[ł]y te kufry te skrzy-
nie to takie właśnie były posagowe właśnie 
… dziewczyna dostawała w posagu takóm 
skrzynie … no to tak że one tak były ład-
nie tam dekorowane na… kwiaty … wzory 
kwiatów … y to właśnie było … to to wiano 
swoje właśnie … z tej skrzyni miała … ten 
swój posag w tej skrzyni sie jej mieścił … 
(Tarnówka).

dzieża – ‘drewniane naczynie w kształcie 
niecki, w którym można było zarabiać cia-
sto na chleb’: no winc najpierw tyn zaczyn 
… czyli … ta czeńś poprzedniego chleba … 
dodana do porcji monki … i wody … która 
ma być zaczynem ciasta obecnego … do tego 
celu służyła dzieża tak zwana … u nas przy-
najmniej tak było czyli specjalne naczynie 
zrobione … chyba … z drewna … tak mi sie 
wydaje … (Dęby Szlacheckie).

dziobać – ‘jeść coś, chwytając to dzio-
bem’: [Kura] prowadza je [=kurczęta] … 

gdacze … zbiera różne wiesz … no … po-
kazuje im jak … jak nieraz chodzóm to po-
kazuje … tu dziobie … tam tegó żeby óne 
chodziły i to robiły co ona … (Koło).

dziób – ‘wydłużona, przednia część gło-
wy ptaków służąca do chwytania pokar-
mu’: [Części kury, kurczaka] [R1:] dziób 
… [R2:] szyja … skrzydła … noga … [R1:] 
i grzebień … tak … (Koło).

dzióbek – zdr., ‘wydłużona, przednia 
część głowy ptaków służąca do chwytania 
pokarmu’: kokoszka nie ma jeszcze takiego 
… upierzenia os… dużego … i nie ma takie-
go … jak sie nazywa … grzebień na głowie 
… a [j]ak taki jes duży czerwony już taki 
… grzebień na głowie to już wyglonda kura 
która niesie jajka … a kokoszka ma takie … 
bardzo niziutki ten grzebyszczek przy skórze 
przy … od dzióbka wyrośnienty … (Stary 
Budzisław).

dżem, d-żem, dżżem – ‘dodatek do 
pieczywa w  postaci masy otrzymywanej 
z owoców gotowanych z dodatkiem cukru’: 
na kolacje? … to przeważnie … te … no … 
kawa z mlekim … i chleb z dżżemym to jes 
najlepsze … (Adamin); na śniadanie sie [je] 
… kiedyś czy teraz? … kiedyś to sie zupy … 
zupe … to tam żurek … albo zalewajke … 
albo polewke … bo na podobiadek … no to 
wiyncy te kanapki sie … z masłem czy z se-
rem czy z dżemem sie jadło … ni? … (Rysi-
ny); [Owoce] to smażydż na d-żem najwyży 
… (Borki).

d-żem → dżem.

dżżem → dżem.
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fajera – ‘obręcz żeliwna na otworze 
w  płycie kuchennej’: [R1:] no … no to 
[w kuchence] był … popielnik … były rusz-
ta … był blat … na ruszt kładło sie wengiel 
… były fajery … […] [R2:] i kafl e … [R1:] 
przykrywało sie fajeramy … były kafl owe 
kuchnie … […] był piecyk do pieczenia … 
i w tym wynglowym … piecyku sie normal-
nie piekło ciasta minsa … wszystko … [R2:] 
w wynglowy kuchni … (Grzegorzew); ��16.

fajerka – ‘obręcz żeliwna na otworze 
w płycie kuchennej’: to som takie takie fajer-
ki … one majom różne … różne wielkości … 
(Koło); ��16.

fajnie – ‘dobrze, ładnie’: y tak że wyczsze-
pane to … na tym si… przetaku to pierze 
… przedarte … było wsypywane w poszew 
… […] we wsype … wsypa … wsypa sie na-
zywało … i w tą sype … wsype … wsypane 
było … i no … no i … i to całe było … i było 
ciepłe i fajnie i … (Tarnówka).

farsz – ‘nadzienie’: no jesce można dodać 
ziemniaki do … do farszu do pierogów na 
przykład robiliśmy … pie… gotowane ziem-
niaki z cebulkom smażoną … i na przykład 
kapusta albo kto tam … sobie życzył z czym 
… no … (Dęby Szlacheckie).

fasola – ‘warzywo, którego nasiona (bia-
łe, czarne, marmurkowe) zebrane są w strą-
ki’: [Jakie warzywa można przechowywać 

na zimę?] marchew fasole kapuste grzyby 
ogórki … (Dąbie); [Uprawiano warzywa] 
wszystkie korzenne … pomidory ogórki … 
ziemniaki kapuste … fasole … groch … (Po-
wiercie); no przede wszystkim [uprawiano] 
… ziemniaki kapuste … ogórki bo to było 
na zime konieczne … wszyscy mieli … no 
i na pewno … te te … marchew pietruszke … 
o! groch jeszcze był … wszystkie odmiany … 
pamintam że był … i fasola i groch zielony … 
i taki ten gruby bób czy jak sie tam to nazywa 
… dynie … natomias nie było na pewno tych 
… takich jak dzisiaj tam tych kabaczków 
wszyskich … rzodkiewki też nie pamientam 
żeby u nas była … nawet chyba nie wim czy 
sałaty … sioliśmy … raczej takie … z daw-
nych czasów … tradycyjne … (Dęby Szla-
checkie); [Uprawiano] wszyskie warzywa 
fasole … różne zimniaki … różne kapusty sie 
sadziło siało sie … to były takie no warzywa 
wszyskie pietruszka markew sałata … różne 
takie przyprawy co poczszebne i to to były … 
na na takim rzóndku sie … sadzi … (Borki); 
[Najczęściej uprawiane warzywa] marchew 
… pietruszka … buraczek … fasola … bober 
… (Goszczędza); (Grzegorzew); ��20.

faszerować – ‘napełniać coś czymś’: 
z kury albo z kurczaka? … no to rosół … 
można … nie wim … pieczone udka … 
skrzydełka faszerowane … (Koło).

fikać – ‘o krowie: kopać’: ta krowa fi ka … 
(Drzewce).

F
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filet – ‘przednia, górna część kury, 
kurczaka wykorzystywana w celach spo-
żywczych’: [Kurę, kurczaka dzieli się na:] 
udo podudzie … pierś bońdź fi let to różnie 
nazywane i … korpus czyli cały grzbiet … 
(Koło).

fiolet – ‘kolor jagód, jeżyn, śliwek wę-
gierek’: astry … pienknie … mamy w ogród-
ku … różne kolory … fiolet … czerwony 
różowe białe … ciente … w kształcie chry-
zantym … bardzo pienkny kolor astr … 
(Stary Budzisław).

fiołek – ‘roślina ozdobna, zwykle o fi o-
letowych kwiatach’: [Kwiaty hodowane 
w  domu] fiołki … kaktusy … pelargonie 
… (Stary Budzisław); [W ogrodzie rosły] 
róże … mieczyki … fi ołki … astry … (Stary 
Budzisław); [Kwiaty hodowane w domu] 
paprocie … juki … te … storczyki … te … 
no jeszcze tam czekej i… jes tych nazwów … 
i … fi ołki … (Koło); fi ołki to nie lubióm żeby 
podlewadź na wierzku … tylko od spodu … 
(Rysiny).

firana – ‘przejrzysta tkanina wiesza-
na w oknie’: kiedyś sie … wsypywao wien-
cyj moja mama takie sodke sypała … żeby 
było i mienkie czy do fi ran to sodke lub soly 
dużo wsypywała … żeby óne były sztywne 
… ( Rysiny).

firanka – ‘to, co wisi w  oknie, zasła-
niając widok wnętrza mieszkania’: i  sie 

nakładało te szablony [na ścianę] i innym 
kolorem można było podmalowywać … te-
raz też som takie te szablony … nie? … też 
… ale kiedyś to też bo moja mama to nawet 
wycinała różne tam … takie coś … nawed 
i fi ranki z papieru robiła … nakładała to … 
i to umalowało na te takie żeby ozdoby były 
na ścianach … (Rysiny).

flanca – ‘młoda roślina przeznaczona 
do sadzenia’: rozsada fl anca … (Bogusła-
wice); fl anca … rosada … (Dąbie); (Koło); 
��1.

flancować – ‘sadzić młode rośliny’: 
kapusta sie wsodzo … wsodzoż i kwiaty … 
fl ancujeż różne i … no różnie takie … różne 
to są … a siejesz selere … fl ancujesz przeci 
pore fl ancujeż i siejeż różne … rzeczy i póź-
ni sie przefl ancowuje … nie? … (Borki); no 
to chwasty sóm najwyży … có może być? … 
pomindzy zimniakamy najwyży to możno 
… fl ancować kapuste brukiew … różności 
takie co dawni … tak sie sadziło a tera no to 
… chwasty najwyży mogom być … (Borki).

flancowanie – ‘sadzenie młodych ro-
ślin’: a jak gdzieś sie na przykład … wyrwoł 
przy hakaniu czy tam za dużo sie wyrwało 
to sie nazywało fl ancowanie … nie wim czy 
takie maosz tam pytanie … ale to sie nazy-
wało fl ancowanie … nie? … czyli brało sie 
tego co sie wyrwało … i czeba było wsadzić 
… (Police Średnie).
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gadzina – 1. ‘zwierzęta niewiekich roz-
miarów’: [Gadzina to] zwierze pełzajonce 
… (Babiak); 2. ‘drób’: (Grabów); 3. ‘wyzwi-
sko używane w odniesieniu do człowieka’: 
a pacz wiedziałam … wiedziałam bo to … 
babka jeszcze mówiła nieraz … ale co to … 
co to było? … ty gadzino ty … ale … (Koło); 
gadzina … ty gadzino sie nieraz przysłowie 
… a gadzina nie wim co to znaczy … wiem że 
tak … nieraz … tam sie krzykło ty gadzino ty 
… (Rysiny); ty gadzino … na człowieka nie-
raz mówióm … nie? … przeważnie na dzie-
ciaka … mama nieraz moja krzyczała … wy 
gadziny … wy takie … nie? … no to to tak te-
raz to inne słowa używajom jeszcze wulgarn-
-a teraz to … kiedyź nie było tak … (Rysiny).

galareta – ‘zastygła, półstała masa po-
wstająca w wyniku gotowania kości’: a sal-
sesón to robi sie w inny sposób … […] przy-
prawia sie pieprzem majerankom wymiesza 
sie … i nabija sie albo w długie fl aki … albo 
sie nabija w taki … właśnie ten tobół co na-
zywana jes żołondek … tak … w ten żołondek 
… i wtedy … go sie zaszyje … no i kładzie 
sie do wody go sie gotuje … po ugotowaniu 
ciepły wyjmuje sie … pozostawia sie do wy-
studnieńcia … a potem … go go sie kroi … 
jest z takóm galaretóm bo to mienso wypuści 
takóm galarete w środku … i to właśnie tak 
jes wychodzi salseson … (Stary Budzisław).

gałeczka – zdr., ‘mały, kulisty przed-
miot’: a jednocześnie były przy … w tej koły-

sce … były po… takie … powbijane po prostu 
gałeczki takie porobione … żeby było moż-
na za… przeciongnońć … od jednego … od 
jednej gałki do drugiej gałki po… z drugiej 
strony deseczki … żeby jom można przecion-
gnońć było jakóm taśme żeby to dziecko nie 
wypadło … nie wygrzebało sie … i tego … 
i ono jak było przymocowane no to … cienż-
kie życie miało … no bo ni sie nie ruszyło … 
nie … ruszy… nie wypadło … (Tarnówka).

gałka – ‘mały, kulisty przedmiot’: a jed-
nocześnie były przy .. w tej kołysce … były 
po… takie … powbijane po prostu gałeczki 
takie porobione … żeby było można za… 
przeciongnońć … od jednego … od jednej 
gałki do drugiej gałki po… z drugiej strony 
deseczki … żeby jom można przeciongnońć 
było jakóm taśme żeby to dziecko nie wypa-
dło … nie wygrzebało sie … i tego … i ono 
jak było przymocowane no to … cienżkie ży-
cie miało … no bo ni sie nie ruszyło … nie … 
ruszy… nie wypadło … (Tarnówka).

gar – ‘duży garnek’: o! kaszanke sie robi 
w inny sposób … kaszanka to wontroba … 
sie kładzie to lekkie … to znaczy te płuca … 
no i wtedy … kawałki miensa … […] wkłada 
sie do dużego pojemnika czy do jakiejś tam 
… dużego garka czy … czegoś … i później 
… kładzie sie to wszysko mienso kładzie sie 
to … te … to … te … tom kasze uparowanom 
… i wlewa sie tom krew którom oczszymali-
śmy w wiaderku … jak była spuszczona od 

G
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razu od świniaka … no i doprawia sie solom 
pieprzem … i … potem … bierze sie i nabija 
we fl aki jak kiełbase … i sie go … kładzie do 
gara ale nie dopuszcza sie do gotowania … 
boby jelita popenkały … (Stary Budzisław); 
(Grzegorzew).

garczek, garnczek – ‘mały garnek’: 
w garku … garczek … (Adamin); w garcz-
ku sie ziemniaki gotuje … (Adamin); świ-
niobicie w dawniejszych czasach było inne 
… dzisiej to jez nowoczesnoź maszyny za-
bijajom albo rzeżnie tam przerabiajom i to 
… sie zawozi oczszymuje sie gotowy wyrób 
… a dzi… dawniej to … sie brało rzeżnika 
… zabijało sie … takiego … takom świnie … 
potem jom sie kładło na takich deskach … 
grzało sie wode goroncom … jom tom wodom 
polewano … tam w małych ilościach takim 
garnczkiem … i  zeskrobywano tom sierś 
z niej … potem sie jom obmywało … (Stary 
Budzisław).

gardziel – ‘rozszerzona górna część 
przełyku ptaków umożliwiająca m.in. ma-
gazynowanie i częściowe przetrawianie po-
karmu’: w gardzieli … (Koło).

garncarz – ‘osoba wyrabiająca produk-
ty z gliny’: kiedyś były po prostu … glinia-
ne donice … przez garncarzy wyrabiane … 
z gliny … (Koło).

garnczek → garczek.

garnek – ‘naczynie służące do gotowa-
nia’: przygotowuje sie garnek … nalewa sie 
… wode … kładzie sie mienso … no jak sie 
miynso podgrzeje … wychodzi piana … to 
czeba zszymować tóm piane … i wtedy kła-
dzie sie warzywa … (Drzewce); [Naczynie, 
w którym zostawia się mleko, żeby się zsia-
dło] [R1:] to zależy … to i w słojku … i były 

takie … [R2:] kaminiaki nazywali … [R1:] 
takie były … [R2:] garnki … czy w tym zwy-
kłym garnku … (Witowo); [R1:] żeby zrobił 
sie ser to w tym samym garnku w którym sie 
ogrzewa … tak podgrzewa do tego stopnia 
żeby nie za mocno boby sie zrobiło … kasz-
ka … kaszkowate … a… w tym naczyniu 
w którym sie … [R2:] no późni ażeby ser … 
że było to … to nawet w si… na jakimś si-
teczku [odlewano serwatkę] czy na czym … 
[R1:] a późni to sie … późnij to duszlak … 
przeważnie … [R2:] no … czy na durszlaku 
… czy… [R1:] durszlak nazywali najwiency 
… bo to nie sitko tylko dusz… na duszlak 
sie wylewa … [R2:] ale różnie ludzie robili 
i w sitku teyż … (Witowo); no to kuchnia 
gazowa a kiedyś była kuchnia wenglowa … 
[…] stawiaaś garnek na kuchni wynglowy … 
na blacie … i … sie wtedy gotowało … czea 
było sypać wyngla … no … (Grzegorzew); 
piwnice gdzie kartofl e przechowywali no to 
tam były półki porobione i tam stały w tym 
… te garki … (Tarnówka); o! kaszanke sie 
robi w inny sposób … kaszanka to wontroba 
… sie kładzie to lekkie … to znaczy te płuca 
… no i wtedy … kawałki miensa … czy na-
wed o! jak sie nie robi salsesonu to ta głowa 
idzie na … i wszysko sie gotuje … […] wkła-
da sie do dużego pojemnika czy do jakiejś 
tam … dużego garka czy … czegoś … i póź-
niej … kładzie sie to wszysko mienso kładzie 
sie to … te … to … te … tom kasze uparowa-
nom … i wlewa sie tom krew którom oczszy-
maliśmy w wiaderku … (Stary Budzisław); 
[Jak się sprawdza, czy jajko jest świeże?] 
jajko opada na dno … na dno garka z wo-
dóm … […] a jajko które jes nieświeże po 
prostu wypływa na wierzch … ono pływa … 
po prostu … (Koło); no kasze to jo najlepi 
paruje sie w jakiś foliowy torebce … do wody 
sie … i tego … a jag nie … to w garku tyz i … 
pod przykrywkóm i w piecyku jakimź można 
parować … w jakiś … czy w prodiżu nawet 
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tyż był parowoł ale by czszeba podliwoć ka-
sze bo … bo kasza poczszebuje wody … na 
sucho sie nie uparuje … (Borki); w garku … 
garczek … (Adamin); no to był tyn kroch-
mal … […] no to … nawed robili z monki 
… pszennej gotowali … z kartofl anej … […] 
no normalnie rozrobiłeś w garnuszku i jak 
sie woda gotowała to wlołeź i zagotowałeś 
… […] to było do wrzontku sie loło … a żeby 
nie było grudków to sie w zimny wodzie roz-
robiło [Aha, czyli najpierw w zimniej?] ale 
troche … sie zimnej wody a tam sie garnek 
gotowoł na krochmal … jak sie woda goto-
wała to sie wtedy wloło pomiszało … za-
miyszało … (Barłogi); jak duży to sagan jag 
mniejszy to garnek … (Barłogi); no czarni-
na to jes zupa która zawiera krew kaczki … 
czsz… jak sie zabijało kaczke to sie upusz-
czało … krew do słojka … gdzie najpierw 
czsza było do tego słoika nalać … wode sól 
ocet … a potym podstawić pod zarżnintom 
kaczke słoik … krew naleciała … no … jak 
sie … mięsko ugotowało z wodą w garku to 
sie wlewało takom właśnie zaklepke jeszcze 
sie robiło … do tej krwi dodawało sie mon-
ki … dodaje sie monki … i takom zaklepke 
wlewa sie do garka z miensem i wodom … sy-
pie sie cukier … dodaje sie jeszcze octu żeby 
zupka była słodko-kwaśna … podaje sie to 
z kluskami krojonymi albo z kluskami prze-
cieranymi … (Grzegorzew); ale rondle to 
sóm co inne … ni? … garneg jez inny i rondel 
… rondel to jes … na … na na tym uchwycie 
… niy? … […] na jednym … tag a garnek to 
ma dwa … ta … dwie uszy sóm … no … aha 
złap za uszy garnka … nie? … i garki kiedyź 
nie były takie zwykłe tylko te były … takie 
te … miedziane takie porzonne duże g… 
cienżkie garnki … (Rysiny); kiedyś popiołem 
czyścili bo nie było tych płynów … nie było 
takich pas[t] … ni? … jedyne pasty były co 
pamientam do ronk … takie … nie? … i my-
dło … a naczynia nie było … tyko … mama 

moja po… popiołem zawsze … tam leko po-
piół tam wzięła … i … i sie czyściło … […] 
bo kiedyś to nie było taki[ch] kolorowych 
… tyko były takie fajne miedziane te garnki 
… to-ak sie doczyściło … a przeważnie na 
Wielkano[c] … a późnij jeszcze taki miała 
słonine … i po tym … i jeszcze … porzonnie 
je tak żeby tak ładnie świeciły sie te garnki 
… to tag jak do dziś pamientam … (Rysiny); 
[R1:] kamionka no to taka była… [R2:] taki 
garnek … […] kamiónkowe garki to były 
takie do ucierania … […] no … takie były 
jak z gliny … jak z czegoś … to były takie 
tego … [R1:] kamiónka … garnek taki po 
prostu … do ucirania no te babcie starsze to 
tak se ucirały tam … tam … ciasto na placek 
czy … [R2:] na serniczek … kiedyś w takich 
garkach nie ucierała ani w niczym … tylko 
musioł być garnek … typowo taki jak z gliny 
… z czegoś … [R1:] tero to kupi sobie robota 
i bzz! … i mo utarte a przedtym połke i w ty 
… (Police Średnie); (Dzierawy).

garnuszek – ‘małe naczynie, z którego 
można pić lub w którym można podgrze-
wać niewielkie ilości cieczy; kubek’: no to 
był tyn krochmal … […] no to … nawed 
robili z monki … pszennej gotowali … z kar-
toflanej … […] no normalnie rozrobiłeś 
w garnuszku i jak sie woda gotowała to wlo-
łeź i zagotowałeś … […] to było do wrzont-
ku sie loło … a żeby nie było grudków to sie 
w zimny wodzie rozrobiło [Aha, czyli naj-
pierw w zimniej?] ale troche … sie zimnej 
wody a tam sie garnek gotowoł na krochmal 
… jak sie woda gotowała to sie wtedy wlo-
ło pomiszało … zamiyszało … (Barłogi); 
śmietana jes żółta … i jak sie włoży mleko 
naleje sie do garka włoży sie do … na przy-
kład do zamrażalki … śmietana sie wybija 
na wierzk … i wtedy … można albo łyżkom 
… albo takom wazóweczkom zebrać do gar-
nuszka … i od razu widać śmietana żółta 
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a mleko poc spodym zostaje białe … (Stary 
Budzisław).

garsonka – ‘spódnica i żakiet damski’: 
[Ubiór kobiety] garsonka … na głowe ka-
pelusz … botki na nogi … trepy na nogi … 
przy obejściu przy domu … (Dąbie).

gaś gaś gaś! – ‘odganianie gęsi’: (Stary 
Budzisław).

gaz – ‘substancja opałowa w postaci lot-
nej’: pali się uogień no to gaz … czy kuchnia 
… (Dzierawy).

gaza – ‘rzadka tkanina’: [Świeże masło 
zawijano] w pergamin … albo … w gaze 
… też … kiedyś dawno … (Drzewce); jak 
tego to brali znowu cukier kładli w kawa-
łek szmatki … w gaze … no i … dziecko … 
zwiliżyli wodóm … no i tak sało ciumlało … 
i ciumlało … taki o ciumla … (Tarnówka); 
[R1:] osełka … […] no tak gdzieś … [R2:] 
no takie małe kostki masła … [R1:] koski 
masła i to robili … wisz … w te … tam … 
w takie … kopystkóm jak wyrobiali to robili 
takie … ładne cynteczki zaś to uowijali … 
[R3:] dwudziestopińciodeka… dekowe por-
cje to sóm … [R1:] ćwiartki … [R2:] w gaze 
owijali … [R1:] w gaze czy tam … [R2:] per-
gamin … (Felicjanów).

gazowy – ‘wykorzystujący gaz’: no to 
kuchnia gazowa a kiedyś była kuchnia we-
nglowa … […] stawiaaś garnek na kuchni 
wynglowy … na blacie … i … sie wtedy go-
towało … czea było sypać wyngla … no … 
(Grzegorzew); po to sie opala kure bo … 
takie owłosienie ma kura … wienc sie bie-
rze albo denaturat … wylewo sie na wie… 
jakieś pomiesz… pojemnik … i sie zapala 
tom denature … i opala sie tom kure … albo 
można też … no palnikiem gazowym … 
opalić kure … (Stary Budzisław).

gąsior, geńsior, gońsior, gońsiór 
– ‘samiec gęsi’: geńsior … (Rysiny); gońsior 
… (Babiak); gońsior … (Stary Budzisław); 
gońsior … (Koło); gąsior … (Koło); gońsiór 
… (Grabów).

gąska, gonska – 1. ‘duży ptak hodo-
wany dla mięsa i pierza’: [Ptactwo hodo-
wane w okolicy] [R1:] gonski … kaczuszki 
… kurczaczki … [R2]: jak to te co ksiondz 
ma? … [R1:] perliczki … no takie pospolite 
… (Grabów); 2. ‘młode gęsi’: to gonski … 
(Babiak); gąski … (Koło); młode od geńsi … 
gonska … (Rysiny); pyle pyle gonski do domu 
… ( Rysiny).

gdakać – ‘o  kurach: wydawać głośny, 
charakterystyczny odgłos’: [kura] gdacze 
… (Babiak); gdacze … (Felicjanów); bo 
[kura] gdacze i oznajmia że zniosła [jajka] 
… (Koło); [Skąd wiadomo, że kura znio-
sła jajko?] [R1:]bo krzyczy … [R2:] gdacze 
… (Koło); no to [kura po zniesieniu jajka] 
bardzo sie cieszy … i gdacze … bardzo gło-
śno … (Rzuchów); [Kura] gdacze … (Ba-
biak); [Kura] prowadza je [=kurczęta] … 
gdacze … zbiera różne wiesz … no … po-
kazuje im jak … jak nieraz chodzóm to po-
kazuje … tu dziobie … tam tegó żeby óne 
chodziły i to robiły co ona … (Koło); krzy-
czy ko ko ko ko ko … no … bo ona … kura 
gdacze … o! … gdacze kura bo zniosła jajka 
… (Rysiny); kura gdacze … (Grabów); (Sta-
ry Budzisław).

gengać – ‘o gęsiach: wydawać charaktery-
styczny odgłos’: nie pamintóm … jak to sie 
mówiło … bo óny [=gęsi] gengały tak … ale 
jak … jak sie je przywoływało to … (Koło).

geńsi, gyńsi – ‘pochodzący od gęsi’: geń-
sie pióra som sztywne białe … a kacze … 
kacze też som białe i szare … i som delikat-
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niejsze … (Rzuchów); była wsypa … to sie 
nazywało wsypa … czerwóno … tako żeby 
nie przepuszczała pirzao … pirze były dar-
te … kacze lub gyńsie … i potym … w tom 
poszwe żeś … w tom wsype żeś … wkładała 
zaszywała … i powłoke sie na to ubirało … 
poduszki tak samo … no … wymiary tam 
były takie a nie inne … no uosimdziesión na 
dziewińdziesiónt … siedemdziesión na sie-
demdziesiónt każdy mioł swojom … (Grze-
gorzew); pierzyna była z … puchu … geń-
siego kaczego … y to właśnie … było … nie 
było … nik tam nie rzucał sie na kołdry … 
jak są dzisiaj … [Czy kiedyś były w ogóle 
kołdry?] no nie wiem … ja tam za moich lat 
nie było … (Tarnówka); o z geńsi przyda… 
bardzo sie przy… można było o! … kre… 
udka … te pałki kreńcidź na mielone … pier-
si robidź na kotlety … gotować z rej… szyjki 
tam podrobów … czarnine takóm zupe … 
która bardzo jes … a… kul… kurturalna … 
w naszy Polsce bardzo … ludzie uważajom 
czarnine … no i pier… mienso geńsie bardzo 
zdrowe jes … (Stary Budzisław).

geńsina – ‘mięso gęsi’: to geńsina … (Ba-
biak); no minso geńsi … mienso geńsi … geń-
sina … (Rysiny); (Stary Budzisław); (Koło).

geńsior → gąsior. 

geńś, geyńś, gyńś – ‘duży ptak hodowa-
ny przede wszystkim dla pierza i mięsa’: 
[W okolicy] były kury kaczki geńsi indyki 
… (Babiak); [Ptactwo hodowane w okoli-
cy] kaczki indyki … geńsi … kury … (Stary 
Budzisław); indyki ludzie hodujom … kacz-
ki … […] geńsi … te … te duże te … różne 
strusie tam jakieś jeszcze coś … no to to … 
różne hodowle majom … (Koło); bo geńsi po-
trafi ły fruwać … i gospodynia … gospody-
nie celowo wyciongały geńsiom … te długie 
pióra ze skrzydeł … tak zwane lotki … żeby 

one nie fruwały … żeby właśnie nie ucieka-
ły z zagrody … (Koło); u nas … to tag jag 
my to kiedyź mieliśmy … kaczki … geńsi … 
indyki … (Rysiny); młode od geńsi … gon-
ska … (Rysiny); [Pióro kaczki wygląda tak 
samo jak gęsie?] tak … tak samo … bo tak 
… juz kolorowe tam som niktóre … kaczki 
… to … tag a tak to sóm białe … i to pu-
chu … geńś ma wiencyj puchu … (Rysiny); 
no minso geńsi … mienso geńsi … geńsina … 
(Rysiny); [R1:] no bo geńś gubi jag już do… 
dochodzi do jakiegoś czasu … to gubiom … 
wtedy … pocskubujom te geńsi … i pióra na-
dajom sie na … [R2:] pierzyny … [R1:] na 
pierzynki … na poduszeczki … kiedyś tak 
było … (Grabów); i to właśnie dzisiaj … som 
te wielkie … na łonkach takie wielkie wiel-
kie … rozlewiska … no dzisiaj zarośniente 
już sóm po tylu latach … ale przedtym to 
ś… tylko lśniły sie lustra wody wielkie … bo 
tam była właśnie wyg… wybrana … torf … 
i była dziura … a ile ryb a ile … tych kaczek 
… geyńsi łabeńdzi tego wszyskiego … miało 
co … być … życie … miało tam życie wszyst-
ko … (Tarnówka); no pierzyna … pierzyna 
to najpierw czszeba było uhodować … spo-
rą ilość … czy kaczek … czy geńsi … czy jag 
mniejsza iloś kaczek czy geńsi no to sie jom 
składało te pierze z dwóch lad jeszcze czsze-
ba było o nie dbać żeby sie nie wkreńciły 
mole … bo jak sie … mole wkreńciły no to 
było wtedy kurzu nie z tej ziemi i zniszczo-
ne pierze … (Tarnówka); o z geńsi przyda… 
bardzo sie przy… można było o! … kre… 
udka … te pałki kreńcidź na mielone … pier-
si robidź na kotlety … gotować z rej… szyjki 
tam podrobów … czarnine takóm zupe … 
która bardzo jes … a… kul… kurturalna … 
w naszy Polsce bardzo … ludzie uważajom 
czarnine … no i pier… mienso geńsie bardzo 
zdrowe jes … (Stary Budzisław); geńsi sku-
bano jak … zaczęły gubić pióra … a kaczki 
nie wiem … (Babiak); [Jakie są rodzaje piór 
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u kury?] [R1:] dłuż… skrzydloki lot… lota 
… [R2:] i pierze … [R3:] puch tyż ma … o! 
… kaczka … [R1:] kaczka … gyńsi to majom 
puch ale nie kura … [R2:] ale loty to ma … 
[R1:] loty to majom … [R2:] i pióro … no 
i pióra takie normalne … [R1:] a u… kogut 
to mo znowu takie zakryncóne … w ógónie 
… (Felicjanów); [R1:] skubano no … [R2:] 
gyńsi to chyba podskubywano … [R1:] po-
cskubywano … [R3:] pocskubywano … 
[R2:] żeby nie gubiły piór … ale kiedy to nie 
wim … [R1:] kaczki gyńsi … (Felicjanów); 
kaczki to sie skubało właściwie po zabiciu 
… tak? … sie nie parzyło tylko sie przykry-
wało i pod parom żeby odchodziło pierze 
żeby nie było mokre … sie wykorzystywało 
później na poduszki … a geńsi no to sie po-
cskubywało puch … ale w jakim okresie to 
nie wiem nie mam pojeńcia … czy na wiosne 
czy na ź… czy na jesieni nie wiem … (Koło); 
gyńsi dwa razy skubano … (Koło); no geńsi 
skubano … skubano … gyńsi skubano gdy 
porosnom … to dopiero je podskubano … 
(Rzuchów).

geyńś → geńś.

getry – ‘obcisłe spodnie kobiece’: (Dą-
bie); (Dęby Szlacheckie).

gładki – ‘pozbawiony zagnieceń’: jeżeli 
dobrze pamientam to maglownica … mia-
ła dwa takie … jak gdyby dwie okrongłe … 
bel… rolki … i wkładało sie … brzeg poście-
li … czy prześciradła … miendzy te rolki … 
i kreńciło sie … korbkom … i z jednej strony 
sie wkładało … tom pościel … a z drugiej 
strony ona już wychodziła przemaglowana 
gładka … (Grzegorzew).

gładzić – ‘czynić gładkim, usuwać nie-
równości’: cygły szamotowe … i  szamot 
w proszku który rozrabiał zdun i … i rów-

nał ściany … gładził właśnie ścianki które 
to właśnie tam … tyn piec budował … […] 
no przewód kominowy no to już jes przewód 
kominowy to już jes komin ale to jest … no 
… to … to miedzy kuchnią a kominem no to 
właśnie była rura … kawałek rury … i któ-
rom sie tam ten dym przedostawał do komi-
na … (Tarnówka).

(głaskać) – pogłaskać – ‘delikatnie 
przesuwać po czymś dłonią’: no pogłaskało 
sie [krowę] i … mecia mecia mecia … (Wi-
towo).

głemboki, głymboki – ‘posiadający 
znaczną odległość między powierzchnią 
a dnem’: [Sposoby orki] [R1:] podorywka 
… […] głemboka orka … [R2:] no na zime 
orka … (Dąbrowa); [R1:] to … razówka to 
znaczy … nie … nie głym… nie tak bardzo 
głymboko … miałka … [R2:] taka średnia 
orka … [R1:] mie… mielsza … (Dąbrowa); 
no przed orkom głembokom to czszeba naj-
przód zrobić podorywkę … (Osiek Mały); 
bronki to som lekkie … bronki to som po … 
po siewie na przykład sie używa … zbóż … 
używało sie … a brona to jes do rozbijania 
brył … takich właśnie grud ziemi … po tym 
… nawet po … oraniu … takim już głemb-
szym … żeby zwłóczyć dobrze no to … to sie 
używa brony … cienżkiej … (Lubiny); w za-
leżności … jaki … pokład głemboki ziemi … 
tego torfu był na tej łonce … bo … tak jak 
u nas na Tarnówce … to był głemboki pokład 
… to … maszyny … maszynami ciongli … 
to maszyna była … taka specjalna koparka 
… jak dzisiaj … i … ciongła błoto z bardzo 
głemboka … (Tarnówka); zjedli z głembokie-
go … zupy … zjedli z głembokiego … […] 
drugie danie też i … i nawet widelca nieraz 
niepoczszebowali używać bo … (Tarnówka).

głymboki → głemboki.
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gniazdko – pieszcz., ‘schronienie z gałę-
zi, traw, gliny itp. przygotowane przez pta-
ki’: [Kura] szuka sobie gniazdka i niesie … 
(Grabów);

gniazdo – ‘schronienie z gałęzi, traw, gli-
ny itp. przygotowane przez ptaki’: [Kura] 
chce siedzić na tych jajkach … chce siedzić 
na tym … no … na tym gnieździe i wysia-
dywać po prostu … te jajka … (Koło); ale 
czensto sie zdarzało że … kura sobie gdzieś 
tam … znalazła miejsce i poza … kurni-
kiem gdzieś tam … w obejściach sobie … 
uwiła gniazdo i … i tam … wysiadywała … 
po prostu jajka … swoje młode … (Koło); 
[Kura] to siedzi na gnieździe bez przerwy … 
i nie chce zejś … i sie człowiek czuje że ona 
chce … jaja sobie znosić … i potem na nich 
siada … (Grabów); (Felicjanów).

gnida – ‘larwa wszy’: wszawica … była 
bardzo popularna … tak że albo obcinano 
włosy albo … te wszy z włosów i gnidy wyj-
mowano … […] iskanie … (Bogusławice); 
ja pamintam że jak miałam [wszy] w szkole 
bo przecież każdy przechodził no teraz już 
może nie … ale od czasu do czasu jeszcze sie 
o wszawicy słyszy … a … ja … jak miałam 
wszy … w szkole nabyłam od kogoś Pam Bóg 
wie nie wiym … no … każdy zapał gdzieś 
tam w którymś momencie … to … jo już by-
łam w okresie wychowywana kiedy był tak 
zwany anglotoks … wienc mi głowe zsypa-
no azotoksem … zawiniento chustkom … no 
i one sie tam miały dusić w tym azotoksym 
… [A nie niszczyło włosów?] a jo wiem … 
może i niszczyło ale … wiesz … nie było inne-
go wyjścia … potym włosy sie myło … no ale 
pewnie czszeba było to powtórzyć bo … jak 
były gnidy to te gnidy może … od azotoksu 
ś… nie wim nie zdychały … no … po jakimś 
czasie czszeba było … do skutku … tym azo-
toksym … (Dęby Szlacheckie); gnidy to nie 

wszy tylko gnidy to sie lingły … z wszów gnidy 
takie były i tak sie nazywały … (Borki); (Dą-
bie); (Powiercie).

(gnieść) – zgnieś – ‘ściskać’: a kruszon-
ka to jes … i … jak sie na przykład weźnie 
dwadzieścia deko … tłuszczu … czy to mar-
garyny czy to smalcu … to czszeba wziońś 
tak samo dwajścia deko cukru … i potym 
dwajścia deko monki … i to … ten … mar-
garyne złonczyć z tym cukrem … tak zgnieś 
… i tom monke potem … (Stary Budzisław).

gnieździć sie – ‘mieszkać w za małym 
w stosunku do liczby lokatorów mieszak-
niu’: no to dzisiaj sypialnia … no … […] 
no-a pier[w] … no był jedyn pokój co … tam 
sie gnieździła cała rodzina i … to zależy … 
[…] bo ludzie nie mieli … nie mieli … nig 
nie miał swojego pokoiku … nig nie miał 
swojego pokoiku tylko był … jeden pokój dla 
całej rodziny … […] wieleużytko… wielo-
żytko[wy] … (Tarnówka).

goły – ‘niemający upierzenia’: lenieje … 
wyle… ale wyleniała kura … wyleniała to to 
… bo to ji [=kurze] wylatujóm [pióra] … nie-
raz to gołe tyłki widać … nie? … a przewa-
znie … te te … bolierki jak teraz pozywajom 
… to gołe py… tyłkami … (Rysiny); (Babiak).

gombka – 1. ‘poduszeczka wchłaniają-
ca wodę, służąca do mycia’: jes gombka … 
jes … druciak som rozmaite … przeważnie 
gombkóm sie myje [naczynia] … (Barłogi); 
[Do czyszczenia naczyń potrzebne są] 
woda … płyn do mycia naczyń i gombka … 
(Grzegorzew); gombka szmatka ścierka … 
(Grzegorzew); 2. ‘rodzaj materiału wypeł-
nieniowego’: takie prostokont … prostokont-
na taka … taka malut… kołderka … wypeł-
niona gombkom puchem czy jakimś takim 
innym delikatnym mate… mate… takim … 
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wypełnieniem … i zawijało sie w to … po 
prostu tak … no umiejentnie w nie dziecko 
bo to czszeba też umieć zam… za… zawi-
nońć dziecko w becik … (Koło).

gomółka – 1. ‘uformowana mała partia 
sera’: gomółka to jest … okro… to jest … 
podłużny wyciskany ser … (Babiak); gomół-
ka no to tag mówiom … rodzaj masła i … 
i kształt … masła … no gomółka czy … czy 
osełka … (Rzuchów); 2. ‘mała partia ciasta 
chlebowego (np. w kształcie bułki), mogła 
służyć jako zaczyn do zarobienia następnej 
partii ciasta chlebowego’: [R1:] gomółka 
to była taka … bułka … do do … wypieku 
chleba … takóm gomułke robili i … [R2:] 
taki zakwas czy coś … nie? … (Koło). 

gonska → gąska.

gońsie – ‘młode gęsi’: gońsienta … (Koło).

gońsiontko – ‘młode gęsi’: gońsiontka … 
(Grabów).

gońsior → gąsior.

gońsiór → gąsior.

goronc – ‘bardzo wysoka temperatura’: 
w każdy razie wkładało sie te bochenki te … 
te … czeńś tego ciasta które ma stanowić bo-
chenek do tego koszyczka … i z koszyczkami 
wjeżdżały do pieca … [I ten koszyczek się 
nie spalił?] no nie bo tam już … nie paliło 
sie nic … tylko goronco było a od samego go-
ronca to już … (Dęby Szlacheckie)

goroncy, goróncy – ‘mający bardzo 
wysoką temperaturę’: [R1:] wstawić [zsia-
dłe mleko na ser] albo w goroncom wode 
albo gdzieś przy… na… [R2:] dawniej to 
były kuchnie wenglowe to na kuchni we-

nglowej to najlepiej sie jeszcze na wenglowej 
kuchni ogrzało … [R1:] nie … najlepi we 
wodzie … [R2:] we wodzie? … [R1:] w gar-
ku wode zagotowoł i wstawił w goroncom 
wode to ci wtedy sie tak ładnie ogrzoło że … 
(Witowo); świniobicie w dawniejszych cza-
sach było inne … dzisiej to jez nowoczesnoź 
maszyny zabijajom albo rzeżnie tam przera-
biajom i to … sie zawozi oczszymuje sie goto-
wy wyrób … a dzi… dawniej to … sie brało 
rzeżnika … zabijało sie … takiego … takom 
świnie … potem jom sie kładło na takich 
deskach … grzało sie wode goroncom … jom 
tom wodom polewano … tam w małych ilo-
ściach takim garnczkiem … i zeskrobywano 
tom sierś z niej … potem sie jom obmywało 
… (Stary Budzisław); no jom [kurę] zabić 
… oprawić … obskubać … nie? … w wodzie 
goróncej … no i wypaproszyć … […] opalić 
… tak … te te … jeszcze sóm takie … małe te 
piórka niewyrośninte … […] pypcie … tak 
… (Rysiny); [R1:] i skrobali … [R2:] tak … 
polewali goroncom wodom … jag już zdechła 
to polewali goroncom wodom … i  później 
skrobali … [R1:] no … [R2:] jak oskrobali 
to myli … pomy… wymyli całóm tóm świnie 
… później … (Felicjanów); [Sierść z zabi-
tej świni usuwano] nożym albo z… tym … 
goroncom wodom i nozym … (Koło); [sierść 
zabitej świni] przez gotowanie goroncom wo-
dom … i oblewano … i potym … tak zwanie 
oparzanie … (Rzuchów); żelazko to było że 
… kładlim nawet … żużle rozpalone do że-
lazka … a najprzód sie kładło te żużle i to 
sie żelazko nagrzywało a potym były dusze 
… i te dusze sie grzało w piecu … jak były 
goronce … w kuchni na ogniu … to sie kła-
dło do żelazka i tym sie prasowało … [A du-
sza to było takie metalowe?] wkład taki … 
do żelazka … (Barłogi); dawniej żelazko jak 
wyglondało? … takie żelazko dawniej … na-
grzewało sie … kładło sie na goroncy blat … 
bo nie miało sznura … nie podłonczało sie 
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go do kontaktu … tylko kładło sie na goron-
cy blat żelazko sie nagrzewało i … żeby nic 
nie przypalić to te żelazko kładło sie … na 
talerzyku … odwróconym do … spodem do 
góry … (Grzegorzew).

goronczka – ‘pogoda z bardzo wysoką 
temperaturą’: to tamte czasy … sie paliło 
torfom … torfa … [to jest] błoto robione 
na łonce kopane … i w koziołki ustawiane 
… i tak że to była całe … całe lato czszeba 
było … poczczas najwienkszych goronczek 
właśnie robić torf … i spieszyć sie żeby nie 
zmokło nie tego … no a czensto deszcze pa-
dały … wienc … ludzie na wsi mieli dużo … 
bardzo dużo roboty z tym … samym opałem 
… (Tarnówka).

goróncy → goroncy.

gorzkawy – ‘mający nieco ostry, nie-
przyjemny smak, mało słodki’: [R1:] nie-
która krowa dawała takie gorzkawe mleko 
nie wszyskie krowy … [R2:] zależy co jadła 
… […] mleko zależało … smak zależał od 
jedzynia … [R1:] ale mleko krowie to prze-
ważnie dobre było … [R2:] słodkie … no … 
(Witowo).

gospodyni – ‘kobieta prowadząca go-
spodarstwo, zajmująca się domem’: to jest 
takie podbieranie … kiedyś tam panie mó-
wiły że idom … panie no tam gospodyni jak 
miały swojom ziemie … że idom podebrać … 
młode ziemniaki … (Koło); pierzyna to jes 
taka kołdra tylko że w środku ma pierze … 
jes on… jes ona robiona … jes ona robiona 
z dartego pierza to kiedyś tam … właśnie … 
jeszcze … zanikło to troszke ale kiedyś wła-
śnie gospodynie … zbierały sie … darły pie-
rze … i z tego robiły albo właśnie poduszki 
albo pierzyny … pierzyny no takie … dosyć 
cie… bardzo ciepłe były … (Koło); żeby nie 

fruwały … bo geńsi potrafi ły fruwać … i go-
spodynia … gospodynie celowo wyciongały 
geńsiom … te długie pióra ze skrzydeł … tak 
zwane lotki … żeby one nie fruwały … żeby 
właśnie nie uciekały z zagrody … (Koło); 
(Rysiny); (Dąbie).

gosposia – ‘kobieta, która zmywa naczy-
nia’: (Adamin).

gotować – ugotować – wygoto-
wać – zagotować – ‘poddawać coś 
działaniu wysokiej temperatury wody lub 
innego płynu’: [Kurę trzeba] wypatroszyć 
… pokroić … umyć … i ugotować … (Ba-
biak); koryto … a jedzenie … to jes … pasza 
… przeważnie to teraz pasze … i wode do-
wajóm [świniom] … tak sie tero … tego … to 
nie jes to co kiedyś … że sie tam zielsko rwa-
ło … ziemniaki sie gotowało … i to dostały 
… (Koło); no trzeba jom [=kurę] po prostu 
… zabić … czszeba jom sparzyć gotujoncom 
wodom … no … wyskubać z pierza … ro-
ściońć … usunońć wnenczności … wymyć 
mięso poporcjować … wymoczyć w wodzie 
… dokładnie … no a nastempnie przygoto-
wać do … czeńści … już … gotowania … 
przygotowywania jakiejś danej potrawy 
z kurczaka … (Koło); kasze żeby ugotować 
… no to … potrzebna jes woda … i sie sypie 
albo … wsypie sie bezpośrednio … kasze do 
wody … albo wkłada sie tak jak teraz jest … 
w torebkach takich małych … torebke z ka-
szom do … do wody żeby sie ugotowaa … 
(Bogusławice); dawniej … no to najczeń-
ściej gotowano muchomory w mleku … wy-
war wlewano do … małych naczyń … 
i gdzieś ustawiano … z boku … posypywano 
to cukrem … no muchy to wiadomo że do 
cukru idóm i … i przylatywały do … do tych 
naczyń i sie topiły po prostu w tym wywarze 
… (Bogusławice); [Ziemniaki dla zwierząt] 
gotuje sie w mundurkach i krycha … (Po-
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wiercie); bo ziemniaki gotuje sie w wodzie 
… do samego końca … a kasze … powinno 
sie … przed ugotowaniem … jag jest ugoto-
wana taka na … osiemdziesiont procent … 
to sie ją … nie wiem czy odlewało sie nad-
miar wody … czy ona sie już zdonżyła wygo-
tować w każdym razie … nie gotowało sie 
już jej dalej tylko przykrywało sie pokrywką 
… i  chyba … można było ją zawinońć … 
w jakiś koc czy … cy nie wiem … w coś tam 
… czy w rencznik żeby ona … sie doparowa-
ła że tak powiem czyli żeby wciongnęła nad-
miar wody i wtedy przez to … staje sie mien-
ka … (Dęby Szlacheckie); no jesce można 
dodać ziemniaki do … do farszu do piero-
gów na przykład robiliśmy … pie… gotowa-
ne ziemniaki z cebulkom smażoną … i na 
przykład kapusta albo kto tam … sobie ży-
czył z czym … no … (Dęby Szlacheckie); 
a no … to [o] przechowywaniu [mięsa] to … 
nie było … to były … soliło sie … beczki były 
takie dembowe … albo sie zakopywało do 
ziemi sie tak zakrywało na zime albo tak … 
bo żeby … no bo jak … w tom to … albo 
beczke … i bardzo dużo sie soliło … a ja[k] 
chciało sie zjeź na drugi dzień czy tam kiedy 
… a jak było takie za bardzo … zapeklowa-
ne to sie moczyło bo za słone by było jakbyź 
ugotowała … (Grabów); potrawy [z ziem-
niaków]? … no różnie placki kartofl ane … 
kluski przycirane … no rózne … i do chleba 
dodwa… dodawali zimniaki … takie goto-
wane i … i no różnie sie to … to korzystało 
… tłuczone … (Borki); [R1:] wstawić [zsia-
dłe mleko na ser] albo w goroncom wode 
albo gdzieś przy… na… [R2:] dawniej to 
były kuchnie wenglowe to na kuchni wenglo-
wej to najlepiej sie jeszcze na wenglowej 
kuchni ogrzało … [R1:] nie … najlepi we 
wodzie … [R2:] we wodzie? … [R1:] w gar-
ku wode zagotowoł i wstawił w goroncom 
wode to ci wtedy sie tak ładnie ogrzoło że … 
(Witowo); wstawiam minso do wody [na ro-

sół] … zagotowuje sie … zszymuje … kłade 
warzywa sole … i sie to gotuje … pod przy-
krycim bez przykrycio może być przykryty 
może być nieprzykryty … warzywa niewa-
rzywa sole … no tam … […] ziele angielskie 
… tam takie … wisz … a to wegete sie sypie 
a to … (Grzegorzew); ja gotuje rosół z kur-
czaka … czyli najważniejsze tak … woda … 
woda … zimna woda … nastempnie … na-
stem… nastempnie wkładam pokrojonego 
umytego kurczaka … i na wolnym ogniu so-
bie go gotuje … jag już właśnie doj… doj-
dziemy do tego momentu gdzie mamy te bu-
rzyny czy szumowiny zbieramy to … ja to 
zbieram łyżkom albo jakomś takom łyż… som 
takie specjalne łyżki cedzakowe … i jag już 
ładnie mam tutaj te … bez bez tych burzyn 
ten … tom wode w zasadzie wtedy jeszcze … 
to wtedy dodaje warzywa … czyli … całom 
całom włoszczyzne … najważniejsze jes żeby 
było dużo zielonego … czyli … czyli załóżmy 
… ten … seler … przepraszam … seler … 
por … pietruszka … i wtedy też cały czas na 
wolnym ogniu sobie robimy … no do mo-
mentu jag już no … widzimy że jes ugotowa-
ne … (Koło); jak sie gotuje owoce … tak … 
no to … no to sie robi kompot … (Koło); no 
… za moich młodych lad i … i w ogóle już 
późni tego … no to tak był … gotowało sie 
żur … gotowało sie polewki owocowe … 
z ziemniakami … (Tarnówka); robiono żur 
tak że … no taki gliniany dzbanek … w tym 
glinianym dzbanku rzucało sie … wsypywa-
ło sie na… na takom ciepłom wode … niego-
roncom nietego … tylko taka letnia woda … 
sypało sie monke żytniom troszeczke pszen-
nej … no i tak to było … kisło … wyrobiło 
sie … oczywiście czszea było roszczepać ko-
ziołkiem i … i żeby to … dwa czy czszy dni 
postało … i wtedy był … wtedy był żur wła-
śnie do … do tego żeby potem gotować go … 
czy na zalewajke czy na żur … to żurek … 
no to już to właśnie … był żurek swój … nie 
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kupowałam go nigdy jak teraz sie kupuje … 
(Tarnówka); polewki owocowe … no to 
w każdym bońdź razie … no owoce … no jak 
sie … śliwki … […] to było letnie … lateym 
… to sie gotowało latem … a … zimom to 
znowu … nie było to … nie było w muodzie 
… weki … tylko sie suszyło w piecu chlebo-
wym … suszyło sie … śliwki gruszki … jabka 
… no i te … ulengałki s… (Tarnówka); to sie 
z tych suszonych … owoców robiło polewki 
… tak … no … i potym takie jeszcze było na-
wet że … jak … na tóm … ze susz… do su-
szonych … jak sie kisiło … kapuste ukisiło 
… i occedzało jom sie do … gotowania na 
bigos … to … ten kwas … zasyp… zalewało 
sie znowu … zasypywało sie znowu te … su-
szone owoce … gotowało sie … buraczek 
czerwony … do tego … listek laurowy … i to 
właśnie to wszysko zagotowało … postało 
jedyn dzień … i było luksus do picia … było 
zdrowotne … nig nie kupował witamin bo 
… w  tym było witaminy … (Tarnówka); 
o z geńsi przyda… bardzo sie przy… można 
było o! … kre… udka … te pałki kreńcidź na 
mielone … piersi robidź na kotlety … goto-
wać z rej… szyjki tam podrobów … czarnine 
takóm zupe … która bardzo jes … a… kul… 
kurturalna … w naszy Polsce bardzo … lu-
dzie uważajom czarnine … no i pier… mien-
so geńsie bardzo zdrowe jes … (Stary Budzi-
sław); zacierka to takie … taka kruszonka 
… zrobiona … i ugotowana … można na 
mleku ugotować … właśnie można do ja-
kiejś zupy sobie takóm zacierke zrobić … to 
tak … monka jajko … i … i niezagniecione 
tyko tak pokruszone i na wode gotowanom 
rzucone i to sie ugotuje na sitko i do … do 
jakiegoś posiłku dołożone … (Stary Budzi-
sław); [Co należy zrobić z wnętrznościami 
wyjętymi ze świni?] [R1:] ugotować i robić 
… prze… kaszanki … [R2:] ź cienkich jeli-
tów robili kiełbase a z grubszych robili ka-
szanki … no … [R1:] z kałduna robili salse-

són … (Felicjanów); [R1:] to-s wóntroba … 
letkie sie myli … [R2:] gotuje sie najpierw … 
[R1:] gotuje sie a potem sie myli … to przez 
maszynke … i sie wkłodo w kasze … [R2:] 
krew … [R3:] […] krew i sie znowu napycha 
… [R2:] i może być kasza…anka … ta z tyj 
zwykłej kaszy i … [R3:] taterczy … (Felicja-
nów); [Jak robi się salceson?] [R1:] o! … 
z ryja świnioka … i ze serca … tyż czszeba 
gotować … [R2:] z głowy … nie ryja … [R3:] 
no ryj mo … świnia mo ryj … no … czea tyż 
ugotowadź i … obrać … [R1:] no … [R3:] 
a t… to sie mieli? … nie? … [R1:] nie … kroi 
sie … i skórki ze … jak sie uob… uod słóniny 
uod-rzyno te skórki no to sie kładzie w salse-
són czyńś troszke … (Felicjanów); [R1:] to 
sie brało mónki wody … [R2:] żytnióm … 
[R1:] żytni mónki … i sie zarobiało … w ta-
kim żurowniku … i sypało sie mónke wode 
i sie tam … w tym żuro… w tym … kozioł-
kim kryńciało … i sie przykrywało … sto-
wiało sie na kuchni czy na piecu … [R2:] aż 
zakisło to … dopiero gotowano żur … (Feli-
cjanów); kiedyś to gotowało sie ziemniaki … 
i mieszało ze śrutóm … wlewało wody mie… 
i sie dawało [świniom] … (Koło); [R1:] sza-
ry barszcz to bydzie chyba taki barszcz jag 
my gotuimy … na zakwasie taki … szary … 
[R2:] żurek to … żurek kwa… [R1:] no … 
[R2:] to żurek może … no no … a to ż czego? 
… jakie jes pytanie? … ż czego sie gotuje? … 
[…] no to … z mo… na zakwasie … z za-
kwasu z monki żytni … (Koło); no salseson 
kładom … w żołóndko … ozorki uszy … chu-
de miynso … gotuje sie … kładzie sie … tak 
aby … aby … no … kładzie siem … do … do 
tego żołondka … i tam … ten … jeszcze rosół 
żeby sie to wszysko wymiyszało i przyciska 
siem … żeby sie spłaszczył … (Rzuchów); no 
tak … gotowano go [=świński ogon] … 
i kładziono … na talerzu przed młodym … 
(Rzuchów); teraz [na śniadanie] to sie je ka-
napeczki … elegancko … a kiedyś to prze-
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ważnie żurek sie gotowało … te … no … za-
lywajke … (Adamin); pokarmy? … no 
normalnie sie przygotowuje … chleb sie kła-
dzie smaruje i … i kakao sie ugotuje czy 
kawe z mlekim … (Adamin); była taka soda 
… i to sie dowało … gotowało sie pranie … 
pościel sie jak sie … najprzód sie na noc 
zmoczyło … potym sie prało … i gotowało 
sie jeszcze … pościel … tóm … w takich ko-
tłach … sie gotowało … i sie znowu płukało 
… ze dwa razy i … krochmal … (Barłogi); 
no to był tyn krochmal … […] no to … na-
wed robili z monki … pszennej gotowali … 
z kartofl anej … […] no normalnie rozrobi-
łeś w garnuszku i jak sie woda gotowała to 
wlołeź i  zagotowałeś … […] to było do 
wrzontku sie loło … a żeby nie było grudków 
to sie w zimny wodzie rozrobiło [Aha, czyli 
najpierw w zimniej?] ale troche … sie zim-
nej wody a tam sie garnek gotowoł na kroch-
mal … jak sie woda gotowała to sie wtedy 
wloło pomiszało … zamiyszało … (Barłogi); 
przeważnie jadało sie jakieś zupy … żureg 
na przykład … może i … gotowali … zacier-
ki na śniadanie … takie zupy rozmaite zupy 
… (Barłogi); no czarnina to jes zupa która 
zawiera krew kaczki … czsz… jak sie zabija-
ło kaczke to sie upuszczało … krew do słojka 
… gdzie najpierw czsza było do tego słoika 
nalać … wode sól ocet … a potym podstawić 
pod zarżnintom kaczke słoik … krew nalecia-
ła … no … jak sie … mięsko ugotowało 
z wodą w garku to sie wlewało takom wła-
śnie zaklepke jeszcze sie robiło … do tej krwi 
dodawało sie monki … dodaje sie monki … 
i takom zaklepke wlewa sie do garka z mien-
sem i wodom … sypie sie cukier … dodaje sie 
jeszcze octu żeby zupka była słodko-kwaśna 
… podaje sie to z kluskami krojonymi albo 
z kluskami przecieranymi … (Grzegorzew); 
gotowało [się] krochmal … z monki ziem-
niaczanej … (Rysiny); no tyż zupy mleczne 
[jadano na kolację] różne jag i … ja pamien-

tam to zupa … mleczna … to pozywajonc 
tak … na to żeśmy mówili … zacierki … na 
jajku … albo ta … jag już mówiłam … zupa 
… no tyż żurek mama tam czensto gotowaa 
ale wiency to takie takie na monce … sypała 
czy na jajku … nie? … albo te … takie … 
worka … ja… u nas worka na to wołali … 
nie? … jak przyjyżdżali kuzyni ze wsi to mó-
wili … ciociu co beńdziesz worke znowu dziś 
gotowaa? … to była woda mleko i posypy-
wana była grubom monka … o tu o taka taka 
zupa sie u nas mówili … teraz nig nie wiy … 
tak? … nig nie wiy co to jes … (Rysiny); da-
nie obiadowe? … […] no no … dajmy na to 
… jag jak … przedtym przeważnie gotowali 
grochówke … to … kiedyś sie rzuciło kawa-
łek tam … jakiegoś tam minsa … czy prze-
ważnie jakieś kostke … ziemniaki … warzy-
wa … wrzucało sie do tego … wywaru … 
z tego ro… bo to wywar taki sie zrobił … 
kiedyź nie było tych przypraw … tylko sie 
soliło pieprzyło … i na to sie … ten … tom 
kasze czy ten groch … no i ziemniaki … (Ry-
siny). → zagotować.

gotowanie – ‘poddawanie produktu 
działaniu wysokiej temperatury wody lub 
innego płynu’: [sierść zabitej świni] przez 
gotowanie goroncom wodom … i oblewano … 
i potym … tak zwanie oparzanie … (Rzu-
chów).

gotowy – ‘stworzony przez kogoś in-
nego’: to koryto sie nazywało do świń … 
a kiedyś to sie ziemniaki … ospe i wodom … 
a w tej chwili to jes gotowa … pasze i wode 
… […] i łupiny tak … a teraz no to pasze … 
i wode sie leje … nie? … (Rysiny).

goździk – ‘roślina ozdobna o kwiatach 
z postrzępionymi płatkami na długiej ło-
dydze’: [Kwiaty w ogrodzie] róże lilie tuli-
pany goździki … (Babiak).
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granatowy – ‘mający kolor ciemnonie-
bieski’: mieczyki som o wysokich nóżkach … 
różne kolory białe czerwone różowe nawet 
i  granatowe … pienknie wyglondajom … 
(Stary Budzisław).

groch – ‘roślina o ziarnach zebranych 
w strąki; ziarna tej rośliny’: wcześniej cep 
… potem maszyny … na konie … które kie-
ratem ciongły … a maszyna była na … na 
takim … metalowym drongu podłonczona 
na mufy … i to sie obracała i sie wrzucało 
takom … my mamy maszyne takom jeszcze 
dawnom przedwojennom ale u kogoź u lu-
dzi jest … groch ostatnio młócili … tom 
maszynom … to sie nie kruszył … bo w in-
nych maszynach sie kruszył groch … tak … 
(Prucheniec); danie obiadowe? … […] no 
no … dajmy na to … jag jak … przedtym 
przeważnie gotowali grochówke … to … 
kiedyś sie rzuciło kawałek tam … jakiegoś 
tam minsa … czy przeważnie jakieś kostke 
… ziemniaki … warzywa … wrzucało sie do 
tego … wywaru … z tego ro… bo to wywar 
taki sie zrobił … kiedyź nie było tych przy-
praw … tylko sie soliło pieprzyło … i na to 
sie … ten … tom kasze czy ten groch … no 
i ziemniaki … (Rysiny); [Uprawiano wa-
rzywa] wszystkie korzenne … pomidory 
ogórki … ziemniaki kapuste … fasole … 
groch … (Powiercie); no przede wszystkim 
[uprawiano] … ziemniaki kapuste … ogór-
ki bo to było na zime konieczne … wszyscy 
mieli … no i na pewno … te te … marchew 
pietruszke … o! groch jeszcze był … wszyst-
kie odmiany … pamintam że był … i fasola 
i groch zielony … i taki ten gruby bób czy 
jak sie tam to nazywa … dynie … natomias 
nie było na pewno tych … takich jak dzisiaj 
tam tych kabaczków wszyskich … rzodkiew-
ki też nie pamientam żeby u nas była … na-
wet chyba nie wim czy sałaty … sioliśmy … 
raczej takie … z dawnych czasów … trady-

cyjne … (Dęby Szlacheckie); (Koło); (Grze-
gorzew).

grochowy – ‘zawierający groch’: [R1:] 
[Gotuje się zupy] ogórkowom … kapuśniak 
… grochowom … szczawiowom … buracz-
kowom … biały barszczyk … żurek … [R2:] 
grochowa … [R1:] już … [R3:] prażuchy … 
[R1:] o! prażuchy … z kwaszonom kapustom 
… kluski przycirane z czarninom … (Grze-
gorzew).

grochówka – ‘zupa zawierająca groch’: 
no przewaźnie zupy [jadano na obiad] … 
zupa pomidorowa … ż… zupa grzybowa 
… zupa jarzynowa … zupa tam jakaś gro-
chówka … pozywajonc grochówke … kasze 
… kiedyś to sie mówiło … teraz to krupnig 
a kiedyś sie mówiło kasza z kartofl ami … 
no … bo to tak sie mówiło kiedyś … niy? 
… (Rysiny); danie obiadowe? … […] no 
no … dajmy na to … jag jak … przedtym 
przeważnie gotowali grochówke … to … 
kiedyś sie rzuciło kawałek tam … jakiegoś 
tam minsa … czy przeważnie jakieś kostke 
… ziemniaki … warzywa … wrzucało sie do 
tego … wywaru … z tego ro… bo to wywar 
taki sie zrobił … kiedyź nie było tych przy-
praw … tylko sie soliło pieprzyło … i na to 
sie … ten … tom kasze czy ten groch … no 
i ziemniaki … (Rysiny); teraz to wymyślun-
ki som różne … a przedtem to było … gro-
chówke tak samo sie gotowało … teraz czar-
nine … no czarnine sie kaczke zabijało … 
krew sie spuszczało … no i była ta czarnina 
cała … nie? … też sie zaprawiaa woda z… 
z tym … sie lało wode do krwi … monka … 
rozrabiał sie i sie zalewało ten wywar z rosó 
… z tej kaczki co sie ugotował tyn rosół … 
(Rysiny).

gruby – 1. ‘mający duży przekrój po-
przeczny’: bo przy starych ziemniakach no 
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to już jes ta skóra … gruba … (Tarnówka); 
[R1:] a blong to jes … jak kleapisko było to 
takie było … belka … tako belka szeroko … 
i była no wyżej … no … no doś wysoko to 
było … nie? … […] [R1:] no … poczszymuje 
to … nie? … poczszymuje takie cienżary … 
[…] [R2:] odździela somsieg od klepiska … 
[R1:] takie jakby kwadratowe czy były … te 
… gu… grube … ż dżrzewa … (Dąbrowa); 
z przodu [wozu] zawsze był tyłek taki … 
zrobiony … cińciejszy … a z tyłu był jeszcze 
roz taki gruby bo … mocniejszy był zawsze 
… bo z tyłu no to zawsze może … ktoś sie 
uderzyć czy coś to zawsze był silniejszy … 
taki pamintóm … (Goszczędza); 2. ‘mający 
duże ziarna’: [Kasza] jenczmienna … gry-
czana … jaglana … penczak może ale pen-
czak to chyba jest … tyż kasza jenczmien-
na tylko … gruba … (Dęby Szlacheckie); 
3. ‘o mące: zawierający dużą ilość zmielonej 
okrywy ziarna’: u nas worka na to wołali … 
nie? … jak przyjyżdżali kuzyni ze wsi to mó-
wili … ciociu co beńdziesz worke znowu dziś 
gotowaa? … to była woda mleko i posypy-
wana była grubom monka … o tu o taka taka 
zupa sie u nas mówili … teraz nig nie wiy … 
tak? … nig nie wiy co to jes … (Rysiny).

grudziondzki → kuchnia gru-
dziondzka. 

grusza – ‘drzewo, na którym rosną 
gruszki’: (Koło).

gruszka – ‘słodki, jajowato-kulisty owoc 
pokryty skórką w kolorze od żółtego po 
jasnozielony’: zupa z jabłek? … zupa jabko-
wa … […] ta-ak wiśnia … to wiśniowa … 
gruszkowa … z gruszki nie … jeszcze nie go-
towaam … z jabłek tyż nie gotowaam … chy-
ba że z szu… suszonych … [Ja bardzo często 
jadłam zupę z truskawek albo wiśni] n-albo 
… albo z wiśni … z truskawek … […] albo 

śliwkowa … (Rysiny); polewki owocowe … 
no to w każdym bońdź razie … no owoce … 
no jak sie … śliwki … […] to było letnie … 
lateym … to sie gotowało latem … a … zimom 
to znowu … nie było to … nie było w muodzie 
… weki … tylko sie suszyło w piecu chlebo-
wym … suszyło sie … śliwki gruszki … jabka 
… no i te … ulengałki s… (Tarnówka); ��17.

gruszkowy – ‘zrobiony z  gruszek’: 
zupa z jabłek? … zupa jabkowa … […] ta-
-ak wiśnia … to wiśniowa … gruszkowa 
… z gruszki nie … jeszcze nie gotowaam 
… z jabłek tyż nie gotowaam … chyba że 
z szu… suszonych … [Ja bardzo często ja-
dłam zupę z truskawek albo wiśni] n-albo 
… albo z wiśni … z truskawek … […] albo 
śliwkowa … (Rysiny).

grzać – nagrzać – ogrzać – ‘czynić 
coś ciepłym’: żelazko to było że … kładlim 
nawet … żużle rozpalone do żelazka … 
a najprzód sie kładło te żużle i to sie żelazko 
nagrzywało a potym były dusze … i te du-
sze sie grzało w piecu … jak były goronce … 
w kuchni na ogniu … to sie kładło do żelaz-
ka i tym sie prasowało … [A dusza to było 
takie metalowe?] wkład taki … do żelazka 
… (Barłogi); grzało sie wode goroncom … 
jom [=zabitą świnię] tom wodom polewano 
… tam w małych ilościach takim garncz-
kiem … i zeskrobywano tom sierś z niej … 
potem sie jom obmywało … (Stary Budzi-
sław); [R1:] wstawić [zsiadłe mleko na ser] 
albo w goroncom wode albo gdzieś przy… 
na… [R2:] dawniej to były kuchnie we-
nglowe to na kuchni wenglowej to najlepiej 
sie jeszcze na wenglowej kuchni ogrzało … 
[R1:] nie … najlepi we wodzie … [R2:] we 
wodzie? … [R1:] w garku wode zagotowoł 
i wstawił w goroncom wode to ci wtedy sie 
tak ładnie ogrzoło że … (Witowo); no i te 
sześ czy siedym bochenków na tej łopacie 
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właśnie … wsuwało sie do pieca który był 
najpirw … porzondnie ogrzany czyli naj-
pierw tam sie … drewno wsuwało do tego 
pieca a jak już sie to drewno spaliło ten piec 
sie … nagrzał to sie … usuwało to … te spa-
lone drewna … żeby w piecu było czysto … 
i na łopacie wsuwało sie bochenki chleba do 
tego pieca … (Dęby Szlacheckie).

grzebać – ‘dokładnie coś przeszukiwać’: 
przeszukiwanie [włosów] no to grzebinim 
sie grzebało i  … [wszy] szukało i  sie … 
(Borki); [Kura] no prowadza je [=kurczęta] 
i … grzebie im … w piasku czy żarka czy co 
… (Grabów).

grzebadło – ‘zagięty na końcu pręt 
służący do poruszania węgla lub drewna 
w palenisku’: [R1:] haczyg inaczy … [R2:] 
haczyki takie były … specjalne … [R1:] albo 
grzebadło … pogrzebiacz … mówili … no … 
no godali … [R2:] tak … no … [R3:] pogrze-
bacz … (Grzegorzew).

grzebień, grzebiń, grzybień – 
1. ‘czerwony fałd skóry na głowie kury 
(mniejszy) lub koguta (większy)’: kokoszka 
nie ma jeszcze takiego … upierzenia os… 
dużego … i nie ma takiego … jak sie nazy-
wa … grzebień na głowie … a [j]ak taki jes 
duży czerwony już taki … grzebień na gło-
wie to już wyglonda kura która niesie jajka 
… a kokoszka ma takie … bardzo niziut-
ki ten grzebyszczek przy skórze przy … od 
dzióbka wyrośnienty … (Stary Budzisław); 
[R1:] [Kogut od kury różni się] grzebieniem 
i ogonem … ogon mo taki ładny … [R2:] no 
i jaj nie niesie … (Felicjanów); [Części kury, 
kurczaka] [R1:] dziób … [R2:] szyja … 
skrzydła … noga … [R1:] i grzebień … tak 
… (Koło); [Kogut od kury różni się] ogo-
nem … i grzybieniem … (Koło); kogud jes 
taki … sie prezentuje … ni… ma duże pióra 

… zwiszajonce z… na ogonie … i duży grze-
biń … z piórami i … pieje … (Rzuchów); 
��18; 2. ‘przyrząd z wyciętymi zębami, słu-
żący do czesania włosów’: przeszukiwanie 
[włosów] no to grzebinim sie grzebało i … 
[wszy] szukało i sie … (Borki).

grzebiń → grzebień.

grzebyszczek – zdr., ‘czerwony fałd 
skóry na głowie kury’: kokoszka nie ma 
jeszcze takiego … upierzenia os… dużego 
… i nie ma takiego … jak sie nazywa … 
grzebień na głowie … a [j]ak taki jes duży 
czerwony już taki … grzebień na głowie 
to już wyglonda kura która niesie jajka … 
a kokoszka ma takie … bardzo niziutki ten 
grzebyszczek przy skórze przy … od dzióbka 
wyrośnienty … (Stary Budzisław).

grzenda – ‘drążek w  kurniku, na któ-
rym siedzą kury’: na grzeńdzie … (Babiak); 
grzendy … (Babiak), (Felicjanów); grzen-
dy … (Koło); w kurniku sóm … grzendy … 
które kury siadajom … (Rzuchów); (Stary 
Budzisław); (Koło); (Rysiny); (Grabów); 
��56.

grzondka – ‘wydzielony rowkami pas 
ziemi w ogrodzie, służący do uprawy ro-
ślin ozdobnych lub warzyw’: no kurze nogi 
majom … drapcie jak sie dostały do grzond-
ków to rozdrapały … rozdrapały po prostu 
… rozdrapały … (Rzuchów); grzondki … 
(Bogusławice); marchew … na grzondkach 
zasiewano … marchew pietruszke … bu-
raczki … rzodkiewke sałate … ziemniaki 
… (Dąbie); zagonki … grzondki rabatki … 
(Powiercie); na zagónku … sie sadzi … albo 
na grzondce … (Dęby Szlacheckie).

grzyb – ‘pasożytniczy organizm, rosną-
cy głównie w lasach, ceniony ze względów 
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smakowych, produkt spożywczy’: [Jakie 
warzywa można przechowywać na zimę?] 
marchew fasole kapuste grzyby ogórki … 
(Dąbie).

grzybek – ‘przedmiot w kształcie grzy-
ba’: no wkładało sie taki grzybek pod tom … 
to sie taki były … no grzybek taki ż dżrzewa 
… i to … wkładało sie pod te dziure … i sie 
cerowało normalnie … jednom nitke w te 
jednom w te i tak sie przekładało przeplatan-
kóm takóm … […] można było też używać 
… naparstek był naparstek … (Barłogi); był 
zrobiony drewniany grzybek … i sie wkła-
dało w dany … przedmiot … czy to w … 
w skarpetki czy rajstopy czy jakieś coś … 
wkładało sie ten pod tym … i sie cerowało 
… to grzybek drewaniany pozywajonc taki 
był … (Rysiny).

grzybień → grzebień.

grzybowy – ‘zrobiony z grzybów’: no 
przewaźnie zupy [jadano na obiad] … zupa 
pomidorowa … ż… zupa grzybowa … zu-
pa jarzynowa … zupa tam jakaś grochówka 

… pozywajonc grochówke … kasze … kiedyś 
to sie mówiło … teraz to krupnig a kiedyś sie 
mówiło kasza z kartofl ami … no … bo to 
tak sie mówiło kiedyś … niy? … (Rysiny).

gubić – pogubić – ‘tracić coś’: to sie 
maca … pozywali tego tego … w tej chwili 
nie … a kiedyś to … macanie ile kur zniesie 
jajek żeby nie pogubiły … nie? … (Rysiny); 
[R1:] no bo geńś gubi jag już do… dochodzi 
do jakiegoś czasu … to gubiom … wtedy … 
pocskubujom te geńsi … i pióra nadajom sie 
na … [R2:] pierzyny … [R1:] na pierzyn-
ki … na poduszeczki … kiedyś tak było … 
(Grabów); [R1:] skubano no … [R2:] gyńsi 
to chyba podskubywano … [R1:] pocskuby-
wano … [R3:] pocskubywano … [R2:] żeby 
nie gubiły piór … ale kiedy to nie wim … 
[R1:] kaczki gyńsi … (Felicjanów).

gusi gusi! – ‘okrzyk wydawany, by przy-
wołać gęsi’: gusi gusi! … (Grabów).

gyńsi → geńsi.

gyńś → geńś.



herbata – ‘aromatyczny napój z suszo-
nych liści niektórych roślin’: i  w  pokoju 
i w kuchni kojarzom mi sie przede wszyst-
kim jakieś krede… znaczy … w kuchni … 
w kuchni kredens na pewno był … stół krze-
sła … jakieś ławy też były … w jakiś salo-
nach to też jakieś tam sekretarzyki toaletki 
no też też … też … w salonie zawsze stół … 
jakiś … jakieś takie no stoliki … do kawy 
czy do herbaty … (Koło); na kolacje to już 
tak … rozmaicie … tyż była … albo zupa 
jag jaka została … albo … normalnie chleb 
herbata chleb tam smarowany … i herbata 
czy kawa … (Barłogi); na wszystkie naczy-
nia? … […] no to serwiz obiadowy … ser-
wis podwieczorkowy … bo jeszcze jes przed 
obiadym … po obiedzie a przed kolacjóm 
jeszcze podwieczoreg jes … no to takie ser-

wisy talerze som szklanki do picia … takie 
… napoju czy herbaty … stołowizna to som 
tam łyżki widelce takie uo … to jes wszystko 
do jedzynia … (Barłogi); (Borki).

huśtanie – ‘kołysanie’: kołyska … no to 
jes wzorem znowu tak jag i dorosłego łóżko 
… w głowie wyżej … troszeczke niżej w nóż-
kach … i też to korytko zrobione na sia… na 
ten sieńnik … materac właśnie … ze słomy 
czy ze siana … i z… były … na nóżkach to 
były znowu te … dwa bieguny … przy każ… 
na każdym tyłku były dwa biegu… po… pod 
każdym tyłkiem były dwa bieguny takie … 
zatego … tak że to … dziecko jak … leżało 
… na tym sińniku … tam w tym łóżeczku … 
no to było możliwoś go … huśtania … (Tar-
nówka).

H
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igła – ‘ostro zakończony stalowy prę-
cik z dziurką do przewlekania nici, służą-
cy do szycia’: no igłóm sie cerowało nitkóm 
… (Adamin); jeżeli sie cerowało … jakomś 
mniejszom dziurke to była to … igła z nitkom 
nakładało sie … […] na jakomś szklanke … 
albo literatke … i tak sie cerowało … (Grze-
gorzew).

indol, indor – ‘samiec dużego ptaka 
o czerwonych naroślach na głowie, hodo-
wanego dla mięsa’: indor … (Stary Budzi-
sław); indol … (Koło); indor … indyczka … 
(Koło); indor … to jes samiec… (Grabów).

indor → indol.

indycze – ‘młode indyczki’: (Babiak).

indyczka – 1. ‘samica indyka’: indor … 
indyczka … (Koło); (Babiak); (Stary Budzi-
sław); (Koło); (Grabów); 2. ‘młode indycz-
ki’: indyczki … (Rysiny); (Stary Budzisław).

indyk – ‘duży ptak o  czerwonych na-
roślach na głowie, hodowany dla mięsa’: 
[W okolicy] były kury kaczki geńsi indyki … 
(Babiak); [Ptactwo hodowane w okolicy] 
kaczki indyki … geńsi … kury … (Stary Bu-
dzisław); indyki ludzie hodujom … kaczki … 
[…] geńsi … te … te duże te … różne strusie 
tam jakieś jeszcze coś … no to to … różne 
hodowle majom … (Koło); wszelkie ptactwo 
… były to indyki … były to geńsi kaczki … 

kury … kurki rajskie … to były takie małe 
… małe kurki … ozdobne … z  takimi … 
pienknym … kolorowym upierzeniem … 
podobnym do … przypominajoncym dzikie 
bażanty … dzikie ptactwo leśne … one były 
… bardzo takie właśnie … one bardzo dużo 
znosiły jajek … te te właśnie kurki rajskie … 
i koguciki rajskie … różniły sie od takiego 
ptactwa … domowego tym że właśnie te ja-
jeczka miały takie … znosiły bardzo małe 
… ale właśnie … były … były bardzo takie 
zdrowe … jajka … jajka ich były bardzo 
takie żółte … ciasta makarony z tych jajek 
były bardzo takie właśnie … wychodziły 
bardzo takie ładne udane … (Koło); u nas 
… to tag jag my to kiedyź mieliśmy … kaczki 
… geńsi … indyki … (Rysiny).

indyka – ‘samica indyka’: (Stary Budzi-
sław); (Grabów).

inny – ‘nie taki sam, odmienny, różny; 
następny, kolejny’: [Jak się sprawdza, czy 
jajko jest świeże?] po piersze że jes skorupka 
inna … taka świeża … (Koło); ty gadzino 
… na człowieka nieraz mówióm … nie? … 
przeważnie na dzieciaka … mama nieraz 
moja krzyczała … wy gadziny … wy takie 
… nie? … no to to tak teraz to inne słowa 
używajom jeszcze wulgarn-a  teraz to … 
kiedyź nie było tak … (Rysiny); [Chwasty] 
perz … łopucha … oset … pokrzywa kamo-
sa … rdest … ojej i tysionc jeszcze innych na 
pewno a których nie jestem w stanie wymie-

I
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nić … to już zielsko zawsze jest szybsze od 
gospodarza … i w pierwszej kolejności sie 
pojawia zawsze na świecie … (Dęby Szla-
checkie); uo monków sóm ale jo … już món-
ków żytnióm jo ino i pszynnóm a tero to ile 
różnych sóm … […] monka jes … krupczatka 
… jes pszynno monka poznańska jez i takich 
innych … mónków jez ale wszyskich nazwów 
wrocławska jez różne … żytnia jez o! … do 
razowych to jakieś tyż dodawali jakieś tam 
… tak pszynne uotrymby nawet dodawali 
kiedyś … to właśnie były te cimniejsze chle-
by takie … (Borki); to było masło … masło 
… no takie … zaprawiane … sokiem z mar-
chwi … kiedyś tak … robili … jak było ma-
sło blade … ak… a wiency ludzie chcieli żeby 
było … no żółte żeby tego … kolor poprawić 
… masło … to … wyciskali sok z marchwi 
… […] z marchwi tylko … bo inne no to sie 
nie nadaje … (Drzewce); ale to była kie-
dyś kuchnia to … to zastempowało … dużo 
dużo rzeczy … co dzisiaj sie nazywa … jes 
co innego … bo nieraz nawet kuchnia była 
niby że kuchnia ale i było sypialniom bo … 
ludzie nie mieli takych … tyle mieszkań co 
dzisiaj jes … że każdy ma swoje mieszkanie 
… swój pokój … (Tarnówka); świniobicie 
w dawniejszych czasach było inne … dzi-
siej to jez nowoczesnoź maszyny zabijajom 
albo rzeżnie tam przerabiajom i to … (Stary 
Budzisław); [Czy kogut ma takie same pió-
ra jak kura?] [R1:] ładniejsze … [R2:] inne 
inne ładniejsze … (Felicjanów); wyrywanie 
pi… no to … darcie pierza to jes … nie … 

wyrywanie jes co inne … i darcie jes co inne 
… no skubanie … skubanie od kaczki … 
(Rysiny); [Kultywowanie gleby] [R1]: no to 
in… sie sieje raz takie zboże za któryź rog 
inne … nie? … bo to … musisz te … zmiana 
… płodu … [R2:] kultywacja … zruszanie 
gleby … (Dąbrowa); wcześniej cep … po-
tem maszyny … na konie … które kieratem 
ciongły … a maszyna była na … na takim 
… metalowym drongu podłonczona na mufy 
… i to sie obracała i sie wrzucało takom … 
my mamy maszyne takom jeszcze dawnom 
przedwojennom ale u kogoź u ludzi jest … 
groch ostatnio młócili … tom maszynom … 
to sie nie kruszył … bo w innych maszynach 
sie kruszył groch … tak … (Prucheniec); 
(Grabów).

iskanie – ‘szukanie wszy (i gnid) we wło-
sach i  ich ręczne zabijanie’: wszawica … 
była bardzo popularna … tak że albo obci-
nano włosy albo … te wszy z włosów i gnidy 
wyjmowano … […] iskanie … (Bogusławi-
ce); iskanie … o! to jes bogata literatura na 
tyn temat … za dawnych czasów … posia-
danie w głowie … że tak powiem … wszy … 
czy jak? … nie było niczym wstydliwym … 
i jeszcze pamientam że moja mama opowia-
dała że jak była … młoda … to … na przy-
kład … z  dziewczynami siadały sobie … 
w niedzielne … popołudnie na … przewró-
conym dżrzewie gdzieś tam … przy drodze 
… i nawzajem sobie oglóndały … włosy czy 
nie majóm … wszów … (Dęby Szlacheckie).
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jabko, jabłko – ‘popularny, kulisty owoc 
o soczystym, chrupkim miąższu skrytym 
pod skórką w różnych kolorach’: jabłecznik 
kojarzy mi sie … po prostu z ciastem … na 
kruchym cieście … z  jabkami smażonymi 
… po prostu pieczone ciasto … z jabkami … 
(Koło); no ciasto kruche … i na to jabka … 
tarte na tarce … czy takie całe wkładane … 
to jabłecznik taki jes … albo mus jabkowy sie 
wkłada tez na jabłecznig … niy? … (Rysiny); 
polewki owocowe … no to w każdym bońdź 
razie … no owoce … no jak sie … śliwki … 
[…] to było letnie … lateym … to sie gotowa-
ło latem … a … zimom to znowu … nie było 
to … nie było w muodzie … weki … tylko sie 
suszyło w piecu chlebowym … suszyło sie … 
śliwki gruszki … jabka … no i te … ulengałki 
s… (Tarnówka); [Co znaczy: iść na szaber?] 
no to jes … iś komuś podprowadzić jabka … 
(Babiak); zupa z jabłek to jest … no zupa jab-
kowo zaklepano jes tym … no monkom i śmie-
tanom … (Adamin); zupa z jabłek? … jes to 
zupa owocowa na pewno … (Grzegorzew); 
zupa z jabłek? … zupa jabkowa … […] ta-
-ak wiśnia … to wiśniowa … gruszkowa … 
z gruszki nie … jeszcze nie gotowaam … z ja-
błek tyż nie gotowaam … chyba że z szu… 
suszonych … [Ja bardzo często jadłam zupę 
z truskawek albo wiśni] n-albo … albo z wi-
śni … z truskawek … […] albo śliwkowa … 
(Rysiny); słoiki tam … to … w ty piwnicy 
gdzie kartofl e to … my nie przechowywalim 
ale … na przykład warzywa … jabka … to 
przechowywalim tak … (Goszczędza).

jabkowy – ‘zawierający jabłka, zrobiony 
z jabłek’: [Jabłecznik to] mus jabkowy … 
i ciasto … (Babiak); jabłecznik to robiono 
takie kruche ciasto na to muz jabkowy … 
potem kratke albo kruszonke robiono i pie-
czono … (Stary Budzisław); zupa z jabłek to 
jest … no zupa jabkowo zaklepano jes tym 
… no monkom i  śmietanom … (Adamin); 
[Zupa z jabłek?] jabkowa no bo jako zupa? 
… (Barłogi); no zupa jab… owocowa … jab-
kowa … owocowa … (Kłodawa); zupa z ja-
błek? … zupa jabkowa … […] ta-ak wiśnia 
… to wiśniowa … gruszkowa … z gruszki 
nie … jeszcze nie gotowaam … z jabłek tyż 
nie gotowaam … chyba że z szu… suszonych 
… [Ja bardzo często jadłam zupę z  tru-
skawek albo wiśni] n-albo … albo z wiśni 
… z  truskawek … […] albo śliwkowa … 
( Rysiny).

jabłecznik – ‘ciasto, którego niezbęd-
nym składnikiem są jabłka lub mus jabł-
kowy’: [Jabłecznik to] mus jabkowy … 
i ciasto … (Babiak); jabłecznik to robiono 
takie kruche ciasto na to muz jabkowy … 
potem kratke albo kruszonke robiono i pie-
czono … (Stary Budzisław); z tych dżrzew 
… zerwiesz [jabłka] to dopiyro przerobisz 
i zrobisz jabłecznik … (Koło); jabłecznik 
kojarzy mi sie … po prostu z ciastem … na 
kruchym cieście … z jabkami smażonymi 
… po prostu pieczone ciasto … z jabkami 
… (Koło); no ciasto kruche … i na to jabka 
… tarte na tarce … czy takie całe wkładane 

J
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… to jabłecznik taki jes … albo mus jabko-
wy sie wkłada tez na jabłecznig … niy? … 
(Rysiny); jabłecznik? … uo luksus … ciasto 
sie piecze … jabłuszka sie ściera … ciasto 
sie robi kruche … na blaszke sie kładzie … 
jabłuszka sie ściera … przeciska troche bo 
żeby nie za dużo soku było … potem drugom 
warstwom nakrywa sie ciastem … i sie pie-
cze … no … jabłecznik … luks … (Grabów).

jabłko → jabko.

jabłonka – ‘drzewo, na którym rosną 
jabłka’: do wendzenia śliwka mówiom … ol-
szyna … olcha … dobra jes … do do wendze-
nia … brzoza … bo … jabłonka jeszcze … że 
to taki ma specyfi czny zapah i … i dlatego 
takie dżrzewa dawniej używali … a teraz 
som takie środki wendzenia … w zakładach 
… (Stary Budzisław); [Do wędzenia używa-
na] brzezina była i … i z … tego … z takich 
… owocowych dżrzewa … z … przeważnie 
z jabłonki … […] różnice było … bo wtedy 
… był zapach taki inny … no bo … nie … nie 
… sosnowe … sosnowe też ale wiencej było 
takich … z owocowych lub brzeziny było … 
brzezina najładniejsza bo faktycznie … nie-
raz jag robimy tutaj ognisko … czy robimy 
w… tego … to też z brzeziny … (Rysiny).

jabłoń – ‘drzewo, na którym rosną jabł-
ka’: (Koło).

jabłuszko – pieszcz., ‘popularny, kuli-
sty owoc o soczystym, chrupkim miąższu 
skrytym pod skórką w różnych kolorach’: 
na kolacje … no co jadano? … wendline? … 
a teraz? … teraz na kolacje najlepij zjeś coś 
letkiego … jakiś … jakieś jabłuszko … jakiś 
serek … jakiź jogurcik … (Grzegorzew); 
jabłecznik? … uo luksus … ciasto sie piecze 
… jabłuszka sie ściera … ciasto sie robi kru-
che … na blaszke sie kładzie … jabłuszka 

sie ściera … przeciska troche bo żeby nie za 
dużo soku było … potem drugom warstwom 
nakrywa sie ciastem … i sie piecze … no … 
jabłecznik … luks … (Grabów).

jadać – zjadać – ‘spożywać pokarmy’: 
[Ziemniak może być wykorzystany] albo 
do celów spożywcznych … dla ludzi … albo 
jako … pasza dla zwierzont … jako pasza 
dla zwierzont … no kiedyś jak nie było tych 
suchych granulatów … i różnych cudów to 
ziemniaki były … pocstawom do karmienia 
… świń na przykład w  gospodarstwie … 
kur kaczek … to wszysko zjadały … jadało 
ziemniaki … (Dęby Szlacheckie); to mam 
jeden pokój to w kuchni jadam … bo sama 
jestem to z kim bede jeś … (Grabów); albo 
można było jak sie mał… małom iloś świ-
ni miało dwa czszy św… prosieanta były od 
małego to sie … mały taki … miał pojemnik 
… kocieł sie nazywał taki pojemnik … i sie 
tam sypało dwa czszy koszyki ziemniaków 
… parowało sie codziennie … i  te ciepłe 
ziemniakami tam dolewało sie wode pasze 
… i dawało sie … świniom … najpierw ma-
łym prosian… prosientom … a potem coraz 
wienksze jak rosły … to to właśnie zjadały 
… (Stary Budzisław); na obiad to … sie 
jada rosołek kluski … (Adamin); przeważ-
nie jadało sie jakieś zupy … żureg na przy-
kład … może i … gotowali … zacierki na 
śniadanie … takie zupy rozmaite zupy … 
(Barłogi); na śniadanie najczeńściej … ja-
dano żurek … żur żurek … była to … można 
było wkruszyć sobie do tego żurku … chleba 
… można było sobie wkruszyć do tego żuru 
kaszanke ale to już byłao uzależnione od … 
no od kieszeni gospodarza … (Grzegorzew); 
co jadano na obiad? … na pewno w bogacz-
szych domach jadano kurczenta kaczenta … 
w biedniejszych domach … w biedniejszych 
domach był to na pewno jakiś biedniejszych 
posiłek … (Grzegorzew); na kolacje … no 
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co jadano? … wendline? … a teraz? … teraz 
na kolacje najlepij zjeś coś letkiego … jakiś 
… jakieś jabłuszko … jakiś serek … jakiź jo-
gurcik … (Grzegorzew).

jadalnia – ‘pomieszczenie służące do 
spożywania pokarmów’: (Koło); (Babiak); 
(Stary Budzisław).

jadalny – ‘nadający się do spożycia 
przez ludzi’: wieszano taką świnie na takim 
haku … rościnano ją … rościnano jej … po 
prostu brzuch … wyjmowano … wszelkie 
wnentrzności … te które nie były jadalne … 
usuwano … (Koło).

jaglany – ‘o kaszy: wytworzona z ziarna 
prosa’: kasze jaglanom w dzieciństwie goto-
waliśmy … tata siał proso i mieliśmy … tak 
zwanom stempe … w szopie … czyli … czyli 
wydłubanom w pniu … dżrzewa dziure … że 
tak powiem … i do tego był taki ubijak … sie 
łapało dwóma renkami … i tam sie sypało 
proso i sie robiło tak … o! … i sie ubijało 
to proso … na na … i potym chyba prze-
siewało sie nie wim przez sito … może nie 
pamientam już tego … ale w każdym razie 
mieliśmy kasze jaglanom którom mama nam 
w dzieciństwie gotowała … (Dęby Szlachec-
kie); kasza jenczmienna gryczana jaglana 
… manna … perłowa … (Bogusławice); 
[Kasza] jaglana gryczana jenczmienna … 
kuskus … (Powiercie); (Koło).

jagły – ‘kasza z ziarna prosa’: kasa z prosa 
to jez jagły … (Grzegorzew).

jagoda – ‘krzewinka o  czarno-grana-
towych owocach; też: owoc tej rośliny’: 
no zupa jagodowa … no czym sie tego? … 
tak samo jagody … sie rzucało do wody … 
osłodziło sie troche … lekko sie osłodziło … 
i sie też zaprawiało … ale nigdy nie śmie-

tanom … tylko mleko i … i monka … i tym 
sie … i to sie jadło z kluskami takimi … no 
makaronem pozywajonc … kiedyś to … klu-
ski były wszyskie … teraz jez makaron … 
zupa… wszyskie te jarzynowe zu… zupy czy 
tam owocowe … to sie wszysko zaprawiało 
mlekim … i monkom … no bo … poza tym 
… tym no czym można było? … o! jedynie 
zasmażke sie robiło do kapuśniaku … o! 
… no to wtedy tłusz … i sie zasmażało … 
monke … (Rysiny); [Co to jest: jagodzina?] 
to jes krzew jagód … (Babiak); [Co to jest: 
borówka?] to jes czerwóno jagoda … (Ba-
biak); [R1:] jagodzina … [R2:] jagodzina 
no … […] [R1:] to jes krzog jagód … to som 
jagody … (Felicjanów); [Co to jest: borów-
ka?] [R1:] no tyż taki krzok … jak … jak 
podobny coś do jagód … ino winkszo troche 
… [R2:] no czorn[e] … (Felicjanów); bo-
rówka … […] owoc podobny do jagody … 
tylko czerwony … (Koło); [Na święty Jan … 
dzban] [R1:] malin … [R2:] malin … nie … 
jagód … [R1:] jagód … pełen dzban … tak? 
… (Koło); [borówka] to jes … taka duża 
jagoda … (Koło); na świenty Jan jagón… 
jagód w lesie dzban … (Rzuchów); [Owoce 
leśne] no to som takie … maliny poziomki 
… czarne jagody … borówki … (Rzuchów); 
[Jagodzina] no to sie mówi … inaczej na ja-
gody … zielone jagody a na … na krzakach 
to som jagodziny … (Rzuchów); zupa z ja-
gód to jest zupa z jagód tyż sie tak zaklepuje 
i do klusek … (Adamin); (Borki).

jagodniki – ‘krzew jagody’: [R1:] jago-
dzina albo jagodniki to jes … [R2:] no to sóm 
… [krzewy] jagód … (Koło).

jagodowy – ‘zrobiony z jagód’: zupa ja-
godowa … (Barłogi); no zupa jagodowa … 
no czym sie tego? … tak samo jagody … sie 
rzucało do wody … osłodziło sie troche … 
lekko sie osłodziło … i sie też zaprawiało … 
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ale nigdy nie śmietanom … tylko mleko i … 
i monka … i tym sie … i to sie jadło z klu-
skami takimi … no makaronem pozywajonc 
… kiedyś to … kluski były wszyskie … teraz 
jez makaron … zupa… wszyskie te jarzy-
nowe zu… zupy czy tam owocowe … to sie 
wszysko zaprawiało mlekim … i monkom … 
no bo … poza tym … tym no czym można 
było? … o! jedynie zasmażke sie robiło do 
kapuśniaku … o! … no to wtedy tłusz … 
i sie zasmażało … monke … (Rysiny).

jagodzina – 1. ‘krzew jagód’: [Co to jest: 
jagodzina?] to jes krzew jagód … (Babiak); 
[R1:] jagodzina … [R2:] jagodzina no … 
[…] [R1:] to jes krzog jagód … to som ja-
gody … (Felicjanów); [R1:] jagodzina albo 
jagodniki to jes … [R2:] no to sóm … [krze-
wy] jagód … (Koło); 2. ‘owoc tego krzewu’: 
[Jagodzina] no to sie mówi … inaczej na ja-
gody … zielone jagody a na … na krzakach 
to som jagodziny … (Rzuchów).

jajeczko – zdr., ‘to, co jest znoszone przez 
ptaki’: wszelkie ptactwo … były to indyki … 
były to geńsi kaczki … kury … kurki rajskie 
… to były takie małe … małe kurki … ozdob-
ne … z takimi … pienknym … kolorowym 
upierzeniem … podobnym do … przypomi-
najoncym dzikie bażanty … dzikie ptactwo 
leśne … one były … bardzo takie właśnie … 
one bardzo dużo znosiły jajek … te te właśnie 
kurki rajskie … i koguciki rajskie … różniły 
sie od takiego ptactwa … domowego tym że 
właśnie te jajeczka miały takie … znosiły 
bardzo małe … ale właśnie … były … były 
bardzo takie zdrowe … jajka … jajka ich 
były bardzo takie żółte … ciasta makarony 
z tych jajek były bardzo takie właśnie … wy-
chodziły bardzo takie ładne udane … (Koło).

jajko – ‘to, co jest znoszone przez ptaki’: 
[W jakim celu hoduje się kury?] na jajka 

… i do konsumpcji (Babiak); [Młode kury 
wylęgają się …] z  jajek (Babiak); [W ja-
kim celu hoduje się kury?] [R1:] żeby byy 
jajka i mienso … [R2:] rosół żeby był do-
bry … (Felicjanów); [R1:] to była solan-
ka … przygotowywano z soli … [R2:] było 
chyba … już tak długo sie soliła aż wypły-
wało … [R1:] aż jajko wypłynęło … ale to 
jak sie chciało … [R2:] jajko albo kartofel 
… óna … [R1:] nie … ale to jak sie chciało 
żeby mienso dłużej dłużej … długo leżało … 
tak? … a późni czszea było to mienso zno-
wu wymoczyć wienc … woda no to solanka 
… (Koło); [Kury hoduje się] na jajka … na 
miynso (Koło); [kura] znosi jajka … (Koło); 
no kury … kury sie got… hoduje żeby … na 
… na dobry rosół … żeby niosły jajka … 
żeby był pożytek z nich … (Rzuchów); dużo 
jajek … (Rzuchów); no to jes młoda kokosz-
ka … bo jeszcze nie nie … nie znosi jajka … 
(Rzuchów); no tyż zupy mleczne [jadano na 
kolację] różne jag i … ja pamientam to zupa 
… mleczna … to pozywajonc tak … na to że-
śmy mówili … zacierki … na jajku … albo 
ta … jag już mówiłam … zupa … no tyż żu-
rek mama tam czensto gotowaa ale wiency to 
takie takie na monce … sypała czy na jajku 
… nie? … albo te … takie … worka … ja… 
u nas worka na to wołali … nie? … jak przy-
jyżdżali kuzyni ze wsi to mówili … ciociu co 
beńdziesz worke znowu dziś gotowaa? … to 
była woda mleko i posypywana była grubom 
monka … o tu o taka taka zupa sie u nas 
mówili … teraz nig nie wiy … tak? … nig nie 
wiy co to jes … (Rysiny); lane kluski pozy-
wajonc kiedyś … jag na jajku … niy? … […] 
jajko monka … to lane kluski … to jag u … 
u nas tak sie mówi … (Rysiny); [Kura] zno-
si jajka no … (Koło); że kura bydzie miaa 
kurczenta no to siedzi na jajkach … kura … 
kura … i bydom jaj… jajka … […] siedzi ileś 
tam tygodni na jajkach … tylko nie wim ile 
… czszy czy cztery tygodnie … (Koło); no 
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to jes zalenżone jajko … (Koło); [Jak się 
sprawdza, czy jajko jest świeże?] po piersze 
że jes skorupka inna … taka świeża … a po 
drugie sie bierze … […] przy uchu … i jak 
sie tam … lata w tym to znaczy że już stare 
jajko jest … już sie nie nadaje do zjedzenia 
bo óno już takie wszystko ma te … ale p… 
przeważnie piersze co sie paczszy po skorup-
kach bo jes … taka skorupka … no … taka 
świeżutka widać … no … (Koło); wszelkie 
ptactwo … były to indyki … były to geńsi 
kaczki … kury … kurki rajskie … to były ta-
kie małe … małe kurki … ozdobne … z taki-
mi … pienknym … kolorowym upierzeniem 
… podobnym do … przypominajoncym dzi-
kie bażanty … dzikie ptactwo leśne … one 
były … bardzo takie właśnie … one bardzo 
dużo znosiły jajek … te te właśnie kurki raj-
skie … i koguciki rajskie … różniły sie od ta-
kiego ptactwa … domowego tym że właśnie 
te jajeczka miały takie … znosiły bardzo 
małe … ale właśnie … były … były bardzo 
takie zdrowe … jajka … jajka ich były bar-
dzo takie żółte … ciasta makarony z tych 
jajek były bardzo takie właśnie … wycho-
dziły bardzo takie ładne udane … (Koło); 
krzyczy ko ko ko ko ko … no … bo ona … 
kura gdacze … o! … gdacze kura bo zniosła 
jajka … (Rysiny); to sie maca … pozywali 
tego tego … w tej chwili nie … a kiedyś to … 
macanie ile kur zniesie jajek żeby nie pogu-
biły … nie? … (Rysiny); n-ona [=kura] to 
… jak to pozywajonc … kwocze czy siada … 
chce usiońś na jajkach … nie? … aha … kura 
tam kwacze inaczej bo takie … pozywanie 
… (Rysiny); ja w tej chwili mam perlice … 
czszy perlice … rano niesamowicie krzyczom 
… jag one wrzeszczóm … już sie rozwidnieje 
to już te perlice krzyczom … ale czszymam 
dla wnuczek bo tylko … babciu bo dostaam 
jajka … nie wiedziałam że to perlice … te 
jajka … i mi wysiadły sie czszy … i ony tu 
były latym bo u mnie som całe lato … nie? … 

to tego … to mówi babciu tylko naszych per-
liczek nie wyrzucaj … albo nie zabijaj cza-
sami … nie? … bo ja im tam nie pokazuje 
że zabijam kurczaki … czy tam coś … (Ry-
siny); [Kura] no cieszy sie że jajek zniosła 
… (Grabów); bo przy jajku jes taki zarodek 
biały … jak tego nie ma to sie kurczag nie 
wylenże … (Grabów); to jak by [jajko] było 
popsute to bydzie pływać … pamintosz jak 
sie … sprawdzało kurczaki czy … som żywe 
czy nie w jajkach na wode ciepłóm sie kładło 
… i to jajko które było … z kurczaczkiem to 
tak sie przechylało … (Grabów); dawniej 
macało sie kury … no żeby sprawdzidź ile 
kur codzieńnie niesie jaj … w obecnych cza-
sach … nie maca sie kur … ile jajeg jest … 
w koszach … gdzie kury znoszom … tyle sie 
przynosi … (Stary Budzisław); kokoszka nie 
ma jeszcze takiego … upierzenia os… duże-
go … i nie ma takiego … jak sie nazywa … 
grzebień na głowie … a [j]ak taki jes duży 
czerwony już taki … grzebień na głowie 
to już wyglonda kura która niesie jajka … 
a kokoszka ma takie … bardzo niziutki ten 
grzebyszczek przy skórze przy … od dzióbka 
wyrośnienty … (Stary Budzisław); no kurcze 
to malutkie które wyjdzie z jajka … i wtedy 
to takie takie piskle jes … a kurczak … no to 
już taki … duży który można go z… zużyć 
na … przetwórnie miensa do … gotowania 
… (Stary Budzisław).

jajo – ‘to, co jest znoszone przez ptaki’: 
ale kwoka to siedzi … […] no to … może 
bydź nioska jak dużo jaj … (Koło); [Kura] 
to siedzi na gnieździe bez przerwy … i nie 
chce zejś … i sie człowiek czuje że ona chce 
… jaja sobie znosić … i potem na nich siada 
… (Grabów); dawniej macało sie kury … 
no żeby sprawdzidź ile kur codzieńnie nie-
sie jaj … w obecnych czasach … nie maca 
sie kur … ile jajeg jest … w koszach … gdzie 
kury znoszom … tyle sie przynosi … (Stary 
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Budzisław); [R1:] [kogut od kury różni 
się] grzebieniem i ogonem … ogon mo taki 
ładny … [R2:] no i jaj nie niesie … (Feli-
cjanów); [Czym kogut różni się od kury?] 
[R1:] nie znosi jaj … [R2:] jes wien[kszy] 
… (Koło); kokoszka … […] młoda kura … 
która jeszcze nie znosi jaj … (Koło); no som 
takie … takie przegrody znaczy … siedliska 
… czy korytka … i tam jes wyścielone sło-
mom … żeby … sie … [kury] siedziały … 
niosły jaja … (Rzuchów). → dla jaj.

jarzynowy – ‘zrobiony z warzyw’: zupa 
jarzynowa … zupa ogórkowa … jes to zupa 
kwaskowa … kapuśniak też jes zupom kwa-
skowom … kalafiorowa jes bardzo dobra 
zupa jes to zupa … smag ma łagodny i słod-
kawy … (Grzegorzew); no przewaźnie zupy 
[jadano na obiad] … zupa pomidorowa … 
ż… zupa grzybowa … zupa jarzynowa … 
zupa tam jakaś grochówka … pozywajonc 
grochówke … kasze … kiedyś to sie mówi-
ło … teraz to krupnig a kiedyś sie mówiło 
kasza z kartofl ami … no … bo to tak sie mó-
wiło kiedyś … niy? … (Rysiny); no zupa ja-
godowa … no czym sie tego? … tak samo ja-
gody … sie rzucało do wody … osłodziło sie 
troche … lekko sie osłodziło … i sie też za-
prawiało … ale nigdy nie śmietanom … tylko 
mleko i … i monka … i tym sie … i to sie ja-
dło z kluskami takimi … no makaronem po-
zywajonc … kiedyś to … kluski były wszyskie 
… teraz jez makaron … zupa… wszyskie te 
jarzynowe zu… zupy czy tam owocowe … to 
sie wszysko zaprawiało mlekim … i monkom 
… no bo … poza tym … tym no czym moż-
na było? … o! jedynie zasmażke sie robiło do 
kapuśniaku … o! … no to wtedy tłusz … i sie 
zasmażało … monke … (Rysiny).

jasieczek – zdr., ‘mała poduszka’: podu-
szeczki … to jasieczki małe były na dekora-
cje … na łóżku … (Dzierawy).

jasiek – ‘mała poduszka’: jest poszew-
ka na kołdre … powłoczka na poduszke … 
prześcieradło … no i też … jes taka mała 
poduszka ja nazywam jasiek … i to jes po-
szewka też na jaśka … (Koło).

jedzenie, jedzynie – ‘pożywienie, stra-
wa, pokarm’: później sie … skrobie … czy 
opala … no później sie wycionga wnynczno-
ści i rozbiera całego świniaka na czeńści … 
które sóm później do jedzenia … (Babiak); 
na wszystkie naczynia? … […] no to serwiz 
obiadowy … serwis podwieczorkowy … bo 
jeszcze jes przed obiadym … po obiedzie 
a przed kolacjóm jeszcze podwieczoreg jes 
… no to takie serwisy talerze som szklanki 
do picia … takie … napoju czy herbaty … 
stołowizna to som tam łyżki widelce takie uo 
… to jes wszystko do jedzynia … (Barłogi); 
[R1:] niektóra krowa dawała takie gorzka-
we mleko nie wszyskie krowy … [R2:] zależy 
co jadła … […] mleko zależało … smak za-
leżał od jedzynia … [R1:] ale mleko krowie 
to przeważnie dobre było … [R2:] słodkie 
… no … (Witowo); koryto … a jedzenie … 
to jes … pasza … przeważnie to teraz pa-
sze … i wode dowajóm [świniom] … tak sie 
tero … tego … to nie jes to co kiedyś … że sie 
tam zielsko rwało … ziemniaki sie gotowało 
… i to dostały … (Koło); [R1:] młode były 
ziemniaczki a stary … stare były … [R2:] 
a niktóre zgniły … po prostu ich nie było 
a niktóre sie uczszymały normalnie twarde 
… [R1:] możno nawet … my to na to mówi-
lim kapcie … bo to już były takie nagnite to 
stare kapcie … ale tak sie mówiło? … [R2:] 
ale niktóre były normalnie zdrowe … nie? … 
[R1:] jo wim ale niktóry były takie … [R2:] 
ale to sie nie nadawały już do do jedzenia 
… [R1:] ani do jedzynia ani do spasynia … 
(Police Średnie).

jedzynie → jedzenie.
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jeleń → biały jeleń.

(jełczeć) – zjełczeć – ‘o maśle: tracić 
świeżość i przydatność do spożycia’: masło 
na słońcu sie zjełczeje … (Drzewce); tag jak 
stare [masło] to zjełczeje a na… jakby na 
słóńcu to sie roztopi nawet … (Witowo).

jeś, jeść – zjeść – ‘spożywać pokarm’: 
[R1:] niektóra krowa dawała takie gorzka-
we mleko nie wszyskie krowy … [R2:] zależy 
co jadła … […] mleko zależało … smak za-
leżał od jedzynia … [R1:] ale mleko krowie 
to przeważnie dobre było … [R2:] słodkie … 
no … (Witowo); krowa źre … [R2:] no g… 
nie mówisz … mówili że krowa tyż jy […] 
i przeżuwa potym … (Witowo); no to taka 
woda w zależności … no jak była … kiszka 
była no to sie mówi … to sie zalało żurkim 
… i człowiek sam zjad … czy czy … pieski 
jeszcze … dopomogły co reszta została … bo 
im przecie czszea było im też dać jeść … no 
… a … czy z owoców no jak coś tego … no 
to co sie było … co było możliwe do picia no 
to do picia … co do no tego no to wiesz … 
zwierzontka zjadły … świnie … czy … czy 
kaczki … czy jak … czy geńsi co kto miał … 
no … (Tarnówka); kwiczy i krzónko … jag 
ji [=świni] sie coś dzieje to kwiczy … jak … 
jeś sie ji chce to kwiczy … (Koło); [Świnie] 
bardzo kwiczom bo jak im sie źreć … nie … 
jag im sie chce jeść to mówiom ale też kwi-
czom te świniy … (Rysiny); a jeszcze my za 
dawnych czasów robiliśmy dziady … dzia-
doska potrawa … czyli … ziemniaki … jak 
sie dogotowujom to sie sypie do tego porcje 

monki … i to sie razem z tom monkom gotu-
je i sie robi taka … ciapka ziemniaczano-
-monczna … i to sie skwarkami … okraszało 
… i z kwaśnym mlekim na przykład sie to 
jadło … bardzo dobre … (Dęby Szlachec-
kie); to mam jeden pokój to w kuchni jadam 
… bo sama jestem to z kim bede jeś … (Gra-
bów); no to obiad … woła sie ludzi na obiad 
i … i tego … i samemu sie ji obiad … (Ada-
min); no kolacje sie mówi … i sie je kolacje 
… (Adamin); na śniadanie sie [je] … kiedyś 
czy teraz? … kiedyś to sie zupy … zupe … 
to tam żurek … albo zalewajke … albo po-
lewke … bo na podobiadek … no to wiyncy 
te kanapki sie … z masłem czy z serem czy 
z dżemem sie jadło … ni? … (Rysiny); no 
zupa jagodowa … […] i to sie jadło z klu-
skami takimi … no makaronem pozywajonc 
… kiedyś to … kluski były wszyskie … teraz 
jez makaron … (Rysiny).

jeść → jeś.

jogurcik – pieszcz., ‘napój o gęstej kon-
systencji otrzymywany z mleka’: na kolacje 
… no co jadano? … wendline? … a teraz? … 
teraz na kolacje najlepij zjeś coś letkiego … 
jakiś … jakieś jabłuszko … jakiś serek … ja-
kiź jogurcik … (Grzegorzew).

juka – ‘popularna roślina doniczkowa 
o krótkim pniu i wydłużonych liściach’: 
[Kwiaty hodowane w domu] paprocie … 
juki … te … storczyki … te … no jeszcze tam 
czekej i… jes tych nazwów … i … fi ołki … 
(Koło).
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kabaczek – ‘warzywo będące odmianą 
dyni zwyczajnej, o podłużnym kształcie’: 
no przede wszystkim [uprawiano] … ziem-
niaki kapuste … ogórki bo to było na zime 
konieczne … wszyscy mieli … no i na pewno 
… te te … marchew pietruszke … o! groch 
jeszcze był … wszystkie odmiany … pamin-

tam że był … i fasola i groch zielony … i taki 
ten gruby bób czy jak sie tam to nazywa … 
dynie … natomias nie było na pewno tych 
… takich jak dzisiaj tam tych kabaczków 
wszyskich … rzodkiewki też nie pamientam 
żeby u nas była … nawet chyba nie wim czy 
sałaty … sioliśmy … raczej takie … z daw-
nych czasów … tradycyjne … (Dęby Szla-
checkie).

kacz kacz! – ‘odgłos wydawany, by 
przywołać kaczki’: kaczuszki kacz kacz kacz 
… (Barłogi); (Rysiny).

kacze – ‘małe kaczki’: co jadano na 
obiad? … na pewno w bogaczszych domach 
jadano kurczenta kaczenta … w biedniej-
szych domach … w biedniejszych domach 
był to na pewno jakiś biedniejszych posiłek 
… (Grzegorzew).

kaczka – ‘ptak hodowany dla mięsa i jaj, 
o spłaszczonym dziobie, krótkich nogach 
zakończonych palcami spiętymi błoną’: 
[W okolicy] były kury kaczki geńsi indyki … 
(Babiak); [Ptactwo hodowane w okolicy] 
kaczki indyki … geńsi … kury … (Stary Bu-

dzisław); wszelkie ptactwo … były to indyki 
… były to geńsi kaczki … kury … kurki raj-
skie … (Koło); [Gęsie pióro] po prostu było 
długie … białe długie … dłuższe niż kaczki 
i kury … (Koło); u nas … to tag jag my to 
kiedyź mieliśmy … kaczki … geńsi … indy-
ki … (Rysiny); [Pióro kaczki wygląda tak 
samo jak gęsie?] tak … tak samo … bo tak 
… juz kolorowe tam som niktóre … kaczki 
… to … tag a tak to sóm białe … i to puchu 
… geńś ma wiencyj puchu … (Rysiny); no 
jak sie odpyndza? … ta jak kury … a sio! … 
geńs kaczki a … też sie mówi … (Rysiny); 
[Ziemniak może być wykorzystany] albo 
do celów spożywcznych … dla ludzi … albo 
jako … pasza dla zwierzont … jako pasza 
dla zwierzont … no kiedyś jak nie było tych 
suchych granulatów … i różnych cudów to 
ziemniaki były … pocstawom do karmienia 
… świń na przykład w  gospodarstwie … 
kur kaczek … to wszysko zjadały … jadało 
ziemniaki … (Dęby Szlacheckie); no to taka 
woda w zależności … no jak była … kiszka 
była no to sie mówi … to sie zalało żurkim 
… i człowiek sam zjad … czy czy … pieski 
jeszcze … dopomogły co reszta została … bo 
im przecie czszea było im też dać jeść … no 
… a … czy z owoców no jak coś tego … no to 
co sie było … co było możliwe do picia no to 
do picia … co do no tego no to wiesz … zwie-
rzontka zjadły … świnie … czy … czy kaczki 
… czy jak … czy geńsi co kto miał … no … 
(Tarnówka); no pierzyna … pierzyna to naj-
pierw czszeba było uhodować … sporą ilość 

K
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… czy kaczek … czy geńsi … czy jag mniejsza 
iloś kaczek czy geńsi no to sie jom składało te 
pierze z dwóch lad jeszcze czszeba było o nie 
dbać żeby sie nie wkreńciły mole … bo jak sie 
… mole wkreńciły no to było wtedy kurzu nie 
z tej ziemi i zniszczone pierze … (Tarnów-
ka); [Jakie są rodzaje piór u kury?] [R1:] 
dłuż… skrzydloki lot… lota … [R2:] i pierze 
… [R3:] puch tyż ma … o! … kaczka … [R1:] 
kaczka … gyńsi to majom puch ale nie kura 
… [R2:] ale loty to ma … [R1:] loty to majom 
… [R2:] i pióro … no i pióra takie normalne 
… [R1:] a u… kogut to mo znowu takie za-
kryncóne … w ógónie … (Felicjanów); [R1:] 
skubano no … [R2:] gyńsi to chyba podsku-
bywano … [R1:] pocskubywano … [R3:] po-
cskubywano … [R2:] żeby nie gubiły piór … 
ale kiedy to nie wim … [R1:] kaczki gyńsi … 
(Felicjanów); kaczki to sie skubało właściwie 
po zabiciu … tak? … sie nie parzyło tylko sie 
przykrywało i pod parom żeby odchodziło 
pierze żeby nie było mokre … sie wykorzy-
stywało później na poduszki … a geńsi no to 
sie pocskubywało puch … ale w jakim okre-
sie to nie wiem nie mam pojeńcia … czy na 
wiosne czy na ź… czy na jesieni nie wiem … 
(Koło); tłusz z kaczki? … smalec … (Ada-
min); [A czarninę to się robi tak jak rosół 
z kaczki?] tak … tylko potym sie przyklepie 
… tom krwiom z tej kaczki … robi sie zapra-
we takom i sie to zaciongnie … i do smaku sie 
doprawia octem pieprzem a … a do rosołu to 
już sie octu nie daje … (Barłogi); no czarni-
na to jes zupa która zawiera krew kaczki … 
czsz… jak sie zabijało kaczke to sie upusz-
czało … krew do słojka … gdzie najpierw 
czsza było do tego słoika nalać … wode sól 
ocet … a potym podstawić pod zarżnintom 
kaczke słoik … krew naleciała … no … jak 
sie … mięsko ugotowało z wodą w garku to 
sie wlewało takom właśnie zaklepke jeszcze 
sie robiło … do tej krwi dodawało sie monki 
… dodaje sie monki … i takom zaklepke wle-

wa sie do garka z miensem i wodom … sy-
pie sie cukier … dodaje sie jeszcze octu żeby 
zupka była słodko-kwaśna … podaje sie to 
z kluskami krojonymi albo z kluskami prze-
cieranymi … (Grzegorzew); wyrywanie pi… 
no to … darcie pierza to jes … nie … wyry-
wanie jes co inne … i darcie jes co inne … 
no skubanie … skubanie od kaczki … (Rysi-
ny); bo kaczka ma normalne takie [pióra] … 
przy kup… kuperze jak i wszyńdzie … przy 
skrzydłach jakby wszeńdzie były … nie? … 
(Rysiny); teraz to wymyślunki som różne … 
a przedtem to było … grochówke tak samo 
sie gotowało … teraz czarnine … no czar-
nine sie kaczke zabijało … krew sie spusz-
czało … no i była ta czarnina cała … nie? 
… też sie zaprawiaa woda z… z tym … sie 
lało wode do krwi … monka … rozrabiał sie 
i sie zalewało ten wywar z rosó … z tej kacz-
ki co sie ugotował tyn rosół … (Rysiny); to 
czarnina … […] sie wygotuje minso … jes to 
rosół … kładzie sie bardzo dużo … warzyw 
… marchew pietruszke seler pore … jak sie 
to ugotuje … i jak … krew jes to spuszczane 
z kaczki … troche octu sie dolewa … i wode 
sie wlewa … i te… monki … i to sie … tom 
czarnine zaprawia … i sie je wiencej z ziem-
niakami … kiedyś to były … przecierane klu-
ski … przecirane a w tej chwili sie mówi … 
ziemniaczane … a kiedyś przycirane … bo 
… […] tak … przecierane te kluski były … 
(Rysiny). → kaczka polska.

kaczka polska – ‘gatunek kaczki’: 
[Kaczki polskie] te białe … te takie … te 
dzikie pozywajom te szare i … (Rysiny).

kaczor – ‘samiec kaczki’: (Adamin); 
(Barłogi); (Grzegorzew); (Kłodawa); (Ry-
siny).

kaczontko – ‘młode kaczki’: kaczont-
ka … (Kłodawa); to różnicy to nie było 
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[w  przywoływaniu młodych i  dorosłych 
kaczek] … bo jeśli sie przywoływa matke … 
to i kaczontka też te małe pisklenta przyszły 
… (Rysiny).

kaczuszka – ‘młode kaczki’: [Ptactwo 
hodowane w okolicy] [R1:] gonski … ka-
czuszki … kurczaczki … [R2]: jak to te co 
ksiondz ma? … [R1:] perliczki … no takie 
pospolite … (Grabów); kaczuszki … (Ada-
min); kaczuszki kacz kacz kacz … (Barłogi).

kaczy – ‘pochodzący z kaczki’: była wsy-
pa … to sie nazywało wsypa … czerwóno 
… tako żeby nie przepuszczała pirzao … 
pirze były darte … kacze lub gyńsie … i po-
tym … w tom poszwe żeś … w tom wsype 
żeś … wkładała zaszywała … i powłoke sie 
na to ubirało … poduszki tak samo … no 
… wymiary tam były takie a nie inne … no 
uosimdziesión na dziewińdziesiónt … sie-
demdziesión na siedemdziesiónt każdy mioł 
swojom … (Grzegorzew); pierzyna była z … 
puchu … geńsiego kaczego … y to właśnie … 
było … nie było … nik tam nie rzucał sie na 
kołdry … jak są dzisiaj … [Czy kiedyś były 
w ogóle kołdry?] no nie wiem … ja tam za 
moich lat nie było … (Tarnówka); geńsie 
pióra som sztywne białe … a kacze … kacze 
też som białe i szare … i som delikatniejsze … 
(Rzuchów).

kafle – ‘ceramiczne płytki służące do 
obkładania ścian pieców’: [R1:] no … no to 
[w kuchence] był … popielnik … były rusz-
ta … był blat … na ruszt kładło sie wengiel 
… były fajery … […] [R2:] i kafl e … [R1:] 
przykrywało sie fajeramy … były kafl owe 
kuchnie … […] był piecyk do pieczenia … 
i w tym wynglowym … piecyku sie normal-
nie piekło ciasta minsa … wszystko … [R2:] 
w wynglowy kuchni … (Grzegorzew); piedz 
jest zbudowany z  cegły obłożony kaflami 

… ma też palenisko … dżrzwiczki … i  te 
dżwiczki też mogom być metalowe lub też … 
lub też szklane czyli takom szybe … mogom 
posiadać … (Koło).

kaflowy – ‘obłożony kafl ami’: [R1:] no 
… no to [w kuchence] był … popielnik … 
były ruszta … był blat … na ruszt kładło sie 
wengiel … były fajery … […] [R2:] i kafl e … 
[R1:] przykrywało sie fajeramy … były ka-
fl owe kuchnie … […] był piecyk do pieczenia 
… i w tym wynglowym … piecyku sie nor-
malnie piekło ciasta minsa … wszystko … 
[R2:] w wynglowy kuchni … (Grzegorzew).

kajzerka – ‘mała, okrągła bułka z pię-
cioma łukowatymi bruzdami na wierz-
chu’: no to jes bułka kajzerka … (Drzewce); 
kajzerka to jes taka bułeczka upieczona … 
(Stary Budzisław).

kakao – ‘napój ze specjalnego proszku 
przygotowywany na mleku lub na wodzie’: 
pokarmy? … no normalnie sie przygotowuje 
… chleb sie kładzie smaruje i … i kakao sie 
ugotuje czy kawe z mlekim … (Adamin).

kaktus – ‘roślina o  grubych łodygach 
pokrytych kolcami, w  Polsce uprawia-
na w  doniczkach’: [Kwiaty hodowane 
w domu] fi ołki … kaktusy … pelargonie … 
(Stary Budzisław).

kalafiorowy – ‘zrobiony z kalafi ora’: 
zupa jarzynowa … zupa ogórkowa … jes to 
zupa kwaskowa … kapuśniak też jes zupom 
kwaskowom … kalafi orowa jes bardzo dobra 
zupa jes to.

kamieniasty – ‘taki, na którym jest wie-
le kamieni’: (Goszczędza).

kamienny – ‘o garnku: zrobiony z moc-
no wypalonej gliny odpornej na wysokie 
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ciśnienie’: (Koło); najlepiej to [żeby mleko 
się zsiadło] … w słoik … w naczyniu szkla-
nym … albo kamiynnym … (Drzewce).

kamień, kamiń – ‘niewielka bryła skal-
na’: stała beczka … z miensem … z zabitego 
świniaka bo nie było przecież lodówek … 
tylko … minso czszeba było zabezpieczyć 
… tak żeby … tam muchy nie dopadły go 
… i żeby sie nie zepsuło … czyli mienso było 
nasolone … ciasno ułożone w  beczce … 
na wierzchu przyciśniente jakimś … deską 
z kamieniem … a na tym wszystkim leżała 
jeszcze pokrzywa która miała odstraszać … 
ewentualne muchy i … inne tam cuda … i to 
wszysko ładnie sie zawsze przechowywało 
… (Dęby Szlacheckie); [R1:] kaminim sie 
pukało [pług] … i sie oczyszczało a… […] 
[R2:] albo cegłóm … (Dąbrowa); no na polu 
no to [pług się oczyszczało] … kamieniem 
… (Osiek Mały); kamienie … (Goszczę-
dza); R1:] […] jak tero byłym w któryś dziń 
w sklepie … normalnie … kamiń był w tym 
… w tych kartofl ach … [R2:] nie no … no 
przecież … kómbajn przeleciał … z kóm-
bajnu z taśmy ktoź nie zebroł koo tego to 
przecież wiadomo że polecioł do ziem… 
[R1:] a jo jag jo zaro … kaminia wisz tego 
w rynke wziąłym do kierownicki … jo mó-
wie co to za odmiana? … dla jaj … nie? … 
[…] [R2:] nie no przecież jak z kómbajnu 
nie wybierzeż ryncznie to óny … bo niktóre 
wisz niktóre letóm na bok … [R1:] ale taki 
był normalnie … podłużny jag jak zim… 
[R2:] no ja wim … kształtym był taki sam 
no to … [R1:] niczym sie nie różnił … od 
… tylko że po prostu wagóm … nie? … jak 
wziąłym w renke mówie no co kaminie? … 
no … (Police Średnie); kupa kamini [na 
polu] no … (Police Średnie); [R1:] ale … to 
słychać to było … kawoł … [R2:] no … [R1:] 
bo to żelaźniok … po ty drodzy jak to dudni-
ło … [R2:] jag jeszcze … no tam w piosku to 

nie było słychać … jak kaminie gdzieś były 
to było słychać … [R1:] było słychać … jesz-
cze jak kónie były ukute … [R2:] po asfalcie 
tak … (Police Średnie).

kaminiak, kaminiok – ‘naczynie, 
w  którym zostawia się mleko, żeby się 
zsiadło’: [Naczynie, w którym zostawia się 
mleko, żeby się zsiadło] [R1:] to zależy … 
to i w słojku … i były takie … [R2:] kami-
niaki nazywali … [R1:] takie były … [R2:] 
garnki … czy w  tym zwykłym garnku … 
(Witowo). takie były nazwane [garnki] ka-
minia… kaminioki … (Grzegorzew).

kaminiok → kaminiak.

kamiń → kamień.

kamionka, kamiónka – ‘garnek 
z mocno wypalonej gliny odpornej na wy-
sokie ciśnienie’: [R1:] kamionka no to taka 
była… [R2:] taki garnek … […] kamiónko-
we garki to były takie do ucierania … […] 
no … takie były jak z gliny … jak z czegoś 
… to były takie tego … [R1:] kamiónka … 
garnek taki po prostu … do ucirania no te 
babcie starsze to tak se ucirały tam … tam 
… ciasto na placek czy … [R2:] na serni-
czek … kiedyś w takich garkach nie ucierała 
ani w niczym … tylko musioł być garnek … 
typowo taki jak z gliny … z czegoś … [R1:] 
tero to kupi sobie robota i bzz! … i mo utarte 
a przedtym połke i w ty … (Police Średnie).

kamionkowy, kamiónkowy  – 
‘o  garnku: zrobiony z  mocno wypalonej 
gliny odpornej na wysokie ciśnienie’: [R1:] 
kamionka no to taka była… [R2:] taki gar-
nek … […] kamiónkowe garki to były takie 
do ucierania … […] no … takie były jak 
z gliny … jak z czegoś … to były takie tego 
… [R1:] kamiónka … garnek taki po prostu 
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… do ucirania no te babcie starsze to tak se 
ucirały tam … tam … ciasto na placek czy 
… [R2:] na serniczek … kiedyś w  takich 
garkach nie ucierała ani w niczym … tylko 
musioł być garnek … typowo taki jak z gliny 
… z czegoś … [R1:] tero to kupi sobie robota 
i bzz! … i mo utarte a przedtym połke i w ty 
… (Police Średnie); (Koło).

kamiónka → kamionka.

kamiónkowy → kamionkowy.

kamyczek – zdr., ‘niewielka bryła skal-
na’: no [kura] szuka im [=kurczętom] poży-
wienia … drapie w ziemi … nie? … żeby te 
pożywienia były jakieś tam te te … kamycz-
ki … czy robaszki jakieź … nie? … (Rysiny); 
kamyk … kamyczek … (Police Średnie).

kamyk – zdr., ‘niewielka bryła skalna’: 
kamyk … kamyczek … (Police Średnie); 
(Goszczędza).

kanapa – ‘mebel z oparciem pod plecy 
i  ręce, służący do siedzenia lub leżenia’: 
wersalki kanapy to tak … bo sobie ludzie … 
no … no … w dzisiejszej modzie … no … 
a kiedyś to ty… były tylko … tylko i wyłoncz-
nie łóżka wypchane słom… materacem … 
y… z sieńnikiem … (Tarnówka).

kanapeczka – pieszcz., ‘pieczywo z do-
datkami (serem, wędliną itp.)’: teraz [na 
śniadanie] to sie je kanapeczki … elegancko 
… a kiedyś to przeważnie żurek sie gotowało 
… te … no … zalywajke … (Adamin).

kanapka – ‘pieczywo z dodatkami (se-
rem, wędliną itp.)’: na śniadanie sie [je] 
… kiedyś czy teraz? … kiedyś to sie zupy … 
zupe … to tam żurek … albo zalewajke … 
albo polewke … bo na podobiadek … no to 
wiyncy te kanapki sie … z masłem czy z se-

rem czy z dżemem sie jadło … ni? … (Ry-
siny).

kaneczka – pieszcz., ‘blaszane naczynie 
służące do przechowywania i przenoszenia 
płynów’: [R1:] były takie … sie nazywały 
odciongaczki … to … tak … tak wyglondały 
… [R2:] to była taka … taka kaneczka … 
i było takie okieneczko na boku … [R1:] 
szklane … [R2:] i sie tam wlewało mleko … 
wpuszczało sie do studni bońdź gdzieś tam 
do zimnej wody … i sie mówili … […] wybi-
ja sie śmietana … przeważnie jag na noc … 
krowy sie na wieczór wydoiło to na noc do 
rana to sie wyb… wysto… wybiła śmietana 
… było widać … [R1:] ustała sie śmietana 
… wyszła na wierzch … [R2:] było widać … 
w tym okieneczku było widać ile jest śmieta-
ny wiync albo sie zebrało wazówkóm … albo 
sie spuściło taki kranik był … [R1:] albo był 
taki kureczek … taki kurek odkrencany że … 
[…] [R1:] tu zlatywało mleko a późni już 
jak uchodziło to śmietana … bo na wierzku 
śmietana była to zostawała … (Witowo).

kanka – ‘blaszane naczynie służące do 
przechowywania i przenoszenia płynów’: 
[R1:] [Kierzynka jest] taka jak … jak mała 
beczuszka … i miała jeszcze taki … [R2:] 
z drewna ta… z takich klepek dżewianych 
… […] i  taka taka … jak kanka … [R1:] 
stożkowata … […] taka bardziej stożkowa-
ta … i tu miała … […] [R1:] w środku taki 
ubijok … [R2:] tłuczek sie nazywoł … […] 
i sie … wlało śmietane do te… do ty beczułki 
i tym tłuczkim sie tak długo po… czszepało 
że aż sie zrobiło masło … (Witowo); (Grze-
gorzew); ��11.

kapa – ‘nakrycie na łóżko’: no na łóżku 
… kładły sie kapy … czy tam kołdry … po-
duszki wyszywane rozmaite tam były … a to 
lalka była na środku była ustawiono … no 
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kiedyś tak było … serwetki jakieź ładne bo 
jak były tam cimne te … te te … kapy … nie 
… kapy nie nazywali ino … [R2:] pokrycia 
… [R1:] pokrycia … o… okrycia pokrycia … 
(Grzegorzew); [Łóżko przykrywa się] na-
rzutom albo kapom … (Koło); (Tarnówka); 
��12.

kapelusz – ‘nakrycie głowy z rondem’: 
[Ubiór kobiety] garsonka … na głowe ka-
pelusz … botki na nogi … trepy na nogi … 
przy obejściu przy domu … (Dąbie).

karaluch – ‘duży, czarny owad, gnież-
dżący się np. w kuchni’: [Robaki w domu] 
karaluchy pluskwy … pchły wszy … (Bo-
gusławice); [Robaki w  domu] karaluchy 
… pluskwy … co tam jeszcze może być? … 
no głównie głównie karaluchy … to były … 
a pchły … (Dęby Szlacheckie); (Powiercie).

kasa, kasza – ‘rozdrobnione ziarno 
zbóż, wykorzystywane w kuchni’: [Siano] 
wszyskie zboża … począwszy od żyta … 
pszenicy jenczmienia owsa gryki … no prosa 
… ale u nas rzadkością sie sieje proso … gry-
ke niektórzy rolnicy … sieją … ponieważ na 
… kasze gryczanom … (Prucheniec); kasa 
z prosa to jez jagły … (Grzegorzew); kasza 
jenczmienna gryczana jaglana … manna 
… perłowa … (Bogusławice); kasze żeby 
ugotować … no to … potrzebna jes woda 
… i sie sypie albo … wsypie sie bezpośred-
nio … kasze do wody … albo wkłada sie tak 
jak teraz jest … w torebkach takich małych 
… torebke z kaszom do … do wody żeby sie 
ugotowaa … (Bogusławice); [Krupy] jes to 
potrawa z kaszy … (Bogusławice); u nas do 
kaszy sie dokłada … troche masła … (Dą-
bie); [Kasza] jaglana gryczana jenczmienna 
… kuskus … (Powiercie); [Kasza] jencz-
mienna … gryczana … jaglana … penczak 
może ale penczak to chyba jest … tyż kasza 

jenczmienna tylko … gruba … (Dęby Szla-
checkie); bo ziemniaki gotuje sie w wodzie 
… do samego końca … a kasze … powinno 
sie … przed ugotowaniem … jag jest ugoto-
wana taka na … osiemdziesiont procent … 
to sie ją … nie wiem czy odlewało sie nad-
miar wody … czy ona sie już zdonżyła wy-
gotować w każdym razie … nie gotowało sie 
już jej dalej tylko przykrywało sie pokryw-
ką … i chyba … można było ją zawinońć … 
w jakiś koc czy … cy nie wiem … w coś tam 
… czy w rencznik żeby ona … sie doparo-
wała że tak powiem czyli żeby wciongnęła 
nadmiar wody i wtedy przez to … staje sie 
mienka … (Dęby Szlacheckie); ano właśnie 
to chyba jes to parowanie … to mówie że nie 
gotuje sie do samego końca jak kaszy … tyl-
ko sie ją … zdejmuje z ognia … kiedy ona 
jes jeszcze niedogotowana … i sie jóm paruje 
… do końca … żeby zmienkła żeby była ugo-
towana na minko … (Dęby Szlacheckie); 
kasze jaglanom w dzieciństwie gotowaliśmy 
… tata siał proso i mieliśmy … tak zwanom 
stempe … w szopie … czyli … czyli wydłu-
banom w pniu … dżrzewa dziure … że tak 
powiem … i do tego był taki ubijak … sie 
łapało dwóma renkami … i tam sie sypało 
proso i sie robiło tak … o! … i sie ubijało to 
proso … na na … i potym chyba przesiewało 
sie nie wim przez sito … może nie pamien-
tam już tego … ale w każdym razie mieliśmy 
kasze jaglanom którom mama nam w dzie-
ciństwie gotowała … (Dęby Szlacheckie); 
no gryczano kasza to gryczano … ciemna to 
jes gryczano to jes tatercza … a zwykła no 
to perłowa i zwykła kasza tako … (Borki); 
no kasze to jo najlepi paruje sie w jakiś folio-
wy torebce … do wody sie … i tego … a jag 
nie … to w garku tyz i … pod przykrywkóm 
i w piecyku jakimź można parować … w ja-
kiś … czy w prodiżu nawet tyż był parowoł 
ale by czszeba podliwoć kasze bo … bo ka-
sza poczszebuje wody … na sucho sie nie 
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uparuje … (Borki); jakby to czszeba zrobić 
żeby to kasze … uczszymać w cieple? … no 
to czea przykrydź jóm i w garku … i óna … 
sie nie stygnie przecież … jag jóm sie uodcy-
dzi i jak … to kasza długo ciepło czszymo … 
w garek… w garku i przykryta a … (Borki); 
kasze to na mleku można gotować … wszy-
skie kasze chyba jak … no te kasze manne 
gryczanóm możno … i takóm kasze zależy 
jak kto lubi … (Borki); taterka biało kwitnie 
… i na gryczanóm kasze to jes … wiesz? … 
to jes z tatarki … taterka sie nazywo … tak 
… (Borki); o! kaszanke sie robi w inny spo-
sób … kaszanka to wontroba … sie kładzie 
to lekkie … to znaczy te płuca … no i wtedy 
… kawałki miensa … czy nawed o! jak sie 
nie robi salsesonu to ta głowa idzie na … 
i wszysko sie gotuje … ale potem sie obiera 
to mionsko … i to mienso jes krojone na gru-
bej siatecce w maszynce … a osobno sie pa-
ruje kasze … wkłada sie do dużego pojemni-
ka czy do jakiejś tam … dużego garka czy … 
czegoś … i później … kładzie sie to wszysko 
mienso kładzie sie to … te … to … te … tom 
kasze uparowanom … i wlewa sie tom krew 
którom oczszymaliśmy w wiaderku … jak 
była spuszczona od razu od świniaka … no 
i doprawia sie solom pieprzem … i … potem 
… bierze sie i nabija we fl aki jak kiełbase … 
i sie go … kładzie do gara ale nie dopuszcza 
sie do gotowania … boby jelita popenkały … 
tylko do goroncej wody tam … dziesińć piet-
naście minut … wyjmuje sie … na dronżki 
… wystygnie … i to jes właśnie kaszanka 
… (Stary Budzisław); [Jak robi się kaszan-
kę?] z krwi kaszy … wontróbki … no … to 
wszysko … (Babiak); [R1:] to-s wóntroba … 
letkie sie myli … [R2:] gotuje sie najpierw 
… [R1:] gotuje sie a potem sie myli … to 
przez maszynke … i sie wkłodo w kasze … 
[R2:] krew … [R3:] […] krew i sie znowu 
napycha … [R2:] i może być kasza…anka 
… ta z tyj zwykłej kaszy i … [R3:] taterczy 

… (Felicjanów); [Jak robi się kaszankę?] 
no … gotuje sie te … łepek … skórki … po-
droby i … kasze … dodaje sie przyprawy to 
sie razym miesza i sie … te … fl aki daje i … 
sie parzy … (Koło); kaszanke … [robi się] 
z kaszy … z wontroby dodaje siem … juszke 
… to znaczy krew … świńskom … przypra-
wy gotuje siem … kładzie sie … kładzie sie 
w jelita i potym sie gotuje … (Rzuchów); no 
przewaźnie zupy [jadano na obiad] … zupa 
pomidorowa … ż… zupa grzybowa … zupa 
jarzynowa … zupa tam jakaś grochówka … 
pozywajonc grochówke … kasze … kiedyś to 
sie mówiło … teraz to krupnig a kiedyś sie 
mówiło kasza z kartofl ami … no … bo to 
tak sie mówiło kiedyś … niy? … (Rysiny). 
→  kasza manna.

kasza → kasa.

kasza manna – ‘drobna kasza otrzymy-
wana z ziarna pszenicy’: kasza jenczmienna 
gryczana jaglana … manna … perłowa … 
(Bogusławice); kasza [gotowana na mleku] 
… manna … owsiana … (Powiercie); kasze 
to na mleku można gotować … wszyskie ka-
sze chyba jak … no te kasze manne grycza-
nóm możno … i takóm kasze zależy jak kto 
lubi … (Borki); (Dąbie).

kaszanka – ‘wyrób wędliniarski spo-
rządzany z kaszy, krwi i podrobów’: krew 
świni to jez na kaszanki … (Koło); płuca to 
… wiym że z wontroby to były do kaszanki 
dawali … ale płuca … tam … niektórzy też 
dawali przerabiali … (Koło); płuca to do ni-
czego sie nie na… nie … no kaszanki to to 
robili … płuca były do kaszanki używane … 
krew też do kaszanki … (Rysiny); a mienso 
[z zabitej świni] rozkładane na takich po-
łow… stoły prowizoryczne na takich deskach 
… były te stoły … i  to mienso kładziono 
a potem rozbierano tam … osobno słonine 
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osobno żeberka osobno nogi … głowe … no 
i … z tego przerabiano albo kaszanke albo 
kiełbase mielono … albo zostawiano mienso 
do spożywania … (Stary Budzisław); o! ka-
szanke sie robi w inny sposób … kaszanka to 
wontroba … sie kładzie to lekkie … to zna-
czy te płuca … no i wtedy … kawałki miensa 
… czy nawed o! jak sie nie robi salsesonu to 
ta głowa idzie na … i wszysko sie gotuje … 
ale potem sie obiera to mionsko … i to mien-
so jes krojone na grubej siatecce w maszynce 
… a osobno sie paruje kasze … wkłada sie 
do dużego pojemnika czy do jakiejś tam … 
dużego garka czy … czegoś … i później … 
kładzie sie to wszysko mienso kładzie sie to 
… te … to … te … tom kasze uparowanom 
… i wlewa sie tom krew którom oczszymali-
śmy w wiaderku … jak była spuszczona od 
razu od świniaka … no i doprawia sie solom 
pieprzem … i … potem … bierze sie i nabija 
we fl aki jak kiełbase … i sie go … kładzie 
do gara ale nie dopuszcza sie do gotowania 
… boby jelita popenkały … tylko do goron-
cej wody tam … dziesińć pietnaście minut 
… wyjmuje sie … na dronżki … wystygnie 
… i to jes właśnie kaszanka … (Stary Bu-
dzisław); z grubych jelid robiono kaszan-
ki pasztetowe … a ź cienkich jelid robiono 
kiełbasy … (Babiak); [R1:] to-s wóntroba … 
letkie sie myli … [R2:] gotuje sie najpierw … 
[R1:] gotuje sie a potem sie myli … to przez 
maszynke … i sie wkłodo w kasze … [R2:] 
krew … [R3:] […] krew i sie znowu napycha 
… [R2:] i może być kasza…anka … ta z tyj 
zwykłej kaszy i … [R3:] taterczy … (Felicja-
nów); kaszanke robi sie z miensa … znaczy 
z podrobów … tak? … gotowanych … czyli 
mogom być płuca skóry … serce … podgardle 
… i kasza … przyprawa … i krew … i nabija 
sie we fl ak … (Koło); kaszanke … [robi się] 
z kaszy … z wontroby dodaje siem … juszke 
… to znaczy krew … świńskom … przypra-
wy gotuje siem … kładzie sie … kładzie sie 

w jelita i potym sie gotuje … (Rzuchów); na 
śniadanie najczeńściej … jadano żurek … 
żur żurek … była to … można było wkru-
szyć sobie do tego żurku … chleba … można 
było sobie wkruszyć do tego żuru kaszanke 
ale to już byłao uzależnione od … no od kie-
szeni gospodarza … (Grzegorzew).

kaszka – ‘masa o półpłynnej konsysten-
cji, w której można wyróżnić grudki’: [R1:] 
żeby zrobił sie ser to w tym samym garnku 
w którym sie ogrzewa … tak podgrzewa do 
tego stopnia żeby nie za mocno boby sie zro-
biło … kaszka … (Witowo).

kaszkowaty – ‘mający konsystencję 
płynną z grudkami’: [R1:] żeby zrobił sie 
ser to w tym samym garnku w którym sie 
ogrzewa … tak podgrzewa do tego stopnia 
żeby nie za mocno boby sie zrobiło … kasz-
ka … kaszkowate … a… w tym naczyniu 
w którym sie … [R2:] no późni ażeby ser … 
że było to … to nawet w si… na jakimś si-
teczku [odlewano serwatkę] czy na czym … 
[R1:] a późni to sie … późnij to duszlak … 
przeważnie … [R2:] no … czy na durszlaku 
… czy… [R1:] durszlak nazywali najwiency 
… bo to nie sitko tylko dusz… na duszlak 
sie wylewa … [R2:] ale różnie ludzie robili 
i w sitku teyż … (Witowo); [R1:] od ogrza-
nia … od mleka [zależał smak sera] … [R2:] 
jak było dobrze ogrzany to sie dobrze zrobił 
ser … [R1:] nie zawsze sie udoł … [R2:] nie 
był taki kaszkowaty … tylko był dobry ser … 
(Witowo).

kawa – ‘napój parzony z ziaren kawow-
ca’: na kolacje? … to przeważnie … te … no 
… kawa z mlekim … i chleb z dżżemym to 
jes najlepsze … (Adamin); na kolacje to już 
tak … rozmaicie … tyż była … albo zupa 
jag jaka została … albo … normalnie chleb 
herbata chleb tam smarowany … i herbata 



KAWAŁECZEK

102

czy kawa … (Barłogi); i w pokoju i w kuch-
ni kojarzom mi sie przede wszystkim jakieś 
krede… znaczy … w kuchni … w kuchni 
kredens na pewno był … stół krzesła … ja-
kieś ławy też były … w jakiś salonach to też 
jakieś tam sekretarzyki toaletki no też też … 
też … w salonie zawsze stół … jakiś … jakieś 
takie no stoliki … do kawy czy do herbaty 
… (Koło).

kawałeczek – zdr., ‘niewielka część 
czegoś’: jag my piekliśmy chleb w piecu chle-
bowym na wsi … to nie dodawaliśmy droż-
dży tak jak to sie dzieje dzisiaj bo chyba sie 
dzisiaj drożdże dodaje do ciasta tylko … tak 
zwany zaczyn … czyli to był zostawiony … 
zostawiona czeńść … ciasta z poprzednie-
go chleba jakby … nie? … nie piekło sie … 
chlebów … bochenków … z  całego ciasta 
tylko kawałeczek sie zostawiało … i późni 
jak sie zarabiało nowe ciasto … to tyn ka-
wałeczek dodawało sie do … noweygo cia-
sta … i to funkcjonowało tak jak drożdże … 
ciasto rosło … na naturalnym zaczynie było 
takie … bez żadnych dodatków … ulepsza-
czy i spulchniaczy … i cudowaczy … (Dęby 
Szlacheckie); [Torf ] wykopywano … sie 
rozrabiano … i zalewano w formy … późni 
jeżeli to wyschło na słóńcu to … ustawiano 
w takie … słupki … po dziesieńć sztuk … 
i po kawałeczku … i sie … suszyło na słońcu 
… (Sobótka).

kawałek, kawołek – ‘niewielka część 
czegoś’: [R1:] rozebrać [świnię] … porcjo-
wać … [R2:] porcjowa[ć] no … [R1:] na ka-
wałki … no brakowało tego słowa … (Feli-
cjanów); [R1:] rombanka … […] no kawałki 
miensa … [R2:] miensa … no … porombane 
… [R1:] jak tam gospodyni pasuje … duże 
mniejsze … (Felicjanów); kotlet … no może 
być ze schabu … tak? … kotlet … […] kawa-
łek miensa … (Koło); z pótuszy sie odrómbu-

je kawałki to jez rómbanka … (Koło); sal-
sesón robi sie z kałduna … to jez ozorek … 
wontróbka … kawałki miensa gotowanego 
… zależa sie … zalewóm takóm … rosołym 
… (Koło); no na pewno krochmal … już po 
praniu … ale co dodawano do prania? … no 
mydło … szare mydło … kroiło sie w … ja-
kieś kawałki … i sie je wrzucało do pralki … 
(Grzegorzew); danie obiadowe? … […] no 
no … dajmy na to … jag jak … przedtym 
przeważnie gotowali grochówke … to … 
kiedyś sie rzuciło kawałek tam … jakiegoś 
tam minsa … czy przeważnie jakieś kostke 
… ziemniaki … warzywa … wrzucało sie do 
tego … wywaru … z tego ro… bo to wywar 
taki sie zrobił … kiedyź nie było tych przy-
praw … tylko sie soliło pieprzyło … i na to 
sie … ten … tom kasze czy ten groch … no 
i ziemniaki … (Rysiny); patyk? … no to jes 
kawałek dżrzewa … (Koło); mieszało sie to 
wszyskie składniki [ciasta chlebowego] ale 
co jeszcze to … nie pamientam … na pewno 
ten kawałek … ciasta z poprzedniego … i na 
pewno monke … i na pewno wode ale co je-
sce to nie wim … tłuszczu na pewno nie … 
to było chyba tylko to … i jak sie to wszysko 
wymiyszało to sie zostawiało do wyrośnień-
cia … (Dęby Szlacheckie); [Zakładane na 
nogi] skarpety … a za dawnych czasów onu-
ce … […] no … żołnierze w onucach chodzi-
li … […] to jes … kwadratowy kawałek … 
fl aneli przeważnie … który w zastempstwie 
skarpety … kładło sie napierw onuce zakła-
dało sie jedno drugie i zawijało sie dookoła 
i kładło sie w but … podobno było bardzo … 
[…] bardzo ciepło i … i bardzo dobrze sie 
ni… nie dostawało sie żadnych odgniotków 
… ni… odparzeń … nicego … no … (Dęby 
Szlacheckie); cygły szamotowe … i szamot 
w proszku który rozrabiał zdun i … i rów-
nał ściany … gładził właśnie ścianki które 
to właśnie tam … tyn piec budował … […] 
no przewód kominowy no to już jes przewód 
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kominowy to już jes komin ale to jest … no 
… to … to miedzy kuchnią a kominem no to 
właśnie była rura … kawałek rury … i któ-
rom sie tam ten dym przedostawał do komi-
na … (Tarnówka); [R1:] a blong to jes … jak 
kleapisko było to takie było … belka … tako 
belka szeroko … i była no wyżej … no … no 
doś wysoko to było … nie? … […] [R1:] no 
… poczszymuje to … nie? … poczszymuje 
takie cienżary … […] [R2:] odździela som-
sieg od klepiska … [R1:] takie jakby kwadra-
towe czy były … te … gu… grube … ż dżrze-
wa … [R2:] słupy to som … słupy te … [R1:] 
o! słupy … to niby słupy taki o! kwadratowy 
czy pr… tego … i wysokie … i no szerokie … 
i to właśnie było co … co kawołek … tak … 
(Dąbrowa); długi wonski kawałek pola … to 
jes zagon … (Osiek Mały); tej ziemi wierzch 
… był ładnie zebrany … w darń takóm darń 
… kawałki ziem… tej łonki … a … spodnia 
czeńść była … mieszana … i to w forme sie 
układało … suszyło … i  to były takie … 
kwadraty … czworoko… czworoboki … i to 
sie suszyło i to był … torf … tylko to były 
odpowiednie … po… podłoża u łonk torfo-
wych … nie wszeńdzie były te łonki torfowe 
… (Prucheniec).

kawołek → kawałek.

kąsumować – ‘jeść, spożywać’: kąsumu-
je obiad … (Grzegorzew).

kiełbacha – ‘wyrób wedliniarski ze 
zmielonego mięsa, doprawiony przypra-
wami, umieszczony we flaku lub innej 
osłonce’: [R1:] a wozili jeszcze chyba dawali 
do … [R2:] do weterynarza … [R1:] do we-
terynarza czy jes dobre minso późni … i jak 
… weterynarz sie zgodził to to dalej … [R3:] 
robili … robili te … no … [R2:] kiełbachy … 
szynki … [R1:] znaczy no … to co było po-
czebne tam … albo na rosół albo … (Felicja-

nów); [R1:] no … w maszynce sie miesza … 
gatunku miensa tam sie wybiero miesza … 
doprawia sie i sie … na… napycha w jelito 
… [R2:] mieli sie najpirw to minso … [R1:] 
no … mieli sie … i czy tam porcjuje jeszcze 
na grubsze drobniejsze siatki i sie napycha 
zaś w cienkie jelita … i sie weńdzi … i jest 
kiełbacha … (Felicjanów).

kiełbasa – ‘wyrób wedliniarski ze zmie-
lonego mięsa, doprawiony przyprawami, 
umieszczony we fl aku lub innej osłonce’: 
z grubych jelid robiono kaszanki pasztetowe 
… a ź cienkich jelid robiono kiełbasy … (Ba-
biak); [R2:] ź cienkich jelitów robili kiełbase 
a z grubszych robili kaszanki … no … [R1:] 
z kałduna robili salsesón … (Felicjanów); 
[R1:] kiełbasy kładli … no i to minso … [R2:] 
w… zasoloło sie rozmaite żeby to na na… 
[R1:] solanki … (Felicjanów); ano kiełbasy 
sie robi z … minsa świńskigo wołowiny … 
ź cieleńciny z baraniny … mieli sie i podaje 
różne … potrawy … i przyprawia je do sma-
ku … (Rzuchów); a mienso [z zabitej świni] 
rozkładane na takich połow… stoły prowi-
zoryczne na takich deskach … były te stoły 
… i to mienso kładziono a potem rozbierano 
tam … osobno słonine osobno żeberka osob-
no nogi … głowe … no i … z tego przera-
biano albo kaszanke albo kiełbase mielono 
… albo zostawiano mienso do spożywania 
… i  dawniej nie były zamrażalki to były 
miensa gotowane w słoikach … przechowy-
wane w słoikach żeby … były do spożywania 
… a dziś to już sóm zamrażalki … lodów-
ki to to mienso jes przechowywane w innej 
pozycji … (Stary Budzisław); kiełbase [jak 
się robi?] … no to … pokroi sie mienso … 
potem sie doprawia różnymi przyprawami 
… zostawia sie je na drugi dzień … żeby 
ono tak doszło troche takim zapachem tych 
przypraw … i na drugi dzień … włancza sie 
maszynke albo takom zwykłom … krenconom 
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albo na p… prond … i sie kreńciło … potem 
sie wyra… przyprawiało i pieprz i sól i tam 
… różne jeszcze czosnek … wymieszano do-
brze to mienso … mielone … no i ustawia-
ło sie maszynke … wkładało sie taki lej … 
i naciongało sie na te jel… lej jelita … które 
były wyczyszczone … i … kreńciło sie tom 
maszynkom … to mienso sie … wkładało 
do tej maszynki a tym lejem wychodziło to 
mienso … i robiło sie albo długóm kiełbaske 
takóm po dwaeścia centymetrów … albo jak 
sie kciało takie króciutkie … małe kiełbaski 
sie … co kawałek zawinęło … fl ak … i wtedy 
wychodziły małe okrongłe kiełbaski … (Sta-
ry Budzisław).

kiełbaska – zdr., ‘wyrób wedliniarski 
ze zmielonego mięsa, doprawiony przy-
prawami, umieszczony we fl aku lub innej 
osłonce’: i robiło sie albo długóm kiełbaske 
takóm po dwaeścia centymetrów … albo jak 
sie kciało takie króciutkie … małe kiełbaski 
sie … co kawałek zawinęło … fl ak … i wtedy 
wychodziły małe okrongłe kiełbaski … (Sta-
ry Budzisław).

kierownicka – ‘kobieta zarządzająca 
jakimś obiektem, przedsiębiorstwem, tu: 
sklepem’: [R1:] […] jak tero byłym w któ-
ryś dziń w sklepie … normalnie … kamiń 
był w tym … w tych kartofl ach … [R2:] nie 
no … no przecież … kómbajn przeleciał … 
z kómbajnu z taśmy ktoź nie zebroł koo tego 
to przecież wiadomo że polecioł do ziem… 
[R1:] a jo jag jo zaro … kaminia wisz tego 
w rynke wziąłym do kierownicki … jo mó-
wie co to za odmiana? … dla jaj … nie? … 
(Police Średnie).

kierzanka, kierzenka, kierzyn-
ka – ‘drewniane urządzenie do ubijania 
masła ze śmietany’: kierzynka była do ro-
bienia masła … dziś sie nie robi tego masła 

… a dawniej to było … okrongła taka drew-
niana beczułka … w tej beczułce był … kij 
okrongły taki jak do szczotek zamiatania … 
i na dole była ta taka klapeczka na krzyża 
przybite … i i … wkładało sie to a potem 
nasadzało sie taki … takom nasadke na … 
na te … beczułke … i tym kijem unosiło sie 
od góry do dołu … a ta śmietana tam beł-
tała w tej … w tej beczułce … i wtedy był 
… jag już było czuć że tag jakby tam jaki 
kamień był … to sie otwierało a  tam już 
było zrobione masło … i sie wyjmowało to 
masło potem … wy… ładnie sie przepłuka-
ło we wodzie w garku … oddzieliło pienkne 
ładne żółte wychodziło masło … (Stary Bu-
dzisław); [Masło robiło się] w kierzence … 
lało sie śmietane … i ubijało … (Babiak); 
[Masło robiło się] w kierzynce … ano śmie-
tane … csa było na… naloć … (Felicjanów); 
[Masło robiono] w kierzance … w kierzyn-
ce kierzynce … (Koło); o! … masło … już 
teroz … to nie … to zrobili ze śmietany … 
taka była kierzynka … i sie robiło tłuczkiem 
… tłuczkiem długo długo aż sie zrobiło ma-
sło … (Rzuchów); no kiedyź robiono masło 
w  takich specjalnych kierzynkach … albo 
z… niek… jak ktoź nie miał to w b… w bu-
tlach dużych i … tak sie … czea było poru-
szać … tymi butlami żeby sie to w końcu no 
to ma… masełko … wydzieliło z tej śmieta-
ny … (Drzewce); no kierzynka jes z drewna 
… i ma takie … blaszane wzmacz… które 
wzmacz… wzmacniajóm te … te drewnia-
ne … deseczki … blaszane kronżki któ… 
(Drzewce); [R1:] [Kierzynka jest] taka jak 
… jak mała beczuszka … i miała jeszcze taki 
… [R2:] z drewna ta… z takich klepek dże-
wianych … […] i taka taka … jak kanka … 
[R1:] stożkowata … […] taka bardziej stoż-
kowata … i tu miała … […] [R1:] w środ-
ku taki ubijok … [R2:] tłuczek sie nazywoł 
… […] i sie … wlało śmietane do te… do ty 
beczułki i tym tłuczkim sie tak długo po… 
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czszepało że aż sie zrobiło masło … (Wito-
wo); ��19.

kierzenka → kierzanka.

kierzynka → kierzanka.

kisić – ukisić – ‘poddawać fermentacji’: 
to sie z tych suszonych … owoców robiło po-
lewki … tak … no … i potym takie jeszcze 
było nawet że … jak … na tóm … ze susz… 
do suszonych … jak sie kisiło … kapuste 
ukisiło … i occedzało jom sie do … gotowa-
nia na bigos … to … ten kwas … zasyp… za-
lewało sie znowu … zasypywało sie znowu 
te … suszone owoce … gotowało sie … bu-
raczek czerwony … do tego … listek laurowy 
… i to właśnie to wszysko zagotowało … po-
stało jedyn dzień … i było luksus do picia … 
było zdrowotne … nig nie kupował witamin 
bo … w tym było witaminy … (Tarnówka); 
czszeba było mić żurek … żurek … i droż-
dże do tego … i zaj zagniatało sie normalnie 
… kisiło sie najprzód taki za… zarodek … 
takóm bułke … a potym … z ty bułki taki 
z tegó … co sie zarobiło na kiszynie to sie za-
rabiało chlebek … dopiro … to na to … i sie 
piekło … na drugi dziń chleb … (Borki); no 
drożdże i zakis sie dawało … w barsz tak sie 
nazywało … sie kisiło i sie dawało i z droż-
dżami sie … mieszało i … i sie zagniatało 
… i soliło sie … i takie były no … były ta… 
chlebek sie … nieraz to i sie dawało tyż inne 
… różnie i na mleku … sie i na na … ma-
ślance sie robiło chlebek tyż … no różnie … 
(Borki).

kisnońć – zakisnońć – ‘kwaśnieć, fer-
mentować’: robiono żur tak że … no taki gli-
niany dzbanek … w tym glinianym dzbanku 
rzucało sie … wsypywało sie na… na takom 
ciepłom wode … niegoroncom nietego … tyl-
ko taka letnia woda … sypało sie monke żyt-

niom troszeczke pszennej … no i tak to było 
… kisło … wyrobiło sie … oczywiście czszea 
było roszczepać koziołkiem i … i żeby to … 
dwa czy czszy dni postało … i wtedy był … 
wtedy był żur właśnie do … do tego żeby po-
tem gotować go … czy na zalewajke czy na 
żur … to żurek … no to już to właśnie … był 
żurek swój … nie kupowałam go nigdy jak 
teraz sie kupuje … (Tarnówka); to sie brało 
mónki wody … [R2:] żytnióm … [R1:] żytni 
mónki … i sie zarobiało … w takim żurow-
niku … i sypało sie mónke wode i sie tam … 
w tym żuro… w tym … koziołkim kryńciało 
… i sie przykrywało … stowiało sie na kuch-
ni czy na piecu … [R2:] aż zakisło to … do-
piero gotowano żur … (Felicjanów).

kiszczonka – ‘woda po ugotowaniu ka-
szanki’: (Dzierawy).

kiszka – ‘wyrób wędliniarski sporządza-
ny z kaszy, krwi i podrobów’: no to taka 
woda w zależności … no jak była … kiszka 
była no to sie mówi … to sie zalało żurkim 
… i człowiek sam zjad … czy czy … pieski 
jeszcze … dopomogły co reszta została … bo 
im przecie czszea było im też dać jeść … no 
… a … czy z owoców no jak coś tego … no to 
co sie było … co było możliwe do picia no 
to do picia … co do no tego no to wiesz … 
zwierzontka zjadły … świnie … czy … czy 
kaczki … czy jak … czy geńsi co kto miał … 
no … (Tarnówka).

kiszonka – 1. ‘warzywa kiszone, by dłu-
żej nadawały się do spożycia’: no właściwie 
warzywa to wszystkie [przechowywano 
przez zimę] … owoce może nie wszystkie … 
chociaż też teraz można w słoiki truskawki 
które som sezonowe na przykład ale warzywa 
… wszyskie korzeniowe czyli pietruszke mar-
chew … seler … por … chociaż por jez mniej 
odporny nie wim czy ci tam do końca … 
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w tych warunkach wiejskich by przeczszymał 
… kapuste … ziemniaki … no te podstawowe 
… no i te właśnie kiszonki wszyskie … (Dęby 
Szlacheckie); 2. ‘zakiszone rośliny wykorzy-
stywane jako pasza dla zwierząt’: [R1:] ta-
sakim sie obciło i … liście na bok … a to na 
kupe … nie? … a te co już mieli … no na cu-
kier zakontraktowane … no to oni już musie-
li niży obcinać … [R2:] niży obcinali no i zbi-
rali te liście na kiszonki … (Police Średnie).

kiszony – ‘o warzywach: poddany fer-
mentacji’: zapasy na zime? … no winc moż-
na czeńść … zapasów zrobić w słoikach … 
[…] a czeńść … warzyw … przerabiało sie 
kap… zawsze była beczka kapusty kiszonej 
… zawsze była beczka kiszonych ogórków 
albo i ze dwie … (Dęby Szlacheckie); ka-
puste takóm surowóm kiszonóm tyż sie nieroz 
na patelce smażyło do … do jedzynio do do 
… minska … (Borki); z ogórkowom [zupą] 
jest w ten sposób że też … czyli już mam … 
jes to … doszłam do momentu wywaru … 
biore ogórki kiszone … ścieram je na tart-
ce … i też jeszcze dodaje też jeszcze dodaje 
startom na tartce … marchewke … i … waż-
ne jes to że najpierw marchewka … musi 
być włożona … nastempnie ogórki bo jeże-
li by było odwrotnie to ta marchewka cały 
czas by była twar… jak włoże te składniki 
i nastempnie też zaklepuje to śmietanóm … 
i praktycznie to już jes wszystko … (Koło); 
(Bogusławice); (Dąbie); (Powiercie).

kiszynie – ‘poddawanie warzyw fer-
mentacji’: czszeba było mić żurek … żurek 
… i drożdże do tego … i zaj zagniatało sie 
normalnie … kisiło sie najprzód taki za… 
zarodek … takóm bułke … a potym … z ty 
bułki taki z tegó … co sie zarobiło na kiszy-
nie to sie zarabiało chlebek … dopiro … to 
na to … i sie piekło … na drugi dziń chleb 
… (Borki); to była z marchewkóm … kapu-

sta na zime ubijano była … i troche soli … 
i z różnymy … i ludzie … i listki sie rzucało 
takie te zapachowe … niektórzy to z mar-
chwióm sie tarło marchew i sie wsypywało 
… i naet buraki cukrowe kładli do kiszynio 
tyż to były bardzo dobre kiedyś kapusta … 
[…] jak sie nazywała kapusta? … kwaszono 
kapusta sie nazywaa … (Borki).

klapki – ‘rodzaj obuwia składający się 
z podeszwy i pasków utrzymujących ją na 
stopie, noszony w ciepłych porach roku’: 
[Rodzaje obuwia] póbuty … sandały klapki 
… tenisówki … gumiaki … (Powiercie).

klitka – ‘mały pokój’: (Grzegorzew).

klomb – ‘owalne lub okrągłe wydzielone 
miejsce w ogrodzie, które obsadzono kwia-
tami’: (Babiak).

kluć sie – ‘o pisklętach: wylęgać się’: klu-
je sie … (Grabów).

kluski – ‘potrawa z ciasta podawana do 
zup jako dodatek do drugiego dnia, o róż-
nych formach’: z ziemniaków można zrobić 
kluski jako … ziemniaki służą jako dodatek 
do zrobinia na przykład klusek ślonskich … 
klusek jakich tam? … takie … ziemniacza-
ne … kładzione z pokrywki jak za dawnych 
czasów … (Dęby Szlacheckie); [R1:] na 
obiad to … sie jada rosołek kluski … (Ada-
min); kluski i … te polywo sie te … te klu-
ski tym minsem … szpagetki … (Adamin); 
zupa z jagód to jest zupa z jagód tyż sie tak 
zaklepuje i do klusek … (Adamin); no zupa 
jagodowa … no czym sie tego? … tak samo 
jagody … sie rzucało do wody … osłodziło 
sie troche … lekko sie osłodziło … i sie też 
zaprawiało … ale nigdy nie śmietanom … 
tylko mleko i … i monka … i tym sie … i to 
sie jadło z kluskami takimi … no makaro-
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nem pozywajonc … kiedyś to … kluski były 
wszyskie … teraz jez makaron … (Rysiny). 
→ kluski przecierane (przecirane, 
przycirane), kluski ślonskie, lane 
kluski, żelazne kluski.

kluski przecierane, przecirane, 
przycirane – ‘rodzaj klusek o  niere-
gularnych kształtach z  tartych ziemnia-
ków z  dodatkiem jajka i  mąki’: potrawy 
[z ziemniaków]? … no różnie placki kar-
tofl ane … kluski przycirane … no rózne … 
i do chleba dodwa… dodawali zimniaki … 
takie gotowane i … i no różnie sie to … to 
korzystało … tłuczone … (Borki); [R1:] 
[Gotuje się zupy] ogórkowom … kapuśniak 
… grochowom … szczawiowom … buracz-
kowom … biały barszczyk … żurek … [R2:] 
grochowa … [R1:] już … [R3:] prażuchy 
… [R1:] o! prażuchy … z kwaszonom ka-
pustom … kluski przycirane z  czarninom 
… (Grzegorzew); [Do czarniny] najlepsze 
som przecierane [kluski] … mówiom żelazne 
… rozmaicie na to mówiom ale przecierane 
z ziemniaków takie … […] no i ziemniaki 
sie … struże czsze na tartce … i potem sie 
sypie monke sól … wymiesza sie i na gotu-
joncom wode sie wrzuca w garnek … i sie 
gotuje … (Barłogi); podaje sie to [=czarni-
nę] z kluskami krojonymi albo z kluskami 
przecieranymi … (Grzegorzew); to czarni-
na … […] sie wygotuje minso … jes to rosół 
… kładzie sie bardzo dużo … warzyw … 
marchew pietruszke seler pore … jak sie to 
ugotuje … i jak … krew jes to spuszczane 
z kaczki … troche octu sie dolewa … i wode 
sie wlewa … i te… monki … i to sie … tom 
czarnine zaprawia … i sie je wiencej z ziem-
niakami … kiedyś to były … przecierane 
kluski … przecirane a w tej chwili sie mówi 
… ziemniaczane … a kiedyś przycirane … 
bo … […] tak … przecierane te kluski były 
… (Rysiny).

kluski ślonskie – ‘rodzaj okrągłych 
klusek z wgłębieniem z gotowanych, zgnie-
cionych ziemaniaków z dodatkiem jajka 
i mąki’: [Potrawy z gotowanych ziemnia-
ków] kluski ślonskie … pyzy … prażuchy … 
nazwane też … dziadami … (Bogusławi-
ce); [Potrawy z gotowanych ziemniaków] 
pire kopytka … ślonskie kluski … (Dąbie); 
z ziemniaków można zrobić kluski jako … 
ziemniaki służą jako dodatek do zrobinia 
na przykład klusek ślonskich … klusek ja-
kich tam? … takie … ziemniaczane … kła-
dzione z pokrywki jak za dawnych czasów 
… (Dęby Szlacheckie); (Powiercie).

kluszczonka – ‘woda po ugotowanych 
kluskach’: (Dzierawy); (Grzegorzew).

kobieta, kobita – ‘dorosła osoba płci 
żeńskiej’: [Do zawijania masła] przeważnie 
kiedyś to takie szmatki kobity miały czyste 
takie tam … (Witowo); kobieta która wy-
kopuje ziemniaki reyncznie? … hakom … 
haczk… kopało sie haczkóm ale ja nie wim 
… (Dzierawy); [Części ubrania] to sóm re-
formy sóm … podkoszulka jes … stanig jak 
do kobiety … wszysko jes ciepłe … podko-
szulek … majtki … bo możno powiedzidź 
i majtki tyż … bo tak sie wyrażo … nie? … 
i czszea ubradź rajstopy … czy jakieś spodnie 
bo tera to kobity chodzóm w spodniamy … 
nie? … wincy … to sie tak czszea ubradź i … 
i rajstopy przeci na nogi założyć … i co? … 
i ocieplanie … i swed jakiź jeszcze na siebie 
czy jakómś bluzke … nó wszysko … (Borki); 
kobiety to przeważnie … grabiły siano po-
nieważ były to … lżejsza praca … a menż-
czyźni ustawiali kupki … (Nowe Budki).

kobita → kobieta.

koc – ‘gruba tkanina służąca jako przy-
krycie’: no koce jak ktoź miał ale nie … to 
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były tak … z materiału właśnie tak … z ta-
kigo … z takiego … ciężk… cienżkie takie 
było że … nie było tam … ze ślizgich nie 
było tego … tyko było to cienżkie okrycie … 
okrywało sie właśnie … to … ładnie do kan-
tu zaścielone łóżko … i wtedy ono pienknie 
wyglondało … (Tarnówka); wendzarka to 
jes tak … można jom spo… na różne sposoby 
zrobić … albo jom uspawać … z jakiejś bla-
chy tako … czworokontna … albo z jakiejś 
beczki okrongła … przykrydź na wierzku … 
jaki… jakiejś tam położyć kołki … i na to 
rzucidź jakóm … jakiś koc czy co i dym przez 
to wychodzi … gdzie tam som na dronżkach 
powieszona wendlina … a … albo też ro-
biom takom już zamykanom na … na dźwi-
ki … takom szafe … (Stary Budzisław); bo 
ziemniaki gotuje sie w wodzie … do samego 
końca … a kasze … powinno sie … przed 
ugotowaniem … jag jest ugotowana taka na 
… osiemdziesiont procent … to sie ją … nie 
wiem czy odlewało sie nadmiar wody … czy 
ona sie już zdonżyła wygotować w każdym 
razie … nie gotowało sie już jej dalej tylko 
przykrywało sie pokrywką … i  chyba … 
można było ją zawinońć … w jakiś koc czy 
… cy nie wiem … w coś tam … czy w rencz-
nik żeby ona … sie doparowała że tak po-
wiem czyli żeby wciongnęła nadmiar wody 
i wtedy przez to … staje sie mienka … (Dęby 
Szlacheckie).

kogucik – ‘samiec kury’: [R1:] kogut … 
[R2:] kogucik … (Grabów). → kogucik 
rajski.

kogucik rajski – ‘samiec ptactwa do-
mowego o niewielkich rozmiarach i barw-
nym upierzeniu’: kurki rajskie … to były 
takie małe … małe kurki … ozdobne … z ta-
kimi … pienknym … kolorowym upierze-
niem … podobnym do … przypominajon-
cym dzikie bażanty … dzikie ptactwo leśne 

… one były … bardzo takie właśnie … one 
bardzo dużo znosiły jajek … te te właśnie 
kurki rajskie … i koguciki rajskie … różni-
ły sie od takiego ptactwa … domowego tym 
że właśnie te jajeczka miały takie … zno-
siły bardzo małe … ale właśnie … były … 
były bardzo takie zdrowe … jajka … jajka 
ich były bardzo takie żółte … ciasta maka-
rony z tych jajek były bardzo takie właśnie 
… wychodziły bardzo takie ładne udane … 
(Koło).

kogut – ‘samiec kury’: pada chyba koń 
krowa … a  zdycha świnia kogut … kura 
… pies … (Babiak); [Jakie są rodzaje piór 
u kury?] [R1:] dłuż… skrzydloki lot… lota 
… [R2:] i pierze … [R3:] puch tyż ma … o! 
… kaczka … [R1:] kaczka … gyńsi to ma-
jom puch ale nie kura … [R2:] ale loty to 
ma … [R1:] loty to majom … [R2:] i pióro 
… no i pióra takie normalne … [R1:] a u… 
kogut to mo znowu takie zakryncóne … 
w  ógónie … (Felicjanów); kogud jes taki 
… sie prezentuje … ni… ma duże pióra … 
zwiszajonce z… na ogonie … i duży grzebiń 
… z piórami i … pieje … (Rzuchów); [R1:] 
kogut … [R2:] kogucik … (Grabów); (Stary 
Budzisław); (Koło); (Rysiny).

ko ko ko – ‘charakterystyczny odgłos 
wydawany przez kurę’: krzyczy ko ko ko ko 
ko … no … bo ona … kura gdacze … o! … 
gdacze kura bo zniosła jajka … (Rysiny); 
(Koło).

kokoszka – ‘młoda kura, która jeszcze 
nie znosi jajek’: [Co to jest: kokoszka?] 
no to jez młoda … młoda kura … (Ba-
biak); [Co to jest: kokoszka?] no młoda 
tako [kura] … sześ siedmiotygodniowe co 
nie niosóm jeszcze … (Felicjanów); kokosz-
ka … […] młoda kura … która jeszcze nie 
znosi jaj … (Koło); [Co to jest: kokoszka?] 
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no to jes to samo co kura … (Koło); no to 
jes młoda kokoszka … bo jeszcze nie nie … 
nie znosi jajka … (Rzuchów). kokoszka nie 
ma jeszcze takiego … upierzenia os… duże-
go … i nie ma takiego … jak sie nazywa … 
grzebień na głowie … a [j]ak taki jes duży 
czerwony już taki … grzebień na głowie 
to już wyglonda kura która niesie jajka … 
a kokoszka ma takie … bardzo niziutki ten 
grzebyszczek przy skórze przy … od dzióbka 
wyrośnienty … (Stary Budzisław); (Koło); 
(Rysiny); (Grabów).

kolacja – ‘ostatni posiłek w ciągu dnia 
zjadany wieczorem’: posiłek wieczorny? 
… kolacja … (Adamin); na kolacje? … to 
przeważnie … te … no … kawa z mlekim … 
i chleb z dżżemym to jes najlepsze … (Ada-
min); na kolacje to już tak … rozmaicie … 
tyż była … albo zupa jag jaka została … 
albo … normalnie chleb herbata chleb tam 
smarowany … i herbata czy kawa … (Bar-
łogi); na kolacje … no co jadano? … wendli-
ne? … a teraz? … teraz na kolacje najlepij 
zjeś coś letkiego … jakiś … jakieś jabłuszko 
… jakiś serek … jakiź jogurcik … (Grzego-
rzew); (Rysiny).

kolor – ‘barwa’: malowało sie szerokim 
pendzlem … zdobiło sie … wałkami które 
miały na … sobie wzorek … i ten wałek … 
moczyło sie … w farbie … o jakimś innym 
kolorze … ciemniejszym bodź jaśniejszym 
od ścian … i wałek przy wałku sie kładło od 
góry do dołu … i powstawał wzór … (Grze-
gorzew); to było masło … masło … no takie 
… zaprawiane … sokiem z marchwi … kie-
dyś tak … robili … jak było masło blade … 
ak… a wiency ludzie chcieli żeby było … no 
żółte żeby tego … kolor poprawić … masło … 
to … wyciskali sok z marchwi … […] z mar-
chwi tylko … bo inne no to sie nie nadaje … 
(Drzewce); pelasie to som kwiaty ogródkowe 

… pienknie kwitnom od wiosny … usadza 
sie je wiosnom i kwitnom do późnej jesieni 
… […] różne kolory majom … różowe białe 
czerwone … spuszczajonce kwiaty … o pro-
stych odygach stojonce … (Stary Budzisław).

kolorowy – 1. ‘posiadający kolor inny 
niż biały, czarny, szary’: [Ultramaryna] to 
farba jes … taka … kolorowe … to sie dosy-
pywało … żeby było bielsze pranie … to jes 
taki proszek … i to to jest … tako farbka nie-
biesko … […] ale jak w wodzie sie rozpuści 
to … miała wybielać pranie … (Barłogi); no 
przeważnie to było na biało malowane wap-
nym … później to za[ś] zastompiły te wał-
ki … i sie la [=na] to ciongały wałki to były 
kolorowe ściany … [Takie ozdoby były?] 
ozdoby tak … od wałka … [To były na wał-
ku wycinane?] tak … na wałku były tam 
i kwiatki rozmaite wzory … i to sie moczo-
ło w farbie i sie po tych ścianach … świeżo 
bielonych … malowało … (Barłogi); [Pióro 
kaczki wygląda tak samo jak gęsie?] tak … 
tak samo … bo tak … juz kolorowe tam som 
niktóre … kaczki … to … tag a tak to sóm 
białe … i to puchu … geńś ma wiencyj puchu 
… (Rysiny); 2. ‘różnobarwny, pstry’: kiedyś 
popiołem czyścili bo nie było tych płynów … 
nie było takich pas[t] … ni? … jedyne pasty 
były co pamientam do ronk … takie … nie? 
… i mydło … a naczynia nie było … tyko … 
mama moja po… popiołem zawsze … tam 
leko popiół tam wzięła … i … i sie czyściło 
… […] bo kiedyś to nie było taki[ch] kolo-
rowych … tyko były takie fajne miedziane 
te garnki … to-ak sie doczyściło … a prze-
ważnie na Wielkano[c] … a późnij jeszcze 
taki miała słonine … i po tym … i jeszcze 
… porzonnie je tak żeby tak ładnie świeciły 
sie te garnki … to tag jak do dziś pamien-
tam … (Rysiny); wszelkie ptactwo … były 
to indyki … były to geńsi kaczki … kury … 
kurki rajskie … to były takie małe … małe 
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kurki … ozdobne … z takimi … pienknym … 
kolorowym upierzeniem … podobnym do … 
przypominajoncym dzikie bażanty … dzikie 
ptactwo leśne … one były … bardzo takie 
właśnie … one bardzo dużo znosiły jajek 
… te te właśnie kurki rajskie … i koguciki 
rajskie … różniły sie od takiego ptactwa … 
domowego tym że właśnie te jajeczka miały 
takie … znosiły bardzo małe … ale właśnie 
… były … były bardzo takie zdrowe … jajka 
… jajka ich były bardzo takie żółte … cia-
sta makarony z tych jajek były bardzo takie 
właśnie … wychodziły bardzo takie ładne 
udane … (Koło).

kołderka – zdr., ‘rodzaj przykrycia’: no 
ja bym przykryła [dziecko w kołysce] takom 
malutkom kołderkom … (Koło); takie prosto-
kont … prostokontna taka … taka malut… 
kołderka … wypełniona gombkom puchem 
czy jakimś takim innym delikatnym mate… 
mate… takim … wypełnieniem … i zawija-
ło sie w to … po prostu tak … no umiejentnie 
w nie dziecko bo to czszeba też umieć zam… 
za… zawinońć dziecko w becik … (Koło).

kołdra – ‘rodzaj przykrycia’: elementy 
pościeli … no masz … poduszka … przeście-
radło … kołdra … (Dzierawy); no na łóżku 
… kładły sie kapy … czy tam kołdry … po-
duszki wyszywane rozmaite tam były … a to 
lalka była na środku była ustawiono … no 
kiedyś tak było … serwetki jakieź ładne bo 
jak były tam cimne te … te te … kapy … nie 
… kapy nie nazywali ino … [R2:] pokrycia 
… [R1:] pokrycia … o… okrycia pokrycia 
… (Grzegorzew); pierzyna to jes taka koł-
dra tylko że w środku ma pierze … jes on… 
jes ona robiona … jes ona robiona z dartego 
pierza to kiedyś tam … właśnie … jeszcze 
… zanikło to troszke ale kiedyś właśnie go-
spodynie … zbierały sie … darły pierze … 
i z tego robiły albo właśnie poduszki albo 

pierzyny … pierzyny no takie … dosyć cie… 
bardzo ciepłe były … (Koło); jest poszew-
ka na kołdre … powłoczka na poduszke … 
prześcieradło … no i też … jes taka mała po-
duszka ja nazywam jasiek … i to jes poszew-
ka też na jaśka … (Koło); pierzyna była z … 
puchu … geńsiego kaczego … y to właśnie … 
było … nie było … nik tam nie rzucał sie na 
kołdry … jak są dzisiaj … [Czy kiedyś były 
w ogóle kołdry?] no nie wiem … ja tam za 
moich lat nie było … (Tarnówka).

kołnierzyk – ‘część odzieży osłaniająca 
szyję’: na takij tartce [prano] … to jes tara 
sie nazywo … […] to tak wyglondało że … 
tak jakby była … i na tym były takie pronżki 
… wgłembienie i wywyższenie i to … sie tak 
tarło ryncami … pomydliło sie … bo … koł-
nierzyki sie prało w rencach … a tu zaś tak 
sie … pomydliło i sie na tym tarło … to sie 
w balie włożyło … to było doś duże to wy-
stawało z bali … i sie tu otwirało … i w ty 
wannie sie chochlowało … (Barłogi).

kołyseczka – pieszcz., ‘łóżeczko dla 
dzieci, na biegunach’’: no to [małe dziecko] 
spało w kołyseczce a teraz no to w łóżeczku 
śpi … (Tarnówka).

kołyska, kołyszka – ‘łóżeczko dla 
dzieci, na biegunach’: czym przykrywano 
się małe dziecko w kołysce? … pierzynka … 
becik … móg być … (Dzierawy); łóżeczko 
… […] albo kołyska … (Grzegorzew); ko-
łyszka na biegunach była … z desek … boki 
tak … były z desek … tyłeczki były wyrzeź-
bione … i bieguny były … […] półokrongłe 
… (Grzegorzew); [Małe dziecko spi] w łó-
żeczku albo w kołysce … (Koło); kołyska 
to też jes tym … tak … teraz nie … też … 
prostokontne … też prostokont taki jakby pu-
dełeczko … z … taki … i … z ale zamias … 
zamias nóżek ma po prostu zaokronglonom 
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takom … takom tom podstawe … takie jakby 
… kojarzy mi sie to z saniami … takie płozy 
… i po prostu żeby dziecko … można było 
… bujać … żeby mogło … mogło sobie za-
snońć … […] no to ja to tak nazwałam jak 
od sań … że płozy … ale takij pewności do 
końca nie mam … (Koło); kołyska … no to 
jes wzorem znowu tak jag i dorosłego łóżko 
… w głowie wyżej … troszeczke niżej w nóż-
kach … i też to korytko zrobione na sia… na 
ten sieńnik … materac właśnie … ze słomy 
czy ze siana … i z… były … na nóżkach to 
były znowu te … dwa bieguny … przy każ… 
na każdym tyłku były dwa biegu… po… pod 
każdym tyłkiem były dwa bieguny takie … 
zatego … tak że to … dziecko jak … leżało 
… na tym sińniku … tam w tym łóżeczku … 
no to było możliwoś go … huśtania … a jed-
nocześnie były przy … w tej kołysce … były 
po… takie … powbijane po prostu gałeczki 
takie porobione … żeby było można za… 
przeciongnońć … od jednego … od jednej 
gałki do drugiej gałki po… z drugiej strony 
deseczki … żeby jom można przeciongnońć 
było jakóm taśme żeby to dziecko nie wypa-
dło … nie wygrzebało sie … i tego … i ono 
jak było przymocowane no to … cienżkie ży-
cie miało … no bo ni sie nie ruszyło … nie … 
ruszy… nie wypadło … (Tarnówka); ��21.

kołyszka → kołyska.

komora – ‘pomieszczenie’: serwantka … 
takie były … kredynsy kiedyś w ścianach … 
córka … normalnie w ścianach … i tam były 
za szkłym wszysko i tam … kładzione było 
… a … w sumie jak takie schowanko było … 
no ta-ak my tam nazywamy schowanko … 
a kiedyś to była tako … [Komory nie były?] 
komory nieko… komórki … o! … komory 
takie … takie pozwane … (Grzegorzew); 
piec chlebowy … no to był … u nas było 
w tak zwanej sieni … wydzielona czeńść … 

była to jakby taka komora … wybudowana 
miendzy … miendzy jedną czeńścią domu 
a drugom była sień … i czeńś tej sieni … była 
wydzielona na ten piec chlebowy … (Dęby 
Szlacheckie); (Tarnówka).

komórka – zdr., ‘pomieszczenie’: ser-
wantka … takie były … kredynsy kiedyś 
w ścianach … córka … normalnie w ścia-
nach … i tam były za szkłym wszysko i tam 
… kładzione było … a … w sumie jak takie 
schowanko było … no ta-ak my tam nazy-
wamy schowanko … a kiedyś to była tako 
… [Komory nie były?] komory nieko… ko-
mórki … o! … komory takie … takie pozwa-
ne … (Grzegorzew); (Dęby Szlacheckie).

kompot, kómpot – ‘napój z ugotowa-
nych owoców’: no jag owoce czy co no to 
mosz kompot … (Grzegorzew); jak sie go-
tuje owoce … tak … no to … no to sie robi 
kompot … (Koło); [Woda po ugotowanych 
kluskach] no to była wykorzystywana zno-
wu do … dawało sie no … m… hodowane 
świnki były … no to … chentnie wypiły … 
tak że sie nie wylewało … żadnych wód … 
żadnych kómpotów żadnego tam niczego sie 
nie [wylewało] … (Tarnówka); używo sie … 
tak … jako susz … owocowy że tak powiym 
bo na wigilie na przykład dodawało sie do 
… no na wigilie był obowiónzkowy kompot 
z suszonych owoców … (Dęby Szlacheckie).

koncentrat – ‘zagęszczona masa pomi-
dorowa, z której częściowo usunięto wodę, 
stosowana do sporządzania zup, sosów 
itp.’: zupe pomidorowom i ogórkowom w za-
sadzie no to jes tak … na tej samej bazie co 
rosół … tak … tyl… tylko że … załóżmy jak 
… jak rosół robie ja głównie z kurczaka … 
to tutaj na przykład przy zupie pomidoro-
wej czasami robie taki wywar na miensie 
… na miensie wieprzowym … znaczy … 
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do pomidorowej i do ogórkowej na miensie 
wieprzowym … z tym że jag już mam w tym 
momencie jak mam ten wywar no to no to 
… zrobiony i taki jakby rosół … to do tego 
dodaje na przykład koncentrat pomidoro-
wy … nastempnie ja to nazywam zaklepuje 
to śmietanom … i … i w zasadzie to jes cały 
przepis na zupe pomidorowom … (Koło).

konfitury – ‘smażone owoce’: (Bogu-
sławice); (Dęby Szlacheckie).

konsumpcja – ‘jedzenie, spożywanie 
czegoś’: [W jakim celu hoduje się kury?] na 
jajka … i do konsumpcji (Babiak).

konwalia – ‘roślina o białych kwiatach 
w kształcie małych dzwoneczków, wytwa-
rzających intensywny zapach’: jakie kwiaty 
rosły w ogrodzie? … za moich lat dziecie… 
dziecinnych … dzieciencych … no to były na 
pewno piwonie … u mojej babci … jednej 
drugiej … to były szarotki … to były kon-
walie jakieś przebiśniegi tulipany … to były 
właśnie … paprocie leśne … to były … ogro-
dowe … ogrodowe te … powiedz … powiedz 
… te co na … chryzantemy … róże … ma-
ciejka … co jeszcze? … co jeszcze rosło? … 
żonkile … (Koło).

kopanka – ‘drewniane naczynie w for-
mie niecki służące do wyrabiania ciasta’: 
do dużego naczynia … to znaczy nazywano 
to kopanka … sypano monke … zalewano 
wodom … dodawano sól … potem zakwas 
… zagniatano to i formowano … jak ciasto 
wyrosło … formowano bochenki chleba … 
(Bogusławice); ��22.

koper – ‘roślina o długich, pierzastych ło-
dyżkach, stosowana jako przyprawa’: [Po-
trawy z gotowanych ziemniaków] zimnia-
ki pire … takie pocstawowe … albo zwykłe 

ugotowane posypane … jakómś posypkom 
specjalnom z ziemniaków albo koprem … 
(Dęby Szlacheckie); o! najczeńściej to […] 
warzywa wiadomo … tak … ta… co ja ro-
bie … cebula koper … sałata … buraczki … 
marchew pietrucha … seler por … (Police 
Średnie).

kopystka – ‘drewniany przyrząd ku-
chenny w kształcie łopatki lub łyżki na dłu-
gim trzonku’: [R1:] osełka … […] no tak 
gdzieś … [R2:] no takie małe kostki masła 
… [R1:] koski masła i to robili … wisz … 
w te … tam .. w takie … kopystkóm jak wy-
robiali to robili takie … ładne cynteczki zaś 
to uowijali … [R3:] dwudziestopińciodeka… 
dekowe porcje to sóm … [R1:] ćwiartki … 
[R2:] w gaze owijali … [R1:] w gaze czy tam 
… [R2:] pergamin … (Felicjanów); ��25.

kopytka – ‘rodzaj klusek z ugotowanych 
i zgniecionych ziemniaków z dodatkiem 
jajka i mąki, powstałych z krojonego sko-
śnie wałeczka ciasta’: pire można zrobić 
[z ziemniaków] … można zrobić kopytka 
… i przeczszymać [ziemniaki] na zime … 
w piwnicy … (Dąbie); [Potrawy z gotowa-
nych ziemniaków] pire kopytka … ślonskie 
kluski … (Dąbie); (Powiercie).

korbka – ‘zgięty pręt, którym kręcąc, 
 można wprawić w ruch jakiś mechanizm’: 
jeżeli dobrze pamientam to maglownica … 
miała dwa takie … jak gdyby dwie okron-
głe … bel… rolki … i wkładało sie … brzeg 
pościeli … czy prześciradła … miendzy te 
rolki … i kreńciło sie … korbkom … i z jed-
nej strony sie wkładało … tom pościel … 
a z drugiej strony ona już wychodziła prze-
maglowana gładka … (Grzegorzew); szat-
kownica ale te szatkownice były … chyba 
różne … my mieliśmy takom na korbke … 
takom jak maszynke do minsa mnij wincej 
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… ale były też takie szatkownice które … 
które … wyglondały jak deska … w którom 
było wmontowane ostrze … i to już był ta-
kie unowocześnione … dlatego że jak sie 
główke położyło na takie długie ostrze to 
szybciutko ciach ciach ciach ciach … i ka-
pusta leciaa do … do … pojimnika … do 
którego tam potem były … do… dodawane 
różne dodatki … i wkładana do beczki … 
(Dęby Szlacheckie); ��27.

korzeniowy – ‘o warzywach: rozwija-
jący się w postaci korzenia rosnącego pod 
ziemią’: zapasy na zime? … no winc moż-
na czeńść … zapasów zrobić w słoikach … 
a czeńś … bez przerobienia i wtedy trzeba 
je … zabezpieczyć przed wysychaniem … 
pleśnieniem … no to czszeba czszymać 
w odpowiednich warunkach czyli w jakichś 
… chłodnym pomieszczeniu i za dawnych 
czasów to były tak zwane … piwnice … albo 
specjalne budynki nieogrzewane … na … 
niemajonce podłogi … żeby produkty zim-
niaki marchew pietruszka te wszyskie korze-
niowe takie … buraczki czerwone … zeby to 
wszysko przeleżało do wiosny do tak zwa-
nego jeszcze przez cały przednówek aż sie 
urodzom nastempne … (Dęby Szlacheckie); 
no właściwie warzywa to wszystkie [prze-
chowywano przez zimę] … owoce może nie 
wszystkie … chociaż też teraz można w sło-
iki truskawki które som sezonowe na przy-
kład ale warzywa … wszyskie korzeniowe 
czyli pietruszke marchew … seler … por … 
chociaż por jez mniej odporny nie wim czy 
ci tam do końca … w tych warunkach wiej-
skich by przeczszymał … kapuste … ziem-
niaki … no te podstawowe … no i te właśnie 
kiszonki wszyskie … (Dęby Szlacheckie).

korzenny – ‘o  warzywach: rozwijają-
cy się w postaci korzenia rosnącego pod 
ziemią’: [Uprawiano warzywa] wszystkie 

korzenne … pomidory ogórki … ziemniaki 
kapuste … fasole … groch … (Powiercie).

korzonki – zdr., ‘część rośliny rosną-
ca pod ziemią’: szczypkami [rozmnaża się 
kwiaty] albo … urywało sie bo kwiat wy-
puszcza … takie niby … korzonki nie ko-
rzonki no to sie roździela to … i sie sadzi do 
ziemi i rosnom … (Grabów).

koska, kostka – ‘przedmiot mający 
kształt prostopadłościanu’: [R1:] oseł-
ka … […] no tak gdzieś … [R2:] no takie 
małe kostki masła … [R1:] koski masła 
i to robili … wisz … w te … tam .. w takie 
… kopystkóm jak wyrobiali to robili takie 
… ładne cynteczki zaś to uowijali … [R3:] 
dwudziestopińciodeka… dekowe porcje to 
sóm … [R1:] ćwiartki … [R2:] w gaze owijali 
… [R1:] w gaze czy tam … [R2:] pergamin 
… (Felicjanów); danie obiadowe? … […] no 
no … dajmy na to … jag jak … przedtym 
przeważnie gotowali grochówke … to … 
kiedyś sie rzuciło kawałek tam … jakiegoś 
tam minsa … czy przeważnie jakieś kostke 
… ziemniaki … warzywa … wrzucało sie do 
tego … wywaru … z tego ro… bo to wywar 
taki sie zrobił … kiedyź nie było tych przy-
praw … tylko sie soliło pieprzyło … i na to 
sie … ten … tom kasze czy ten groch … no 
i ziemniaki … (Rysiny); jak układa sie po-
ściel? … no to w kostke … no … (Dzierawy).

kostka → koska.

kot – ‘zwierzę domowe o miękkiej sierści, 
długim ogonie; trzymane, by polowało na 
gryzonie, zwłaszcza myszy’: zdychają … 
kot pies … a padajom … nie wiem świnia 
krowa … (Koło).

kotek – pieszcz., ‘zwierzę domowe 
o miękkiej sierści, długim ogonie; trzyma-



KOTLET

114

ne, by polowało na gryzonie, zwłaszcza my-
szy’: jak krowa sie ocieliła i była siara to … 
sie dawało … ci… cielakowi żeby wypił … 
albo sie … wyssał to z matki z krowy … tom 
siare … a jeżeli było za dużo no to … no to 
sie tam dawało zwierzentom … czy jak były 
… wiesz … kotki czy pieski … (Drzewce).

kotlet – 1. ‘rozbite mięso, opaniero-
wane i usmażone na tłuszczu’: kotled no 
to jes kawałek kawałek … miensa … opa-
nierowany i usmażony … (Babiak); kotlet 
… no może być ze schabu … tak? … kotlet 
… […] kawałek miensa … (Koło); no ko-
tlet … może być schabowy … mielony … 
jes … jes z miensa … (Rzuchów); o z geńsi 
przyda… bardzo sie przy… można było o! 
… kre… udka … te pałki kreńcidź na mie-
lone … piersi robidź na kotlety … gotować 
z rej… szyjki tam podrobów … czarnine ta-
kóm zupe … która bardzo jes … a… kul… 
kurturalna … w  naszy Polsce bardzo … 
ludzie uważajom czarnine … no i  pier… 
mienso geńsie bardzo zdrowe jes … (Stary 
Budzisław); 2. ‘mięso mielone odpowied-
nio uformowane i usmażone na tłuszczu’: 
[R1:] kotlet to jez minso mielone i … [R2:] 
i doprawione i … [R1:] i op… obsmażone 
… i jes kotlet … mielony … (Felicjanów); no 
kotlet … może być schabowy … mielony … 
jes … jes z miensa … (Rzuchów).

koza – ‘zwierzę o krótkiej sierści i cha-
rakterystycznej brodzie, rogach zagiętych 
do tyłu; hodowane głównie dla mleka’: 
[R1:] no … mówi sie kozie mleko czy owcze 
mleko … [R2:] ale … w nasych stronach to 
… kozy … kóz … bardzo mało jes … kozów 
i … a owiec to nik nie … [R1:] nik nie doił 
… nigdy … (Witowo); [R1:] na naszym te-
renie to nie byo … my mieszkamy tu w środ-
kowej … Polsce … to nie ma … owiec … 
żeby owcze … kóz … [R2:] czasym ktoś … 

czasem ktoś z koziego mleka tyż zrobił … ser 
… [R1:] ale przeważnie było z krów … […] 
[R2:] ale tam … Sz[…]owa co miała kozy to 
robiła ze swojego mleka … [R1:] no tag ro-
bili … ale to tam wiesz … mało kto … [R2:] 
mówiła że dobre było … (Witowo).

kozak – ‘rodzaj buta z wysokimi chole-
wami’: [Obuwie] zimowe … i letnie … san-
dałki … kozaki … półbuty … […] pepegi … 
(Dąbie); (Borki).

kozetka – ‘mebel bez oparcia przezna-
czony do leżenia’: [Urządzenia do spania] 
wersalka … tapczan … sofa … kozetka … 
też też można … mieć narożnik w domu ten 
narożnik rozkładać … no teraz som różne 
też takie … urzondzenia … (Koło).

kozi – ‘pochodzący od kozy’: [R1:] no … 
mówi sie kozie mleko czy owcze mleko … 
[R2:] ale … w nasych stronach to … kozy … 
kóz … bardzo mało jes … kozów i … a owiec 
to nik nie … [R1:] nik nie doił … nigdy … 
(Witowo); [R1:] na naszym terenie to nie 
byo … my mieszkamy tu w  środkowej … 
Polsce … to nie ma … owiec … żeby owcze 
… kóz … [R2:] czasym ktoś … czasem ktoś 
z koziego mleka tyż zrobił … ser … [R1:] 
ale przeważnie było z krów … […] [R2:] ale 
tam … Sz[…]owa co miała kozy to robiła ze 
swojego mleka … [R1:] no tag robili … ale 
to tam wiesz … mało kto … [R2:] mówiła 
że dobre było … (Witowo); to mleko kozie 
… (Drzewce).

koziołek – ‘narzędzie kuchenne (daw-
niej drewniane, dziś często plastikowe) 
rozgałęzione lub w kształcie gwiazdki na 
końcu, służące do mieszania płynów’: [R1:] 
upuszczano [krew świni] … żgano nożem 
do … do tentnicy … [R2:] no i czea było miy-
szać … czszepaczkóm … […] [R1:] czszea 
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było mieszać … [R2:] mieszać … [R3:] 
czszepaczkom … czepać … szybko czszepać 
… żeby już … [R2:] żeby wystygło … [R1:] 
czszepaczkóm lub koziołkim … [R3:] kozioł-
kim … [R1:] koziołki rob… mieli … czsze-
paczków nie było … no … (Felicjanów); 
[R1:] to sie brało mónki wody … [R2:] żyt-
nióm … [R1:] żytni mónki … i sie zarobiało 
… w takim żurowniku … i sypało sie mónke 
wode i sie tam … w tym żuro… w tym … 
koziołkim kryńciało … i sie przykrywało … 
stowiało sie na kuchni czy na piecu … [R2:] 
aż zakisło to … dopiero gotowano żur … 
(Felicjanów); no przebijano tchawicze … 
tutej … i rozklepowano jom [=krew] kozioł-
kim żeby sie niy … zgynsła … (Rzuchów); 
robiono żur tak że … no taki gliniany dzba-
nek … w tym glinianym dzbanku rzucało 
sie … wsypywało sie na… na takom ciepłom 
wode … niegoroncom nietego … tylko taka 
letnia woda … sypało sie monke żytniom tro-
szeczke pszennej … no i tak to było … kisło 
… wyrobiło sie … oczywiście czszea było 
roszczepać koziołkiem i … i żeby to … dwa 
czy czszy dni postało … i wtedy był … wtedy 
był żur właśnie do … do tego żeby potem go-
tować go … czy na zalewajke czy na żur … 
to żurek … no to już to właśnie … był żurek 
swój … nie kupowałam go nigdy jak teraz 
sie kupuje … (Tarnówka); ��23.

kożuch – 1. ‘zastygła warstwa tłuszczu 
tworząca się na ogrzanym mleku’: (Drzew-
ce); (Witowo); 2. ‘warstwa tłuszczu tworzą-
ca się na na mleku zsiadłym’: no to sie taki 
zbiera … tłuszcz [z mleka zsiadłego] … ko-
żuch … taki tłuszcz … (Drzewce); 3. ‘rodzaj 
ciepłego ubrania z owczej skóry’: rodzaje 
[ubrania] … bielizna … czyli … czyli ubra-
nia które leżom przy ciele … przylegajom do 
ciała … odzież taka wiyrzchnia która jes 
zakładana na bielizne … i potym wszyskie 
palta płaszcze kożuchy które zakładamy 

kiedy jes bardzo zimno myśle że to tak czeba 
by podzielić … (Dęby Szlacheckie).

kożuszek – pieszcz., ‘zastygła warstwa 
tłuszczu tworząca się na ogrzanym mleku’: 
(Witowo).

kómpot → kompot.

kranik – zdr., ‘urządzenie zamykają-
ce i otwierające dopływ cieczy’: [R1:] były 
takie … sie nazywały odciongaczki … to … 
tak … tak wyglondały … [R2:] to była taka 
… taka kaneczka … i było takie okieneczko 
na boku … [R1:] szklane … [R2:] i sie tam 
wlewało mleko … wpuszczało sie do studni 
bońdź gdzieś tam do zimnej wody … i  sie 
mówili … […] wybija sie śmietana … prze-
ważnie jag na noc … krowy sie na wieczór 
wydoiło to na noc do rana to sie wyb… wy-
sto… wybiła śmietana … było widać … [R1:] 
ustała sie śmietana … wyszła na wierzch … 
[R2:] było widać … w tym okieneczku było 
widać ile jest śmietany wiync albo sie zebra-
ło wazówkóm … albo sie spuściło taki kranik 
był … [R1:] albo był taki kureczek … taki ku-
rek odkrencany że … […] [R1:] tu zlatywało 
mleko a późni już jak uchodziło to śmietana 
… bo na wierzku śmietana była to zostawała 
… (Witowo).

krasula – ‘krowa’: chodź krasula … 
(Drzewce); ��29.

kratka – ‘wzór powstały przez prosto-
padłe nałożenie pasków z pozostawieniem 
wolnego miejsca między nimi’: jabłecznik 
to robiono takie kruche ciasto na to muz 
jabkowy … potem kratke albo kruszonke ro-
biono i pieczono … (Stary Budzisław).

kredens, kredyns – ‘szafa w kuchni 
służąca do przechowywania naczyń i pro-



KREDYNS

116

duktów spożywczych’: w  pokoju też kre-
dens był … (Dzierawy); serwantka … takie 
były … kredynsy kiedyś w ścianach … córka 
… normalnie w ścianach … i tam były za 
szkłym wszysko i tam … kładzione było … 
a … w sumie jak takie schowanko było … 
no ta-ak my tam nazywamy schowanko … 
a kiedyś to była tako … [Komory nie były?] 
komory nieko… komórki … o! … komory 
takie … takie pozwane … (Grzegorzew); 
w kuchni … kredyns tylko taki był nieduży 
córka i … i co tam? … stół był … przy stole 
stołki … jedyn był długi … uo czterech no-
gach albo takie normalne zbite tam z desek 
z czegoś stołki kiedyś tam nie było taboretów 
krzesła to już było wielkie świnto jak było 
… u kogoś … przeważnie stołki … (Grze-
gorzew); i w pokoju i w kuchni kojarzom mi 
sie przede wszystkim jakieś krede… znaczy 
… w kuchni … w kuchni kredens na pewno 
był … stół krzesła … jakieś ławy też były … 
w jakiś salonach to też jakieś tam sekreta-
rzyki toaletki no też też … też … w salonie 
zawsze stół … jakiś … jakieś takie no sto-
liki … do kawy czy do herbaty … (Koło); 
kredens … (Tarnówka); w kuchni … kuch-
nia … no to były … w rogu stała kuchnia 
… obok … niej znowu … skrzynka na … 
torfe … obok znowu … miska … na stojak 
z miednicóm i … i woda … żeby było myć … 
naczynia … bo przecież zlewów nie było jak 
dzisiaj … na środku mieszkania stół … ław-
ki … były … czy czy … taborety były … i … 
no i … jak tego no to na pewno jedno łóżko 
sie jak … jak sie tam zmieściło … i coś tego 
… i  jakiś kredens taki … za szybkóm tro-
szeczke był taką za… no trochę tag ozdobio-
ne troche tag jakoś … no i … to … nie było 
… nie było … nie było tyle … poczszeba na-
czyń … nie … bo sie mówi … zjedli z głem-
bokiego … zupy … zjedli z głembokiego … 
[…] drugie danie też i … i nawet widelca 
nieraz niepoczszebowali używać bo … (Tar-

nówka); no w kredensie … (Adamin); som 
szafk i kuchenne … dawniej były to kreden-
sy … (Grzegorzew); no w szafk ach takich 
specjalnych [przechowywano naczynia] … 
kiedyś to w kredensach … kredensy to były 
… właśnie … jeszcze takie miały … każdy 
talerz miał poszczególne te [przegródki] 
… i wkładało … kubki sie wieszało … taki 
ka… kiedyś kredens był … jeszcze u mnie 
pamintam … […] no bo to niby suszarka … 
no … m… ale to co inne jes suszarka … a co 
inne tyn kredens … […] był u nas taki sto-
larz … tu mieszkał i robił nam te [meble] … 
a kubki były wieszane wszyskie … na tym … 
nie w środku tylko na wirzchu było … (Ry-
siny); ��30.

kredyns → kredens.

kreńcić, kryńcić – 1. ‘mieszać’: [R1:] 
to sie brało mónki wody … [R2:] żytnióm 
… [R1:] żytni mónki … i sie zarobiało … 
w takim żurowniku … i sypało sie mónke 
wode i sie tam … w tym żuro… w tym … 
koziołkim kryńciało … i  sie przykrywało 
… stowiało sie na kuchni czy na piecu … 
[R2:] aż zakisło to … dopiero gotowano żur 
… (Felicjanów); 2. ‘obracać coś, poruszać 
czymś w koło’: jeżeli dobrze pamientam to 
maglownica … miała dwa takie … jak gdy-
by dwie okrongłe … bel… rolki … i wkładało 
sie … brzeg pościeli … czy prześciradła … 
miendzy te rolki … i kreńciło sie … korbkom 
… i z jednej strony sie wkładało … tom po-
ściel … a z drugiej strony ona już wychodzi-
ła przemaglowana gładka … (Grzegorzew).

krochmal – ‘roztwór zagotowanej wody 
i mąki ziemniaczanej służący do usztyw-
niania tkanin’: była taka soda … i  to sie 
dowało … gotowało sie pranie … pościel 
sie jak sie … najprzód sie na noc zmoczyło 
… potym sie prało … i gotowało sie jeszcze 
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… pościel … tóm … w takich kotłach … sie 
gotowało … i sie znowu płukało … ze dwa 
razy i … krochmal … (Barłogi); no to był 
tyn krochmal … […] no to … nawed robili 
z monki … pszennej gotowali … z kartofl a-
nej … […] no normalnie rozrobiłeś w gar-
nuszku i  jak sie woda gotowała to wlołeź 
i zagotowałeś … […] to było do wrzontku 
sie loło … a żeby nie było grudków to sie 
w zimny wodzie rozrobiło [Aha, czyli naj-
pierw w zimniej?] ale troche … sie zimnej 
wody a tam sie garnek gotowoł na krochmal 
… jak sie woda gotowała to sie wtedy wloło 
pomiszało … zamiyszało … (Barłogi); no na 
pewno krochmal … już po praniu … ale co 
dodawano do prania? … no mydło … szare 
mydło … kroiło sie w … jakieś kawałki … 
i sie je wrzucało do pralki … (Grzegorzew); 
[Krochmal robiono] z monki ziemniaczanej 
… i wody … (Grzegorzew); gotowało [się] 
krochmal … z monki ziemniaczanej … (Ry-
siny); (Adamin).

krochmalić – wykrochmalić –
‘używać krochmalu’: wykrochmalić … 
(Adamin); też wykrochmalić … (Barłogi); 
no to kiedyś to [=koszule] krochmalili i pra-
sowali … (Barłogi); krochmalić … (Grzego-
rzew); wykrochmali[ć] też … (Rysiny).

kroić – pokroić – ‘ciąć ostrym na-
rzędziem (najczęściej nożem) na mniej-
sze kawałki’: ja gotuje rosół z kurczaka … 
czyli najważniejsze tak … woda … woda 
… zimna woda … nastempnie … nastem… 
nastempnie wkładam pokrojonego umytego 
kurczaka … i na wolnym ogniu sobie go go-
tuje … jag już właśnie doj… dojdziemy do 
tego momentu gdzie mamy te burzyny czy 
szumowiny zbieramy to … ja to zbieram 
łyżkom albo jakomś takom łyż… som takie 
specjalne łyżki cedzakowe … i jag już ład-
nie mam tutaj te … bez bez tych burzyn ten 

… tom wode w zasadzie wtedy jeszcze … to 
wtedy dodaje warzywa … czyli … całom ca-
łom włoszczyzne … najważniejsze jes żeby 
było dużo zielonego … czyli … czyli załóż-
my … ten … seler … przepraszam … seler 
… por … pietruszka … i wtedy też cały czas 
na wolnym ogniu sobie robimy … no do mo-
mentu jag już no … widzimy że jes ugoto-
wane … (Koło); kiełbase [jak się robi?] … 
no to … pokroi sie mienso … potem sie do-
prawia różnymi przyprawami … (Stary Bu-
dzisław); a salsesón to robi sie w inny spo-
sób … kroi sie se… gotuje sie … do garka sie 
kładzie … serca ozory świńskie sie kładzie 
… uszy sie kładzie … wszyskie oczyszczone 
… tak … i … kładzie sie … można włożyć 
… głowe świniaka … powydłubuje sie oczy 
wszysko sie ładnie powyczyszcza … poobie-
ra sie to mionsko … nie kroi sie na tak drob-
niusieńko na grubsze te kroi sie … przypra-
wia sie pieprzem majerankom wymiesza sie 
… i nabija sie albo w długie fl aki … albo sie 
nabija w taki … właśnie ten tobół co nazy-
wana jes żołondek … tak … w ten żołondek 
… i wtedy … go sie zaszyje … no i kładzie 
sie do wody go sie gotuje … po ugotowaniu 
ciepły wyjmuje sie … pozostawia sie do wy-
studnieńcia … a potem … go go sie kroi … 
jest z takóm galaretóm bo to mienso wypuści 
takóm galarete w środku … i to właśnie tak 
jes wychodzi salseson … (Stary Budzisław); 
o! kaszanke sie robi w inny sposób … ka-
szanka to wontroba … sie kładzie to lekkie 
… to znaczy te płuca … no i wtedy … ka-
wałki miensa … czy nawed o! jak sie nie robi 
salsesonu to ta głowa idzie na … i wszysko 
sie gotuje … ale potem sie obiera to mionsko 
… i to mienso jes krojone na grubej siatecce 
w maszynce … (Stary Budzisław); [Trzeba] 
[Kurę trzeba] wypatroszyć … pokroić … 
umyć … i ugotować … (Babiak); to może 
być hebel albo nożem krojono [kapustę] też 
… (Bogusławice); [Jak robi się salceson?] 
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[R1:] o! … z ryja świnioka … i ze serca … 
tyż czszeba gotować … [R2:] z głowy … nie 
ryja … [R3:] no ryj mo … świnia mo ryj … 
no … czea tyż ugotowadź i … obrać … [R1:] 
no … [R3:] a t… to sie mieli? … nie? … [R1:] 
nie … kroi sie … i skórki ze … jak sie uob… 
uod słóniny uod-rzyno te skórki no to sie 
kładzie w salsesón czyńś troszke … (Felicja-
nów); a kluski normalne … sie krojone do 
ni[j] [=czarniny] podaje … a jóm sie zakle-
puje … tom krwiom … i w to … wody sie leje 
do ty krwi mónki kładzie sie łyżke … i sie za-
klepuje … i wychodzi czarnina … z ty krwi 
… (Adamin); no na pewno krochmal … już 
po praniu … ale co dodawano do prania? … 
no mydło … szare mydło … kroiło sie w … 
jakieś kawałki … i sie je wrzucało do pralki 
… (Grzegorzew); kroiło sie [ziemniaka] … 
[…] na dwie czeńści … czy na czszy … w za-
leżności ile tam oczków było … […] oczka 
to sóm kiełki … które tam … no wypuszcza-
jóm … puszczajom kiełki … (Police Średnie).

kronżek – 1. ‘część kierzynki przykrywa-
jąca ją od góry’: (Drzewce); 2. ‘obręcz’: no 
kierzynka jes z drewna … i ma takie … bla-
szane wzmacz… które wzmacz… wzmac-
niajóm te … te drewniane … deseczki … bla-
szane kronżki któ… (Drzewce).

krowa – ‘samica bydła domowego ho-
dowana głównie dla pozyskiwania mleka, 
ma krępą budowę ciała, małe rogi i krótką 
sierść’: pada chyba koń krowa … a zdycha 
świnia kogut … kura … pies … (Babiak); 
zdychają … kot pies … a padajom … nie 
wiem świnia krowa … (Koło); jak krowa sie 
ocieliła i była siara to … sie dawało … ci… 
cielakowi żeby wypił … albo sie … wyssał 
to z matki z krowy … tom siare … a jeżeli 
było za dużo no to … no to sie tam dawało 
zwierzentom … czy jak były … wiesz … kot-
ki czy pieski … (Drzewce); od razu krowa 

nie połyka pokarmu … krowa musi przeżuć 
… (Drzewce); [Krowa] która bodzie … no 
krowa bódka … (Drzewce); [Krowa, która 
pierwszy raz się ocieliła] krowa … ojeja … 
ja wiedziałam … boże jak to już … krowa 
… pier… pierwiastka … to było … (Drzew-
ce); [R1:] no to zależało przeważnie takie 
były dziecińciolitrowe … wiaderka … nie … 
niecynkowane tylko emaliowane … takie no 
… [R2:] emaliowane … co to były do krów 
doinio … [R1:] dużo ludzi miało cynko-
we bo dlatego że … sie nie odbiło … a jak 
krowa czasym krowa kopła … tyż bywało 
że krowa kopła … [R2:] a jak! … [R1:] ta-
kie które było poemaliowane to sie odbiło 
i późni dziura sie robiła … to … dużo ludzi 
w cynkowe doiło … (Witowo); [R1:] stołe-
czek taki … […] cztery nogi … [R2:] desecz-
ka … [R1:] deseczka i cztery nogi do tegó … 
[R2:] i sie siadało pod krowóm … (Witowo); 
[R1:] niektóra krowa dawała takie gorzkawe 
mleko nie wszyskie krowy … [R2:] zależy co 
jadła … […] mleko zależało … smak zale-
żał od jedzynia … [R1:] ale mleko krowie 
to przeważnie dobre było … [R2:] słodkie 
… no … (Witowo); [R1:] były takie … sie 
nazywały odciongaczki … to … tak … tak 
wyglondały … [R2:] to była taka … taka 
kaneczka … i było takie okieneczko na boku 
… [R1:] szklane … [R2:] i sie tam wlewa-
ło mleko … wpuszczało sie do studni bońdź 
gdzieś tam do zimnej wody … i sie mówili 
… […] wybija sie śmietana … przeważnie 
jag na noc … krowy sie na wieczór wydoiło 
to na noc do rana to sie wyb… wysto… wy-
biła śmietana … było widać … [R1:] ustała 
sie śmietana … wyszła na wierzch … [R2:] 
było widać … w tym okieneczku było widać 
ile jest śmietany wiync albo sie zebrało wa-
zówkóm … albo sie spuściło taki kranik był 
… [R1:] albo był taki kureczek … taki ku-
rek odkrencany że … […] [R1:] tu zlatywało 
mleko a późni już jak uchodziło to śmietana 
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… bo na wierzku śmietana była to zostawa-
ła … (Witowo); [R1:] na naszym terenie to 
nie byo … my mieszkamy tu w środkowej … 
Polsce … to nie ma … owiec … żeby owcze 
… kóz … [R2:] czasym ktoś … czasem ktoś 
z koziego mleka tyż zrobił … ser … [R1:] 
ale przeważnie było z krów … […] [R2:] ale 
tam … Sz[…]owa co miała kozy to robiła ze 
swojego mleka … [R1:] no tag robili … ale 
to tam wiesz … mało kto … [R2:] mówiła że 
dobre było … (Witowo); [R1:] krowa źre … 
[R2:] no g… nie mówisz … mówili że krowa 
tyż jy […] i przeżuwa potym … (Witowo); 
od oprzóntania krów [zależał smak sera] … 
jak tyż krowa dostała dobrom zielonke czy 
zimniaki czy marchew czy … czy buracz-
ki nawet czy liście kapusty czy … kończyne 
żarła na… na trawa taka kończyna zielona 
… to naprawde było smaczne czy dobre sia-
no wysuszone … a jak też takie jakieś z… 
zgniłe jakieś zielone tam trawsko miała czy 
jakieś … zniszczone łenty od ziemniaków 
wysuszone … nie miała takiego przyzwoite-
go jedzynia to potem tyn smak mleka też był 
taki nie…prawidłowy no i tyn smak sera tyż 
taki potem wychodził … (Stary Budzisław); 
dojenie krowy w dzisiejszych czasach dojom 
maszyny … dawniej … to czsza było wziońś 
… ścierke … umyć krowie wymie żeby nie 
było to to wymie brudne od piasku czy … 
nawet … ubrudzone … tag od obornika czy 
jag leżała na brudnej ściółce … czsza było 
wyczszyć to wymie … no i wtedy czyste wia-
derko rence obtarte umyte … po … po tym 
umyciu tej krowy … i wtedy siadało sie pod 
tom krowe … naciskało sie na te … wymie 
na te d… no dydki tak dawno było mówione 
n[o] [t]ak … i za te … ciongło sie tak … po 
… po dwa … jed… raz od przodu raz od tyłu 
… no i wtedy na… jak sie naciskało leciało 
mleko … no i sie zdoiło do końca … i odcho-
dziło sie od krowy … tak … a dzisiaj som do-
jarki i maszyny właśnia takie dojom … kro-

wy … ludzie na wsi nie chowajom już krów 
… mało kiedy kto ma jednóm krowe … (Sta-
ry Budzisław); [R1:] wygon to jes … [R2:] 
miejsce gdzie sie pasło … […] miejsce gdzie 
sie pasom krowy … łonka … (Koło); ��29.

krowi – ‘pochodzący od krowy’: [R1:] 
niektóra krowa dawała takie gorzkawe mle-
ko nie wszyskie krowy … [R2:] zależy co ja-
dła … […] mleko zależało … smak zależał 
od jedzynia … [R1:] ale mleko krowie to 
przeważnie dobre było … [R2:] słodkie … 
no … (Witowo); (Osiek Mały); krowi gnój 
… (Dąbrowa).

króciutki – ‘bardzo krótki’: i robiło sie 
albo długóm kiełbaske takóm po dwaeścia 
centymetrów … albo jak sie kciało takie kró-
ciutkie … małe kiełbaski sie … co kawałek 
zawinęło … fl ak … i wtedy wychodziły małe 
okrongłe kiełbaski … (Stary Budzisław).

krótki – ‘mający niewielką długość’: 
[R1:] kiedyś tylko z drewna budowali [sto-
doły] … [R2:] jeżeli chodzi o drewno no to 
… słupy … [R1:] słupy … stolec … [R2:] 
pionowe boczne … teroz co tam jeszczy? 
… późni już te krokwie … jeszcze pod tymi 
krokwiami były takie takie … słupki krótkie 
co … wchodziły te … krokwie … późni łaty 
… no i pokrycie dachowe … z czegoś tam … 
móg być eternik można było coź inne zależy 
co … no … papa może być … (Lubiny).

kruche ciasto – ‘ciasto powstające 
przede wszystkim z mąki pszennej, dużej 
ilości tłuszczu, cukru i żółtek’: jabłecznik to 
robiono takie kruche ciasto na to muz jab-
kowy … potem kratke albo kruszonke robio-
no i pieczono … (Stary Budzisław); jabłecz-
nik kojarzy mi sie … po prostu z ciastem … 
na kruchym cieście … z jabkami smażonymi 
… po prostu pieczone ciasto … z jabkami … 
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(Koło); no ciasto kruche … i na to jabka … 
tarte na tarce … czy takie całe wkładane 
… to jabłecznik taki jes … albo mus jabko-
wy sie wkłada tez na jabłecznig … niy? … 
(Rysiny); jabłecznik? … uo luksus … ciasto 
sie piecze … jabłuszka sie ściera … ciasto 
sie robi kruche … na blaszke sie kładzie … 
jabłuszka sie ściera … przeciska troche bo 
żeby nie za dużo soku było … potem drugom 
warstwom nakrywa sie ciastem … i sie pie-
cze … no … jabłecznik … luks … (Grabów).

kruchutki – ‘mogący bardzo łatwo ulec 
zniszczeniu, przerwaniu’: bo przy starych 
ziemniakach no to już jes ta skóra … gru-
ba … i jednocześnie już kiełki majóm sta-
re ziemniaki … a młode no to som młode 
maj… jes kruchutka … skórka cieniutka … 
taka bardzo … że to sie mówi … wprost pal-
cem by obrał … a nie poczszeba by było za 
wiele noża … (Tarnówka).

kruchy → kruche ciasto.

krukier → cukier.

krupczatka – ‘mąka pszenna grubo 
zmielona’: [Mąka] może być pszenna żytnia 
krupczatka ziemniaczana … (Bogusławice); 
monka pszenna żytnia … […] krupczatka 
… ziemniaczana … (Dąbie); uo monków sóm 
ale jo … już mónków żytnióm jo ino i pszyn-
nóm a tero to ile różnych sóm … […] monka 
jes … krupczatka … jes pszynno monka po-
znańska jez i takich innych … mónków jez 
ale wszyskich nazwów wrocławska jez różne 
… żytnia jez o! … do razowych to jakieś tyż 
dodawali jakieś tam … tak pszynne uotrym-
by nawet dodawali kiedyś … to właśnie były 
te cimniejsze chleby takie … (Borki).

krupnik – ‘zupa na wywarze z warzyw 
i mięsa, podawana z kaszą’: krupnik … po-
midorówka … baszcz czerwony … barszcz 

biały … no … takie zupy … (Adamin); no 
przewaźnie zupy [jadano na obiad] … zupa 
pomidorowa … ż… zupa grzybowa … zupa 
jarzynowa … zupa tam jakaś grochówka … 
pozywajonc grochówke … kasze … kiedyś to 
sie mówiło … teraz to krupnig a kiedyś sie 
mówiło kasza z kartofl ami … no … bo to 
tak sie mówiło kiedyś … niy? … (Rysiny).

krupy – 1. ‘rodzaj kaszy’: [Krupy] to jes 
taka kasza … (Dąbie); 2. ‘zupa na wywarze 
z warzyw i mięsa, podawana z kaszą’: [Kru-
py] jes to potrawa z kaszy … (Bogusławice).

kruszanka, kruszonka – ‘grudki 
ciasta powstałe ze zmieszania mąki, masła 
i cukru’: a kruszonka to jes … i … jak sie na 
przykład weźnie dwadzieścia deko … tłusz-
czu … czy to margaryny czy to smalcu … to 
czszeba wziońś tak samo dwajścia deko cu-
kru … i potym dwajścia deko monki … i to 
… ten … margaryne złonczyć z tym cukrem 
… tak zgnieś … i tom monke potem … nie 
ugniatadź na takóm kule … tylko miedzy 
palcami tak kruszyć … i wtedy wyjdzie taki 
… takie … takie kuleczki wyjdom … i to sie 
nazywa kruszanka … do tego można dać za-
pach na przykład cukier wanieliowy czy jaki 
odrobinke olejku to wtedy jez lepszy zapach 
… posypadź na ciasto … (Stary Budzisław); 
zacierka to takie … taka kruszonka … zro-
biona … i ugotowana … można na mleku 
ugotować … właśnie można do jakiejś zupy 
sobie takóm zacierke zrobić … to tak … mon-
ka jajko … i … i niezagniecione tyko tak 
pokruszone i na wode gotowanom rzucone 
i to sie ugotuje na sitko i do … do jakiegoś 
posiłku dołożone … (Stary Budzisław); ja-
błecznik to robiono takie kruche ciasto na to 
muz jabkowy … potem kratke albo kruszon-
ke robiono i pieczono … (Stary Budzisław).

kruszonka → kruszanka.
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kruszyć – ‘rozdrabniać, rozłamywać coś 
na mniejsze kawałki’: a kruszonka to jes … 
i … jak sie na przykład weźnie dwadzieścia 
deko … tłuszczu … czy to margaryny czy to 
smalcu … to czszeba wziońś tak samo dwaj-
ścia deko cukru … i potym dwajścia deko 
monki … i to … ten … margaryne złonczyć 
z tym cukrem … tak zgnieś … i tom monke 
potem … nie ugniatadź na takóm kule … 
tylko miedzy palcami tak kruszyć … i wte-
dy wyjdzie taki … takie … takie kuleczki 
wyjdom … i to sie nazywa kruszanka … do 
tego można dać zapach na przykład cukier 
wanieliowy czy jaki odrobinke olejku to wte-
dy jez lepszy zapach … posypadź na ciasto 
… (Stary Budzisław); wcześniej cep … po-
tem maszyny … na konie … które kieratem 
ciongły … a maszyna była na … na takim 
… metalowym drongu podłonczona na mufy 
… i to sie obracała i sie wrzucało takom … 
my mamy maszyne takom jeszcze dawnom 
przedwojennom ale u kogoź u ludzi jest … 
groch ostatnio młócili … tom maszynom … 
to sie nie kruszył … bo w innych maszynach 
sie kruszył groch … tak … (Prucheniec).

krychaczka – ‘przyrząd kuchenny 
z  grubego drutu służący do rozbijania 
ziemniaków’: (Dąbie); ��24.

krychać – ‘rozdrabniać, zamieniać 
w miaz gę’: no w takim dużym parowniku pa-
rowało sie [ziemniaki] potym sie … je tłuczo-
no … no krychano czy tam siekano … nim … 
im sie podawano … (Rzuchów); no som to tak 
zwane ziemniaki krychane … (Bogusławice); 
[Ziemniaki dla zwierząt] gotuje sie w mun-
durkach i krycha … (Powiercie); (Dąbie).

kryńcić → kreńcić.

krzepnieńcie – ‘zmiana stanu z ciekłe-
go na stały’: żeby zabezpieczyć krew przed 
krzepnieńciem w celach dalszej przeróbki no 

to czea było … dosypać soli i czszepadź aż 
krew nie wystygnie … (Koło).

krzesło – ‘mebel z oparciem pod plecy, 
służący do siedzenia jednej osoby’: w kuch-
ni … kredyns tylko taki był nieduży córka 
i … i co tam? … stół był … przy stole stołki 
… jedyn był długi … uo czterech nogach albo 
takie normalne zbite tam z desek z czegoś 
stołki kiedyś tam nie było taboretów krzesła 
to już było wielkie świnto jak było … u ko-
goś … przeważnie stołki … (Grzegorzew); 
i w pokoju i w kuchni kojarzom mi sie przede 
wszystkim jakieś krede… znaczy … w kuch-
ni … w kuchni kredens na pewno był … stół 
krzesła … jakieś ławy też były … w jakiś sa-
lonach to też jakieś tam sekretarzyki toaletki 
no też też … też … w salonie zawsze stół … 
jakiś … jakieś takie no stoliki … do kawy czy 
do herbaty … (Koło); no z oparciem to już 
było krzesło … (Tarnówka).

kubek – ‘małe naczynie o grubych ścian-
kach, z którego można pić’: no w szafk ach 
takich specjalnych [przechowywano na-
czynia] … kiedyś to w kredensach … kre-
densy to były … właśnie … jeszcze takie 
miały … każdy talerz miał poszczególne 
te [przegródki] … i wkładało … kubki sie 
wieszało … taki ka… kiedyś kredens był … 
jeszcze u mnie pamintam … […] no bo to 
niby suszarka … no … m… ale to co inne 
jes suszarka … a co inne tyn kredens … […] 
był u nas taki stolarz … tu mieszkał i robił 
nam te [meble] … a kubki były wieszane 
wszyskie … na tym … nie w środku tylko na 
wirzchu było … (Rysiny).

kuchenny – ‘znajdujący się w kuchni’: 
som szafk i kuchenne … dawniej były to kre-
densy … (Grzegorzew).

kuchnia – 1. ‘pomieszczenie w domu, 
w którym przygotowuje się i często też zja-



KUCHNIA

122

da posiłki’: pokarmy przygotowuje sie … 
no na pewno w kuchni … (Grzegorzew); 
w kuchni … kredyns tylko taki był niedu-
ży córka i … i co tam? … stół był … przy 
stole stołki … jedyn był długi … uo czte-
rech nogach albo takie normalne zbite tam 
z desek z czegoś stołki kiedyś tam nie było 
taboretów krzesła to już było wielkie świnto 
jak było … u kogoś … przeważnie stołki … 
(Grzegorzew); zimniaki to w piwnicy były 
pod podłogom w kuchni … no … dziura była 
w podłodze … tak … dziura była w podło-
dze wyciente z dżrzwiczkami … sie otwi-
rało dżrzwiczki i tam były … o! właśnie … 
no tam były ziemniaki zawsze ale też inne 
warzywa też możno bo tam było zimno 
po prostu … no … (Dęby Szlacheckie); to 
mam jeden pokój to w kuchni jadam … bo 
sama jestem to z kim bede jeś … (Grabów); 
i w pokoju i w kuchni kojarzom mi sie przede 
wszystkim jakieś krede… znaczy … w kuch-
ni … w kuchni kredens na pewno był … stół 
krzesła … jakieś ławy też były … (Koło); ale 
to była kiedyś kuchnia to … to zastempowało 
… dużo dużo rzeczy … co dzisiaj sie nazywa 
… jes co innego … bo nieraz nawet kuchnia 
była niby że kuchnia ale i było sypialniom bo 
… ludzie nie mieli takych … tyle mieszkań 
co dzisiaj jes … że każdy ma swoje miesz-
kanie … swój pokój … (Tarnówka); w kuch-
ni … kuchnia … no to były … w rogu stała 
kuchnia … obok … niej znowu … skrzynka 
na … torfe … obok znowu … miska … na 
stojak z miednicóm i … i woda … żeby było 
myć … naczynia … bo przecież zlewów nie 
było jak dzisiaj … na środku mieszkania 
stół … ławki … były … czy czy … taborety 
były … i … no i … jak tego no to na pewno 
jedno łóżko sie jak … jak sie tam zmieści-
ło … i coś tego … i jakiś kredens taki … za 
szybkóm troszeczke był taką za… no trochę 
tag ozdobione troche tag jakoś … no i … to 
… nie było … nie było … nie było tyle … 

poczszeba naczyń … nie … bo sie mówi … 
zjedli z głembokiego … zupy … zjedli z głem-
bokiego … […] drugie danie też i … i nawet 
widelca nieraz niepoczszebowali używać bo 
… (Tarnówka); (Dzierawy); 2. ‘urządzenie 
do przygotowywania potraw (gotowania, 
smażenia, pieczenia)’: [R1:] to sie brało 
mónki wody … [R2:] żytnióm … [R1:] żytni 
mónki … i sie zarobiało … w takim żurow-
niku … i sypało sie mónke wode i sie tam … 
w tym żuro… w tym … koziołkim kryńciało 
… i sie przykrywało … stowiało sie na kuch-
ni czy na piecu … [R2:] aż zakisło to … do-
piero gotowano żur … (Felicjanów); żelazko 
to było że … kładlim nawet … żużle rozpa-
lone do żelazka … a najprzód sie kładło te 
żużle i to sie żelazko nagrzywało a potym 
były dusze … i te dusze sie grzało w piecu 
… jak były goronce … w kuchni na ogniu … 
to sie kładło do żelazka i tym sie prasowało 
… [A dusza to było takie metalowe?] wkład 
taki … do żelazka … (Barłogi); [R1:] wsta-
wić [zsiadłe mleko na ser] albo w goroncom 
wode albo gdzieś przy… na… [R2:] dawniej 
to były kuchnie wenglowe to na kuchni we-
nglowej to najlepiej sie jeszcze na wenglowej 
kuchni ogrzało … [R1:] nie … najlepi we 
wodzie … [R2:] we wodzie? … [R1:] w gar-
ku wode zagotowoł i wstawił w goroncom 
wode to ci wtedy sie tak ładnie ogrzoło że 
… (Witowo); pali się uogień no to gaz … 
czy kuchnia … (Dzierawy); no to kuchnia 
gazowa a kiedyś była kuchnia wenglowa … 
[…] stawiaaś garnek na kuchni wynglowy 
… na blacie … i … sie wtedy gotowało … 
czea było sypać wyngla … no … (Grzego-
rzew); [R1:] no … no to [w kuchence] był 
… popielnik … były ruszta … był blat … 
na ruszt kładło sie wengiel … były fajery … 
[…] [R2:] i kafl e … [R1:] przykrywało sie 
fajeramy … były kafl owe kuchnie … […] był 
piecyk do pieczenia … i w tym wynglowym 
… piecyku sie normalnie piekło ciasta minsa 
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… wszystko … [R2:] w wynglowy kuchni … 
(Grzegorzew); jes taka szufl adka w kuch-
ni … i nazywa sie to popielnik … (Koło); 
blaszane kuchnie były … szamotowe … 
(Tarnówka); cygły szamotowe … i szamot 
w proszku który rozrabiał zdun i … i rów-
nał ściany … gładził właśnie ścianki które 
to właśnie tam … tyn piec budował … […] 
no przewód kominowy no to już jes prze-
wód kominowy to już jes komin ale to jest 
… no … to … to miedzy kuchnią a kominem 
no to właśnie była rura … kawałek rury … 
i którom sie tam ten dym przedostawał do 
komina … (Tarnówka); w kuchni … kuch-
nia … no to były … w rogu stała kuchnia … 
obok … niej znowu … skrzynka na … torfe 
… (Tarnówka); sie zarabiało zagnietło sie 
i sie chleby robiło i sie wyruszały i sie piekło 
wtedy … w koszyczki taki jeszczy sie kładło 
takie były specjalne koszyczki … uplecióne 
takie okrongłe i sie zawsze taki … bochynek 
a późni to kładliśmy w blache takóm co sie 
ciasto piekło i tez piekliśmy w piecyku bo jag 
nie było pieca … to w taki kuchni sie pie-
kło … bo jak … dawni były te kuchnie … 
teraz to już ni[e] ma tych kuchni … (Borki). 
→ kuchnia grudziondzka.

kuchnia grudziondzka – ‘kuchnia 
węglowa na nóżkach wyposażona w płytę 
grzejną, palenisko, popielnik, piekarnik’: 
blaszane kuchnie były … szamotowe … póź-
nij dopiero to już lat… po latach … siedem-
dziesiontych … no to … były te grudziondz-
kie kuchnie blaszane ładne takie … tak … 
(Tarnówka); ��55.

kufer – ‘skrzynia do przechowywa-
nia odzieży’: to jes skrzynia [do ubrań] 
… skrzy… w skrzynie lub kufer … (Koło); 
w szafach było … szafy były czszydżrzwio-
we i wtedy … tam cała rodzina musiała sie 
zmieścidź i tego … no czy tam … jak jakieś 

tam kufry mieli no to … o ile … jakiś tam 
kufer … no u nas kufra nie było … była sza-
fa i … w szafi e mieliśmy wszysko … (Tar-
nówka); by[ł]y te kufry te skrzynie to takie 
właśnie były posagowe właśnie … dziewczy-
na dostawała w posagu takóm skrzynie … 
no to tak że one tak były ładnie tam dekoro-
wane na… kwiaty … wzory kwiatów … y to 
właśnie było … to to wiano swoje właśnie … 
z tej skrzyni miała … ten swój posag w tej 
skrzyni sie jej mieścił … (Tarnówka).

kukiełka – ‘mała bułka’: [Kukiełka] to 
jest lalka zrobiona z ciasta … (Bogusławice); 
[Mały chlebek z resztek ciasta] bułeczka … 
albo kukiełka … albo placuszek … albo ma-
kiełka jag mama jeszcze posypywała miał… 
makim żeby były lepsze … (Dęby Szlachec-
kie); [Kukiełka] ano to właśnie chyba taka 
bułeczka z … chleba … z ciasta chlebowego 
… ale nie daje głowy … (Dęby Szlacheckie); 
kukiełki … no to sóm takie … kiedyź robili 
kukiełki z ciasta czy tam jakieź no … (Borki).

kula – ‘bryła, której wszystkie punkty są 
jednakowo odległe od środka’: a kruszon-
ka to jes … i … jak sie na przykład weźnie 
dwadzieścia deko … tłuszczu … czy to mar-
garyny czy to smalcu … to czszeba wziońś 
tak samo dwajścia deko cukru … i potym 
dwajścia deko monki … i to … ten … mar-
garyne złonczyć z tym cukrem … tak zgnieś 
… i tom monke potem … nie ugniatadź na 
takóm kule … tylko miedzy palcami tak kru-
szyć … (Stary Budzisław); bo były drożdże 
i w naczyniu … czea było zagniś chlebek … 
i urobić takóm kule i włożyć w taki koszyczeg 
i óno sie wyruszało i dopiero sie piekło … 
(Borki).

kuleczka – zdr., ‘bryła, której wszyst-
kie punkty są niemal jednakowo odległe 
od środka’: a kruszonka to jes … i … jak 
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sie na przykład weźnie dwadzieścia deko … 
tłuszczu … czy to margaryny czy to smal-
cu … to czszeba wziońś tak samo dwajścia 
deko cukru … i potym dwajścia deko monki 
… i to … ten … margaryne złonczyć z tym 
cukrem … tak zgnieś … i tom monke potem 
… nie ugniatadź na takóm kule … tylko mie-
dzy palcami tak kruszyć … i wtedy wyjdzie 
taki … takie … takie kuleczki wyjdom … i to 
sie nazywa kruszanka … do tego można 
dać zapach na przykład cukier wanieliowy 
czy jaki odrobinke olejku to wtedy jez lep-
szy zapach … posypadź na ciasto … (Stary 
Budzisław).

kulka – zdr., ‘bryła, której wszystkie 
punkty są jednakowo odległe od środka’: 
to jes koło dżrzewiane … to to som te … 
śprychy takie … nie? … a jak sie óny nazy-
wajóm no nie wim … takie śprychy to były 
… tu było tyż dżrzewo … a tu w środku to 
było … tyż tako tako … nie było na przy-
kład jak tero na kulki te … powiedz no … 
tych łożysków … tylko było tako tako … tyż 
było takie łożysko ale to tako … normalno 
… takie normalno … jakby rurka … w środ-
ku i w smarze była i sie kryńciła tam … jak 
to koło sie kryńciło … nie? … (Goszczędza); 
[R1:] gable … to sie nazywały gable … któ-
re miały takie czubki … nie… nieszpiczaste 
tylko takie kulki … [R2:] chodzi o to żeby 
nie przebjały pyrów … (Police Średnie); 
domowy wyrób sera to było tak samo mle-
ko postawiało sie kwa… żeby sie skwasiło 
dzień dwa skwasiło sie … późni sie na ma-
łym ogniu postawiło garnek … i od czasu do 
czasu sie mieszało żeby to … z tego mleka 
tak zaczęła wypływać ta[k] jakby woda 
ale to nie była woda tyko serwatka … i tyn 
ser wtedy już było widaż że tyn … ser już 
go … wtedy sie wykładało pomału … na … 
na jakieź naczynie … które tam była poło-
żona albo ściereczka albo jakieś siteczko … 

i to ładnie op… obsionczyło to … to ten tom 
ten ser … no i wtedy wyszła jakaś kulka czy 
podłużne zależy w jakim pomie… było wło-
żone … czy w jakimś podłużnym sitku czy 
w jakimś podłużnym tam naczyniu … (Sta-
ry Budzisław).

kulturalny – ‘elegancki, szlachetny, 
wykwintny’: o z geńsi przyda… bardzo sie 
przy… można było o! … kre… udka … te 
pałki kreńcidź na mielone … piersi robidź na 
kotlety … gotować z rej… szyjki tam podro-
bów … czarnine takóm zupe … która bardzo 
jes … a… kul… kurturalna … w naszy Polsce 
bardzo … ludzie uważajom czarnine … no 
i pier… mienso geńsie bardzo zdrowe jes … 
(Stary Budzisław); bażant to je… ma bardzo 
pienkne upierzenia pióra w ogonie … bardzo 
kulturarne … z długim … długim takim ogo-
nem … bażant jes takie … ptak dziki … no 
… mało przechowywane w gospodarstwach 
wiencyj tag na … na luzie jes wychowywany 
… w samotności … (Stary Budzisław).

kuper – ‘tylna część tułowia ptaków, 
z której wyrasta ogon’: sóm porcje … roso-
łowe czy czy … na pierś … udko … skrzy-
dełka … szyjka … kuper … (Koło); no pióra 
… w kuprze … (Adamin); bo kaczka ma 
normalne takie [pióra] … przy kup… kupe-
rze jak i wszyńdzie … przy skrzydłach jakby 
wszeńdzie były … nie? … (Rysiny); (Barło-
gi); (Grzegorzew).

kura – ‘samica ptactwa domowego, ho-
dowana głównie ze względu na jaja’: daw-
niej macało sie kury … no żeby sprawdzidź 
ile kur codzieńnie niesie jaj … w obecnych 
czasach … nie maca sie kur … ile jajeg jest 
… w koszach … gdzie kury znoszom … tyle 
sie przynosi … (Stary Budzisław); kokoszka 
nie ma jeszcze takiego … upierzenia os… 
dużego … i nie ma takiego … jak sie nazywa 



KURCZACZEK, KURCZOCZEK

125

… grzebień na głowie … a [j]ak taki jes duży 
czerwony już taki … grzebień na głowie 
to już wyglonda kura która niesie jajka … 
a kokoszka ma takie … bardzo niziutki ten 
grzebyszczek przy skórze przy … od dzióbka 
wyrośnienty … (Stary Budzisław); miensa 
z kury to może bydóm … mogóm być tak … 
skrzydełka … piersi … udka … korpus … 
który używa sie na rosół … wontroba żołon-
dek … szyjka nóżki … (Stary Budzisław); 
po to sie opala kure bo … takie owłosienie 
ma kura … wienc sie bierze albo denaturat 
… wylewo sie na wie… jakieś pomiesz… po-
jemnik … i sie zapala tom denature … i opa-
la sie tom kure … albo można też … no pal-
nikiem gazowym … opalić kure … (Stary 
Budzisław); [W okolicy] były kury kaczki 
geńsi indyki … (Babiak); wyliniało kura … 
(Koło); ale czensto sie zdarzało że … kura 
sobie gdzieś tam … znalazła miejsce i poza 
… kurnikiem gdzieś tam … w obejściach so-
bie … uwiła gniazdo i … i tam … wysiady-
wała … po prostu jajka … swoje młode … 
(Koło); [Gęsie pióro] po prostu było długie 
… białe długie … dłuższe niż kaczki i kury 
… (Koło); krzyczy ko ko ko ko ko … no … bo 
ona … kura gdacze … o! … gdacze kura bo 
zniosła jajka … (Rysiny); lenieje … wyle… 
ale wyleniała kura … wyleniała to to … bo 
to ji [=kurze] wylatujóm [pióra] … nieraz to 
gołe tyłki widać … nie? … a przewaznie … 
te te … bolierki jak teraz pozywajom … to 
gołe py… tyłkami … (Rysiny); to sie maca 
… pozywali tego tego … w tej chwili nie … 
a kiedyś to … macanie ile kur zniesie jajek 
żeby nie pogubiły … nie? … (Rysiny); n-ona 
[=kura] to … jak to pozywajonc … kwocze 
czy siada … chce usiońś na jajkach … nie? 
… aha … kura tam kwacze inaczej bo takie 
… pozywanie … (Rysiny); no to kurczak … 
młoda kura … to inaczy … (Rysiny); to taki 
gnojownik taki jes … nie? … od kur to sie 
podaje pod warzywa od kur przeważnie … 

(Rysiny); no jak sie odpyndza? … ta jak kury 
… a sio! … geńs kaczki a … też sie mówi … 
(Rysiny); [Ziemniak może być wykorzysta-
ny] albo do celów spożywcznych … dla ludzi 
… albo jako … pasza dla zwierzont … jako 
pasza dla zwierzont … no kiedyś jak nie było 
tych suchych granulatów … i różnych cudów 
to ziemniaki były … pocstawom do karmie-
nia … świń na przykład w gospodarstwie … 
kur kaczek … to wszysko zjadały … jada-
ło ziemniaki … (Dęby Szlacheckie); kura 
gdacze … (Grabów); pada chyba koń krowa 
… a zdycha świnia kogut … kura … pies … 
(Babiak); [Jakie są rodzaje piór u kury?] 
[R1:] dłuż… skrzydloki lot… lota … [R2:] 
i pierze … [R3:] puch tyż ma … o! … kaczka 
… [R1:] kaczka … gyńsi to majom puch ale 
nie kura … [R2:] ale loty to ma … [R1:] loty 
to majom … [R2:] i pióro … no i pióra takie 
normalne … [R1:] a u… kogut to mo znowu 
takie zakryncóne … w ógónie … (Felicja-
nów); [Jakie potrawy można przyrządzić 
z kury?] [R1:] rosołek … [R2:] rosołek … no 
i pieczóne … a nie z kury to pieczóne to nie 
bardzo … rosół … [R3:] a ż czego robimy 
jag nie z kur…? rosół i pieczóne … [R2:] no 
ale z ku… [R1:] no jag już jes kura staro to 
sie robi tylko rosół … i mienso białe … (Fe-
licjanów); z kury albo z kurczaka? … no to 
rosół … można … nie wim … pieczone udka 
… skrzydełka faszerowane … (Koło); ko-
koszka … […] młoda kura … która jeszcze 
nie znosi jaj … (Koło); no kury … kury sie 
got… hoduje żeby … na … na dobry rosół … 
żeby niosły jajka … żeby był pożytek z nich 
… (Rzuchów); teraz … nie … po prostu nie 
siedzom kury … jak kiedyś dawno dawno 
… tylko sie kupuje we wylingarni małe kur-
czaczki … (Rzuchów); ��18.

kurczaczek, kurczoczek – zdr., 
‘młode kury’: to jak by [jajko] było popsu-
te to bydzie pływać … pamintosz jak sie … 
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sprawdzało kurczaki czy … som żywe czy nie 
w jajkach na wode ciepłóm sie kładło … i to 
jajko które było … z kurczaczkiem to tak sie 
przechylało … (Grabów); [Ptactwo hodo-
wane w okolicy] [R1:] gonski … kaczuszki 
… kurczaczki … [R2]: jak to te co ksiondz 
ma? … [R1:] perliczki … no takie pospoli-
te … (Grabów); [R1:] kurczaczek? … [R2:] 
kurczoczek … (Felicjanów); teraz … nie 
… po prostu nie siedzom kury … jak kiedyś 
dawno dawno … tylko sie kupuje we wylin-
garni małe kurczaczki … (Rzuchów).

kurczak – ‘młode kury, które już tro-
chę podrosło’: no kurcze to malutkie któ-
re wyjdzie z jajka … i wtedy to takie takie 
piskle jes … a kurczak … no to już taki … 
duży który można go z… zużyć na … prze-
twórnie miensa do … gotowania … (Stary 
Budzisław); bo przy jajku jes taki zarodek 
biały … jak tego nie ma to sie kurczag nie 
wylenże … (Grabów); to jak by [jajko] było 
popsute to bydzie pływać … pamintosz jak 
sie … sprawdzało kurczaki czy … som żywe 
czy nie w jajkach na wode ciepłóm sie kładło 
… i to jajko które było … z kurczaczkiem to 
tak sie przechylało … (Grabów); z kury albo 
z kurczaka? … no to rosół … można … nie 
wim … pieczone udka … skrzydełka fasze-
rowane … (Koło); [R1:] no czszea najpierw 
uoskubać [kurę] … [R2:] najpierw czszeba 
jej głowe ściońć … żeby krew odeszła … zaś 
sparzyć oskubać … i podrobnidź i już jest … 
[R1:] roz… wy… wybebeszyć … [R3:] wy-
mydź i w zależności od tego co ma być … jag 
rosół to … do wody … zago… no jedni go-
tujom wode drudzy wkładajom w zimnom … 
no tego … warzywa … tegó kurczaka a jag 
ma być pieczone no to na tłuszczu czea … 
opic i oprużyć … no … (Felicjanów); ja go-
tuje rosół z kurczaka … czyli najważniejsze 
tak … woda … woda … zimna woda … na-
stempnie … nastem… nastempnie wkładam 

pokrojonego umytego kurczaka … i na wol-
nym ogniu sobie go gotuje … jag już właśnie 
doj… dojdziemy do tego momentu gdzie 
mamy te burzyny czy szumowiny zbieramy 
to … ja to zbieram łyżkom albo jakomś takom 
łyż… som takie specjalne łyżki cedzakowe … 
i jag już ładnie mam tutaj te … bez bez tych 
burzyn ten … tom wode w zasadzie wtedy 
jeszcze … to wtedy dodaje warzywa … czyli 
… całom całom włoszczyzne … najważniej-
sze jes żeby było dużo zielonego … czyli … 
czyli załóżmy … ten … seler … przepraszam 
… seler … por … pietruszka … i wtedy też 
cały czas na wolnym ogniu sobie robimy … 
no do momentu jag już no … widzimy że jes 
ugotowane … (Koło); zupe pomidorowom 
i ogórkowom w zasadzie no to jes tak … na 
tej samej bazie co rosół … tak … tyl… tylko 
że … załóżmy jak … jak rosół robie ja głów-
nie z kurczaka … to tutaj na przykład przy 
zupie pomidorowej czasami robie taki wy-
war na miensie … na miensie wieprzowym 
… znaczy … do pomidorowej i do ogórko-
wej na miensie wieprzowym … z tym że jag 
już mam w tym momencie jak mam ten wy-
war no to no to … zrobiony i taki jakby rosół 
… to do tego dodaje na przykład koncentrat 
pomidorowy … nastempnie ja to nazywam 
zaklepuje to śmietanom … i … i w zasadzie 
to jes cały przepis na zupe pomidorowom … 
(Koło); no trzeba jom [=kurę] po prostu … 
zabić … czszeba jom sparzyć gotujoncom wo-
dom … no … wyskubać z pierza … rościońć 
… usunońć wnenczności … wymyć mięso 
poporcjować … wymoczyć w wodzie … do-
kładnie … no a nastempnie przygotować do 
… czeńści … już … gotowania … przygoto-
wywania jakiejś danej potrawy z kurczaka 
… (Koło); no to kurczak … młoda kura … 
to inaczy … (Rysiny); czsza iś zabić kurcza-
ka na rosół … (Rysiny); to [wnuczka] mówi 
babciu tylko naszych perliczek nie wyrzucaj 
… albo nie zabijaj czasami … nie? … bo ja 
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im tam nie pokazuje że zabijam kurczaki … 
czy tam coś … (Rysiny).

kurcze, kurczę – ‘młode kury, krótko 
po wykluciu’: no kurcze to malutkie któ-
re wyjdzie z jajka … i wtedy to takie takie 
piskle jes … a kurczak … no to już taki … 
duży który można go z… zużyć na … prze-
twórnie miensa do … gotowania … (Stary 
Budzisław); że kura bydzie miaa kurczenta 
no to siedzi na jajkach … kura … kura … 
i bydom jaj… jajka … […] siedzi ileś tam 
tygodni na jajkach … tylko nie wim ile … 
czszy czy cztery tygodnie … (Koło); kurczę 
… (Koło); no kwoka jes … z kurczentami 
chodzi … (Rysiny); przeważnie takie kury 
co poza kurnikim niosom … gdzieś tam sobie 
upaczszom to późni na… niosom i siadajom 
… nie? … na nich … i wylengajom sie kur-
czenta … pisklenta … (Rysiny); co jadano na 
obiad? … na pewno w bogaczszych domach 
jadano kurczenta kaczenta … w biedniej-
szych domach … w biedniejszych domach 
był to na pewno jakiś biedniejszych posiłek 
… (Grzegorzew); (Babiak).

kurczę → kurcze.

kurczoczek → kurczaczek.

kureczek – zdr., ‘urządzenie zamykają-
ce i otwierające dopływ cieczy’: [R1:] były 
takie … sie nazywały odciongaczki … to … 
tak … tak wyglondały … [R2:] to była taka 
… taka kaneczka … i było takie okienecz-
ko na boku … [R1:] szklane … [R2:] i sie 
tam wlewało mleko … wpuszczało sie do 
studni bońdź gdzieś tam do zimnej wody … 
i sie mówili … […] wybija sie śmietana … 
przeważnie jag na noc … krowy sie na wie-
czór wydoiło to na noc do rana to sie wyb… 
wysto… wybiła śmietana … było widać 
… [R1:] ustała sie śmietana … wyszła na 

wierzch … [R2:] było widać … w tym okie-
neczku było widać ile jest śmietany wiync 
albo sie zebrało wazówkóm … albo sie spu-
ściło taki kranik był … [R1:] albo był taki 
kureczek … taki kurek odkrencany że … […] 
tu zlatywało mleko a późni już jak uchodzi-
ło to śmietana … bo na wierzku śmietana 
była to zostawała … (Witowo).

kureczka – pieszcz., ‘samica kuropa-
twy’: kuropatwa taka skromna kureczka … 
bladobronzowa … nie ma takiego pienknego 
upierzenia … i taka jes … ponura … wiencej 
stale taka powolna … (Stary Budzisław).

kurek – ‘urządzenie zamykające i otwie-
rające dopływ cieczy’: albo był taki kure-
czek … taki kurek odkrencany że … […] tu 
zlatywało mleko a późni już jak uchodziło 
to śmietana … bo na wierzku śmietana była 
to zostawała … (Witowo).

kurka – zdr., ‘samica ptactwa domowe-
go, hodowana głównie ze względu na jaja’: 
wszelkie ptactwo … były to indyki … były 
to geńsi kaczki … kury … kurki rajskie … 
to były takie małe … małe kurki … ozdob-
ne … z takimi … pienknym … kolorowym 
upierzeniem … podobnym do … przypomi-
najoncym dzikie bażanty … dzikie ptactwo 
leśne … one były … bardzo takie właśnie 
… one bardzo dużo znosiły jajek … te te 
właśnie kurki rajskie … i koguciki rajskie 
… różniły sie od takiego ptactwa … domo-
wego tym że właśnie te jajeczka miały takie 
… znosiły bardzo małe … ale właśnie … 
były … były bardzo takie zdrowe … jajka 
… jajka ich były bardzo takie żółte … cia-
sta makarony z tych jajek były bardzo takie 
właśnie … wychodziły bardzo takie ładne 
udane … (Koło). → kurka rajska.

kurka rajska – ‘rasa kur o niewielkich 
rozmiarach i barwnym upierzeniu’: wszel-
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kie ptactwo … były to indyki … były to geńsi 
kaczki … kury … kurki rajskie … to były ta-
kie małe … małe kurki … ozdobne … z taki-
mi … pienknym … kolorowym upierzeniem 
… podobnym do … przypominajoncym dzi-
kie bażanty … dzikie ptactwo leśne … one 
były … bardzo takie właśnie … one bardzo 
dużo znosiły jajek … te te właśnie kurki raj-
skie … i koguciki rajskie … różniły sie od ta-
kiego ptactwa … domowego tym że właśnie 
te jajeczka miały takie … znosiły bardzo 
małe … ale właśnie … były … były bardzo 
takie zdrowe … jajka … jajka ich były bar-
dzo takie żółte … ciasta makarony z tych ja-
jek były bardzo takie właśnie … wychodziły 
bardzo takie ładne udane … (Koło).

kurniczek – zdr., ‘budynek, pomiesz-
czenie, w którym trzyma się kury’: (Gra-
bów).

kurnik – ‘budynek, pomieszczenie, 
w którym trzyma się kury’: ale czensto sie 
zdarzało że … kura sobie gdzieś tam … 
znalazła miejsce i poza … kurnikiem gdzieś 
tam … w obejściach sobie … uwiła gniazdo 
i … i tam … wysiadywała … po prostu jajka 
… swoje młode … (Koło); przeważnie ta-
kie kury co poza kurnikim niosom … gdzieś 
tam sobie upaczszom to późni na… niosom 
i siadajom … nie? … na nich … i wylenga-
jom sie kurczenta … pisklenta … (Rysiny); 
[w] jaki sposób kury dostają sie do kurnika? 
… no nie wim … (Babiak); w kurniku sóm 
… grzendy … które kury siadajom … (Rzu-
chów); som dżwi … i nagania sie [kury] … 
i mówi sie a sio do kurnika! … (Rzuchów); 
(Felicjanów); (Stary Budzisław); (Koło); 
(Grabów); ��56.

kurz – ‘to, co osiada na meblach, co nale-
ży ścierać ścierką’: no pierzyna … pierzyna 
to najpierw czszeba było uhodować … spo-

rą ilość … czy kaczek … czy geńsi … czy jag 
mniejsza iloś kaczek czy geńsi no to sie jom 
składało te pierze z dwóch lad jeszcze czsze-
ba było o nie dbać żeby sie nie wkreńciły 
mole … bo jak sie … mole wkreńciły no to 
było wtedy kurzu nie z tej ziemi i zniszczone 
pierze … (Tarnówka); (Adamin); (Barłogi); 
(Grzegorzew); (Rysiny).

kurzak, kurzok – ‘kurzy obornik’: 
(Lubiny).

kurzok → kurzak.

kurzy – 1. ‘będący częścią kury’: no ku-
rze nogi majom … drapcie jak sie dostały do 
grzondków to rozdrapały … rozdrapały po 
prostu … rozdrapały … (Rzuchów); 2. ‘po-
chodzący od kur’: kurzy gnój … (Dąbro-
wa); to beńdzie gnój kurzy … (Osiek Mały).

kurzyć sie – ‘o kurzu lub pyle: wznosić 
się’: barłóg jes to … rzut… rzucona słoma 
na … kiedyś były … polepy z gliny … kie-
dyś były takie drewniane podłogi … białe 
… i żeby sie nie kurzyło to … najczeńściej 
gospodarze rzucali … na to takom drobnom 
słome … i to sie nazywało barłóg … (Grze-
gorzew).

kuskus – ‘drobna kasza z ziarna pszeni-
cy’: [Kasza] jaglana gryczana jenczmienna 
… kuskus … (Powiercie).

kwakać, kwokać – ‘o kurze na jajkach: 
wydawać charakterystyczny odgłos’: n-ona 
[=kura] to … jak to pozywajonc … kwocze 
czy siada … chce usiońś na jajkach … nie? 
… aha … kura tam kwacze inaczej bo takie 
… pozywanie … (Rysiny); [Kura] kwocze … 
kwoko tak … (Stary Budzisław).

kwas – ‘kwaśny, gazujący od fermenta-
cji płyn’: to sie z tych suszonych … owoców 
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robiło polewki … tak … no … i potym ta-
kie jeszcze było nawet że … jak … na tóm 
… ze susz… do suszonych … jak sie kisiło 
… kapuste ukisiło … i occedzało jom sie do 
… gotowania na bigos … to … ten kwas … 
zasyp… zalewało sie znowu … zasypywało 
sie znowu te … suszone owoce … gotowało 
sie … buraczek czerwony … do tego … listek 
laurowy … i to właśnie to wszysko zagoto-
wało … postało jedyn dzień … i było luksus 
do picia … było zdrowotne … nig nie kupo-
wał witamin bo … w tym było witaminy … 
(Tarnówka).

kwaskowy – ‘nieco kwaśny’: zupa ja-
rzynowa … zupa ogórkowa … jes to zupa 
kwaskowa … kapuśniak też jes zupom kwa-
skowom … kalafiorowa jes bardzo dobra 
zupa jes to zupa … smag ma łagodny i słod-
kawy … (Grzegorzew); smaka [sera] … na 
… jak … zależy jak … mleko jest … bardzo 
skwaszone beńdzie … ser … kwaskowy … 
a ze słodkiego mleka … też sie robi sery … 
i beńdzie ser … słoczszy … smaczniejszy jes 
taki … łagodniejszy … no … mniej … mniej 
kwaśny … (Drzewce).

kwaszony – ‘o warzywach: poddany fer-
mentacji’: to była z marchewkóm … kapu-
sta na zime ubijano była … i troche soli … 
i z różnymy … i ludzie … i listki sie rzucało 
takie te zapachowe … niektórzy to z mar-
chwióm sie tarło marchew i sie wsypywało … 
i naet buraki cukrowe kładli do kiszynio tyż 
to były bardzo dobre kiedyś kapusta … […] 
jak sie nazywała kapusta? … kwaszono ka-
pusta sie nazywaa … (Borki); [R1:] [Gotuje 
się zupy] ogórkowom … kapuśniak … gro-
chowom … szczawiowom … buraczkowom … 
biały barszczyk … żurek … [R2:] grochowa 
… [R1:] już … [R3:] prażuchy … [R1:] o! 
prażuchy … z kwaszonom kapustom … klu-
ski przycirane z czarninom … (Grzegorzew).

kwaśnieć – skwaśnieć – ‘o  mleku: 
fermentować’: jak sie nie zagotuje [mleka] 
no to jes podgrzane tylko … [R2:] jak dłu-
go postoi to skwaśnieje … (Witowo); no no 
kwaśnieje mleko … […] robi sie … siadłe 
mówili … kwaśne czy … czy siadłe mleko … 
(Witowo); (Drzewce).

kwaśny – ‘o mleku, śmietanie: poddany 
fermentacji, o niesłodkim smaku’: zrobi sie 
kwaśne mleko no … jag nieświeże … no …. 
takie jes … (Drzewce); smaka [sera] … na 
… jak … zależy jak … mleko jest … bardzo 
skwaszone beńdzie … ser … kwaskowy … 
a ze słodkiego mleka … też sie robi sery … 
i beńdzie ser … słoczszy … smaczniejszy jes 
taki … łagodniejszy … no … mniej … mniej 
kwaśny … (Drzewce); no no kwaśnieje mle-
ko … […] robi sie … siadłe mówili … kwa-
śne czy … czy siadłe mleko … (Witowo); no 
szłodka śmietana … bo jes słodka śmietana 
i jez i kwaśna śmietana … (Witowo); z kwa-
śnego mleka to zbierali łyżkom juz bo sie le-
piej oddzielała nawet … bo z kwaśnego juz 
nie szło oddzielić … inaczej tylko łyżkóm … 
czy waz… wazówkóm … (Witowo); a jeszcze 
my za dawnych czasów robiliśmy dziady … 
dziadoska potrawa … czyli … ziemniaki … 
jak sie dogotowujom to sie sypie do tego por-
cje monki … i to sie razem z tom monkom go-
tuje i sie robi taka … ciapka ziemniaczano-
-monczna … i to sie skwarkami … okraszało 
… i z kwaśnym mlekim na przykład sie to ja-
dło … bardzo dobre … (Dęby Szlacheckie).

kwiat – 1. ‘część rośliny mająca barwne 
płatki lub cała roślina’: pelasie to som kwia-
ty ogródkowe … pienknie kwitnom od wio-
sny … usadza sie je wiosnom i kwitnom do 
późnej jesieni … […] różne kolory majom 
… różowe białe czerwone … spuszczajonce 
kwiaty … o prostych odygach stojonce … 
(Stary Budzisław); po prostu on [chwast] 



KWIATEK

130

sie rozkłada … na ziemi … czy rośnie wy-
soko … i wtedy te kwiaty robiom sie takie … 
dzikie … no take … tak nazwane … takie … 
mało słońca majom nie mogom sie rozwijadź 
i wtedy czszeba usunońć te chwast … żeby te 
kwiaty pienknie sie rozwijały … te swoje … 
kierz … no … krze rozkładały liście … (Sta-
ry Budzisław); jakie kwiaty rosły w ogro-
dzie? … za moich lat dziecie… dziecinnych 
… dzieciencych … no to były na pewno pi-
wonie … u mojej babci … jednej drugiej … 
to były szarotki … to były konwalie jakieś 
przebiśniegi tulipany … to były właśnie … 
paprocie leśne … to były … ogrodowe … 
ogrodowe te … powiedz … powiedz … te 
co na … chryzantemy … róże … maciejka 
… co jeszcze? … co jeszcze rosło? … żonki-
le … (Koło); to był kwietnik pod kwiaty … 
(Koło); w domu … przeważnie pelargonie 
… paprotki … […] przeważnie te pelar-
gonie paprocie najwiency było … i cyganki 
pozywajonc kwiaty dawniejsze … (Rysi-
ny); [W ogrodzie były] przeważnie bratki 
… róże … pe… nie pelargonie tylko te … 
te duże wysokie … jak sie nazywały? … no 
różne i … kwiaty były takie … przeważnie 
… takie polne wiency były … nie jak teraz 
takie różności … (Rysiny); [R1:] no od … od 
kwiata taki … tak nazy… [R2:] no właśnie 
to sie to … urywa i … sie … wsadza żeby … 
[R3:] żeby rosło to sie nazywa ablegierka … 
(Grabów); kapusta sie wsodzo … wsodzoż 
i kwiaty … fl ancujeż różne i … no różnie ta-
kie … różne to są … a siejesz selere … fl an-
cujesz przeci pore fl ancujeż i siejeż różne … 
rzeczy i późni sie przefl ancowuje … nie? … 
(Borki); kwiaty polne no to mak chaber … 
(Felicjanów); 2. ‘wzór naśladujący rzeczy-
wiste kwiaty’: wałkim sie jeździło po ścianie 
… i kwiaty wychodziły … (Adamin); by[ł]y 
te kufry te skrzynie to takie właśnie były po-
sagowe właśnie … dziewczyna dostawała 
w posagu takóm skrzynie … no to tak że one 

tak były ładnie tam dekorowane na… kwia-
ty … wzory kwiatów … y to właśnie było … 
to to wiano swoje właśnie … z tej skrzyni 
miała … ten swój posag w tej skrzyni sie jej 
mieścił … (Tarnówka).

kwiatek – zdr., 1. ‘część rośliny mająca 
barwne płatki’: [Chwasty w zbożu] [R1:] 
konkol … [R2:] konkól … teroz te niebie-
skie kwiatki ja wiedziałam … [R1:] jo tyż 
wiedziałam tero już nie pamintóm … nie … 
modrak czy jakoś … [R2:] nie … konkol … 
i i … wino kiedyś z tego sie robiło … […] 
chabry … (Grzegorzew); 2. ‘wzór naśladu-
jący rzeczywiste kwiaty’: no przeważnie to 
było na biało malowane wapnym … później 
to za[ś] zastompiły te wałki … i sie la [=na] 
to ciongały wałki to były kolorowe ściany … 
[Takie ozdoby były?] ozdoby tak … od wał-
ka … [To były na wałku wycinane?] tak … 
na wałku były tam i kwiatki rozmaite wzo-
ry … i to sie moczoło w farbie i sie po tych 
ścianach … świeżo bielonych … malowało 
… (Barłogi).

kwietnik – ‘stojak na kwiaty w mieszka-
niu’: to był kwietnik pod kwiaty … (Koło); 
no stojak sie nazywał … inaczy no co? … 
kwietnik … (Rysiny); (Babiak); (Stary Bu-
dzisław).

kwilić – ‘o niemowlętach: płakać cicho 
i żałośnie’: mieli takie … takie nosidełka no 
po prostu z materiału zwiónzane … dzie-
ciontko na plecach … no jak widzimy dzi-
siaj w Afryce pokazujóm … no i zawionzane 
i już … no albo matka na renku nosiła … no 
bo przecież któż by jom wyrenczył? … no ja 
tam … ułożyła coś gdzieś tego … no i pod 
miedzom siedziało i … i kwiliło … i … jag 
umiało sie przesuwać to sie przesuwało a jag 
nie to nie … najadło sie ziemi … umorusało 
sie … (Tarnówka).
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kwitnońć – ‘o pąkach roślin: rozwijać się 
w kwiat’: pelasie to som kwiaty ogródkowe 
… pienknie kwitnom od wiosny … usadza 
sie je wiosnom i kwitnom do późnej jesieni 
… […] różne kolory majom … różowe białe 
czerwone … spuszczajonce kwiaty … o pro-
stych odygach stojonce … (Stary Budzisław); 
taterka biało kwitnie … i na gryczanóm ka-
sze to jes … wiesz? … to jes z tatarki … ta-
terka sie nazywo … tak … (Borki).

kwoczka – pieszcz., ‘kura, która ma 
młode’: (Rysiny).

kwoka – ‘kura, która ma młode’: kwoka 
… która wysiaduje pisklynta … (Rzuchów); 
no wykuwajom sie [pisklęta] z … z skorupki 
… który wysiaduje kwoka … (Rzuchów); 
ale kwoka to siedzi … […] no to … może 
bydź nioska jak dużo jaj … (Koło); no kwo-
ka jes … z kurczentami chodzi … (Rysiny); 
(Felicjanów); (Babiak); (Stary Budzisław); 
(Grabów).

kwokać → kwakać.
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lać – nalać, naloć – wlać – 
‘umieszczać w czymś płyn’: no czarnina to 
jes zupa która zawiera krew kaczki … czsz… 
jak sie zabijało kaczke to sie upuszczało … 
krew do słojka … gdzie najpierw czsza było 
do tego słoika nalać … wode sól ocet … a po-
tym podstawić pod zarżnintom kaczke słoik 
… krew naleciała … no … jak sie … mięsko 
ugotowało z wodą w garku to sie wlewało 
takom właśnie zaklepke jeszcze sie robiło … 
do tej krwi dodawało sie monki … dodaje 
sie monki … i takom zaklepke wlewa sie do 
garka z miensem i wodom … sypie sie cukier 
… dodaje sie jeszcze octu żeby zupka była 
słodko-kwaśna … podaje sie to z kluskami 
krojonymi albo z kluskami przecieranymi … 
(Grzegorzew); śmietana jes żółta … i jak sie 
włoży mleko naleje sie do garka włoży sie do 
… na przykład do zamrażalki … śmietana 
sie wybija na wierzk … i wtedy … można 
albo łyżkom … albo takom wazóweczkom ze-
brać do garnuszka … i od razu widać śmie-
tana żółta a mleko poc spodym zostaje białe 
… (Stary Budzisław); [R1:] [Kierzynka jest] 
taka jak … jak mała beczuszka … i miała 
jeszcze taki … [R2:] z drewna ta… z takich 
klepek dżewianych … […] i taka taka … jak 
kanka … [R1:] stożkowata … […] taka bar-
dziej stożkowata … i tu miała … […] [R1:] 
w środku taki ubijok … [R2:] tłuczek sie na-
zywoł … […] i sie … wlało śmietane do te… 
do ty beczułki i tym tłuczkim sie tak długo 
po… czszepało że aż sie zrobiło masło … 
(Witowo); to koryto sie nazywało do świń 

… a kiedyś to sie ziemniaki … ospe i wo-
dom … a w tej chwili to jes gotowa … pasze 
i wode … […] i łupiny tak … a teraz no to 
pasze … i wode sie leje … nie? … (Rysiny); 
a kluski normalne … sie krojone do ni[j] 
[=czarniny] podaje … a jóm sie zaklepuje … 
tom krwiom … i w to … wody sie leje do ty 
krwi mónki kładzie sie łyżke … i sie zakle-
puje … i wychodzi czarnina … z ty krwi … 
(Adamin); [Masło robiło się] w kierzynce 
… ano śmietane … csa było na… naloć … 
(Felicjanów). → lane kluski.

lalka – ‘zabawka dziecięca w kształcie 
postaci ludzkiej’: no na łóżku … kładły sie 
kapy … czy tam kołdry … poduszki wyszy-
wane rozmaite tam były … a to lalka była 
na środku była ustawiono … no kiedyś tak 
było … serwetki jakieź ładne bo jak były 
tam cimne te … te te … kapy … nie … kapy 
nie nazywali ino … [R2:] pokrycia … [R1:] 
pokrycia … o… okrycia pokrycia … (Grze-
gorzew); [Kukiełka] to jest lalka zrobiona 
z ciasta … (Bogusławice).

lane kluski – ‘kluski z płynnego ciasta 
(z jajek, mąki, wody lub mleka) wlewanego 
do gotującej się zupy’: lane kluski pozywa-
jonc kiedyś … jag na jajku … niy? … […] 
jajko monka … to lane kluski … to jag u … 
u nas tak sie mówi … (Rysiny).

laurowy → listek laurowy, liść 
laurowy.

L
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leciutki – ‘bardzo lekki’: (Tarnówka).

leczniczy – ‘będący elementem lecze-
nia’: [Rodzaje obuwia] na pewno zimowe 
i letnie … myśle … ale mogom bydź jeszcze 
przeciwdeszczowe … mogom być sportowe 
… no i co jeszcze może być? … może mogom 
bydź jakieś … lecznicze jak ktoź ma zdefor-
mowane nogi na przykład albo jakieź  obolałe 
… ortopedyczne … (Dęby Szla checkie).

lej – ‘przyrząd w kształcie odwróconego 
stożka zakończonego wąską rurką’: kiełbase 
[jak się robi?] … no to … pokroi sie mienso … 
potem sie doprawia różnymi przyprawami … 
zostawia sie je na drugi dzień … żeby ono tak 
doszło troche takim zapachem tych przypraw 
… i na drugi dzień … włancza sie maszyn-
ke albo takom zwykłom … krenconom albo 
na p… prond … i sie kreńciło … potem sie 
wyra… przyprawiało i pieprz i sól i tam … 
różne jeszcze czosnek … wymieszano dobrze 
to mienso … mielone … no i ustawiało sie 
maszynke … wkładało sie taki lej … i nacion-
gało sie na te jel… lej jelita … które były wy-
czyszczone … i … kreńciło sie tom maszynkom 
… to mienso sie … wkładało do tej maszynki 
a tym lejem wychodziło to mienso … i robiło 
sie albo długóm kiełbaske takóm po dwaeścia 
centymetrów … albo jak sie kciało takie kró-
ciutkie … małe kiełbaski sie … co kawałek 
zawinęło … fl ak … i wtedy wychodziły małe 
okrongłe kiełbaski … (Stary Budzisław).

lengnońć sie, lingnońć sie – ‘wyklu-
wać się’: gnidy to nie wszy tylko gnidy to sie 
lingły … z wszów gnidy takie były i tak sie 
nazywały … (Borki); lengnie sie … (Stary 
Budzisław); lenże sie … (Koło); lengnom sie 
… (Rysiny). 

len – ‘roślina o oleistych nasionach, siana 
dawniej dla wytworzenia przędzy’: siemie 
jes z lenu … (Koło).

lenić, lenieć, linieć – ‘o kurze: tracić 
pióra’: lenieje … wyle… ale wyleniała kura 
… wyleniała to to … bo to ji [=kurze] wyla-
tujóm [pióra] … nieraz to gołe tyłki widać 
… nie? … a przewaznie … te te … bolierki 
jak teraz pozywajom … to gołe py… tyłkami 
… (Rysiny); linieje … (Babiak); [Kura] li-
nieje … (Grabów).

lenieć → lenić.

lepszy → dobry.

letni – ‘lekko ciepły’: robiono żur tak że 
… no taki gliniany dzbanek … w tym glinia-
nym dzbanku rzucało sie … wsypywało sie 
na… na takom ciepłom wode … niegoroncom 
nietego … tylko taka letnia woda … sypało 
sie monke żytniom troszeczke pszennej … no 
i tak to było … kisło … wyrobiło sie … oczy-
wiście czszea było roszczepać koziołkiem 
i … i żeby to … dwa czy czszy dni postało … 
i wtedy był … wtedy był żur właśnie do … 
do tego żeby potem gotować go … czy na za-
lewajke czy na żur … to żurek … no to już to 
właśnie … był żurek swój … nie kupowałam 
go nigdy jak teraz sie kupuje … (Tarnówka).

leżanka – ‘wąski tapczan’: [R1:] no to [do 
spania] som tapczany … no no wersalki … 
[R2:] wersalki … leżanki … (Grzegorzew).

leżeć – 1. ‘o  ludziach i  zwierzętach: 
przebywać na czymś, kładąc na tym swój 
brzuch, plecy lub bok’: kołyska … no to jes 
wzorem znowu tak jag i dorosłego łóżko … 
w głowie wyżej … troszeczke niżej w nóż-
kach … i też to korytko zrobione na sia… na 
ten sieńnik … materac właśnie … ze słomy 
czy ze siana … i z… były … na nóżkach to 
były znowu te … dwa bieguny … przy każ… 
na każdym tyłku były dwa biegu… po… pod 
każdym tyłkiem były dwa bieguny takie … 
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zatego … tak że to … dziecko jak … leżało 
… na tym sińniku … tam w tym łóżeczku … 
(Tarnówka); dojenie krowy w dzisiejszych 
czasach dojom maszyny … dawniej … to 
czsza było wziońś … ścierke … umyć krowie 
wymie żeby nie było to to wymie brudne od 
piasku czy … nawet … ubrudzone … tag od 
obornika czy jag leżała na brudnej ściółce … 
czsza było wyczszyć to wymie … (Stary Bu-
dzisław); 2. ‘zachowywać świeżość, przy-
datność do spożycia’: [R1:] to była solanka 
… przygotowywano z soli … [R2:] było chy-
ba … już tak długo sie soliła aż wypływało 
… [R1:] aż jajko wypłynęło … ale to jak sie 
chciało … [R2:] jajko albo kartofel … óna … 
[R1:] nie … ale to jak sie chciało żeby mien-
so dłużej dłużej … długo leżało … tak? … 
a późni czszea było to mienso znowu wymo-
czyć wienc … woda no to solanka … (Koło).

lijek – ‘przyrząd w kształcie odwróco-
nego stożka zakończonego wąską rurką’: 
[R1:] no s… parzono je [=kopyta świni] 
w…e wodzie … wrzoncy … i  ściongano je 
nożym … albo haczykim jakim … [R2:] ta-
kim haczyki były … takie takie … taki lijeg 
mio… był do skrobanio i … na kóńcu takie 
zagińcie było … (Felicjanów).

lilia – ‘roślina ozdobna, silnie pachną-
ca, o  kielichowatych kwiatach’: [Kwiaty 
w ogrodzie] róże lilie tulipany goździki … 
(Babiak).

lingnońć sie → lengnońć sie.

linieć → lenić.

listek → listek laurowy.

listek laurowy – ‘suszony liść waw-
rzynu szlachetnego, stosowany jako przy-
prawa’: to sie z tych suszonych … owoców 
robiło polewki … tak … no … i potym ta-

kie jeszcze było nawet że … jak … na tóm 
… ze susz… do suszonych … jak sie kisiło 
… kapuste ukisiło … i occedzało jom sie do 
… gotowania na bigos … to … ten kwas … 
zasyp… zalewało sie znowu … zasypywało 
sie znowu te … suszone owoce … gotowało 
sie … buraczek czerwony … do tego … listek 
laurowy … i to właśnie to wszysko zagoto-
wało … postało jedyn dzień … i było luksus 
do picia … było zdrowotne … nig nie ku-
pował witamin bo … w tym było witaminy 
… (Tarnówka); to była z marchewkóm … 
kapusta na zime ubijano była … i  troche 
soli … i z różnymy … i ludzie … i listki sie 
rzucało takie te zapachowe … niektórzy to 
z marchwióm sie tarło marchew i sie wsy-
pywało … i naet buraki cukrowe kładli do 
kiszynio tyż to były bardzo dobre kiedyś ka-
pusta … […] jak sie nazywała kapusta? … 
kwaszono kapusta sie nazywaa … (Borki).

liś, liść – ‘zielona, spłaszczona część 
rośliny wyrastająca z  gałęzi lub łodygi’: 
jeszcze kiedyś dawniej dawniej to tam bab-
cie prababcie robiły … na liściu chrzanu 
… kładły takóm osełke kładły do koszyczka 
… i szły do miasta … i te osełki miały po-
układane w koszyczku … takim ładnym w… 
białym jak kiedyś były takie koszyczki … nie 
takie od zbierania ziemniaków … i ludzie 
w mieście kupowali takie osełki … dawniej 
nie był tak torebek foliowych jak teraz tyko 
… na liściu … jeden liź od chrzanu umyty 
przykryty a drugi oc spodu położony i tam 
masełko na tym … chrzanie … liś taki zielo-
ny ładny … (Stary Budzisław); od oprzónta-
nia krów [zależał smak sera] … jak tyż kro-
wa dostała dobrom zielonke czy zimniaki czy 
marchew czy … czy buraczki nawet czy liście 
kapusty czy … kończyne żarła na… na tra-
wa taka kończyna zielona … to naprawde 
było smaczne czy dobre siano wysuszone … 
(Stary Budzisław); [Żeby masło dłużej wy-
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trzymało] ludzie w liście chrzanowe ludzie 
owijali … (Witowo); siało sie … siewnikiem 
… później sie … pieliło … nie? … później sie 
tego … ścinało liście … bo to cukrowy burak 
… pieliło … to ze dwa razy sie pieliło nie raz 
… ścinało sie liście liście sie zwoziło i potym 
sie … wykopywało burak … (Goszczędza); 
jak sie rwało liście to zawsze … mama mó-
wiła moja … tylko nie wyrywej serca … bo 
wisz … żeby te boczne liście obrywać … a co 
rośnie … w buraku … tak … do góry … to jes 
serce zawsze … w środku jes serce … (Gosz-
czędza); no kompost to … to można na przy-
kład jakieś … liście śmieci zgrabić … nie? … 
i przycisnońć na przykład … ziemiom troche 
przepruszyć … i jes … i przegnije i robi sie 
kompos … no … (Goszczędza); [R1:] bo 
nichtórzy mówili kopiec nichtórzy mogiła 
… no … my tutej na przykład … wszy[scy] 
mielim kopice … a u naszych dziewuchów 
tam nig nie wiedzioł co to jes kopiec … tam 
mieli wszyscy mogiły … [R2:] no to my tyż 
tag mówilim … no mogiła kopiec … nie? … 
kopiec … no to czyli … dołek wykopany … 
w zimi i … tam kartofl e sie sypało … przy-
kryło sie słomóm późnij zimióm i … a jag na 
mrozy szły to nagrabilim liści i liściami przy-
krylim żeby nie zmar-z … [R1:] i jeszcze za 
liście czszeba było odrobiać … […] [R2:] jak 
chodzilim to z workim przeskoczylim przez 
… przez … no … ty kanałeg i tak po… żeby 
nie widzioł to tak po trochu pograbilim … 
i … no bo nie było czym przykryć … nie? … 
(Police Średnie). → liść laurowy.

liściasty – ‘o  drzewie: mający liście’: 
(Babiak).

liść → liś, liść laurowy.

liść laurowy – ‘suszony liść wawrzynu 
szlachetnego, stosowany jako przyprawa’: 
[Na rosół] no to … w ugotowanom wode 

… wrzucamy mięso … no spora iloź miensa 
żeby to było … smakiem … solimy … doda-
jemy … wszyskie warzywa … marchew pie-
truszka … marchwi nie za dużo bo beńdzie 
słodki … i różowy … ale pietruszka seler por 
… liść laurowy ziele angielskie … czosnek … 
ze dwa zómbki czosku … no i osoli sie … i sie 
gotuje … (Tarnówka).

literatka – ‘mała szklanka’: jeżeli sie ce-
rowało … jakomś mniejszom dziurke to była 
to … igła z nitkom nakładało sie … […] na 
jakomś szklanke … albo literatke … i tak sie 
cerowało … (Grzegorzew).

lniany – ‘zrobiony z lnu’: [Żeby ser miał 
określony kształt] no czszeba … uszyć 
… z  materiału … najlepiej lnianego … 
w kształcie … w kształcie serca taki wore-
czek … (Drzewce); [Ser robiono] w worecz-
kach lnianych (Drzewce).

lodówka – ‘urządzenie utrzymujące 
stale niską temperaturę, w którym można 
przechowywać żywność’: no czszymane 
było [masło] … w chłodzie … ale … jak kie-
dyś dawno nie było lodówek to … kładzóno 
do wiadra i wpuszczano do studni do wody 
… (Drzewce); a mienso [z  zabitej świni] 
rozkładane na takich połow… stoły prowi-
zoryczne na takich deskach … były te stoły 
… i to mienso kładziono a potem rozbierano 
tam … osobno słonine osobno żeberka osob-
no nogi … głowe … no i … z tego przerabia-
no albo kaszanke albo kiełbase mielono … 
albo zostawiano mienso do spożywania … 
i dawniej nie były zamrażalki to były mien-
sa gotowane w słoikach … przechowywane 
w słoikach żeby … były do spożywania … 
a dziś to już sóm zamrażalki … lodówki to 
to mienso jes przechowywane w innej pozy-
cji … (Stary Budzisław); [Mięso było] kła-
dzione … w beczki … i solone … w beczkach 
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było solone jak … nie było jeszcze lodówek 
… i było gdzieś wkopywane albo … gdzie… 
chowali gdzieś w jakichś piwnicach … albo 
tak żeby było chłodno … no … a … bywa-
ło tak że były takie studnie … duże co tam 
nie były używane … a … wiesz … to tam 
wpuszczali tam było chłodno … na takich 
linach … i w ty wodzie … jak w wiadrach 
czy coź óno se tam stało … i mogło być … no 
… różnie było przedtym … no … a teraz to 
jes … no … co innego … (Koło); za moich 
czasów kiedy ja byłam dzieckiem pamien-
tam jak … moja babcia … mięso … wtedy 
… nie … na wsiach posiadali lodówki … 
a już tym bardziej zamrażarki ta-jak w dzi-
siejszych czasach … babcia miała … taką … 
taką piwnice … wykopanom … w ziemi … 
inaczej to też nazywano takom ziemiankom 
… w której panował zawsze chłód … latem 
… i sposób przechowywania tego mięsa był 
nastempujoncy … dużo po prostu tego mięsa 
… przechowywano w taki sposób że … so-
lono to mięso bardzo dużom ilościom soli … 
w ten sposób zabezpieczali … peklowan… 
było takie peklowanie po prostu mięsa … 
zabezpieczano je przed psuciem … i  po 
prostu przeczszymywano w  jakiś dużych 
naczyniach właśnie … takich glinianych … 
i to mięso długo leżało … leżało po prostu 
… albo … albo było po prostu też wendzone 
ta-ak szynki właśnie boczki … były po pro-
stu wendzone … w jakimś … ja pamientam 
mój dziadziuś to zawsze weńdził właśnie … 
dżrzewem jakimś owocowym … prawda? … 
no … używał do tego … do … do weyndze-
nia właśnie dżrzewa … dżrzewa owocowego 
… (Koło); zapasy na zime? … no winc moż-
na czeńść … zapasów zrobić w słoikach … 
[…] a czeńść … warzyw … przerabiało sie 
kap… zawsze była beczka kapusty kiszonej 
… zawsze była beczka kiszonych ogórków 
albo i ze dwie … no i w słoikach … no i jesz-
cze … stała beczka … z miensem … z zabi-

tego świniaka bo nie było przecież lodówek 
… tylko … minso czszeba było zabezpieczyć 
… tak żeby … tam muchy nie dopadły go … 
i żeby sie nie zepsuło … czyli mienso było 
nasolone … ciasno ułożone w  beczce … 
na wierzchu przyciśniente jakimś … deską 
z kamieniem … a na tym wszystkim leżała 
jeszcze pokrzywa która miała odstraszać … 
ewentualne muchy i … inne tam cuda … i to 
wszysko ładnie sie zawsze przechowywało 
… (Dęby Szlacheckie).

lota – ‘duże pióro w skrzydłach ptaków, 
umożliwiające im latanie’: [Jakie są rodzaje 
piór u kury?] [R1:] dłuż… skrzydloki lot… 
lota … [R2:] i pierze … [R3:] puch tyż ma … 
o! … kaczka … [R1:] kaczka … gyńsi to ma-
jom puch ale nie kura … [R2:] ale loty to ma 
… [R1:] loty to majom … [R2:] i pióro … no 
i pióra takie normalne … [R1:] a u… kogut 
to mo znowu takie zakryncóne … w ógónie 
… (Felicjanów).

lotka – ‘duże pióro w skrzydłach ptaków, 
umożliwiające im latanie’: żeby nie fruwały 
… bo geńsi potrafi ły fruwać … i gospodynia 
… gospodynie celowo wyciongały geńsiom … 
te długie pióra ze skrzydeł … tak zwane lot-
ki … żeby one nie fruwały … żeby właśnie 
nie uciekały z zagrody … (Koło); u kury? … 
[jest] pierze i … i lotki … (Babiak); [Jakie są 
rodzaje piór u kury?] [R1:] dłuż… skrzydlo-
ki lot… lota … [R2:] i pierze … [R3:] puch 
tyż ma … o! … kaczka … [R1:] kaczka … 
gyńsi to majom puch ale nie kura … [R2:] ale 
loty to ma … [R1:] loty to majom … [R2:] 
i pióro … no i pióra takie normalne … [R1:] 
a u… kogut to mo znowu takie zakryncóne 
… w ógónie … (Felicjanów); [Jakie są rodza-
je piór u kury?] puchowe i lotki … (Koło).

luks – przym., ‘wyśmienity, pyszny, wy-
jątkowy’: jabłecznik? … uo luksus … ciasto 
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sie piecze … jabłuszka sie ściera … ciasto 
sie robi kruche … na blaszke sie kładzie … 
jabłuszka sie ściera … przeciska troche bo 
żeby nie za dużo soku było … potem drugom 
warstwom nakrywa sie ciastem … i sie pie-
cze … no … jabłecznik … luks … (Grabów).

luksus – ‘specjał, coś wyśmienitego, wy-
jątkowego’: to sie z tych suszonych … owo-
ców robiło polewki … tak … no … i potym 
takie jeszcze było nawet że … jak … na tóm 
… ze susz… do suszonych … jak sie kisiło 
… kapuste ukisiło … i occedzało jom sie do 
… gotowania na bigos … to … ten kwas … 
zasyp… zalewało sie znowu … zasypywało 
sie znowu te … suszone owoce … gotowało 
sie … buraczek czerwony … do tego … listek 
laurowy … i to właśnie to wszysko zagoto-
wało … postało jedyn dzień … i było luksus 
do picia … było zdrowotne … nig nie kupo-

wał witamin bo … w tym było witaminy … 
(Tarnówka); jabłecznik? … uo luksus … cia-
sto sie piecze … jabłuszka sie ściera … ciasto 
sie robi kruche … na blaszke sie kładzie … 
jabłuszka sie ściera … przeciska troche bo 
żeby nie za dużo soku było … potem drugom 
warstwom nakrywa sie ciastem … i sie pie-
cze … no … jabłecznik … luks … (Grabów).

lustro – ‘powierzchnia wody’: i to właś-
nie dzisiaj … som te wielkie … na łonkach 
takie wielkie wielkie … rozlewiska … no 
dzisiaj zarośniente już sóm po tylu latach 
… ale przedtym to ś… tylko lśniły sie lustra 
wody wielkie … bo tam była właśnie wyg… 
wybrana … torf … i była dziura … a ile ryb 
a ile … tych kaczek … geyńsi łabeńdzi tego 
wszyskiego … miało co … być … życie … 
miało tam życie wszystko … (Tarnówka).
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łach – ‘ubranie’: z wanny położyłam ła-
cha na tarze … i tam pomydliłam … i tar-
łam … tako tara była renczno … na ty tarze 
… (Adamin).

łachman – ‘stare, nieużywane już ubra-
nie’: szmaty łachmany … (Grzegorzew).

ład – ‘porządek’: (Barłogi); (Grzegorzew).

ładnie – 1. ‘tak, że podoba się pod wzglę-
dem estetycznym’: by[ł]y te kufry te skrzy-
nie to takie właśnie były posagowe właśnie 
… dziewczyna dostawała w posagu takóm 
skrzynie … no to tak że one tak były ładnie 
tam dekorowane na… kwiaty … wzory kwia-
tów … y to właśnie było … to to wiano swo-
je właśnie … z tej skrzyni miała … ten swój 
posag w tej skrzyni sie jej mieścił … (Tar-
nówka); [R1:] ja miotły nie robiłam … tata 
robiłeź miotłe to powiedz … [R2:] czszeba 
naciońć rózeg z brzozy … [R1:] witki … tak? 
… sie to nazywa? … [R2:] chyba … nie wiem 
… poukładadź ładnie … ściongnońć drutem 
… i wszysko … (Koło); 2. ‘porządnie, jak 
trzeba’: a jak nie było takiej piwnicy … to … 
kopało sie również w ziemi na dworze … ta-
kóm ziemianke tak zwanom … […] ma takom 
ziemianke … jeszcze … wykopanom … samo-
dzielnie … […] na podwórku … naprawde 
… wchodzi sie dżrzwiczkami po stopińkach 
na … do … na dół … i tam stojóm wszyskie 
zapasy elegancko … […] w ziemi wykopana 
ale to jez ładnie zrobione … w środku … wy-

łożone deskami … (Dęby Szlacheckie); [R1:] 
wstawić [zsiadłe mleko na ser] albo w goron-
com wode albo gdzieś przy… na… [R2:] daw-
niej to były kuchnie wenglowe to na kuchni 
wenglowej to najlepiej sie jeszcze na wenglo-
wej kuchni ogrzało … [R1:] nie … najlepi we 
wodzie … [R2:] we wodzie? … [R1:] w garku 
wode zagotowoł i wstawił w goroncom wode 
to ci wtedy sie tak ładnie ogrzoło że … (Wi-
towo); no koce jak ktoź miał ale nie … to były 
tak … z materiału właśnie tak … z takigo … 
z takiego … ciężk… cienżkie takie było że … 
nie było tam … ze ślizgich nie było tego … 
tyko było to cienżkie okrycie … okrywało sie 
właśnie … to … ładnie do kantu zaścielone 
łóżko … i wtedy ono pienknie wyglondało … 
(Tarnówka); tej ziemi wierzch … był ładnie 
zebrany … w darń takóm darń … kawałki 
ziem… tej łonki … a … spodnia czeńść była 
… mieszana … i  to w  forme sie układało 
… suszyło … i to były takie … kwadraty … 
czworoko… czworoboki … i to sie suszyło i to 
był … torf … tylko to były odpowiednie … 
po… podłoża u łonk torfowych … nie wszeń-
dzie były te łonki torfowe … (Prucheniec); 
[Kowal] no to musiał kuć … odkuwać … na 
goronco wszysko ładnie odkuwać … […] pod 
konie … pod każdego konia była inna podko-
wa … nie? … […] nie hartowało sie … boby 
penkł … (Koło).

ładny – 1. ‘podobający się pod względem 
estetycznym’: no na łóżku … kładły sie kapy 
… czy tam kołdry … poduszki wyszywane 

Ł
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rozmaite tam były … a to lalka była na środ-
ku była ustawiono … no kiedyś tak było … 
serwetki jakieź ładne bo jak były tam cimne 
te … te te … kapy … nie … kapy nie nazy-
wali ino … [R2:] pokrycia … [R1:] pokrycia 
… o… okrycia pokrycia … (Grzegorzew); 
blaszane kuchnie były … szamotowe … póź-
nij dopiero to już lat… po latach … siedem-
dziesiontych … no to … były te grudziondz-
kie kuchnie blaszane ładne takie … tak … 
(Tarnówka); [Czy kogut ma takie same 
pióra jak kura?] [R1:] ładniejsze … [R2:] 
inne inne ładniejsze … (Felicjanów); [R1:] 
[kogut od kury różni się] grzebieniem i ogo-
nem … ogon mo taki ładny … [R2:] no i jaj 
nie niesie … (Felicjanów); [kogut] ma ład-
niejsze [pióra od kury] … (Koło); no to sie 
je [=naczynia] czyści tym płynym sie myje 
… czyści … ścirkóm wyciro i … sóm ładne 
… (Adamin); (Grabów); 2. ‘dobry, taki, jak 
trzeba, porządny’: masło sie wybirało a ma-
ślanka zostawaa… masło sie wybirało … 
były takie donice … przeważnie … i w tóm 
donice sie wybirało masło no i  sie wyję-
ło … czy … wodom … przepłukiwało żeby 
już tóm maślanke oddzielić żeby było czyste 
ładne masełko … (Witowo); i  te cegiełki 
[z torfu] zostały … te cegiełki potem tak … 
przy słoneczku ładnym … słońca to piekły 
wtedy nie tag jak dzisiaj … tylko skromne 
słońce mamy … bo pierw to było słońce … 
(Tarnówka); jag już było czuć że tag jak-
by tam jaki kamień był … to sie otwierało 
[kierzynkę] a tam już było zrobione masło 
… i sie wyjmowało to masło potem … wy… 
ładnie sie przepłukało we wodzie w garku … 
oddzieliło pienkne ładne żółte wychodziło 
masło … (Stary Budzisław); te te właśnie 
kurki rajskie … i koguciki rajskie … różni-
ły sie od takiego ptactwa … domowego tym 
że właśnie te jajeczka miały takie … zno-
siły bardzo małe … ale właśnie … były … 
były bardzo takie zdrowe … jajka … jajka 

ich były bardzo takie żółte … ciasta maka-
rony z tych jajek były bardzo takie właśnie 
… wychodziły bardzo takie ładne udane … 
(Koło); [Do wędzenia używana] brzezina 
była i … i z … tego … z takich … owoco-
wych dżrzewa … z … przeważnie z jabłon-
ki … […] różnice było … bo wtedy … był 
zapach taki inny … no bo … nie … nie … 
sosnowe … sosnowe też ale wiencej było 
takich … z owocowych lub brzeziny było 
… brzezina najładniejsza bo faktycznie … 
nieraz jag robimy tutaj ognisko … czy robi-
my w… tego … to też z brzeziny … (Rysi-
ny); i wlewało sie … to błoto [torfi ane] w… 
we forme … późnij tom forme podnosiło sie 
do góry …. i … po prostu … były takie … 
ładne wychodziły torfy … (Nowe Budki).

łagodny – ‘pozbawiony ostrych skład-
ników’: zupa jarzynowa … zupa ogórko-
wa … jes to zupa kwaskowa … kapuśniak 
też jes zupom kwaskowom … kalafiorowa 
jes bardzo dobra zupa jes to zupa … smag 
ma łagodny i słodkawy … (Grzegorzew); 
smaka [sera] … na … jak … zależy jak … 
mleko jest … bardzo skwaszone beńdzie … 
ser … kwaskowy … a ze słodkiego mleka … 
też sie robi sery … i beńdzie ser … słoczszy 
… smaczniejszy jes taki … łagodniejszy … 
no … mniej … mniej kwaśny … (Drzewce).

łata – 1. ‘materiał naszywany na dziurę 
w ubraniu’: najczeńściej sie je cerowało pod-
szywało sie od spodu łatki … podo[b]nego 
koloru … tak żeby nie było widać tej dziury 
… jeżeli dała sie zszyć ta dziura … to sie ją 
zszywało a jeżeli była duża … to sie podkła-
dało od spodu łaty i sie łatało … (Grzego-
rzew); łatka … łata no … (Adamin); [Co 
należało zrobić, jeżeli w ubraniu zrobiła się 
większa dziura?] no to już wtedy czszeba 
było łate przyszywać … (Barłogi); (Kłoda-
wa); (Rysiny); 2. ‘listwy, które poprzecznie 
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mocowano do krokwi, na których z kolei 
montowano pokrycie dachowe’: [R1:] kie-
dyś tylko z drewna budowali [stodoły] … 
[R2:] jeżeli chodzi o drewno no to … słupy 
… [R1:] słupy … stolec … [R2:] pionowe 
boczne … teroz co tam jeszczy? … późni już 
te krokwie … jeszcze pod tymi krokwiami 
były takie takie … słupki krótkie co … wcho-
dziły te … krokwie … późni łaty … no i po-
krycie dachowe … z czegoś tam … móg być 
eternik można było coź inne zależy co … no 
… papa może być … (Lubiny).

łatać – ‘naprawiać dziurawe ubranie, 
przyszywając łatę’: najczeńściej sie je cero-
wało podszywało sie od spodu łatki … po-
do[b]nego koloru … tak żeby nie było widać 
tej dziury … jeżeli dała sie zszyć ta dziura 
… to sie ją zszywało a jeżeli była duża … to 
sie podkładało od spodu łaty i sie łatało … 
(Grzegorzew).

łatka – zdr., ‘materiał naszywany na 
dziurę w ubraniu’: [w] winkszóm dziure to 
sie łatke wstawiało … i sie za…tego … za-
szyło … (Adamin); najczeńściej sie je cero-
wało podszywało sie od spodu łatki … po-
do[b]nego koloru … tak żeby nie było widać 
tej dziury … jeżeli dała sie zszyć ta dziura 
… to sie ją zszywało a jeżeli była duża … to 
sie podkładało od spodu łaty i sie łatało … 
(Grzegorzew).

ława – ‘podłużna deska opierająca się 
na nogach, służąca do siedzenia’: [O ma-
glowaniu] takiś była dużo ława długa … 
no i był wałek … na tyn wałek sie odzie… 
owijało pościel … i takia była … no nie wim 
… taka długa była z takim … wyrzynania-
mi … i  tym sie po tym wałku wałkowało 
… to sie wałkowało wszysko … (Barłogi); 
i w pokoju i w kuchni kojarzom mi sie przede 
wszystkim jakieś krede… znaczy … w kuch-

ni … w kuchni kredens na pewno był … stół 
krzesła … jakieś ławy też były … w jakiś sa-
lonach to też jakieś tam sekretarzyki toaletki 
no też też … też … w salonie zawsze stół … 
jakiś … jakieś takie no stoliki … do kawy czy 
do herbaty … (Koło).

ławka – ‘podłużna deska opierająca się 
na nogach, służąca do siedzenia’: no to taka 
ławka była zrobiona z jednej deski i … […] 
nóżki miało … tak … tak … i potem jak tego 
to nawet … były takie ławki porobione … 
i na tych ławkach potem było maglowanie 
pościeli … robione … to tak wiesz … było 
wykorzystywane i do maglowania pościeli 
… obrusów tego wszystkiego co takie proste 
tam tego no to … się maglowało na desce 
… i … jednocześnie siedziali … służyło do 
tego i do tego … (Tarnówka); w kuchni … 
kuchnia … no to były … w rogu stała kuch-
nia … obok … niej znowu … skrzynka na … 
torfe … obok znowu … miska … na stojak 
z miednicóm i … i woda … żeby było myć 
… naczynia … bo przecież zlewów nie było 
jak dzisiaj … na środku mieszkania stół … 
ławki … były … (Tarnówka).

łodyga, odyga – ‘część rośliny ponad 
ziemią, z której wyrastają liście’: pelasie to 
som kwiaty ogródkowe … pienknie kwitnom 
od wiosny … usadza sie je wiosnom i kwit-
nom do późnej jesieni … […] różne kolory 
majom … różowe białe czerwone … spusz-
czajonce kwiaty … o prostych odygach sto-
jonce … (Stary Budzisław).

łodyżka – zdr., ‘część rośliny ponad zie-
mią, z której wyrastają liście’: (Grabów).

łój – ‘tłuszcz z kaczki’: (Grzegorzew).

łóżeczko – ‘mebel służący dzieciom do 
spania i leżenia’: łóżeczko … […] albo ko-
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łyska … (Grzegorzew); [Małe dziecko spi] 
w łóżeczku albo w kołysce … (Koło); no to 
[małe dziecko] spało w kołyseczce a teraz 
no to w łóżeczku śpi … (Tarnówka); kołyska 
… no to jes wzorem znowu tak jag i doro-
słego łóżko … w głowie wyżej … troszeczke 
niżej w nóżkach … i też to korytko zrobione 
na sia… na ten sieńnik … materac właśnie 
… ze słomy czy ze siana … i z… były … na 
nóżkach to były znowu te … dwa bieguny 
… przy każ… na każdym tyłku były dwa 
biegu… po… pod każdym tyłkiem były dwa 
bieguny takie … zatego … tak że to … dziec-
ko jak … leżało … na tym sińniku … tam 
w tym łóżeczku … no to było możliwoś go 
… huśtania … a jednocześnie były przy … 
w tej kołysce … były po… takie … powbi-
jane po prostu gałeczki takie porobione … 
żeby było można za… przeciongnońć … od 
jednego … od jednej gałki do drugiej gałki 
po… z drugiej strony deseczki … żeby jom 
można przeciongnońć było jakóm taśme żeby 
to dziecko nie wypadło … nie wygrzebało 
sie … i tego … i ono jak było przymocowane 
no to … cienżkie życie miało … no bo ni sie 
nie ruszyło … nie … ruszy… nie wypadło … 
(Tarnówka).

łóżko – ‘mebel służący do spania lub le-
żenia’: łóżko? … rama … ram… no zależy 
tyż jakie łóżko teraz som różne budowle … 
ale ja bym to nazwaa że to jest rama lub ste-
laż … na to kładzie sie materac … no to jes 
… to jes chyba całość … (Koło); w łóżkach 
… kładło sie … sińnig a potym… sińnik było 
na…kładzione słómy … przeważnie żytnio 
… […] i nie prosto ino targano bo prostom 
to nie … […] nie ułożyłaź jak sie należy … 
i owsianke kładli tyż … do tegó … dwa razy 
do roku była wyjmo… te… […] wyjmowa-
no i świżo nakładz… kładziono … nie? … 
(Grzegorzew); ano to mówili i łóżko i wy-
rko i … (Grzegorzew); [R1:] no na łóżku 

… kładły sie kapy … czy tam kołdry … po-
duszki wyszywane rozmaite tam były … a to 
lalka była na środku była ustawiono … no 
kiedyś tak było … serwetki jakieź ładne bo 
jak były tam cimne te … te te … kapy … nie 
… kapy nie nazywali ino … [R2:] pokrycia 
… [R1:] pokrycia … o… okrycia pokrycia … 
(Grzegorzew); no … pościel to normalnie 
ścieliłaś łóżka na wirzku … a ubrania no 
to do szafy kładłaś … szafa wiszalno była 
i tam wiszoki … (Grzegorzew); no koce jak 
ktoź miał ale nie … to były tak … z mate-
riału właśnie tak … z takigo … z takiego 
… ciężk… cienżkie takie było że … nie było 
tam … ze ślizgich nie było tego … tyko było 
to cienżkie okrycie … okrywało sie właśnie 
… to … ładnie do kantu zaścielone łóż-
ko … i wtedy ono pienknie wyglondało … 
(Tarnówka); w kuchni … kuchnia … no to 
były … w rogu stała kuchnia … obok … niej 
znowu … skrzynka na … torfe … obok zno-
wu … miska … na stojak z miednicóm i … 
i woda … żeby było myć … naczynia … bo 
przecież zlewów nie było jak dzisiaj … na 
środku mieszkania stół … ławki … były … 
czy czy … taborety były … i … no i … jak 
tego no to na pewno jedno łóżko sie jak … 
jak sie tam zmieściło … i coś tego … i jakiś 
kredens taki … za szybkóm troszeczke był 
taką za… no trochę tag ozdobione troche tag 
jakoś … no i … to … nie było … nie było … 
nie było tyle … poczszeba naczyń … nie … 
bo sie mówi … zjedli z głembokiego … zupy 
… zjedli z głembokiego … […] drugie danie 
też i … i nawet widelca nieraz niepoczsze-
bowali używać bo … (Tarnówka); no to na 
łóżku [można spać] … na łóżko wersali no 
… tam teraz no to … no pierw było łóżko … 
i … i sieńnik … który napchany było słomóm 
sianym … no … żytniom słomom … bo … na 
pszennej sie przecież nie śpi … bo w pszen… 
pszenica to jako … jest … opłatek … wienc 
… robiony wienc … nie tego … no a tak że … 
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żytnia … słoma … no i siano to tak … to ta-
kie sieńniki były napychane … no i wtedy na 
tych sieńnikach sie … spało … (Tarnówka); 
wersalki kanapy to tak … bo sobie ludzie … 
no … no … w dzisiejszej modzie … no … 
a kiedyś to ty… były tylko … tylko i wyłoncz-
nie łóżka wypchane słom… materacem … 
y… z sieńnikiem … (Tarnówka); poduszecz-
ki … to jasieczki małe były na dekoracje … 
na łóżku … (Dzierawy).

łupina – ‘skórka ziemniaka lub innych 
warzyw i owoców’: łupiny no takie … co 
sie ostruguje zimniaki no … (Borki); [R1:] 
łupinki … [R2:] łupina … [R1:] obierka 
… (Grzegorzew); obierki łupiny obierki … 
(Koło); to koryto sie nazywało do świń … 
a kiedyś to sie ziemniaki … ospe i wodom … 
a w tej chwili to jes gotowa … pasze i wode 
… […] i łupiny tak … a teraz no to pasze 
… i wode sie leje … nie? … (Rysiny); łupiny 
obierki … (Bogusławice); łupiny albo obier-
ki … (Dęby Szlacheckie); ��26.

łupinka – ‘skórka ziemniaka lub innych 
warzyw i owoców’: [R1:] łupinki … [R2:] 
łupina … [R1:] obierka … (Grzegorzew); to 
w łupinkach sóm ziemniaki … łupinki ma-
jóm to nieobierane sóm … (Borki).

łyżka – ‘jeden ze sztućców, służący do 
nabierania płynów’: z kwaśnego mleka to 
zbierali łyżkom juz bo sie lepiej oddzielała 

nawet … bo z kwaśnego juz nie szło oddzie-
lić … inaczej tylko łyżkóm … czy waz… wa-
zówkóm … (Witowo); ja gotuje rosół z kur-
czaka … czyli najważniejsze tak … woda 
… woda … zimna woda … nastempnie … 
nastem… nastempnie wkładam pokrojone-
go umytego kurczaka … i na wolnym ogniu 
sobie go gotuje … jag już właśnie doj… doj-
dziemy do tego momentu gdzie mamy te bu-
rzyny czy szumowiny zbieramy to … ja to 
zbieram łyżkom albo jakomś takom łyż… som 
takie specjalne łyżki cedzakowe … (Koło); 
śmietana jes żółta … i jak sie włoży mleko 
naleje sie do garka włoży sie do … na przy-
kład do zamrażalki … śmietana sie wybija 
na wierzk … i wtedy … można albo łyżkom 
… albo takom wazóweczkom zebrać do gar-
nuszka … i od razu widać śmietana żółta 
a mleko poc spodym zostaje białe … (Stary 
Budzisław); a kluski normalne … sie krojo-
ne do ni[j] [=czarniny] podaje … a jóm sie 
zaklepuje … tom krwiom … i w to … wody 
sie leje do ty krwi mónki kładzie sie łyżke 
… i sie zaklepuje … i wychodzi czarnina … 
z ty krwi … (Adamin); na wszystkie naczy-
nia? … […] no to serwiz obiadowy … ser-
wis podwieczorkowy … bo jeszcze jes przed 
obiadym … po obiedzie a przed kolacjóm 
jeszcze podwieczoreg jes … no to takie ser-
wisy talerze som szklanki do picia … takie 
… napoju czy herbaty … stołowizna to som 
tam łyżki widelce takie uo … to jes wszystko 
do jedzynia … (Barłogi).
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macać – ‘dotykając, sprawdzać, czy kura 
będzie znosić jajka’: dawniej macało sie 
kury … no żeby sprawdzidź ile kur codzień-
nie niesie jaj … w obecnych czasach … nie 
maca sie kur … ile jajeg jest … w koszach 
… gdzie kury znoszom … tyle sie przynosi … 
(Stary Budzisław); [Jak sprawdzić, że kura 
będzie miała jajko] maca jom po prostu … 
(Koło); to sie maca … pozywali tego tego … 
w tej chwili nie … a kiedyś to … macanie ile 
kur zniesie jajek żeby nie pogubiły … nie? … 
(Rysiny); (Babiak).

macanie – ‘sprawdzanie, czy kura będzie 
znosić jajka’: to sie maca … pozywali tego 
tego … w tej chwili nie … a kiedyś to … ma-
canie ile kur zniesie jajek żeby nie pogubiły 
… nie? … (Rysiny).

machać – ‘wykonywać czymś szybkie, 
wahadłowe ruchy’: [Jak odgania się kacz-
ki?] no to sie macho rencami … (Barłogi).

maciejka – ‘silnie pachnąca ozdobna 
roślina o niewielkich, liliowych kwiatach’: 
jakie kwiaty rosły w ogrodzie? … za moich 
lat dziecie… dziecinnych … dzieciencych 
… no to były na pewno piwonie … u mojej 
babci … jednej drugiej … to były szarotki … 
to były konwalie jakieś przebiśniegi tulipa-
ny … to były właśnie … paprocie leśne … to 
były … ogrodowe … ogrodowe te … powiedz 
… powiedz … te co na … chryzantemy … 
róże … maciejka … co jeszcze? … co jeszcze 
rosło? … żonkile … (Koło).

macocha – ‘niska roślina ozdobna 
z kwiatami o pięciu płatkach występująca 
w wielu kolorach, najczęściej wykorzysty-
wana do obsadzania rabat czy skrzynek 
balkonowych; bratek’: [W domu hodowa-
no] paprocie … macochy … pelargonie … 
(Babiak); (Grabów); ��5.

magiel – ‘urządzenie służące do wygła-
dzania wypranej pościeli’: [Jak wyglądała 
maglownica?] wałek … taki … no i zrobio-
ny taki był drugi jak by to pozywajonc … 
nie? … doś szerokie taki … takie były … na-
ciente … takie … jakby to zemby były … i to 
sie przesuwało tym wałkiem … w te i z po-
wrotem … i to taki magiel był … (Rysiny).

maglować – przemaglować – ‘uży-
wać magla do wygładzania pościeli’: jeżeli 
dobrze pamientam to maglownica … mia-
ła dwa takie … jak gdyby dwie okrongłe … 
bel… rolki … i wkładało sie … brzeg pościeli 
… czy prześciradła … miendzy te rolki … 
i kreńciło sie … korbkom … i z jednej stro-
ny sie wkładało … tom pościel … a z drugiej 
strony ona już wychodziła przemaglowana 
gładka … (Grzegorzew); maglowano jom 
[=pościel] … (Grzegorzew); no sie praso-
wało maglowało [pościel] … no … jedyn 
maglował drugi … prasowoł … no … jak 
kogo stać było … (Adamin); no maglowało 
sie … no ta[k] jak ci mówie … uowijało sie 
na taki … na taki wałek i sie o tak robiło … 
tym … i sie magłowało … pościel … (Ada-

M
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min); no maglownica … okrongły był wa-
łek był … i … i takie w zombki tako była ta 
deska … i sie tak maglowało … (Adamin); 
a to to już była maglownic[a] … renczna … 
a moja mama to miaa takom rencznom … 
wałek taki był … zawijało sie … dajmy tak 
… tom pościel … i taka była druga … taki 
… rzeźbione coź i to tak … maglowało sie 
… […] ż dżrzewa to było robione … (Rysi-
ny); no to taka ławka była zrobiona z jednej 
deski i … […] nóżki miało … tak … tak … 
i potem jak tego to nawet … były takie ławki 
porobione … i na tych ławkach potem było 
maglowanie pościeli … robione … to tak 
wiesz … było wykorzystywane i do maglo-
wania pościeli … obrusów tego wszystkiego 
co takie proste tam tego no to … się maglo-
wało na desce … i … jednocześnie siedziali 
… służyło do tego i do tego … (Tarnówka).

maglowanie – ‘wygładzanie wypranej 
pościeli specjalnym urządzeniem’: no to 
taka ławka była zrobiona z jednej deski i … 
[…] nóżki miało … tak … tak … i potem jak 
tego to nawet … były takie ławki porobione 
… i na tych ławkach potem było maglowa-
nie pościeli … robione … to tak wiesz … było 
wykorzystywane i do maglowania pościeli 
… obrusów tego wszystkiego co takie proste 
tam tego no to … się maglowało na desce … 
i … jednocześnie siedziali … służyło do tego 
i do tego … (Tarnówka); (Barłogi).

maglownica – ‘urządzenie służące do 
wygładzania wypranej pościeli’: no ma-
glownica … okrongły był wałek był … i … 
i takie w zombki tako była ta deska … i sie 
tak maglowało … (Adamin); jeżeli dobrze 
pamientam to maglownica … miała dwa ta-
kie … jak gdyby dwie okrongłe … bel… rol-
ki … i wkładało sie … brzeg pościeli … czy 
prześciradła … miendzy te rolki … i kreńciło 
sie … korbkom … i z jednej strony sie wkła-

dało … tom pościel … a z drugiej strony ona 
już wychodziła przemaglowana gładka … 
(Grzegorzew); a to to już była maglowni-
c[a] … renczna … a moja mama to miaa 
takom rencznom … wałek taki był … zawi-
jało sie … dajmy tak … tom pościel … i taka 
była druga … taki … rzeźbione coź i to tak 
… maglowało sie … […] ż dżrzewa to było 
robione … (Rysiny); [Jak wyglądała ma-
glownica?] wałek … taki … no i zrobiony 
taki był drugi jak by to pozywajonc … nie? 
… doś szerokie taki … takie były … nacien-

te … takie … jakby to zemby były … i to sie 
przesuwało tym wałkiem … w te i z powro-
tem … i to taki magiel był … (Rysiny).

majeranka – ‘przyprawa o  intensyw-
nym zapachu powstała z suszonych, cię-
tych łodyżek i  liści (szaro omszonych) 
rośliny o tej samej nazwie’: a salsesón to 
robi sie w inny sposób … […] przyprawia 
sie pieprzem majerankom wymiesza sie … 
i nabija sie albo w długie fl aki … albo sie 
nabija w taki … właśnie ten tobół co nazy-
wana jes żołondek … tak … w ten żołondek 
… i wtedy … go sie zaszyje … no i kładzie 
sie do wody go sie gotuje … po ugotowaniu 
ciepły wyjmuje sie … pozostawia sie do wy-
studnieńcia … a potem … go go sie kroi … 
jest z takóm galaretóm bo to mienso wypuści 
takóm galarete w środku … i to właśnie tak 
jes wychodzi salseson … (Stary Budzisław).

majtki – ‘część bielizny okrywająca bio-
dra, zakładana przez nogi’: [Części ubra-
nia] to sóm reformy sóm … podkoszulka jes 
… stanig jak do kobiety … wszysko jes ciepłe 
… podkoszulek … majtki … bo możno po-
wiedzidź i majtki tyż … bo tak sie wyrażo 
… nie? … i czszea ubradź rajstopy … czy 
jakieś spodnie bo tera to kobity chodzóm 
w spodniamy … nie? … wincy … to sie tak 
czszea ubradź i … i rajstopy przeci na nogi 
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założyć … i co? … i ocieplanie … i swed ja-
kiź jeszcze na siebie czy jakómś bluzke … nó 
wszysko … (Borki); (Dęby Szlacheckie).

makaron – ‘produkt żywnościowy o róż-
nym kształcie wytwarzany z mąki, wody 
i jajek, dodawany np. do zup i sosów’: no 
zupa jagodowa … no czym sie tego? … tak 
samo jagody … sie rzucało do wody … osło-
dziło sie troche … lekko sie osłodziło … i sie 
też zaprawiało … ale nigdy nie śmietanom 
… tylko mleko i … i monka … i tym sie … 
i to sie jadło z kluskami takimi … no ma-
karonem pozywajonc … kiedyś to … klu-
ski były wszyskie … teraz jez makaron … 
zupa… wszyskie te jarzynowe zu… zupy czy 
tam owocowe … to sie wszysko zaprawiało 
mlekim … i monkom … no bo … poza tym 
… tym no czym można było? … o! jedynie 
zasmażke sie robiło do kapuśniaku … o! 
… no to wtedy tłusz … i sie zasmażało … 
monke … (Rysiny); wszelkie ptactwo … były 
to indyki … były to geńsi kaczki … kury … 
kurki rajskie … to były takie małe … małe 
kurki … ozdobne … z takimi … pienknym … 
kolorowym upierzeniem … podobnym do … 
przypominajoncym dzikie bażanty … dzikie 
ptactwo leśne … one były … bardzo takie 
właśnie … one bardzo dużo znosiły jajek 
… te te właśnie kurki rajskie … i koguciki 
rajskie … różniły sie od takiego ptactwa … 
domowego tym że właśnie te jajeczka miały 
takie … znosiły bardzo małe … ale właśnie 
… były … były bardzo takie zdrowe … jajka 
… jajka ich były bardzo takie żółte … cia-
sta makarony z tych jajek były bardzo takie 
właśnie … wychodziły bardzo takie ładne 
udane … (Koło).

makiełka – ‘bułka posypana makiem 
przed wypieczeniem’: [Mały chlebek 
z resztek ciasta] bułeczka … albo kukieł-
ka … albo placuszek … albo makiełka jag 

mama jeszcze posypywała miał… makim 
żeby były lepsze … (Dęby Szlacheckie).

malina – ‘krzew o drobnych, różowo-
czerwonych owocach; też: owoc tej rośli-
ny’: (Babiak); [Na święty Jan … dzban] 
[R1:] malin … [R2:] malin … nie … jagód 
… [R1:] jagód … pełen dzban … tak? … 
(Koło); [Owoce leśne] no to som takie … 
maliny poziomki … czarne jagody … bo-
rówki … (Rzuchów).

malutki – ‘bardzo mały’: stare ziemnia-
ki sie struże … struże lub obiera … młode 
… no to … no to raczej sie tak skrobie bo 
… bo majom tom skórke takom malutkom … 
(Koło); no ja bym przykryła [dziecko w ko-
łysce] takom malutkom kołderkom … (Koło); 
no kurcze to malutkie które wyjdzie z jajka 
… i wtedy to takie takie piskle jes … a kur-
czak … no to już taki … duży który można 
go z… zużyć na … przetwórnie miensa do … 
gotowania … (Stary Budzisław).

mały – ‘będący niewielkich rozmiarów’: 
kurki rajskie … to były takie małe … małe 
kurki … ozdobne … (Koło); małe świni no 
to prosiak … (Koło); to taka … mała czeńź 
metalowa … która miała oszczsze i  tym 
oszczszeym była wbijana w pieniek … i na 
tej babce ustawiano kosisko żeby młotkiem 
klepać … (Nowe Budki); [Kierzynka jest] 
taka jak … jak mała beczuszka (Witowo); 
poduszeczki … to jasieczki małe były na de-
koracje … na łóżku … (Dzierawy); [Po wy-
jęciu z kopca ziemniaki] sortuje sie … [R2:] 
sortuje … na mnijsze duże małe … [R1:] 
abo sóm te … sadzeniaki … (Grzegorzew); 
perliczka takie ma upierzynie pstre nieduża 
… mniejsza od kury … bardzo żywa … fru-
kajonca … bardzo wysoko fruka po dachach 
… gdzie … po dżrzewach … piszczy bardzo 
taka złośliwa jes perliczka … (Stary Budzi-
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sław); przecie one [prosięta] same przycho-
dzom … zresztom małe ś… te … to one przy 
matce … som … (Koło); no jom [kurę] zabić 
… oprawić … obskubać … nie? … w wo-
dzie goróncej … no i wypaproszyć … […] 
opalić … tak … te te … jeszcze sóm takie … 
małe te piórka niewyrośninte … […] pypcie 
… tak … (Rysiny); kasze żeby ugotować … 
no to … potrzebna jes woda … i sie sypie 
albo … wsypie sie bezpośrednio … kasze do 
wody … albo wkłada sie tak jak teraz jest 
… w  torebkach takich małych … torebke 
z kaszom do … do wody żeby sie ugotowaa 
… (Bogusławice); małe kupki [gnoju] póź-
ni sie rozrzucało widłamy … równo na całe 
pole … (Dąbrowa); gumowiec kupił sobie … 
z gumowymi kołami … były takie koła ba-
lonowe no to … też takie mniejsze koła … 
balonówki to były … balonówki sie nazywoł 
taki … (Goszczędza); [R1:] [W maneżu] 
no było koło e… były koła zymbate po pro-
stu i … i napyndzany … i za póm… wałym 
przenoszony na młockarnie … [R2:] duże 
koło napyndzało małe … poprzez zymbat-
ki skośne … (Police Średnie); no kipa była 
winkszo … koszyk był mniejszy … (Police 
Średnie).

marchew – ‘warzywo o  pomarańczo-
wym, podłużnym, jadalnym korzeniu’: 
to była z marchewkóm … kapusta na zime 
ubijano była … i troche soli … i z różnymy 
… i ludzie … i listki sie rzucało takie te za-
pachowe … niektórzy to z marchwióm sie 
tarło marchew i sie wsypywało … i naet bu-
raki cukrowe kładli do kiszynio tyż to były 
bardzo dobre kiedyś kapusta … […] jak sie 
nazywała kapusta? … kwaszono kapusta sie 
nazywaa … (Borki); to było masło … masło 
… no takie … zaprawiane … sokiem z mar-
chwi … kiedyś tak … robili … jak było ma-
sło blade … ak… a wiency ludzie chcieli żeby 
było … no żółte żeby tego … kolor poprawić 

… masło … to … wyciskali sok z marchwi 
… […] z marchwi tylko … bo inne no to sie 
nie nadaje … (Drzewce); [R1:] niektórzy 
… marchew przeważnie dokłodali [do ma-
sła] … żeby było żółte … [R2:] no … mar-
chewke … albo było … był taki barwniczek 
też … [R1:] nie nie nie wim … ale właśnie 
mówili że sok z marchwi jak bo … bo nie 
z każdego mleka sie robiło żółte masło … 
[R2:] tak tak … [R1:] a jak … a żółte ma-
sło było pokupniejsze … [R2:] pokupniejsze 
… miało lepszy po… [R1:] popyt … (Wi-
towo); [Na rosół] no to … w ugotowanom 
wode … wrzucamy mięso … no spora iloź 
miensa żeby to było … smakiem … solimy 
… dodajemy … wszyskie warzywa … mar-
chew pietruszka … marchwi nie za dużo bo 
beńdzie słodki … i różowy … ale pietrusz-
ka seler por … liść laurowy ziele angielskie 
… czosnek … ze dwa zómbki czosku … no 
i osoli sie … i sie gotuje … (Tarnówka); od 
oprzóntania krów [zależał smak sera] … 
jak tyż krowa dostała dobrom zielonke czy 
zimniaki czy marchew czy … czy buraczki 
nawet czy liście kapusty czy … kończyne 
żarła na… na trawa taka kończyna zielona 
… to naprawde było smaczne czy dobre sia-
no wysuszone … (Stary Budzisław); [Jakie 
warzywa można przechowywać na zimę?] 
marchew pietruszke … buraki … ziemniaki 
… (Bogusławice); marchew … na grzond-
kach zasiewano … marchew pietruszke … 
buraczki … rzodkiewke sałate … ziemniaki 
… (Dąbie); [Warzywa przechowywane na 
zimę] pietruszka marchew … seler … zim-
niaki … kapusta … (Powiercie); no właści-
wie warzywa to wszystkie [przechowywano 
przez zimę] … owoce może nie wszystkie … 
chociaż też teraz można w słoiki truskawki 
które som sezonowe na przykład ale warzy-
wa … wszyskie korzeniowe czyli pietruszke 
marchew … seler … por … chociaż por jez 
mniej odporny nie wim czy ci tam do koń-
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ca … w tych warunkach wiejskich by prze-
czszymał … kapuste … ziemniaki … no 
te podstawowe … no i te właśnie kiszonki 
wszyskie … (Dęby Szlacheckie); no przede 
wszystkim [uprawiano] … ziemniaki kapu-
ste … ogórki bo to było na zime konieczne 
… wszyscy mieli … no i na pewno … te te … 
marchew pietruszke … o! groch jeszcze był 
… wszystkie odmiany … pamintam że był … 
i fasola i groch zielony … i taki ten gruby 
bób czy jak sie tam to nazywa … dynie … 
natomias nie było na pewno tych … takich 
jak dzisiaj tam tych kabaczków wszyskich 
… rzodkiewki też nie pamientam żeby u nas 
była … nawet chyba nie wim czy sałaty … 
sioliśmy … raczej takie … z dawnych cza-
sów … tradycyjne … (Dęby Szlacheckie); to 
czarnina … […] sie wygotuje minso … jes to 
rosół … kładzie sie bardzo dużo … warzyw 
… marchew pietruszke seler pore … jak sie 
to ugotuje … i jak … krew jes to spuszczane 
z kaczki … troche octu sie dolewa … i wode 
sie wlewa … i te… monki … i to sie … tom 
czarnine zaprawia … i sie je wiencej z ziem-
niakami … kiedyś to były … przecierane 
kluski … przecirane a w tej chwili sie mówi 
… ziemniaczane … a kiedyś przycirane … 
bo … […] tak … przecierane te kluski były 
… (Rysiny); [Najczęściej uprawiane warzy-
wa] marchew … pietruszka … buraczek … 
fasola … bober … (Goszczędza); o! najczeń-
ściej to […] warzywa wiadomo … tak … 
ta… co ja robie … cebula koper … sałata … 
buraczki … marchew pietrucha … seler por 
… (Police Średnie); [Najczęściej uprawiane 
warzywa] [R1:] marchew pietruszka selera 
pora … [R2:] pomidor ogórek … (Koło).

marchewka – zdr., ‘warzywo o poma-
rańczowym, podłużnym, jadalnym korze-
niu’: [R1:] niektórzy … marchew przeważ-
nie dokłodali [do masła] … żeby było żółte 
… [R2:] no … marchewke … albo było … 

był taki barwniczek też … [R1:] nie nie nie 
wim … ale właśnie mówili że sok z marchwi 
jak bo … bo nie z każdego mleka sie robiło 
żółte masło … [R2:] tak tak … [R1:] a jak 
… a żółte masło było pokupniejsze … [R2:] 
pokupniejsze … miało lepszy po… [R1:] po-
pyt … (Witowo); z ogórkowom [zupą] jest 
w ten sposób że też … czyli już mam … jes 
to … doszłam do momentu wywaru … biore 
ogórki kiszone … ścieram je na tartce … i też 
jeszcze dodaje też jeszcze dodaje startom na 
tartce … marchewke … i … ważne jes to że 
najpierw marchewka … musi być włożona 
… nastempnie ogórki bo jeżeli by było od-
wrotnie to ta marchewka cały czas by była 
twar… jak włoże te składniki i nastempnie 
też zaklepuje to śmietanóm … i praktycznie 
to już jes wszystko … (Koło); to była z mar-
chewkóm … kapusta na zime ubijano była 
… i  troche soli … i z różnymy … i  ludzie 
… i listki sie rzucało takie te zapachowe … 
niektórzy to z marchwióm sie tarło marchew 
i  sie wsypywało … i naet buraki cukrowe 
kładli do kiszynio tyż to były bardzo dobre 
kiedyś kapusta … […] jak sie nazywała ka-
pusta? … kwaszono kapusta sie nazywaa … 
(Borki).

margaryna – ‘tłuszcz spożywczy wy-
twarzany z olejów roślinnych, mający kon-
systencję masła’: a kruszonka to jes … i … 
jak sie na przykład weźnie dwadzieścia deko 
… tłuszczu … czy to margaryny czy to smal-
cu … to czszeba wziońś tak samo dwajścia 
deko cukru … i potym dwajścia deko monki 
… i to … ten … margaryne złonczyć z tym 
cukrem … tak zgnieś … i tom monke potem 
… nie ugniatadź na takóm kule … tylko mie-
dzy palcami tak kruszyć … i wtedy wyjdzie 
taki … takie … takie kuleczki wyjdom … i to 
sie nazywa kruszanka … do tego można 
dać zapach na przykład cukier wanieliowy 
czy jaki odrobinke olejku to wtedy jez lep-
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szy zapach … posypadź na ciasto … (Stary 
Budzisław).

masa – ‘bezkształtna substancja’: praska … 
[…] ma dziureczki taka … blaszka z dziu-
reczkami … i dwie ronczki jak sie ściśnie … to 
… masa … to ziemniak po prostu … wyciska 
sie przez te dziureczki … (Dęby Szlacheckie).

masełko – pieszcz., ‘tłuszcz otrzymy-
wany prze ubijanie śmietany zebranej 
z mleka’: masło sie wybirało a maślanka 
zostawaa… masło sie wybirało … były takie 
donice … przeważnie … i w tóm donice sie 
wybirało masło no i sie wyjęło … czy … wo-
dom … przepłukiwało żeby już tóm maślanke 
oddzielić żeby było czyste ładne masełko … 
(Witowo); no kiedyź robiono masło w ta-
kich specjalnych kierzynkach … albo z… 
niek… jak ktoź nie miał to w b… w butlach 
dużych i … tak sie … czea było poruszać … 
tymi butlami żeby sie to w końcu no to ma… 
masełko … wydzieliło z  tej śmietany … 
(Drzewce); taki jest … jak gdyby tłuczek … 
na takim kołeczku … na takim dronżku … 
i tak czszeba czszepać … nie? … i to maseł-
ko sie z ty śmietany zrobi … (Drzewce); no 
można … przecedzić [grudki masła z ma-
ślanki] przez … jak sito czy jakiś durszlak 
… i to masełko zużyć … (Drzewce); jeden 
liź od chrzanu umyty przykryty a drugi oc 
spodu położony i tam masełko na tym … 
chrzanie … liś taki zielony ładny … (Stary 
Budzisław).

masielnica – ‘naczynie, w którym prze-
chowywano masło’: (Drzewce).

masielniczka – ‘naczynie, w którym 
podawano masło na stół’: (Drzewce); (Wi-
towo).

masło – ‘tłuszcz otrzymywany prze ubi-
janie śmietany zebranej z mleka’: kierzynka 

była do robienia masła … dziś sie nie robi 
tego masła … a dawniej to było … okrongła 
taka drewniana beczułka … w tej beczułce 
był … kij okrongły taki jak do szczotek za-
miatania … i na dole była ta taka klapeczka 
na krzyża przybite … i i … wkładało sie to 
a potem nasadzało sie taki … takom nasad-
ke na … na te … beczułke … i tym kijem 
unosiło sie od góry do dołu … a ta śmietana 
tam bełtała w tej … w tej beczułce … i wtedy 
był … jag już było czuć że tag jakby tam jaki 
kamień był … to sie otwierało a tam już było 
zrobione masło … i sie wyjmowało to ma-
sło potem … wy… ładnie sie przepłukało we 
wodzie w garku … oddzieliło pienkne ładne 
żółte wychodziło masło … (Stary Budzi-
sław); a! to masło robione na takóm osełke 
… tak … tak … taka … robiono tak … jak 
było wyglonda…ło jakby półksienżyc take … 
takie takie coś z takóm oto… to robiono oseł-
ke … jeszcze kiedyś dawniej dawniej to tam 
babcie prababcie robiły … na liściu chrzanu 
… kładły takóm osełke kładły do koszyczka 
… i szły do miasta … i te osełki miały po-
układane w koszyczku … takim ładnym w… 
białym jak kiedyś były takie koszyczki … nie 
takie od zbierania ziemniaków … i ludzie 
w mieście kupowali takie osełki … dawniej 
nie był tak torebek foliowych jak teraz tyko 
… na liściu … jeden liź od chrzanu umyty 
przykryty a drugi oc spodu położony i tam 
masełko na tym … chrzanie … liś taki zie-
lony ładny … (Stary Budzisław); zapasy na 
zime? … no winc można czeńść … zapasów 
zrobić w słoikach … a czeńś … bez przerobie-
nia i wtedy trzeba je … zabezpieczyć przed 
wysychaniem … pleśnieniem … no to czsze-
ba czszymać w odpowiednich warunkach 
czyli w jakichś … chłodnym pomieszczeniu 
i za dawnych czasów to były tak zwane … 
piwnice … albo specjalne budynki nieogrze-
wane … na … niemajonce podłogi … żeby 
produkty zimniaki marchew pietruszka te 
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wszyskie korzeniowe takie … buraczki czer-
wone … zeby to wszysko przeleżało do wio-
sny do tak zwanego jeszcze przez cały przed-
nówek aż sie urodzom nastempne … (Dęby 
Szlacheckie); ze śmietany robimy masło … 
[…] no ze śmietany słodkiej … (Drzewce); 
no kiedyź robiono masło w takich specjal-
nych kierzynkach … albo z… niek… jak 
ktoź nie miał to w b… w butlach dużych i … 
tak sie … czea było poruszać … tymi butla-
mi żeby sie to w końcu no to ma… masełko 
… wydzieliło z tej śmietany … (Drzewce); 
osełka masła … (Drzewce); to było masło 
… masło … no takie … zaprawiane … so-
kiem z marchwi … kiedyś tak … robili … 
jak było masło blade … ak… a wiency lu-
dzie chcieli żeby było … no żółte żeby tego … 
kolor poprawić … masło … to … wyciskali 
sok z marchwi … […] z marchwi tylko … 
bo inne no to sie nie nadaje … (Drzewce); 
masło na słońcu sie zjełczeje … (Drzewce); 
[R1:] [Kierzynka jest] taka jak … jak mała 
beczuszka … i miała jeszcze taki … [R2:] 
z drewna ta… z takich klepek dżewianych 
… […] i  taka taka … jak kanka … [R1:] 
stożkowata … […] taka bardziej stożkowa-
ta … i tu miała … […] [R1:] w środku taki 
ubijok … [R2:] tłuczek sie nazywoł … […] 
i sie … wlało śmietane do te… do ty beczułki 
i tym tłuczkim sie tak długo po… czszepało 
że aż sie zrobiło masło … (Witowo); masło 
sie wybirało a maślanka zostawaa… masło 
sie wybirało … były takie donice … prze-
ważnie … i w tóm donice sie wybirało masło 
no i sie wyjęło … czy … wodom … przepłu-
kiwało żeby już tóm maślanke oddzielić żeby 
było czyste ładne masełko … (Witowo); 
u nas do kaszy sie dokłada … troche ma-
sła … (Dąbie); [R1:] osełka … […] no tak 
gdzieś … [R2:] no takie małe kostki masła 
… [R1:] koski masła i to robili … wisz … 
w te … tam .. w takie … kopystkóm jak wy-
robiali to robili takie … ładne cynteczki zaś 

to uowijali … [R3:] dwudziestopińciodeka… 
dekowe porcje to sóm … [R1:] ćwiartki … 
[R2:] w gaze owijali … [R1:] w gaze czy tam 
… [R2:] pergamin … (Felicjanów); o! … 
masło … już teroz … to nie … to zrobili ze 
śmietany … taka była kierzynka … i sie ro-
biło tłuczkiem … tłuczkiem długo długo aż 
sie zrobiło masło … (Rzuchów); gomółka no 
to tag mówiom … rodzaj masła i … i kształt 
… masła … no gomółka czy … czy osełka … 
(Rzuchów); na śniadanie sie [je] … kiedyś 
czy teraz? … kiedyś to sie zupy … zupe … 
to tam żurek … albo zalewajke … albo po-
lewke … bo na podobiadek … no to wiyncy 
te kanapki sie … z masłem czy z serem czy 
z dżemem sie jadło … ni? … (Rysiny).

maślanka – ‘ciecz pozostająca w naczy-
niu po zrobieniu masła’: masło sie wybirało 
a maślanka zostawaa… masło sie wybira-
ło … były takie donice … przeważnie … 
i w tóm donice sie wybirało masło no i sie 
wyjęło … czy … wodom … przepłukiwało 
żeby już tóm maślanke oddzielić żeby było 
czyste ładne masełko … (Witowo); ma-
ślanka to jes właśnie … od … to mleko od-
dzielone od masła … (Stary Budzisław); no 
drożdże i zakis sie dawało … w barsz tak sie 
nazywało … sie kisiło i sie dawało i z droż-
dżami sie … mieszało i … i sie zagniatało 
… i soliło sie … i takie były no … były ta… 
chlebek sie … nieraz to i sie dawało tyż inne 
… różnie i na mleku … sie i na na … ma-
ślance sie robiło chlebek tyż … no różnie … 
(Borki); (Drzewce).

materac – ‘rodzaj worka wypełnionego 
gąbką, sprężynami itp., który układało się 
na łóżku’: łóżko? … rama … ram… no za-
leży tyż jakie łóżko teraz som różne budowle 
… ale ja bym to nazwaa że to jest rama lub 
stelaż … na to kładzie sie materac … no to 
jes … to jes chyba całość … (Koło); [Łóż-
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ko to] dwa tyłki … jeden wysoki w głowie 
… niższy w nogach … […] no i połonczone 
deski … i … deskami dwoma … no i … i … 
deski w środku jeszcze były żeby to … sie… 
[…] wzmocnić konstrukcje no i żeby sie ten 
materac … cały czszymał … sieńnik … (Tar-
nówka); wersalki kanapy to tak … bo sobie 
ludzie … no … no … w dzisiejszej modzie 
… no … a kiedyś to ty… były tylko … tylko 
i wyłoncznie łóżka wypchane słom… mate-
racem … y… z sieńnikiem … (Tarnówka); 
kołyska … no to jes wzorem znowu tak jag 
i dorosłego łóżko … w głowie wyżej … tro-
szeczke niżej w nóżkach … i też to korytko 
zrobione na sia… na ten sieńnik … materac 
właśnie … ze słomy czy ze siana … i z… były 
… na nóżkach to były znowu te … dwa bie-
guny … przy każ… na każdym tyłku były 
dwa biegu… po… pod każdym tyłkiem były 
dwa bieguny takie … zatego … tak że to … 
dziecko jak … leżało … na tym sińniku … 
tam w tym łóżeczku … no to było możliwoś 
go … huśtania … a jednocześnie były przy 
.. w tej kołysce … były po… takie … powbi-
jane po prostu gałeczki takie porobione … 
żeby było można za… przeciongnońć … od 
jednego … od jednej gałki do drugiej gałki 
po… z drugiej strony deseczki … żeby jom 
można przeciongnońć było jakóm taśme żeby 
to dziecko nie wypadło … nie wygrzebało 
sie … i tego … i ono jak było przymocowane 
no to … cienżkie życie miało … no bo ni sie 
nie ruszyło … nie … ruszy… nie wypadło … 
(Tarnówka).

materiał – 1. ‘tkanina’: [Żeby ser miał 
określony kształt] no czszeba … uszyć … 
z materiału … najlepiej lnianego … w kształ-
cie … w  kształcie serca taki woreczek … 
(Drzewce); mojda … […] to było … ma-
teriał … w  … cukier sypałaź w  materiał 
zawionzane było i kładłaś do buzi i jak ssoł 
[dzieciak] … bo słodkie było i spokojny był 

… no … to mojda to nazywali … (Grzego-
rzew); no koce jak ktoź miał ale nie … to były 
tak … z materiału właśnie tak … z takigo … 
z takiego … ciężk… cienżkie takie było że … 
nie było tam … ze ślizgich nie było tego … 
tyko było to cienżkie okrycie … okrywało sie 
właśnie … to … ładnie do kantu zaścielone 
łóżko … i wtedy ono pienknie wyglondało 
… (Tarnówka); jak kupi-am … materiał … 
bo szyłam sobie sama … no to uszyłam so-
bie takie poduszke żeby była … od brzega do 
brzega … żeby nie uciekała spod głowy […] 
… (Tarnówka); mieli takie … takie nosidełka 
no po prostu z materiału zwiónzane … dzie-
ciontko na plecach … no jak widzimy dzisiaj 
w Afryce pokazujóm … no i zawionzane i już 
… no albo matka na renku nosiła … no bo 
przecież któż by jom wyrenczył? … (Tarnów-
ka); 2. ‘substancja, z której coś jest zbudo-
wane’: [Rękojeść wideł] no to jes wykonana 
z tego samego materiału co czszónek … co 
czszonek … (Osiek Mały).

matka – ‘ta, która urodziła potomstwo’: to 
różnicy to nie było [w przywoływaniu mło-
dych i dorosłych kaczek] … bo jeśli sie przy-
woływa matke … to i kaczontka też te małe 
pisklenta przyszły … (Rysiny); jak krowa sie 
ocieliła i była siara to … sie dawało … ci… 
cielakowi żeby wypił … albo sie … wyssał to 
z matki z krowy … tom siare … a jeżeli było 
za dużo no to … no to sie tam dawało zwie-
rzentom … czy jak były … wiesz … kotki czy 
pieski … (Drzewce); a wieprz to jes win… 
taki że jag jez małe prosie … które już sie 
ocsadza od matki to … sie wzywa lekarza 
… i lekarz mu te jondra wyrzyna … i potem 
on … ta skóra zarośnie … i wtedy on sie już 
nie nadaja na takiego hodowlanego … tyko 
na ubój idzie … (Stary Budzisław); przecie 
one [prosięta] same przychodzom … zresztom 
małe ś… te … to one przy matce … som … 
(Koło).
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maź – ‘gęsta, kleista masa’: to [=torf ] 
czszeba było jeszcze … deptać go … żeby to 
tak go … mazie rozrobić … tak … ży to dzi-
siaj … no dzisiaj … dzisiaj to już tych ludzi 
nie ma co … co deptali pierw tom … to błoto 
zimne … i … ale bardzo cierpieli na rełma-
tyz potem bo to … z głembi ziemi sie … było 
to błocisko bardzo zimne … i potym … […] 
potem brano … brano … formy takie były 
zrobione takie jak dzisiaj jes … duża … jak 
cegła … jes … takie właśnie była forma … 
i … taczkami to błoto urobione które tam 
musiała deptać cała rodzina … tak … prze-
wozili na tóm forme … i rzucali na forme 
ubijał … uklepy… urównywali … i … tom 
… forme potem … z jednej i z drugiej strony 
… dwóch menżczyzn wycióngało i cegiełka 
zostawała … i obok stawiali i znowu drugi 
podjeżdżał taczkom i znowu bach! … ułożyli 
rozłożyli ładnie pienknie już … no i to posta-
ło … (Tarnówka).

mecia mecia – ‘słowa wypowiadane, by 
uspokoić krowę’: no pogłaskało sie [krowę] 
i … mecia mecia mecia … (Witowo).

miałki – ‘płytki’: [R1:] to … razówka to 
znaczy … nie … nie głym… nie tak bardzo 
głymboko … miałka … [R2:] taka średnia 
orka … [R1:] mie… mielsza … (Dąbrowa); 
��32.

mieczyk – ‘roślina ozdobna o wydłużo-
nych liściach i barwnych, kielichowatych 
kwiatach zebranych na końcu łodygi’: 
[W ogrodzie rosły] róże … mieczyki … fi oł-
ki … astry … (Stary Budzisław); mieczyki 
som o  wysokich nóżkach … różne kolory 
białe czerwone różowe nawet i granatowe 
… pienknie wyglondajom … (Stary Budzi-
sław); [Kwiaty rosnące w ogródku] róże … 
[…] astry begonie […] stokrotki … mieczyki 
tulipany … (Koło).

miednica – ‘naczynie w kształcie dużej 
misy’: no można sie umyć w umywalce … we 
wannie można sie wykómpać … a kiedyś to sie 
myło … w wanienkach … kómpało sie … albo 
i takie duże miski sóm … te tyż sóm … mied-
nica mówili na to … tyż sie myło kiedyś … 
(Barłogi); w kuchni … kuchnia … no to były 
… w rogu stała kuchnia … obok … niej zno-
wu … skrzynka na … torfe … obok znowu … 
miska … na stojak z miednicóm i … i woda 
… żeby było myć … naczynia … bo przecież 
zlewów nie było jak dzisiaj … (Tarnówka); 
aha jeszcze zapomniałam powiedzieć że te 
bochenki chleba … to sie co prawda na ło-
pacie wkładało do pieca ale one nie były tak 
bezpośrednio na tej łopacie … tylko do chle-
ba były sporzondzone specjalne koszyczki … 
i nasze koszyczki były … ze słomy … skrenco-
ne tak ładnie … dookoła … przeplatane takie 
koszyczki … wielkości bochenka takie dużej 
miednicy no … powiedzmy … i te koszyczki 
nie wim czy były czymś wyścielone czy bez-
pośrednio do tych koszyczków nie pamientam 
… w każdy razie wkładało sie te bochenki te 
… te … czeńś tego ciasta które ma stanowić 
bochenek do tego koszyczka … i z koszyczka-
mi wjeżdżały do pieca … [I ten koszyczek się 
nie spalił?] no nie bo tam już … nie paliło sie 
nic … tylko goronco było a od samego goronca 
to już … (Dęby Szlacheckie).

miedziany – ‘wykonany z miedzi’: ale 
rondle to sóm co inne … ni? … garneg jez 
inny i rondel … rondel to jes … na … na na 
tym uchwycie … niy? … […] na jednym … 
tag a garnek to ma dwa … ta … dwie uszy 
sóm … no … aha złap za uszy garnka … nie? 
… i garki kiedyź nie były takie zwykłe tylko 
te były … takie te … miedziane takie po-
rzonne duże g… cienżkie garnki … (Rysiny).

mienki – ‘dający się kształtować doty-
kiem, nietwardy’: bo ziemniaki gotuje sie 
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w wodzie … do samego końca … a kasze … 
powinno sie … przed ugotowaniem … jag 
jest ugotowana taka na … osiemdziesiont 
procent … to sie ją … nie wiem czy odle-
wało sie nadmiar wody … czy ona sie już 
zdonżyła wygotować w każdym razie … nie 
gotowało sie już jej dalej tylko przykrywało 
sie pokrywką … i chyba … można było ją 
zawinońć … w jakiś koc czy … cy nie wiem 
… w coś tam … czy w rencznik żeby ona … 
sie doparowała że tak powiem czyli żeby 
wciongnęła nadmiar wody i wtedy przez to 
… staje sie mienka … (Dęby Szlacheckie); 
kiedyś sie … wsypywao wiencyj moja mama 
takie sodke sypała … żeby było i mienkie czy 
do fi ran to sodke lub soly dużo wsypywała 
… żeby óne były sztywne … (Rysiny); tu nie 
poczszeba oglondać czy miensko jes mienkie 
czy jak tego tylko już ten zapach … z tego 
rosołu właśnie nam … mówi że to już jes to 
dobre na stół … (Tarnówka); no żeby ona 
[kasza] po prostu … doszła … żeby zmien… 
była … mienka … no to … to sie po prostu 
jeszcze zostawia na chwile żeby ona … żeby 
ono to ciepło przeszło … (Bogusławice). 

(mienknońć) – zmienknońć – ‘sta-
wać się miękkim’: ano właśnie to chyba jes 
to parowanie … to mówie że nie gotuje sie 
do samego końca jak kaszy … tylko sie ją 
… zdejmuje z ognia … kiedy ona jes jesz-
cze niedogotowana … i sie jóm paruje … do 
końca … żeby zmienkła żeby była ugotowa-
na na minko … (Dęby Szlacheckie).

miensko, mięsko, minsko, mionsko –
pieszcz., ‘część zwierząt, która po odpo-
wiedniej obróbce (najczęściej termicznej) 
staje się jadalna’: tu nie poczszeba oglondać 
czy miensko jes mienkie czy jak tego tylko już 
ten zapach … z tego rosołu właśnie nam … 
mówi że to już jes to dobre na stół … (Tar-
nówka); kapuste takóm surowóm kiszonóm 

tyż sie nieroz na patelce smażyło do … do je-
dzynio do do … minska … (Borki); no czar-
nina to jes zupa która zawiera krew kaczki 
… czsz… jak sie zabijało kaczke to sie upusz-
czało … krew do słojka … gdzie najpierw 
czsza było do tego słoika nalać … wode sól 
ocet … a potym podstawić pod zarżnintom 
kaczke słoik … krew naleciała … no … jak 
sie … mięsko ugotowało z wodą w garku to 
sie wlewało takom właśnie zaklepke jeszcze 
sie robiło … do tej krwi dodawało sie mon-
ki … dodaje sie monki … i takom zaklepke 
wlewa sie do garka z miensem i wodom … 
sypie sie cukier … dodaje sie jeszcze octu 
żeby zupka była słodko-kwaśna … podaje 
sie to z kluskami krojonymi albo z kluskami 
przecieranymi … (Grzegorzew); a salsesón 
to robi sie w inny sposób … kroi sie se… go-
tuje sie … do garka sie kładzie … serca ozo-
ry świńskie sie kładzie … uszy sie kładzie … 
wszyskie oczyszczone … tak … i … kładzie 
sie … można włożyć … głowe świniaka … 
powydłubuje sie oczy wszysko sie ładnie po-
wyczyszcza … poobiera sie to mionsko … nie 
kroi sie na tak drobniusieńko na grubsze te 
kroi sie … (Stary Budzisław); o! kaszanke sie 
robi w inny sposób … kaszanka to wontroba 
… sie kładzie to lekkie … to znaczy te płuca 
… no i wtedy … kawałki miensa … czy na-
wed o! jak sie nie robi salsesonu to ta głowa 
idzie na … i wszysko sie gotuje … ale potem 
sie obiera to mionsko … (Stary Budzisław).

mienso, mięso, minso, miynso , myn-
so – ‘część zwierząt, która po odpowied-
niej obróbce (najczęściej termicznej) staje 
się jadalna’: za moich czasów kiedy ja byłam 
dzieckiem pamientam jak … moja babcia … 
mięso … wtedy … nie … na wsiach posiada-
li lodówki … a już tym bardziej zamrażarki 
ta-jak w dzisiejszych czasach … babcia mia-
ła … taką … taką piwnice … wykopanom … 
w ziemi … inaczej to też nazywano takom 
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ziemiankom … w  której panował zawsze 
chłód … latem … i sposób przechowywania 
tego mięsa był nastempujoncy … dużo po 
prostu tego mięsa … przechowywano w taki 
sposób że … solono to mięso bardzo dużom 
ilościom soli … w ten sposób zabezpieczali … 
peklowan… było takie peklowanie po prostu 
mięsa … zabezpieczano je przed psuciem … 
i po prostu przeczszymywano w jakiś du-
żych naczyniach właśnie … takich glinia-
nych … i to mięso długo leżało … leżało po 
prostu … albo … albo było po prostu też 
wendzone ta-ak szynki właśnie boczki … 
były po prostu wendzone … w jakimś … ja 
pamientam mój dziadziuś to zawsze weńdził 
właśnie … dżrzewem jakimś owocowym … 
prawda? … no … używał do tego … do … 
do weyndzenia właśnie dżrzewa … dżrzewa 
owocowego … (Koło); zapasy na zime? … 
no winc można czeńść … zapasów zrobić 
w słoikach … […] a czeńść … warzyw … 
przerabiało sie kap… zawsze była beczka 
kapusty kiszonej … zawsze była beczka ki-
szonych ogórków albo i  ze dwie … no 
i w słoikach … no i jeszcze … stała beczka 
… z miensem … z zabitego świniaka bo nie 
było przecież lodówek … tylko … minso 
czszeba było zabezpieczyć … tak żeby … 
tam muchy nie dopadły go … i żeby sie nie 
zepsuło … czyli mienso było nasolone … cia-
sno ułożone w beczce … na wierzchu przyci-
śniente jakimś … deską z kamieniem … a na 
tym wszystkim leżała jeszcze pokrzywa któ-
ra miała odstraszać … ewentualne muchy 
i … inne tam cuda … i to wszysko ładnie sie 
zawsze przechowywało … (Dęby Szlachec-
kie); miensa z kury to może bydóm … mogóm 
być tak … skrzydełka … piersi … udka … 
korpus … który używa sie na rosół … won-
troba żołondek … szyjka nóżki … (Stary Bu-
dzisław); a mienso [z zabitej świni] rozkła-
dane na takich połow… stoły prowizoryczne 
na takich deskach … były te stoły … i  to 

mienso kładziono a potem rozbierano tam 
… osobno słonine osobno żeberka osobno 
nogi … głowe … no i … z tego przerabiano 
albo kaszanke albo kiełbase mielono … albo 
zostawiano mienso do spożywania … i daw-
niej nie były zamrażalki to były miensa goto-
wane w słoikach … przechowywane w sło-
ikach żeby … były do spożywania … a dziś 
to już sóm zamrażalki … lodówki to to mien-
so jes przechowywane w  innej pozycji … 
(Stary Budzisław); [Mięso] peklowano … 
robiono zalewe ze solom … i mienso … w to 
chowano … albo … zamrażano … (Stary 
Budzisław); no minso geńsi … mienso geńsi 
… geńsina … (Rysiny); kiedyź no to były … 
w beczki … w beczkach … i sie soliło … w tej 
chwili to w zamrażarkach … nie? … a kie-
dyś to w beczkach … a moja mama jedno-
cześnie żeby … uweńdziła … ocsło… te … 
szynki … to zakopywaa to w ziemi … nie 
samo mienso tylko w beczce … to ono tam 
przeleżało bo to muchy sie tam nie dostawa-
ły i … i to było takie inne … (Rysiny); przy-
gotowuje sie garnek … nalewa sie … wode 
… kładzie sie mienso … no jak sie miynso 
podgrzeje … wychodzi piana … to czeba 
zszymować tóm piane … i wtedy kładzie sie 
warzywa … (Drzewce); wstawiam minso do 
wody [na rosół] … zagotowuje sie … zszy-
muje … kłade warzywa sole … i sie to gotuje 
… pod przykrycim bez przykrycio może być 
przykryty może być nieprzykryty … warzy-
wa niewarzywa sole … no tam … […] ziele 
angielskie … tam takie … wisz … a to wege-
te sie sypie a to … (Grzegorzew); zupe po-
midorowom i ogórkowom w zasadzie no to 
jes tak … na tej samej bazie co rosół … tak 
… tyl… tylko że … załóżmy jak … jak rosół 
robie ja głównie z kurczaka … to tutaj na 
przykład przy zupie pomidorowej czasami 
robie taki wywar na miensie … na miensie 
wieprzowym … znaczy … do pomidorowej 
i do ogórkowej na miensie wieprzowym … 
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z tym że jag już mam w tym momencie jak 
mam ten wywar no to no to … zrobiony 
i taki jakby rosół … to do tego dodaje na 
przykład koncentrat pomidorowy … na-
stempnie ja to nazywam zaklepuje to śmieta-
nom … i … i w zasadzie to jes cały przepis 
na zupe pomidorowom … (Koło); [Na rosół] 
no to … w ugotowanom wode … wrzucamy 
mięso … no spora iloź miensa żeby to było … 
smakiem … solimy … dodajemy … wszyskie 
warzywa … marchew pietruszka … mar-
chwi nie za dużo bo beńdzie słodki … i różo-
wy … ale pietruszka seler por … liść lauro-
wy ziele angielskie … czosnek … ze dwa 
zómbki czosku … no i osoli sie … i sie gotuje 
… (Tarnówka); kotled no to jes kawałek ka-
wałek … miensa … opanierowany i usmażo-
ny … (Babiak); [R1:] a wozili jeszcze chyba 
dawali do … [R2:] do weterynarza … [R1:] 
do weterynarza czy jes dobre minso późni … 
i jak … weterynarz sie zgodził to to dalej … 
[R3:] robili … robili te … no … [R2:] kiełba-
chy … szynki … [R1:] znaczy no … to co 
było poczebne tam … albo na rosół albo … 
(Felicjanów); lekkie … mienso letkie czy ja-
koś … letkie … płuca to letkie … (Felicja-
nów); [R1:] rombanka … […] no kawałki 
miensa … [R2:] miensa … no … porombane 
… [R1:] jak tam gospodyni pasuje … duże 
mniejsze … (Felicjanów); [R1:] no … minso 
… jak świniog noge złamoł czy tam … [R2:] 
był chory … no to minsem poza klasom … 
tak? … [R1:] klasom … no … [R3:] no … ta-
nio jatka była … (Felicjanów); [R1:] no … 
w maszynce sie miesza … gatunku miensa 
tam sie wybiero miesza … doprawia sie i sie 
… na… napycha w jelito … [R2:] mieli sie 
najpirw to minso … [R1:] no … mieli sie … 
i czy tam porcjuje jeszcze na grubsze drob-
niejsze siatki i sie napycha zaś w cienkie jeli-
ta … i sie weńdzi … i jest kiełbacha … (Feli-
cjanów); z  surowego miensa [robi się 
kiełbasy] … pokrojonego lub zmielonego na 

grubych oczkach maszynki doprawionego 
i nabitego na fl ak … we fl ak … (Koło); ka-
szanke robi sie z miensa … znaczy z podro-
bów … tak? … gotowanych … czyli mogom 
być płuca skóry … serce … podgardle … 
i kasza … przyprawa … i krew … i nabija 
sie we fl ak … (Koło); [R1:] salceson robi sie 
z miensa gotowanego … i nabija sie w … 
kałdun? … dobrze mówie? … tak … i w gru-
be … [R2:] grube jelita można też? … [R1:] 
można … no zależy jak kto tam … robi … 
i przyciska sie później … czymś cienżkim 
żeby … [R3:] wystygło … [R1:] żeby zasty-
gło tak … (Koło); [Jak robi się szynkę?] 
wcześnij minso … z szynki czszeba zapeklo-
wać … i późni sie wkłada w siatki bońdź 
wiónże i weńdzi … (Koło); [R1:] to była so-
lanka … przygotowywano z  soli … [R2:] 
było chyba … już tak długo sie soliła aż wy-
pływało … [R1:] aż jajko wypłynęło … ale 
to jak sie chciało … [R2:] jajko albo kartofel 
… óna … [R1:] nie … ale to jak sie chciało 
żeby mienso dłużej dłużej … długo leżało … 
tak? … a późni czszea było to mienso znowu 
wymoczyć wienc … woda no to solanka … 
(Koło); no rodzaje ze ś… miensa ze świni cie 
choroba to jes tak szynka … boczek żebra 
golonki nóżki ogon schab … (Rzuchów); 
[Jatka] no to jes znaczy … drugi gatunek 
minsa … który jes gorszy … (Rzuchów); klu-
ski i … te polywo sie te … te kluski tym min-
sem … szpagetki … (Adamin); [Na obiad 
jadano] no zupe … rosół na przykład … 
czarnine … no i drugie danie było mienso 
ziemniaki … (Barłogi); [Poza piórami 
z kaczki ma się też …] no mienso krew na 
zupe … na czarnine … (Kłodawa); danie 
obiadowe? … […] no no … dajmy na to … 
jag jak … przedtym przeważnie gotowali 
grochówke … to … kiedyś sie rzuciło kawa-
łek tam … jakiegoś tam minsa … czy prze-
ważnie jakieś kostke … ziemniaki … warzy-
wa … wrzucało sie do tego … wywaru … 
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z tego ro… bo to wywar taki sie zrobił … 
kiedyź nie było tych przypraw … tylko sie 
soliło pieprzyło … i na to sie … ten … tom 
kasze czy ten groch … no i ziemniaki … (Ry-
siny); to czarnina … […] sie wygotuje minso 
… jes to rosół … kładzie sie bardzo dużo … 
warzyw … marchew pietruszke seler pore … 
jak sie to ugotuje … i  jak … krew jes to 
spuszczane z kaczki … troche octu sie dole-
wa … i wode sie wlewa … i te… monki … 
i to sie … tom czarnine zaprawia … i sie je 
wiencej z ziemniakami … kiedyś to były … 
przecierane kluski … przecirane a  w  tej 
chwili sie mówi … ziemniaczane … a kiedyś 
przycirane … bo … […] tak … przecierane 
te kluski były … (Rysiny).

mieszkać – ‘zajmować jakieś pomiesz-
czenie, traktując je jako miejsce stałego 
pobytu’: no w szafk ach takich specjalnych 
[przechowywano naczynia] … kiedyś to 
w kredensach … kredensy to były … właśnie 
… jeszcze takie miały … każdy talerz miał 
poszczególne te [przegródki] … i wkładało 
… kubki sie wieszało … taki ka… kiedyś kre-
dens był … jeszcze u mnie pamintam … […] 
no bo to niby suszarka … no … m… ale to 
co inne jes suszarka … a co inne tyn kredens 
… […] był u nas taki stolarz … tu miesz-
kał i robił nam te [meble] … a kubki były 
wieszane wszyskie … na tym … nie w środ-
ku tylko na wirzchu było … (Rysiny); [R1:] 
na naszym terenie to nie byo … my miesz-
kamy tu w  środkowej … Polsce … to nie 
ma … owiec … żeby owcze … kóz … [R2:] 
czasym ktoś … czasem ktoś z koziego mleka 
tyż zrobił … ser … [R1:] ale przeważnie było 
z krów … […] [R2:] ale tam … Sz[…]owa 
co miała kozy to robiła ze swojego mleka 
… [R1:] no tag robili … ale to tam wiesz 
… mało kto … [R2:] mówiła że dobre było 
… (Witowo); [R1:] ojcip w prawo a … a … 
[R2:] ksewie w lewo … [R1:] ksebie … czy 

jak … [R2:] a jag ja mieszkałam tam w Oli-
nie to była hejta wiśta … hejta wiśta wio … 
no wio! to do przodu … nie? … (Lubiny).

mieszkalny – ‘przeznaczony do miesz-
kania’: były zamki były … kłódki jak tego 
no to właśnie były te zawiasy robione i … 
i właś nie zamykane … albo ewentualnie było 
… zamykane to od … nie od zewnoncz … 
tylko od środka … bo raczej to … były bu-
dynki … razem … dom mieszkalny w jed-
nym kóńcu a w drugim … końcu była obora 
… no i tak że przez … jak tego … to … dom 
był od środka za… na… zamknienty no na 
co tam mieli no to wtedy zamknęli a tu … 
przeskoczyli przez obore i … i wtedy wyszli 
… (Tarnówka).

mieszkanie – ‘pomieszczenie przezna-
czone do mieszkania’: ale to była kiedyś 
kuchnia to … to zastempowało … dużo dużo 
rzeczy … co dzisiaj sie nazywa … jes co in-
nego … bo nieraz nawet kuchnia była niby 
że kuchnia ale i było sypialniom bo … ludzie 
nie mieli takych … tyle mieszkań co dzisiaj 
jes … że każdy ma swoje mieszkanie … swój 
pokój … (Tarnówka); w to pudełko właśnie 
żeby nie robić bałaganu na całym mieszka-
niu … w tym pudełku właśnie było … […] 
czszymano … i wengiel i … i dżrzewo … 
i właśnie ten torf … (Tarnówka); w kuch-
ni … kuchnia … no to były … w rogu stała 
kuchnia … obok … niej znowu … skrzynka 
na … torfe … obok znowu … miska … na 
stojak z miednicóm i … i woda … żeby było 
myć … naczynia … bo przecież zlewów nie 
było jak dzisiaj … na środku mieszkania 
stół … ławki … były … czy czy … taborety 
były … i … no i … jak tego no to na pewno 
jedno łóżko sie jak … jak sie tam zmieści-
ło … i coś tego … i jakiś kredens taki … za 
szybkóm troszeczke był taką za… no trochę 
tag ozdobione troche tag jakoś … no i … to 
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… nie było … nie było … nie było tyle … 
poczszeba naczyń … nie … bo sie mówi … 
zjedli z głembokiego … zupy … zjedli z głem-
bokiego … […] drugie danie też i … i nawet 
widelca nieraz niepoczszebowali używać bo 
… (Tarnówka).

mieścić – ‘zawierać w swoim wnętrzu’: 
by[ł]y te kufry te skrzynie to takie właśnie 
były posagowe właśnie … dziewczyna do-
stawała w posagu takóm skrzynie … no to 
tak że one tak były ładnie tam dekorowane 
na… kwiaty … wzory kwiatów … y to wła-
śnie było … to to wiano swoje właśnie … 
z tej skrzyni miała … ten swój posag w tej 
skrzyni sie jej mieścił … (Tarnówka).

mieścić sie – zmieścić sie – 1. ‘zaj-
mować jakąś przestrzeń’: w szafach było … 
szafy były czszydżrzwiowe i wtedy … tam 
cała rodzina musiała sie zmieścidź i tego … 
no czy tam … jak jakieś tam kufry mieli no 
to … o ile … jakiś tam kufer … no u nas ku-
fra nie było … była szafa i … w szafi e mieli-
śmy wszysko … (Tarnówka); 2. ‘mieć dosta-
teczną przestrzeń’: w kuchni … kuchnia … 
no to były … w rogu stała kuchnia … obok 
… niej znowu … skrzynka na … torfe … 
obok znowu … miska … na stojak z miedni-
cóm i … i woda … żeby było myć … naczy-
nia … bo przecież zlewów nie było jak dzi-
siaj … na środku mieszkania stół … ławki 
… były … czy czy … taborety były … i … no 
i … jak tego no to na pewno jedno łóżko sie 
jak … jak sie tam zmieściło … i coś tego … 
i jakiś kredens taki … za szybkóm troszeczke 
był taką za… no trochę tag ozdobione tro-
che tag jakoś … no i … to … nie było … nie 
było … nie było tyle … poczszeba naczyń … 
nie … bo sie mówi … zjedli z głembokiego … 
zupy … zjedli z głembokiego … […] drugie 
danie też i … i nawet widelca nieraz niepo-
czszebowali używać bo … (Tarnówka).

mietła, miotła – 1. ‘pęk rózg (może 
być przymocowany do trzonka), służący 
do oczyszczania podłogi’: [R1:] no czszeba 
było iś do lasu naciońć … brzozowych ga-
łónzków i skreńcidź je … [R2:] drutym … 
[R1:] drutym i … urychtowadź i była miotła 
… (Felicjanów); [R1:] ja miotły nie robiłam 
… tata robiłeź miotłe to powiedz … [R2:] 
czszeba naciońć rózeg z brzozy … [R1:] wit-
ki … tak? … sie to nazywa? … [R2:] chyba 
… nie wiem … poukładadź ładnie … ścion-
gnońć drutem … i wszysko … (Koło); [R1:] 
miotły? … no to … [R2:] z wi… [R1:] z wi-
tek … [R2:] z gałeńzi wierzby … abo bzozy 
… z brzozowych tych i sie … cięło … i … 
w kształcie mietły sie … utego … i drutem 
sie ścióngało … (Koło); a miotły robiono 
… z  gałeńzi brzozy … (Rzuchów); mio-
tłom [zamiata się podwórko] … (Adamin); 
miotła … (Barłogi); miotłom … (Grzego-
rzew); miotłom [się zamiata] … (Rysiny); 
2. ‘chwasty najczęściej spotykane w zbo-
żu’: (Koło).

mięsko → miensko. 

mięso → mienso

miły – ‘przyjemny, sprawiający radość’: 
(Grabów).

minsko → miensko.

minso → mienso.

mionsko → miensko. 

miotła → mietła.

miseczka – zdr., ‘naczynie w  postaci 
spłaszczonej półkuli’: talerze … miseczki 
… miski … (Grzegorzew); późnij twarożek 
robili no to to … cebulke czy szczypiorek ale 
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… […] twarożek to był robióny na miseczce 
czy na czymź a … (Witowo).

miska – ‘naczynie w postaci spłaszczo-
nej półkuli’: w kuchni … kuchnia … no to 
były … w rogu stała kuchnia … obok … niej 
znowu … skrzynka na … torfe … obok zno-
wu … miska … na stojak z miednicóm i … 
i woda … żeby było myć … naczynia … bo 
przecież zlewów nie było jak dzisiaj … na 
środku mieszkania stół … ławki … były … 
czy czy … taborety były … i … no i … jak 
tego no to na pewno jedno łóżko sie jak … 
jak sie tam zmieściło … i coś tego … i jakiś 
kredens taki … za szybkóm troszeczke był 
taką za… no trochę tag ozdobione troche tag 
jakoś … no i … to … nie było … nie było … 
nie było tyle … poczszeba naczyń … nie … 
bo sie mówi … zjedli z głembokiego … zupy 
… zjedli z głembokiego … […] drugie danie 
też i … i nawet widelca nieraz niepoczsze-
bowali używać bo … (Tarnówka); no wienc 
czszymano miske przy tej szy… szyji i ta świ-
nia jak była przewa… przewróciła sie i leża-
ła … no to jag ukłuto nożem to czszymano 
nisko miske takom … i … małom … i … co 
naleciała w te miske ta krew to wylewano 
do wiadra … i w wiaderku czszepaczkom 
czszepało sie żeby nie zgrupio… pogrupiła 
sie … a w małych ilościach odbierano … tom 
krew … tu ze szyi … (Stary Budzisław); no 
można sie umyć w umywalce … we wannie 
można sie wykómpać … a kiedyś to sie myło 
… w wanienkach … kómpało sie … albo i ta-
kie duże miski sóm … te tyż sóm … mied-
nica mówili na to … tyż sie myło kiedyś … 
(Barłogi); talerze … miseczki … miski … 
(Grzegorzew); no w wodzie i mydle [można 
się umyć] … czy … w misce kiedyś … w mi-
sce … w tej chwili … tego … w umywalce 
czy czy w tym … (Rysiny); talerze … albo 
miski … miski … kiedyś to miski to na to 
wołali … bo nie było talerzy takich … tyko 

to każdy miał swojóm miske … nie? … (Ry-
siny); [Ręcznie siano] z płachty lub z miski 
… (Sobótka).

miynso → mienso.

mleczarnia – ‘zakład przerabiający 
mleko’: jag oddziela sie [mleko od tłuszczu] 
… no to w mleczarni … (Drzewce).

mleczny – ‘zawierający mleko’: no tyż 
zupy mleczne [jadano na kolację] różne jag 
i … ja pamientam to zupa … mleczna … to 
pozywajonc tak … na to żeśmy mówili … za-
cierki … na jajku … albo ta … jag już mó-
wiłam … zupa … no tyż żurek mama tam 
czensto gotowaa ale wiency to takie takie na 
monce … sypała czy na jajku … nie? … albo 
te … takie … worka … ja… u nas worka na 
to wołali … nie? … jak przyjyżdżali kuzyni 
ze wsi to mówili … ciociu co beńdziesz worke 
znowu dziś gotowaa? … to była woda mle-
ko i posypywana była grubom monka … o tu 
o taka taka zupa sie u nas mówili … teraz 
nig nie wiy … tak? … nig nie wiy co to jes … 
(Rysiny).

mleko – ‘biały płyn wydzielony przez 
gruczoły mleczne młodych matek, stano-
wiący pokarm potomstwa lub taki płyn 
pochodzący od krów i  innych zwierząt 
wykorzystywany przez ludzi jako pożywie-
nie’: dawniej … no to najczeńściej gotowano 
muchomory w  mleku … wywar wlewano 
do … małych naczyń … i gdzieś ustawiano 
… z boku … posypywano to cukrem … no 
muchy to wiadomo że do cukru idóm i … 
i przylatywały do … do tych naczyń i  sie 
topiły po prostu w tym wywarze … (Bogu-
sławice); a jeszcze my za dawnych czasów 
robiliśmy dziady … dziadoska potrawa … 
czyli … ziemniaki … jak sie dogotowujom 
to sie sypie do tego porcje monki … i to sie 
razem z tom monkom gotuje i sie robi taka 
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… ciapka ziemniaczano-monczna … i to sie 
skwarkami … okraszało … i z kwaśnym mle-
kim na przykład sie to jadło … bardzo dobre 
… (Dęby Szlacheckie); [R1:] czszeba karmić 
[krowę] … [R2:] dobrze odżywiać … [R1:] 
dobrze odżywiać … no i po prostu wtedy 
kiedy sie ocieli daje mleko trzeba jóm wydoić 
… [R2:] jaka karma … tak… takie i mleko 
też … [R1:] no … czszeba doić żeby miedź 
mleko żeby … korzystać z ni … (Witowo); 
[R1:] no … mówi sie kozie mleko czy owcze 
mleko … [R2:] ale … w nasych stronach to 
… kozy … kóz … bardzo mało jes … kozów 
i … a owiec to nik nie … [R1:] nik nie doił 
… nigdy … (Witowo); [R1:] niektóra krowa 
dawała takie gorzkawe mleko nie wszyskie 
krowy … [R2:] zależy co jadła … […] mle-
ko zależało … smak zależał od jedzynia … 
[R1:] ale mleko krowie to przeważnie dobre 
było … [R2:] słodkie … no … (Witowo); no 
no kwaśnieje mleko … […] robi sie … siadłe 
mówili … kwaśne czy … czy siadłe mleko … 
(Witowo); z zsiadłego mleka [robi się ser] 
… (Witowo); [R1:] na naszym terenie to 
nie byo … my mieszkamy tu w środkowej … 
Polsce … to nie ma … owiec … żeby owcze 
… kóz … [R2:] czasym ktoś … czasem ktoś 
z koziego mleka tyż zrobił … ser … [R1:] 
ale przeważnie było z krów … […] [R2:] ale 
tam … Sz[…]owa co miała kozy to robiła ze 
swojego mleka … [R1:] no tag robili … ale 
to tam wiesz … mało kto … [R2:] mówiła że 
dobre było … (Witowo); śmietana jes żółta 
… i jak sie włoży mleko naleje sie do garka 
włoży sie do … na przykład do zamrażalki 
… śmietana sie wybija na wierzk … i wtedy 
… można albo łyżkom … albo takom wazó-
weczkom zebrać do garnuszka … i od razu 
widać śmietana żółta a mleko poc spodym 
zostaje białe … (Stary Budzisław); domo-
wy wyrób sera to było tak samo mleko po-
stawiało sie kwa… żeby sie skwasiło dzień 
dwa skwasiło sie … (Stary Budzisław); od 

oprzóntania krów [zależał smak sera] … jak 
tyż krowa dostała dobrom zielonke czy zim-
niaki czy marchew czy … czy buraczki na-
wet czy liście kapusty czy … kończyne żarła 
na… na trawa taka kończyna zielona … to 
naprawde było smaczne czy dobre siano wy-
suszone … a jak też takie jakieś z… zgniłe ja-
kieś zielone tam trawsko miała czy jakieś … 
zniszczone łenty od ziemniaków wysuszone 
… nie miała takiego przyzwoitego jedzynia 
to potem tyn smak mleka też był taki nie…
prawidłowy no i tyn smak sera tyż taki po-
tem wychodził … (Stary Budzisław); nawar-
ka to jes tak … woda sie gotuje … wsypuje sie 
do niej monke pszennom … i potem … czsze-
paczkom sie roszczszepuje na tej wodzie go-
towanej … i właśnie wychodzi taka … taka 
ta zupa … taka worka … tak … zaprawia sie 
mlekiem i to dawniej było bardzo … spoży-
wane … w dzisiejszych czasach sie nie robi 
takich zup … (Stary Budzisław); odsadzić … 
żeby nie … [prosięta] nie ssały już mleko bo 
ju[ż] sóm winksze … (Rzuchów); na kolacje? 
… to przeważnie … te … no … kawa z mle-
kim … i chleb z dżżemym to jes najlepsze 
… (Adamin); no tyż zupy mleczne [jadano 
na kolację] różne jag i … ja pamientam to 
zupa … mleczna … to pozywajonc tak … 
na to żeśmy mówili … zacierki … na jajku 
… albo ta … jag już mówiłam … zupa … 
no tyż żurek mama tam czensto gotowaa ale 
wiency to takie takie na monce … sypała czy 
na jajku … nie? … albo te … takie … worka 
… ja… u nas worka na to wołali … nie? … 
jak przyjyżdżali kuzyni ze wsi to mówili … 
ciociu co beńdziesz worke znowu dziś goto-
waa? … to była woda mleko i posypywana 
była grubom monka … o tu o taka taka zupa 
sie u nas mówili … teraz nig nie wiy … tak? 
… nig nie wiy co to jes … (Rysiny); no zupa 
jagodowa … no czym sie tego? … tak samo 
jagody … sie rzucało do wody … osłodziło 
sie troche … lekko sie osłodziło … i sie też za-
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prawiało … ale nigdy nie śmietanom … tylko 
mleko i … i monka … i tym sie … i to sie ja-
dło z kluskami takimi … no makaronem po-
zywajonc … kiedyś to … kluski były wszyskie 
… teraz jez makaron … zupa… wszyskie te 
jarzynowe zu… zupy czy tam owocowe … to 
sie wszysko zaprawiało mlekim … i monkom 
… no bo … poza tym … tym no czym moż-
na było? … o! jedynie zasmażke sie robiło do 
kapuśniaku … o! … no to wtedy tłusz … i sie 
zasmażało … monke … (Rysiny); no drożdże 
i zakis sie dawało … w barsz tak sie nazywa-
ło … sie kisiło i sie dawało i z drożdżami sie 
… mieszało i … i sie zagniatało … i soliło sie 
… i takie były no … były ta… chlebek sie … 
nieraz to i sie dawało tyż inne … różnie i na 
mleku … sie i na na … maślance sie robiło 
chlebek tyż … no różnie … (Borki); kasze to 
na mleku można gotować … wszyskie kasze 
chyba jak … no te kasze manne gryczanóm 
możno … i takóm kasze zależy jak kto lubi … 
(Borki); [Dobre mleko] no jag jes … mleko 
tłuste … i czyste … (Drzewce); jag oddziela 
sie [mleko od tłuszczu] … no to w mleczar-
ni … (Drzewce); no jak kiedyś to sie zbirało 
[śmietanę] … wazówkóm do … jak sie mle-
ko ustało … schłodziło … to sie zbirało wa-
zówkóm … (Drzewce); podgrzać je [=zsiadłe 
mleko] … tylko nie zagotować … podgrzadź 
je żeby … żeby sie … no … żeby zrobić ser 
… czszeba zsiadłe mleko podgrzać … a na-
stempnie wystudzić … (Drzewce); smaka 
[sera] … na … jak … zależy jak … mleko jest 
… bardzo skwaszone beńdzie … ser … kwa-
skowy … a ze słodkiego mleka … też sie robi 
sery … i beńdzie ser … słoczszy … smaczniej-
szy jes taki … łagodniejszy … no … mniej 
… mniej kwaśny … (Drzewce); na śmietane 
z mleka świeżego? … śmietanka słodka … 
(Drzewce); żeby mieć śmietane mleko czsze-
ba schło… dobrze schłodzić … (Drzewce); 
gdzie jes mleko? … […] no wymie cheba … 
(Drzewce).

moczyć – namoczyć – zmoczyć – 
‘umieścić coś w wodzie lub innym płynie, 
by tym nasiąkło’: a no … to [o] przechowy-
waniu [mięsa] to … nie było … to były … 
soliło sie … beczki były takie dembowe … 
albo sie zakopywało do ziemi sie tak zakry-
wało na zime albo tak … bo żeby … no bo 
jak … w tom to … albo beczke … i bardzo 
dużo sie soliło … a  ja[k] chciało sie zjeź 
na drugi dzień czy tam kiedy … a jak było 
takie za bardzo … zapeklowane to sie mo-
czyło bo za słone by było jakbyź ugotowała 
… (Grabów); bierze sie czszonek dopaso-
wuje do otworu siekiery i zabija sie klinem 
… można jeszczy namoczyć w wodzie żeby 
lepiej czszymało … (Koło); no namoczyło 
sie we wannie i sie prało na tarze … (Ada-
min); była taka soda … i to sie dowało … 
gotowało sie pranie … pościel sie jak sie … 
najprzód sie na noc zmoczyło … potym sie 
prało … i  gotowało sie jeszcze … pościel 
… tóm … w takich kotłach … sie gotowało 
… i sie znowu płukało … ze dwa razy i … 
krochmal … (Barłogi); no przeważnie to 
było na biało malowane wapnym … później 
to za[ś] zastompiły te wałki … i sie la [=na] 
to ciongały wałki to były kolorowe ściany … 
[Takie ozdoby były?] ozdoby tak … od wał-
ka … [To były na wałku wycinane?] tak … 
na wałku były tam i kwiatki rozmaite wzo-
ry … i to sie moczoło w farbie i sie po tych 
ścianach … świeżo bielonych … malowało 
… (Barłogi); malowało sie szerokim pendz-
lem … zdobiło sie … wałkami które miały 
na … sobie wzorek … i ten wałek … moczy-
ło sie … w farbie … o jakimś innym kolorze 
… ciemniejszym bodź jaśniejszym od ścian 
… i wałek przy wałku sie kładło od góry do 
dołu … i powstawał wzór … (Grzegorzew).

moda, muoda – ‘popularność czegoś 
w jakiejś dziedzinie’: polewki owocowe … 
no to w każdym bońdź razie … no owoce 
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… no jak sie … śliwki … […] to było letnie 
… lateym … to sie gotowało latem … a … 
zimom to znowu … nie było to … nie było 
w muodzie … weki … tylko sie suszyło w pie-
cu chlebowym … suszyło sie … śliwki grusz-
ki … jabka … no i te … ulengałki s… (Tar-
nówka); wersalki kanapy to tak … bo sobie 
ludzie … no … no … w dzisiejszej modzie 
… no … a kiedyś to ty… były tylko … tylko 
i wyłoncznie łóżka wypchane słom… mate-
racem … y… z sieńnikiem … (Tarnówka).

modrak – ‘chwast polny o niebieskich 
płatkach i  czarnym środku’: [Chwasty 
w zbożu] [R1:] konkol … [R2:] konkól … 
teroz te niebieskie kwiatki ja wiedziałam 
… [R1:] jo tyż wiedziałam tero już nie pa-
mintóm … nie … modrak czy jakoś … [R2:] 
nie … konkol … i i … wino kiedyś z tego sie 
robiło … […] chabry … (Grzegorzew); ��6.

modry – ‘będący koloru nieba; niebieski 
lub ciemnoniebieski’: modry kwiat … mo-
dre … modry kolor jakigoś … s… tworzywa 
… (Rysiny).

mojda – ‘kawałek materiału wypełnio-
ny cukrem podawany dziecku do ssania’: 
mojda … […] to było … materiał … w … 
cukier sypałaź w materiał zawionzane było 
i kładłaś do buzi i jak ssoł [dzieciak] … bo 
słodkie było i spokojny był … no … to mojde 
to nazywali … (Grzegorzew).

(moknońć) – zamoknońć – zmok-
nońć – ‘stawać się mokrym od deszczu’: 
[Baba] to inaczej takie zadaszenie … sto-
gu … żeby … w razie deszczu żeby … [nie] 
zamók ten stóg … (Nowe Budki); to tamte 
czasy … sie paliło torfom … torfa … [to jest] 
błoto robione na łonce kopane … i w kozioł-
ki ustawiane … i tak że to była całe … całe 
lato czszeba było … poczczas najwienkszych 

goronczek właśnie robić torf … i  spieszyć 
sie żeby nie zmokło nie tego … no a czensto 
deszcze padały … wienc … ludzie na wsi 
mieli dużo … bardzo dużo roboty z tym … 
samym opałem … (Tarnówka).

mokry – ‘nasiąknięty wodą lub innym 
płynem’: (Babiak); (Stary Budzisław); 
(Koło); (Rysiny); (Grabów).

monka, mónka – ‘sypki produkt otrzy-
mywany ze zmielonych ziaren zbóż’: no 
ciemny [chleb] to ze żytni … niby … to była 
żytnia monka … ze żyta to była … i do tegó 
można dawać było troche pszynny i … i taki 
to był chleb a … (Borki); uo monków sóm ale 
jo … już mónków żytnióm jo ino i pszynnóm 
a tero to ile różnych sóm … […] monka jes 
… krupczatka … jes pszynno monka po-
znańska jez i takich innych … mónków jez 
ale wszyskich nazwów wrocławska jez różne 
… żytnia jez o! … do razowych to jakieś tyż 
dodawali jakieś tam … tak pszynne uotrym-
by nawet dodawali kiedyś … to właśnie były 
te cimniejsze chleby takie … (Borki); zupa 
z jabłek to jest … no zupa jabkowo zakle-
pano jes tym … no monkom i śmietanom … 
(Adamin); [Krochmal robiono] z  monki 
ziemniaczanej … i wody … (Grzegorzew); 
do dużego naczynia … to znaczy nazywano 
to kopanka … sypano monke … zalewano 
wodom … dodawano sól … potem zakwas 
… zagniatano to i formowano … jak ciasto 
wyrosło … formowano bochenki chleba … 
(Bogusławice); monka pszenna żytnia … 
[…] krupczatka … ziemniaczana … (Dą-
bie); [Mąka] żytnia orkiszowa … pszen-
na … pszenno-żytnia … kukurydziana … 
(Powiercie); no winc najpierw tyn zaczyn 
… czyli … ta czeńś poprzedniego chleba … 
dodana do porcji monki … i wody … która 
ma być zaczynem ciasta obecnego … (Dęby 
Szlacheckie); a jeszcze był tak zwany … py-
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rzok … to też jes postawa tylko chyba z … 
ziemniaków tylko chyba z … surowych star-
tych ziemniaków … i do tego sie dosypywało 
monki i to sie piekło w piekarniku … ale już 
tak dawno było że ja tego nie pamintam … 
(Dęby Szlacheckie); robiono żur tak że … 
no taki gliniany dzbanek … w tym glinia-
nym dzbanku rzucało sie … wsypywało sie 
na… na takom ciepłom wode … niegoroncom 
nietego … tylko taka letnia woda … sypało 
sie monke żytniom troszeczke pszennej … no 
i tak to było … kisło … wyrobiło sie … oczy-
wiście czszea było roszczepać koziołkiem 
i … i żeby to … dwa czy czszy dni postało 
… i wtedy był … wtedy był żur właśnie do 
… do tego żeby potem gotować go … czy na 
zalewajke czy na żur … to żurek … no to 
już to właśnie … był żurek swój … nie ku-
powałam go nigdy jak teraz sie kupuje … 
(Tarnówka); a kruszonka to jes … i … jak 
sie na przykład weźnie dwadzieścia deko … 
tłuszczu … czy to margaryny czy to smal-
cu … to czszeba wziońś tak samo dwajścia 
deko cukru … i potym dwajścia deko monki 
… i to … ten … margaryne złonczyć z tym 
cukrem … tak zgnieś … i tom monke potem 
… nie ugniatadź na takóm kule … tylko mie-
dzy palcami tak kruszyć … i wtedy wyjdzie 
taki … takie … takie kuleczki wyjdom … i to 
sie nazywa kruszanka … do tego można dać 
zapach na przykład cukier wanieliowy czy 
jaki odrobinke olejku to wtedy jez lepszy za-
pach … posypadź na ciasto … (Stary Budzi-
sław); nawarka to jes tak … woda sie gotuje 
… wsypuje sie do niej monke pszennom … 
i potem … czszepaczkom sie roszczszepuje na 
tej wodzie gotowanej … i właśnie wychodzi 
taka … taka ta zupa … taka worka … tak … 
zaprawia sie mlekiem i to dawniej było bar-
dzo … spożywane … w dzisiejszych czasach 
sie nie robi takich zup … (Stary Budzisław); 
zaklepka to jes … jak zaprawiamy zupe czy 
zaprawiamy pomidorowom czy zaprawiamy 

buraczkowom czy jakom tam uważamy tom 
zupe … czy sos zaciongamy … to bierzemy 
… czy mleko czy wode … i odrobine wsypu-
jemy mle… monki … roszczszepujemy i … 
zalewamy do takiej ilości jak poczszebujemy 
zagenszczonom zupe … (Stary Budzisław); 
[R1:] to sie brało mónki wody … [R2:] żyt-
nióm … [R1:] żytni mónki … i sie zarobiało 
… w takim żurowniku … i sypało sie mónke 
wode i sie tam … w tym żuro… w tym … ko-
ziołkim kryńciało … i sie przykrywało … sto-
wiało sie na kuchni czy na piecu … [R2:] aż 
zakisło to … dopiero gotowano żur … (Feli-
cjanów); [Co to za potrawa: szary barszcz?] 
żurek? … […] kiedy no … w okresie zimo-
wym i jesiennym i z monki żytniej … na … 
z zakwasu monki żytniej … (Koło); [R1:] 
szary barszcz to bydzie chyba taki barszcz 
jag my gotuimy … na zakwasie taki … szary 
… [R2:] żurek to … żurek kwa… [R1:] no … 
[R2:] to żurek może … no no … a to ż cze-
go? … jakie jes pytanie? … ż czego sie gotu-
je? … […] no to … z mo… na zakwasie … 
z zakwasu z monki żytni … (Koło); no to był 
tyn krochmal … […] no to … nawed robili 
z monki … pszennej gotowali … z kartofl a-
nej … […] no normalnie rozrobiłeś w gar-
nuszku i  jak sie woda gotowała to wlołeź 
i zagotowałeś … […] to było do wrzontku sie 
loło … a żeby nie było grudków to sie w zim-
ny wodzie rozrobiło [Aha, czyli najpierw 
w zimniej?] ale troche … sie zimnej wody 
a tam sie garnek gotowoł na krochmal … jak 
sie woda gotowała to sie wtedy wloło pomi-
szało … zamiyszało … (Barłogi); do tej krwi 
dodawało sie monki … dodaje sie monki … 
i takom zaklepke wlewa sie do garka z mien-
sem i wodom … sypie sie cukier … dodaje sie 
jeszcze octu żeby zupka była słodko-kwaśna 
… podaje sie to z kluskami krojonymi albo 
z kluskami przecieranymi … (Grzegorzew); 
gotowało [się] krochmal … z monki ziem-
niaczanej … (Rysiny); no tyż zupy mleczne 
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[jadano na kolację] różne jag i … ja pamien-
tam to zupa … mleczna … to pozywajonc 
tak … na to żeśmy mówili … zacierki … na 
jajku … albo ta … jag już mówiłam … zupa 
… no tyż żurek mama tam czensto gotowaa 
ale wiency to takie takie na monce … sypała 
czy na jajku … nie? … albo te … takie … 
worka … ja… u nas worka na to wołali … 
nie? … jak przyjyżdżali kuzyni ze wsi to mó-
wili … ciociu co beńdziesz worke znowu dziś 
gotowaa? … to była woda mleko i posypy-
wana była grubom monka … o tu o taka taka 
zupa sie u nas mówili … teraz nig nie wiy 
… tak? … nig nie wiy co to jes … (Rysiny); 
dawniej to … w dawnych czasach to siali … 
tak zwany … żyto czy pszenice … czekaj jak 
to sie nazywało? … no … monka … orkisz … 
orkisz … który dzisiaj … jes bardzo zalecany 
… w żywieniu człowieka … (Prucheniec).

mój – ‘odnoszący się do osoby mówiącej’: 
pierzyna była z … puchu … geńsiego kacze-
go … y to właśnie … było … nie było … nik 
tam nie rzucał sie na kołdry … jak są dzisiaj 
… [Czy kiedyś były w  ogóle kołdry?] no 
nie wiem … ja tam za moich lat nie było … 
(Tarnówka); za moich czasów kiedy ja byłam 
dzieckiem pamientam jak … moja babcia … 
mięso … wtedy … nie … na wsiach posiadali 
lodówki … a już tym bardziej zamrażarki ta-
-jak w dzisiejszych czasach … babcia miała 
… taką … taką piwnice … wykopanom … 
w ziemi … inaczej to też nazywano takom zie-
miankom … w której panował zawsze chłód 
… latem … i sposób przechowywania tego 
mięsa był nastempujoncy … dużo po prostu 
tego mięsa … przechowywano w taki sposób 
że … solono to mięso bardzo dużom ilościom 
soli … w ten sposób zabezpieczali … peklo-
wan… było takie peklowanie po prostu mięsa 
… zabezpieczano je przed psuciem … i po 
prostu przeczszymywano w jakiś dużych na-
czyniach właśnie … takich glinianych … i to 

mięso długo leżało … leżało po prostu … albo 
… albo było po prostu też wendzone ta-ak 
szynki właśnie boczki … były po prostu wen-
dzone … w jakimś … ja pamientam mój dzia-
dziuś to zawsze weńdził właśnie … dżrzewem 
jakimś owocowym … prawda? … no … uży-
wał do tego … do … do weyndzenia właśnie 
dżrzewa … dżrzewa owocowego … (Koło).

mól – ‘mały motyl, którego gąsienice nisz-
czą wełnę, pierze itp.’: no pierzyna … pie-
rzyna to najpierw czszeba było uhodować 
… sporą ilość … czy kaczek … czy geńsi … 
czy jag mniejsza iloś kaczek czy geńsi no to 
sie jom składało te pierze z dwóch lad jeszcze 
czszeba było o nie dbać żeby sie nie wkreńci-
ły mole … bo jak sie … mole wkreńciły no to 
było wtedy kurzu nie z tej ziemi i zniszczone 
pierze … (Tarnówka).

mónka → monka.

mróz – ‘niska temperatura powietrza 
(poniżej 0°C)’: no to najpierw czszeba … 
podorywke zrobić … na polu … i tóm ziemie 
… spulchnioną … na … jak … szykuje sie 
tom mogiełe takom na … sie mówi na półto-
ra dwa metry szerokości … no zależy jakom 
tego no ale … tag mniej wiencej dwa metry 
czszeba uszykować tego … szerokości tego 
… […] kopca … że to podłoże czszeba tu 
wzionś i wyrzucić … wyrzucić żeby jóm tro-
che w tom … […] potem jak te … ziemniaki 
sie przywoziło z pola to tag ukośnie wjeż-
dżali i … zsypywały sie ładnie … na mogiełe 
… i potym poocsybywane były … ziemniaki 
i … tom … gablami … i wtedy prostom sło-
mom czy … czy targanom słomom to tak było 
ładnie czszeba … ułożyć … grabiami ukła-
dało sie … i na krzyża sie układało … raz 
wzdłuż … tego … tego zgarnieńcia … tej sło-
my … a … i … a innym …. drugim razem 
na … tag układać … i … i wtedy ziemióm 
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… tóm co sie wywaliło … z tego podłoża … 
[…] wtedy sie przykrywało … […] kopiec 
powstał i potem już jag na zime to czszeba 
było jeszcze raz je okrywać … […] tymi łeń-
cinami … a nieraz jak tegó … no czy obor-
nikiem jak kto miał no to … wiencej … no 
to obornikim bo … zimy były nie takie prze-
cież … jak dzisiaj som … bo to były mrozy 
… (Tarnówka); [R1:] bo nichtórzy mówili 
kopiec nichtórzy mogiła … no … my tutej 
na przykład … wszy[scy] mielim kopice … 
a u naszych dziewuchów tam nig nie wie-
dzioł co to jes kopiec … tam mieli wszyscy 
mogiły … [R2:] no to my tyż tag mówilim … 
no mogiła kopiec … nie? … kopiec … no to 
czyli … dołek wykopany … w zimi i … tam 
kartofl e sie sypało … przykryło sie słomóm 
późnij zimióm i … a jag na mrozy szły to na-
grabilim liści i liściami przykrylim żeby nie 
zmar-z … (Police Średnie).

mucha – ‘mały, uciążliwy owad, wydają-
cy odgłos bzyczenia’: kiedyź no to były … 
w beczki … w beczkach … i sie soliło … w tej 
chwili to w zamrażarkach … nie? … a kie-
dyś to w beczkach … a moja mama jedno-
cześnie żeby … uweńdziła … ocsło… te … 
szynki … to zakopywaa to w ziemi … nie 
samo mienso tylko w beczce … to ono tam 
przeleżało bo to muchy sie tam nie dosta-
wały i … i to było takie inne … (Rysiny); 
dawniej … no to najczeńściej gotowano mu-
chomory w mleku … wywar wlewano do 
… małych naczyń … i gdzieś ustawiano … 
z boku … posypywano to cukrem … no mu-
chy to wiadomo że do cukru idóm i … i przy-
latywały do … do tych naczyń i sie topiły 
po prostu w tym wywarze … (Bogusławice); 
zapasy na zime? … no winc można czeńść … 
zapasów zrobić w słoikach … […] a czeńść 
… warzyw … przerabiało sie kap… zawsze 
była beczka kapusty kiszonej … zawsze była 
beczka kiszonych ogórków albo i ze dwie … 

no i w słoikach … no i jeszcze … stała becz-
ka … z miensem … z zabitego świniaka bo 
nie było przecież lodówek … tylko … min-
so czszeba było zabezpieczyć … tak żeby … 
tam muchy nie dopadły go … i żeby sie nie 
zepsuło … czyli mienso było nasolone … cia-
sno ułożone w beczce … na wierzchu przyci-
śniente jakimś … deską z kamieniem … a na 
tym wszystkim leżała jeszcze pokrzywa któ-
ra miała odstraszać … ewentualne muchy 
i … inne tam cuda … i to wszysko ładnie sie 
zawsze przechowywało … (Dęby Szlachec-
kie); nie było chyba takich trucizn jak teraz 
… że sie tam psiknie i sie muchy wytrujom … 
u nas na wsi … moja mama to miała własne 
sposoby że tak powiem … czyli otwieraliśmy 
szeroko dżrzwi … gasiliśmy światło … w tej 
czeńści z której chcieliśmy wygonić muchy … 
zapalaliśmy światło w tak zwanej sini … i sie 
ganiało […] muchy tak długo aż … aż do 
tego światła poleciały … może nie poleciały 
wszystkie ale na pewno zdrowo sie przerze-
dziło … potym zamykało sie dżrzwi do … 
do pomieszczenia z którego wyganialiśmy … 
otwierało sie dżrzwi na dwór i sie wyganiało 
muchy z sieni … no … (Dęby Szlacheckie); 
czszea było pryskać zawsze żeby much nie 
było i czysto żeby było … tag jag u nos to 
muchów nie było … mało kiedy były muchy 
… (Borki); ale u nos tu nie było robaków ta-
kich … pluskwy różne … ludzie mieli bo … 
tera nawet wywiad słyszałam jak w blokach 
nawet pluskwy majóm … no … ale u nos na 
wsiach nie było tego … zeby pluskwy były 
gdzieź i … po ścianach chodziły … to tegó 
nie było … roz kiedyź no to … muchy … sie 
… tam jak sie … kiedyź ale to sie tympiło te 
muchy nie było tak że muchów pełno jes … 
(Borki); [Robaki w domu] pchły … muchy 
… mrówki … (Dąbie); (Rzuchów).

muchomór – ‘gatunek grzyba z  czer-
wonym kapeluszem i białymi plamkami’: 
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dawniej … no to najczeńściej gotowano mu-
chomory w mleku … wywar wlewano do 
… małych naczyń … i gdzieś ustawiano … 
z boku … posypywano to cukrem … no mu-
chy to wiadomo że do cukru idóm i … i przy-
latywały do … do tych naczyń i sie topiły 
po prostu w tym wywarze … (Bogusławice).

mundurek → w mundurkach. 

muoda → moda.

mus – ‘przetarte owoce (z dodatkiem cu-
kru)’: [Jabłecznik to] mus jabkowy … i cia-
sto … (Babiak); jabłecznik to robiono takie 
kruche ciasto na to muz jabkowy … potem 
kratke albo kruszonke robiono i pieczono … 
(Stary Budzisław); no ciasto kruche … i na 
to jabka … tarte na tarce … czy takie całe 
wkładane … to jabłecznik taki jes … albo 
mus jabkowy sie wkłada tez na jabłecznig … 
niy? … (Rysiny).

mycie – ‘usuwanie brudu za pomocą 
wody i innych środków’: [Do czyszczenia 
naczyń potrzebne są] woda … płyn do my-
cia naczyń i gombka … (Grzegorzew).

myć – umyć – wymyć – ‘usuwać brud 
za pomocą wody i innych środków’: ja go-
tuje rosół z kurczaka … czyli najważniejsze 
tak … woda … woda … zimna woda … 
nastempnie … nastem… nastempnie wkła-
dam pokrojonego umytego kurczaka … i na 
wolnym ogniu sobie go gotuje … (Koło); 
w kuchni … kuchnia … no to były … w rogu 
stała kuchnia … obok … niej znowu … 
skrzynka na … torfe … obok znowu … mi-
ska … na stojak z miednicóm i … i woda … 
żeby było myć … naczynia … bo przecież 
zlewów nie było jak dzisiaj … (Tarnówka); 
dojenie krowy w dzisiejszych czasach dojom 
maszyny … dawniej … to czsza było wziońś 

… ścierke … umyć krowie wymie żeby nie 
było to to wymie brudne od piasku czy … 
nawet … ubrudzone … tag od obornika 
czy jag leżała na brudnej ściółce … (Stary 
Budzisław); [Kurę trzeba] wypatroszyć … 
pokroić … umyć … i ugotować … (Babiak); 
no trzeba jom [=kurę] po prostu … zabić … 
czszeba jom sparzyć gotujoncom wodom … no 
… wyskubać z pierza … rościońć … usunońć 
wnenczności … wymyć mięso poporcjować 
… wymoczyć w wodzie … dokładnie … no 
a nastempnie przygotować do … czeńści … 
już … gotowania … przygotowywania ja-
kiejś danej potrawy z kurczaka … (Koło); 
no prze[ci]e czszea jom [=kurę] oskubać … 
umyć … wypaproszyć … (Grabów); [R1:] 
jak oskrobali to myli … pomy… wymyli ca-
łóm tóm świnie … później … [R2:] powiesi-
li … [R1:] no … [R2:] powiesili w uoborze 
na takim … [R1:] hakach … [R2:] haku … 
umyli jóm tam … rozpruli … wyjęli jelita … 
(Felicjanów); najpierw czszeba jom [=kure] 
zabić … później oskubać … wypatroszyć … 
wymyć … wymoczyć … i ugotować zupe … 
bońdź upiec … (Koło); no to sie je [=naczy-
nia] czyści tym płynym sie myje … czyści … 
ścirkóm wyciro i … sóm ładne … (Adamin); 
no można sie umyć w umywalce … we wan-
nie można sie wykómpać … a kiedyś to sie 
myło … w wanienkach … kómpało sie … 
albo i takie duże miski sóm … te tyż sóm … 
miednica mówili na to … tyż sie myło kie-
dyś … (Barłogi); umyć … (Grzegorzew); 
pokarmy przygotowuje sie … no na pewno 
w kuchni … czszeba umyć rence … żeby było 
wszysko w porzondku i czysto … no i tyle … 
(Grzegorzew); [Kobieta] co naczynia myła? 
… […] może sprzontaczka … (Kłodawa); 
umyć … (Rysiny); kiedyś sie nazywało „Bia-
ły Jeleń” mydło … […] szare … tak … i sie 
nazywało „Biały Jeleń” … to był … […] to 
był … super … już nie jes taki jak był kie-
dyś … bo mój monż musi robić duży piany 
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z mydła takiego … właśnie tego szarego … 
bo ma stawy chore … no to … już jez inny … 
ale to „Biały Jeleń” … i w dalszym ciongu ten 
„Biały Jeleń” … i szare też jeszcze mydło ale 
przeważnie … jes mydło … kiedyś sie myło 
mydłem … (Rysiny); [Żeby naczynia były 
czyste należy je] dobrze umydź i wyszoro-
wać … wysuszyć … (Rysiny).

mydlić, mydlyć – namyndlić – po-
mydlić – ‘wcierać w coś mydło lub uży-
wając mydła, robić pianę’: no namoczyło sie 
we wannie i sie prało na tarze … […] tako 
tara była i rynczno sie chochlowało i mydly-
ło … (Adamin); z wanny położyłam łacha 
na tarze … i tam pomydliłam … i tarłam 
… tako tara była renczno … na ty tarze … 
(Adamin); na takij tartce [prano] … to jes 
tara sie nazywo … […] to tak wyglondało 
że … tak jakby była … i na tym były takie 
pronżki … wgłembienie i wywyższenie i to 
… sie tak tarło ryncami … pomydliło sie … 
bo … kołnierzyki sie prało w rencach … a tu 
zaś tak sie … pomydliło i sie na tym tarło 
… to sie w balie włożyło … to było doś duże 
to wystawało z bali … i sie tu otwirało … 
i w ty wannie sie chochlowało … (Barłogi); 
dawniej była albo pralki renczne … który 
nazywały sie tara … miały takie haczyki za-
haczało sie je o balie … i pocierało sie pra-
niem o … o tom tare … najpierw sie mydliło 
pranie a potem sie pocierało o tare … (Grze-
gorzew); no ta balia była … nie? … i była 
ta pralka rynczna taka … no sie namyndli-
ło tam te te … ciuchy … późni sie płucza… 
płukało jak i w ty chwili … sie wiyszało … 
(Rysiny).

mydliny, mydlyny – 1. ‘piana powstała 
po dodaniu mydła do wody’: mydliny? … 
no to jes … z mydła ta piana … (Barłogi); 
mydliny to jes … coś co powstaje z mydła … 
wody i mydła … (Grzegorzew); mydliny no 

to z mydła … sie robiom mydliny … nie? … 
tag i z … teraz z proszku czy czy z szamponu 
czy jakiegoś … płynu … (Rysiny); 2. ‘osad 
na pranej odzieży powstały po dodaniu 
zbyt dużej ilości środka piorącego’: to te 
mydlyny … […] z proszku … za dużo sie 
wsypie proszku … […] to trzea wypłukać … 
(Adamin). 

mydlyć → mydlić.

mydlyny → mydliny.

mydło – ‘środek pielęgnacyjny (najczę-
ściej w postaci kostki) używany przez lu-
dzi, który w połączeniu z wodą czyści skó-
rę; wykorzystywany też do prania’: kiedyś 
sie nazywało „Biały Jeleń” mydło … […] 
szare … tak … i sie nazywało „Biały Jeleń” 
… to był … […] to był … super … już nie 
jes taki jak był kiedyś … bo mój monż musi 
robić duży piany z mydła takiego … wła-
śnie tego szarego … bo ma stawy chore … 
no to … już jez inny … ale to „Biały Jeleń” 
… i w dalszym ciongu ten „Biały Jeleń” … 
i szare też jeszcze mydło ale przeważnie … 
jes mydło … kiedyś sie myło mydłem … (Ry-
siny); mydliny no to z mydła … sie robiom 
mydliny … nie? … tag i z … teraz z proszku 
czy czy z szamponu czy jakiegoś … płynu 
… (Rysiny); kiedyś popiołem czyścili bo nie 
było tych płynów … nie było takich pas[t] 
… ni? … jedyne pasty były co pamientam 
do ronk … takie … nie? … i mydło … a na-
czynia nie było … tyko … mama moja po… 
popiołem zawsze … tam leko popiół tam 
wzięła … i … i sie czyściło … […] bo kie-
dyś to nie było taki[ch] kolorowych … tyko 
były takie fajne miedziane te garnki … to-ak 
sie doczyściło … a przeważnie na Wielka-
no[c] … a późnij jeszcze taki miała słonine 
… i po tym … i jeszcze … porzonnie je tak 
żeby tak ładnie świeciły sie te garnki … to 
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tag jak do dziś pamientam … (Rysiny); no 
w wodzie i mydle [można się umyć] … czy 
… w misce kiedyś … w misce … w tej chwi-
li … tego … w umywalce czy czy w tym … 
(Rysiny); umyć … […] we wodzie i w mydle 
… (Adamin); ja tam sie mydłem przeważ-
nie [myję] … (Barłogi); mydliny? … no to 
jes … z mydła ta piana … (Barłogi); mydło 
płyn żel [służą do mycia] … (Grzegorzew); 
mydliny to jes … coś co powstaje z mydła 

… wody i mydła … (Grzegorzew); no na 
pewno krochmal … już po praniu … ale co 
dodawano do prania? … no mydło … szare 
mydło … kroiło sie w … jakieś kawałki … 
i sie je wrzucało do pralki … (Grzegorzew); 
mydło … był przeważnie mydło „Jeleń” ta-
kie … (Kłodawa). → szare mydło.

mynso → mienso.



167

na biało – ‘tak, że coś pokryte jest ko-
lorem świeżego śniegu’: no przeważnie to 
było na biało malowane wapnym … później 
to za[ś] zastompiły te wałki … i sie la [=na] 
to ciongały wałki to były kolorowe ściany … 
[Takie ozdoby były?] ozdoby tak … od wał-
ka … [To były na wałku wycinane?] tak … 
na wałku były tam i kwiatki rozmaite wzo-
ry … i to sie moczoło w farbie i sie po tych 
ścianach … świeżo bielonych … malowało 
… (Barłogi).

nabyć – ‘dostać’: no to wsza … by była … 
tag jak kiedyś … w… za Nimców były … bo 
tera to nik tegó ni mo chyba … w życiu … 
no … bo kiedyś to … mieli ludzie i dziecioki 
mieli i do szkoły jak … jak … ja pojechałam 
do Gdyni … jak … już sie uożyniłam … i po-
jechałam bylim na stancji … dziadek był … 
i jak pojechaam … to nabyłam wszów tam 
… (Borki).

naciskać – ‘używając dłoni, wywierać 
presję, powodować powstanie ciśnienia’: 
no za te sutki … no … czy ciongnie czy na-
cisko zależy jak kto doi … jo to naciskałam 
… (Witowo); dojenie krowy w dzisiejszych 
czasach dojom maszyny … dawniej … to 
czsza było wziońś … ścierke … umyć krowie 
wymie żeby nie było to to wymie brudne od 
piasku czy … nawet … ubrudzone … tag od 
obornika czy jag leżała na brudnej ściółce … 
czsza było wyczszyć to wymie … no i wtedy 
czyste wiaderko rence obtarte umyte … po 

… po tym umyciu tej krowy … i wtedy sia-
dało sie pod tom krowe … naciskało sie na te 
… wymie na te d… no dydki tak dawno było 
mówione n[o] [t]ak … i za te … ciongło sie 
tak … po … po dwa … jed… raz od przodu 
raz od tyłu … no i wtedy na… jak sie na-
ciskało leciało mleko … (Stary Budzisław).

naczynie – ‘ogólna nazwa przedmio-
tów, na których się jada lub które służą do 
przygotowania potraw’: najlepiej to [żeby 
mleko się zsiadło] … w słoik … w naczyniu 
szklanym … albo kamiynnym … (Drzew-
ce); [R1:] żeby zrobił sie ser to w tym samym 
garnku w którym sie ogrzewa … tak pod-
grzewa do tego stopnia żeby nie za mocno 
boby sie zrobiło … kaszka … kaszkowate … 
a… w tym naczyniu w którym sie … [R2:] 
no późni ażeby ser … że było to … to nawet 
w si… na jakimś siteczku [odlewano ser-
watkę] czy na czym … [R1:] a późni to sie … 
późnij to duszlak … przeważnie … [R2:] no 
… czy na durszlaku … czy… [R1:] durszlak 
nazywali najwiency … bo to nie sitko tylko 
dusz… na duszlak sie wylewa … [R2:] ale 
różnie ludzie robili i w sitku teyż … (Wito-
wo); w kuchni … kuchnia … no to były … 
w rogu stała kuchnia … obok … niej znowu 
… skrzynka na … torfe … obok znowu … 
miska … na stojak z miednicóm i … i woda 
… żeby było myć … naczynia … bo przecież 
zlewów nie było jak dzisiaj … (Tarnówka); 
domowy wyrób sera to było tak samo mle-
ko postawiało sie kwa… żeby sie skwasiło 

N
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dzień dwa skwasiło sie … późni sie na ma-
łym ogniu postawiło garnek … i od czasu do 
czasu sie mieszało żeby to … z tego mleka 
tak zaczęła wypływać ta[k] jakby woda 
ale to nie była woda tyko serwatka … i tyn 
ser wtedy już było widaż że tyn … ser już 
go … wtedy sie wykładało pomału … na … 
na jakieź naczynie … które tam była poło-
żona albo ściereczka albo jakieś siteczko … 
(Stary Budzisław); do dużego naczynia … 
to znaczy nazywano to kopanka … sypano 
monke … zalewano wodom … dodawano sól 
… potem zakwas … zagniatano to i formo-
wano … jak ciasto wyrosło … formowano 
bochenki chleba … (Bogusławice); no winc 
najpierw tyn zaczyn … czyli … ta czeńś po-
przedniego chleba … dodana do porcji mon-
ki … i wody … która ma być zaczynem cia-
sta obecnego … do tego celu służyła dzieża 
tak zwana … u nas przynajmniej tak było 
czyli specjalne naczynie zrobione … chyba 
… z drewna … tak mi sie wydaje … (Dęby 
Szlacheckie); bo były drożdże i w naczyniu 
… czea było zagniś chlebek … i urobić ta-
kóm kule i włożyć w taki koszyczeg i óno sie 
wyruszało i dopiero sie piekło … (Borki); 
na wszystkie naczynia? … […] no to serwiz 
obiadowy … serwis podwieczorkowy … bo 
jeszcze jes przed obiadym … po obiedzie 
a przed kolacjóm jeszcze podwieczoreg jes 
… no to takie serwisy talerze som szklanki 
do picia … takie … napoju czy herbaty … 
stołowizna to som tam łyżki widelce takie 
uo … to jes wszystko do jedzynia … (Barło-
gi); [Do czyszczenia naczyń potrzebne są] 
woda … płyn do mycia naczyń i gombka … 
(Grzegorzew); [Kobieta] co naczynia myła? 
… […] może sprzontaczka … (Kłodawa); 
płyn do naczyń jedynie … (Rysiny); kiedyś 
to … naczynia czyścili … moja mama bo 
one to były cienżkie … to na szmatke brała 
popiół … nie? … i wyszorowaa porzonnie … 
przeważnie na Wielkano[c] i Boże Narodze-

nie … […] kiedyś popiołem czyścili bo nie 
było tych płynów … nie było takich pas[t] 
… ni? … jedyne pasty były co pamientam 
do ronk … takie … nie? … i mydło … a na-
czynia nie było … tyko … mama moja po… 
popiołem zawsze … tam leko popiół tam 
wzięła … i … i sie czyściło … […] bo kiedyś 
to nie było taki[ch] kolorowych … tyko były 
takie fajne miedziane te garnki … to-ak sie 
doczyściło … a przeważnie na Wielkano[c] 
… a późnij jeszcze taki miała słonine … i po 
tym … i jeszcze … porzonnie je tak żeby tak 
ładnie świeciły sie te garnki … to tag jak do 
dziś pamientam … (Rysiny); (Koło).

nadziabać → dziabać.

nafta – ‘żółtawa ciecz o charakterystycz-
nym zapachu, wykorzystywana dawniej ze 
względu na swe właściwości palne’: prze-
szukiwanie [włosów] no to grzebinim sie 
grzebało i … [wszy] szukało i sie … smaro-
wało … różni kiedyś to … różnymy naft amy 
nawet sie tempiło to … tag jag ja pamintóm 
… (Borki).

naganiać – ‘goniąc, skierować w pew-
nym kierunku, w pewne miejsce’: som dżwi 
… i naganie sie [kury] … i mówi sie a sio do 
kurnika! … (Rzuchów).

nagrzać → grzać.

nagrzewać sie, nagrzywać sie – 
‘stawać się ciepłym’: żelazko to było że … 
kładlim nawet … żużle rozpalone do żelaz-
ka … a najprzód sie kładło te żużle i to sie 
żelazko nagrzywało a potym były dusze … 
i te dusze sie grzało w piecu … jak były go-
ronce … w kuchni na ogniu … to sie kładło 
do żelazka i tym sie prasowało … [A dusza 
to było takie metalowe?] wkład taki … do 
żelazka … (Barłogi); dawniej żelazko jak 
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wyglondało? … takie żelazko dawniej … na-
grzewało sie … kładło sie na goroncy blat … 
bo nie miało sznura … nie podłonczało sie 
go do kontaktu … tylko kładło sie na goron-
cy blat żelazko sie nagrzewało i … żeby nic 
nie przypalić to te żelazko kładło sie … na 
talerzyku … odwróconym do … spodem do 
góry … (Grzegorzew).

nagrzywać sie → nagrzewać sie.

najeść sie – ‘spożyć’: mieli takie … takie 
nosidełka no po prostu z materiału zwión-
zane … dzieciontko na plecach … no jak 
widzimy dzisiaj w Afryce pokazujóm … no 
i zawionzane i już … no albo matka na ren-
ku nosiła … no bo przecież któż by jom wy-
renczył? … no ja tam … ułożyła coś gdzieś 
tego … no i  pod miedzom siedziało i  … 
i kwiliło … i … jag umiało sie przesuwać to 
sie przesuwało a jag nie to nie … najadło sie 
ziemi … umorusało sie … (Tarnówka).

nalać → lać. 

nalewać – ‘lejąc, umieszczać jakiś płyn 
w czymś’: przygotowuje sie garnek … nale-
wa sie … wode … kładzie sie mienso … no 
jak sie miynso podgrzeje … wychodzi piana 
… to czeba zszymować tóm piane … i wtedy 
kładzie sie warzywa … (Drzewce).

naloć → lać.

namoczyć → moczyć.

namyndlić → mydlić.

na na na! – ‘okrzyk wydawany, by przy-
wołać krowy’: (Witowo).

napalić – ‘spowodować powstanie ognia 
w piecu’: piec chlebowy … no to był … u nas 

było w tak zwanej sieni … wydzielona czeńść 
… była to jakby taka komora … wybudowa-
na miendzy … miendzy jedną czeńścią domu 
a drugom była sień … i czeńś tej sieni … była 
wydzielona na ten piec chlebowy … były 
tam dżrzwiczki … do wkładania … chleba 
… i bydź może pod tymi dżrzwiczkami do 
wkładania chleba były dżrzwiczki mniej-
sze do regulowania ale tego nie pamientam 
… no i był porzondnie opalony drewnem 
… i tak jak mówiłam jak już sie napaliło 
w tym … piecu … no i miał ujście … do ko-
mina … żeby tam ten dym był jak sie paliło 
w tym piecu żeby … dym mógł wychodzić 
przez komin … no i paliło sie tak długo aż 
sie porzondnie nagrzał do takiej temperatu-
ry żeby chleb mógł sie upiec … (Dęby Szla-
checkie); jak sie napaliło [w piecu chlebo-
wym] … byliśmy pewni że temperatura jest 
wystarczajonco wysoka … wygarnialiśmy te 
niedopalone … kawałki drewna czy co tam 
jeszcze zostało żeby … piec był czysty … i … 
kładliśmy chleb … (Dęby Szlacheckie).

naparstek – ‘ochraniacz zakładany 
na palec, w czasie szycia zabezpieczający 
przed ukłuciem się igłą’: no wkładało sie 
taki grzybek pod tom … to sie taki były … no 
grzybek taki ż dżrzewa … i to … wkładało 
sie pod te dziure … i sie cerowało normalnie 
… jednom nitke w te jednom w te i tak sie 
przekładało przeplatankóm takóm … […] 
można było też używać … naparstek był na-
parstek … (Barłogi).

napchać – ‘umieścić coś w czymś’: no to 
na łóżku [można spać] … na łóżko wersali 
no … tam teraz no to … no pierw było łóż-
ko … i … i sieńnik … który napchany było 
słomóm sianym … no … żytniom słomom … 
bo … na pszennej sie przecież nie śpi … bo 
w pszen… pszenica to jako … jest … opłatek 
… wienc … robiony wienc … nie tego … no 
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a tak że … żytnia … słoma … no i siano to 
tak … to takie sieńniki były napychane … 
no i wtedy na tych sieńnikach sie … spało … 
(Tarnówka).

napój – ‘płyn służący człowiekowi do 
ugaszenia pragnienia’: na wszystkie naczy-
nia? … […] no to serwiz obiadowy … ser-
wis podwieczorkowy … bo jeszcze jes przed 
obiadym … po obiedzie a przed kolacjóm 
jeszcze podwieczoreg jes … no to takie ser-
wisy talerze som szklanki do picia … takie 
… napoju czy herbaty … stołowizna to som 
tam łyżki widelce takie uo … to jes wszystko 
do jedzynia … (Barłogi).

napychać – ‘wypełniać coś czymś’: [R1:] 
no … w maszynce sie miesza … gatunku 
miensa tam sie wybiero miesza … doprawia 
sie i sie … na… napycha w jelito … [R2:] 
mieli sie najpirw to minso … [R1:] no … 
mieli sie … i  czy tam porcjuje jeszcze na 
grubsze drobniejsze siatki i sie napycha zaś 
w cienkie jelita … i sie weńdzi … i jest kieł-
bacha … (Felicjanów); [R1:] to-s wóntroba 
… letkie sie myli … [R2:] gotuje sie najpierw 
… [R1:] gotuje sie a potem sie myli … to 
przez maszynke … i sie wkłodo w kasze … 
[R2:] krew … [R3:] […] krew i sie znowu 
napycha … [R2:] i może być kasza…anka 
… ta z tyj zwykłej kaszy i … [R3:] taterczy 
… (Felicjanów).

narożnik – ‘mebel służący do siadania 
i leżenia w kształcie litery L’: [Urządzenia 
do spania] wersalka … tapczan … sofa … 
kozetka … też też można … mieć narożnik 
w domu ten narożnik rozkładać … no teraz 
som różne też takie … urzondzenia … (Koło).

narzuta – ‘przykrycie łóżka’: [Łóżko 
przykrywa się] narzutom albo kapom … 
(Koło).

nas, nasz – ‘bliski, okoliczny’: [R1:] no 
… mówi sie kozie mleko czy owcze mleko … 
[R2:] ale … w nasych stronach to … kozy … 
kóz … bardzo mało jes … kozów i … a owiec 
to nik nie … [R1:] nik nie doił … nigdy … 
(Witowo); [R1:] na naszym terenie to nie 
byo … my mieszkamy tu w  środkowej … 
Polsce … to nie ma … owiec … żeby owcze 
… kóz … [R2:] czasym ktoś … czasem ktoś 
z koziego mleka tyż zrobił … ser … [R1:] 
ale przeważnie było z krów … […] [R2:] ale 
tam … Sz[…]owa co miała kozy to robiła ze 
swojego mleka … [R1:] no tag robili … ale 
to tam wiesz … mało kto … [R2:] mówiła że 
dobre było … (Witowo).

nasadka – ‘element przykrywający, 
uszczelniający kierzynkę od góry’: kie-
rzynka była do robienia masła … dziś sie 
nie robi tego masła … a dawniej to było 
… okrongła taka drewniana beczułka … 
w tej beczułce był … kij okrongły taki jak 
do szczotek zamiatania … i na dole była ta 
taka klapeczka na krzyża przybite … i i … 
wkładało sie to a potem nasadzało sie taki 
… takom nasadke na … na te … beczułke … 
(Stary Budzisław).

nasadzać, nasodzać – 1. ‘nakładać’: 
kierzynka była do robienia masła … dziś 
sie nie robi tego masła … a dawniej to było 
… okrongła taka drewniana beczułka … 
w tej beczułce był … kij okrongły taki jak 
do szczotek zamiatania … i na dole była ta 
taka klapeczka na krzyża przybite … i i … 
wkładało sie to a potem nasadzało sie taki 
… takom nasadke na … na te … beczułke … 
(Stary Budzisław); 2. ‘umieścić kurę, kacz-
kę itp. na jajach w gnieździe, by wysiady-
wała młode’: [Dzisiaj nie ma kurcząt] no bo 
sie nie nasodzo … idzie sie do wylengarni 
i sie kupuje … (Felicjanów); (Babiak). 

nasodzać → nasadzać.
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nasolić → solić.

nastomp sie! – ‘komenda wydawa-
na krowie, by ją odgonić’: nastomp sie … 
(Drzewce).

nasturcja – ‘roślina ozdobna o płożą-
cych lub wspinających się pędach, żółtych, 
pomarańczowych i  ciemnoczerwonych 
kwiatach, kwitnąca od maja do jesieni’: 
(Grabów).

nasz → nas.

nawarka – ‘zupa mleczna z mąką’: na-
warka to jes tak … woda sie gotuje … wsy-
puje sie do niej monke pszennom … i potem 
… czszepaczkom sie roszczszepuje na tej wo-
dzie gotowanej … i właśnie wychodzi taka 
… taka ta zupa … taka worka … tak … za-
prawia sie mlekiem i to dawniej było bardzo 
… spożywane … w dzisiejszych czasach sie 
nie robi takich zup … (Stary Budzisław).

niebieski – ‘będący koloru pogodnego 
nieba’: [Ultramaryna] to farba jes … taka 
… kolorowe … to sie dosypywało … żeby 
było bielsze pranie … to jes taki proszek … 
i to to jest … tako farbka niebiesko … […] 
ale jak w wodzie sie rozpuści to … miała 
wybielać pranie … (Barłogi); modre … to 
jez jak kolor nieba jag niebieski … (Grze-
gorzew); [Chwasty w zbożu] [R1:] konkol 
… [R2:] konkól … teroz te niebieskie kwiatki 
ja wiedziałam … [R1:] jo tyż wiedziałam 
tero już nie pamintóm … nie … modrak czy 
jakoś … [R2:] nie … konkol … i i … wino 
kiedyś z  tego sie robiło … […] chabry … 
(Grzegorzew).

niedzielny – ‘będący częścią niedzieli’: 
iskanie … o! to jes bogata literatura na tyn 
temat … za dawnych czasów … posiada-

nie w głowie … że tak powiem … wszy … 
czy jak? … nie było niczym wstydliwym … 
i jeszcze pamientam że moja mama opowia-
dała że jak była … młoda … to … na przy-
kład … z  dziewczynami siadały sobie … 
w niedzielne … popołudnie na … przewró-
conym dżrzewie gdzieś tam … przy drodze 
… i nawzajem sobie oglóndały … włosy czy 
nie majóm … wszów … (Dęby Szlacheckie).

nieład – ‘bałagan’: [Co to jest barłóg?] no 
to brud jakiź jes … jakieź nieład … wszystko 
nie na swoim miejscu taki barłóg jes zmiej-
szane wszysko jes … (Barłogi).

nieść – znieść – ‘o kurach: składać jaja’: 
[kura] niesie [jajka] … (Babiak); [R1:] [ko-
gut od kury różni się] grzebieniem i ogo-
nem … ogon mo taki ładny … [R2:] no i jaj 
nie niesie … (Felicjanów); bo [kura] gdacze 
i oznajmia że zniosła [jajka] … (Koło); no 
kury … kury sie got… hoduje żeby … na … 
na dobry rosół … żeby niosły jajka … żeby 
był pożytek z nich … (Rzuchów); no som ta-
kie … takie przegrody znaczy … siedliska … 
czy korytka … i tam jes wyścielone słomom 
… żeby … sie … [kury] siedziały … niosły 
jaja … (Rzuchów); kokoszka nie ma jeszcze 
takiego … upierzenia os… dużego … i nie 
ma takiego … jak sie nazywa … grzebień na 
głowie … a [j]ak taki jes duży czerwony już 
taki … grzebień na głowie to już wyglonda 
kura która niesie jajka … a kokoszka ma ta-
kie … bardzo niziutki ten grzebyszczek przy 
skórze przy … od dzióbka wyrośnienty … 
(Stary Budzisław); przeważnie takie kury 
co poza kurnikim niosom … gdzieś tam sobie 
upaczszom to późni na… niosom i siadajom 
… nie? … na nich … i wylengajom sie kur-
czenta … pisklenta … (Rysiny); krzyczy ko 
ko ko ko ko … no … bo ona … kura gda-
cze … o! … gdacze kura bo zniosła jajka … 
(Rysiny); to sie maca … pozywali tego tego 
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… w tej chwili nie … a kiedyś to … maca-
nie ile kur zniesie jajek żeby nie pogubiły … 
nie? … (Rysiny); [Kura] no cieszy sie że ja-
jek zniosła … (Grabów); [Kura] szuka sobie 
gniazdka i niesie … (Grabów).

nioska – ‘kura znosząca jaja’: ale kwoka 
to siedzi … […] no to … może bydź nioska 
jak dużo jaj … (Koło); (Babiak), (Felicja-
nów); (Stary Budzisław); (Rysiny); (Gra-
bów); ��18.

niski – ‘mający niewielką odległość od 
podstawy do wierzchołka’: [Łóżko to] dwa 
tyłki … jeden wysoki w  głowie … niższy 
w nogach … […] no i połonczone deski … 
i … deskami dwoma … no i … i … deski 
w środku jeszcze były żeby to … sie… […] 
wzmocnić konstrukcje no i żeby sie ten ma-
terac … cały czszymał … sieńnik … (Tar-
nówka); to zależało od postawy kosiarza … 
czy był wyższy czy niższy … i on musiał do-
pasować tom ronczke [na kosisku] do siebie 
… (Nowe Budki); [Miejsce rączki na kosi-
sku zależało] jaki był kosiarz … czy wyso-
kiego wzrostu czy niższego … (Prucheniec); 
wysokie zboże … koszono bez pałonka … 
a niskie z pałonkiem … (Koło).

nisko – ‘tak, że odleglość od podstawy do 
wierzchołka jest niewielka’: środek [stogu] 
wyżej a boki niżej … to była ten środek to 
był tak zwany baba … (Prucheniec).

niszczyć – zniszczyć – ‘powodować, 
że coś przestaje prawidłowo pełnić swoje 
funkcje lub przestaje istnieć’: no pierzyna 
… pierzyna to najpierw czszeba było uhodo-
wać … sporą ilość … czy kaczek … czy geń-
si … czy jag mniejsza iloś kaczek czy geńsi 
no to sie jom składało te pierze z dwóch lad 
jeszcze czszeba było o nie dbać żeby sie nie 
wkreńciły mole … bo jak sie … mole wkreń-

ciły no to było wtedy kurzu nie z tej ziemi 
i zniszczone pierze … (Tarnówka); [R1:] no 
to tyko tyko było hakanie wokół ziemnia-
ków … [R2:] no tak … a brónóm nie jeździ-
łeś żeby chwosty zniszczyć? … [R1:] no bro-
nowanie i … re… rydlenie … bronowanie 
i … hakanie … [R2:] każdy zabieg który … 
robiłeś to … to niszczył chwasty … (Police 
Średnie).

nitka – ‘rodzaj cienkiego sznureczka słu-
żącego do szycia’: no igłóm sie cerowało nit-
kóm … (Adamin); no wkładało sie taki grzy-
bek pod tom … to sie taki były … no grzybek 
taki ż dżrzewa … i to … wkładało sie pod te 
dziure … i sie cerowało normalnie … jed-
nom nitke w te jednom w te i tak sie przekła-
dało przeplatankóm takóm … […] można 
było też używać … naparstek był naparstek 
… (Barłogi); jeżeli sie cerowało … jakomś 
mniejszom dziurke to była to … igła z nitkom 
nakładało sie … […] na jakomś szklanke … 
albo literatke … i tak sie cerowało … (Grze-
gorzew).

niziutki – ‘bardzo niski’: kokoszka nie 
ma jeszcze takiego … upierzenia os… duże-
go … i nie ma takiego … jak sie nazywa … 
grzebień na głowie … a [j]ak taki jes duży 
czerwony już taki … grzebień na głowie 
to już wyglonda kura która niesie jajka … 
a kokoszka ma takie … bardzo niziutki ten 
grzebyszczek przy skórze przy … od dzióbka 
wyrośnienty … (Stary Budzisław).

no! – ‘okrzyk wydawany, by odgonić kro-
wę’: no! uciekaj! … (Witowo).

noga – 1. ‘część ciała służąca ludziom do 
poruszania się’: [Ubiór kobiety] garsonka 
… na głowe kapelusz … botki na nogi … tre-
py na nogi … przy obejściu przy domu … 
(Dąbie); [Rodzaje obuwia] na pewno zimo-
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we i letnie … myśle … ale mogom bydź jesz-
cze przeciwdeszczowe … mogom być spor-
towe … no i co jeszcze może być? … może 
mogom bydź jakieś … lecznicze jak ktoź ma 
zdeformowane nogi na przykład albo jakieź 
obolałe … ortopedyczne … (Dęby Szlachec-
kie); [Części ubrania] to sóm reformy sóm … 
podkoszulka jes … stanig jak do kobiety … 
wszysko jes ciepłe … podkoszulek … majtki 
… bo możno powiedzidź i majtki tyż … bo 
tak sie wyrażo … nie? … i czszea ubradź raj-
stopy … czy jakieś spodnie bo tera to kobity 
chodzóm w spodniamy … nie? … wincy … to 
sie tak czszea ubradź i … i rajstopy przeci na 
nogi założyć … i co? … i ocieplanie … i swed 
jakiź jeszcze na siebie czy jakómś bluzke … 
nó wszysko … (Borki); jes to tak zwana tor-
fa i na ten temad moge powiedzieć wiencej 
ponieważ sama pracowałam przy tym torfi e 
i wiem jak sie to wykonywało … ździerało 
sie najpierw … bo to przeważnie ta torfa 
to była na łonkach … ździerało sie … łonke 
… tom de… dar… darnine sie ździerało … 
pod tym … wykopywało sie … wlewało sie 
do tego wody … i … nogami żeśmy wcho-
dzili … ugniatali to błoto wychodziło tak 
zwane błoto … (Nowe Budki); 2. ‘część 
ciała służąca zwierzętom do poruszania 
się, wykorzystywana przez ludzi w celach 
spożywczych’: [Świniakowi] nacinano … 
tylne nogi … koło ściengien … i wieszano na 
drongu … (Babiak); krempulec … to chyba 
koniom zakładano na nogi … to jes powróz 
… wionzany na końskie kopyta żeby konie 
nie uciekły … chyba … tak mi sie wydaje 
… (Babiak); łopatka to jes przednia noga 
… szynka to jes tylna noga … (Babiak); go-
lonka to s… to som tylne no… tylne górne 
nogi … (Babiak); wykrawa sie tylnom … 
czeńś nogi świńskiej … pekluje i to sie na-
zywa szynka … (Babiak); [R1:] wieszano 
[zabitą świnię] za tylnie nogi … na haku … 
gdzieś tam … [R2:] w stropie … tyn hak był 

w stropie … no w budynku … (Felicjanów); 
[Rodzaje mięsa ze świni] [R1:] słonina … 
łeb … głowa … szynki … boczki … żebra … 
[R2:] łopatki … [R1:] opatki … gie… [R2:] 
schab … [R1:] o! schaby … [R2:] wontroba 
… [R1:] wontroba o! … [R2:] nerki … [R1:] 
nogi o! … (Felicjanów); [R1:] no … minso 
… jak świniog noge złamoł czy tam … [R2:] 
był chory … no to minsem poza klasom … 
tak? … [R1:] klasom … no … [R3:] no … 
tanio jatka była … (Felicjanów); wieszano 
[zabitą świnię] za ściengno tylnych nóg … 
i był … tu sie zakładał tak zwany orczyk … 
do tych ściengien i sie poćciongało na lince 
do góry … (Koło); [Części kury, kurczaka] 
[R1:] dziób … [R2:] szyja … skrzydła … 
noga … [R1:] i grzebień … tak … (Koło); 
najpierw zabezpieczono [świnię] … powro-
zami … potym wieszono za tylnie nogi … 
i rozpruwano … i wyciongano wnenczności 
… wszyskie wnenczności … (Rzuchów); no 
kurze nogi majom … drapcie jak sie dostały 
do grzondków to rozdrapały … rozdrapa-
ły po prostu … rozdrapały … (Rzuchów); 
a mienso [z zabitej świni] rozkładane na 
takich połow… stoły prowizoryczne na ta-
kich deskach … były te stoły … i to mienso 
kładziono a potem rozbierano tam … osob-
no słonine osobno żeberka osobno nogi … 
głowe … no i … z tego przerabiano albo ka-
szanke albo kiełbase mielono … albo zosta-
wiano mienso do spożywania … i dawniej 
nie były zamrażalki to były miensa gotowa-
ne w słoikach … przechowywane w słoikach 
żeby … były do spożywania … a dziś to już 
sóm zamrażalki … lodówki to to mienso jes 
przechowywane w innej pozycji … (Stary 
Budzisław); krempulec to jes taki … taki ze 
czszydzieści centrymetrów … kij … okron-
gły … i to sie … kładło w… jak chciało sie 
powie… no żeby ta świnia wisiała na taki 
wysokości na taki[ch] łańuchach … to ten 
krembulkcem sie tak … przekrencało miedzy 



NOGI

174

nogami i ta świnia była poćciongana do góry 
i potem … ten krempulec sie założyło tag na 
poprzeg miedzy nogi … żeby nie odwinął sie 
ten łańcu[ch] … (Stary Budzisław); czy na 
mielone to łopatka było do mielonek było … 
i żeberka były osobno … schab był osobny … 
karkówka osobno … nogi osobno … słonina 
… wszysko było osobno zrobione … (Rysi-
ny); 3. ‘część mebla, na której stoi na pod-
łożu’: [R1:] stołeczek taki … […] cztery nogi 
… [R2:] deseczka … [R1:] deseczka i cztery 
nogi do tegó … [R2:] i sie siadało pod kro-
wóm … (Witowo); w kuchni … kredyns tyl-
ko taki był nieduży córka i … i co tam? … 
stół był … przy stole stołki … jedyn był długi 
… uo czterech nogach albo takie normalne 
zbite tam z desek z czegoś stołki kiedyś tam 
nie było taboretów krzesła to już było wiel-
kie świnto jak było … u kogoś … przeważnie 
stołki … (Grzegorzew).

nogi – ‘części łóżka, na której człowiek 
kładzie kończyny dolne’: [Łóżko to] dwa 
tyłki … jeden wysoki w  głowie … niższy 
w nogach … […] no i połonczone deski … 
i … deskami dwoma … no i … i … deski 
w środku jeszcze były żeby to … sie… […] 
wzmocnić konstrukcje no i żeby sie ten ma-
terac … cały czszymał … sieńnik … (Tar-
nówka).

nosić – 1. ‘chodzić z czymś, trzymając to 
w rękach’: mieli takie … takie nosidełka no 
po prostu z materiału zwiónzane … dzie-
ciontko na plecach … no jak widzimy dzisiaj 
w Afryce pokazujóm … no i zawionzane i już 
… no albo matka na renku nosiła … no bo 
przecież któż by jom wyrenczył? … no ja tam 
… ułożyła coś gdzieś tego … no i pod mie-
dzom siedziało i … i kwiliło … i … jag umia-
ło sie przesuwać to sie przesuwało a jag nie 
to nie … najadło sie ziemi … umorusało sie 
… (Tarnówka); do tych piwniców w domu 

no to … to wrzucało sie [ziemniaki] … ko-
szykamy nosiło workamy … a … a jak były 
piwnice osobne … no to tam sie nosiło … 
już gotowe we workach i w skrzynkach … 
(Goszczędza); 2. ‘mieć na sobie ubranie’: 
obecnie to chyba rajstopy myśle bo już poń-
czochy wyszły z użycia … kiedyś sie nosiło 
pończochy ale może jeszcze … może … jesz-
czy … (Dęby Szlacheckie).

nosidełko – ‘kawałek materiału zwią-
zany na kształt torby, służący do noszenia 
małego dziecka’: mieli takie … takie nosi-
dełka no po prostu z materiału zwiónzane 
… dzieciontko na plecach … no jak widzimy 
dzisiaj w Afryce pokazujóm … no i zawion-
zane i już … no albo matka na renku nosiła 
… no bo przecież któż by jom wyrenczył? … 
no ja tam … ułożyła coś gdzieś tego … no 
i pod miedzom siedziało i … i kwiliło … i … 
jag umiało sie przesuwać to sie przesuwało 
a jag nie to nie … najadło sie ziemi … umo-
rusało sie … (Tarnówka).

nóżka – zdr., 1. ‘część ciała służąca zwie-
rzętom do poruszania się’: miensa z kury 
to może bydóm … mogóm być tak … skrzy-
dełka … piersi … udka … korpus … który 
używa sie na rosół … wontroba żołondek 
… szyjka nóżki … (Stary Budzisław); to 
właśnie nóżka sie mówi … nóżka lub pał-
ka … (Stary Budzisław); no to sie dzieliło 
[świnię] najpirw na pół a potym … słonina 
osobno ten … schab osobno … szyneczki … 
nóżki … łepek … wszysko było … (Grabów); 
[Poszczególne części kury, kurczaka to:] 
udka szyja … nóżki … piersi … (Babiak); 
[Rodzaje mięsa ze świni] [R1:] matko! … to 
tak beńdzie karkówka … z karku … schab 
… to som … na plecach leńdźwie? … [R2:] 
grzbiet … [R1:] no przy grzbiecie … tak? … 
żeberka no to … to wiadomo … tak? … przy 
przy schabie zaraz przy grzbiecie boki … ło-



NÓŻKI

patka przednia łopatka tylna … szynka … 
i właściwie w zasadzie wszystko … [R2:] to 
nie łopatka jes? … [R1:] co? … [R2:] tylna 
łopatka-s to szynka? … [R1:] znaczy nie … 
chodziło mi bardziej o golonke … źle ci po-
wiedziałam … no … tak … [R2:] golonka 
jeszczy … [R1:] golonka … [R2:] a te kopyta 
jak sie nazywajom?… te te … rogi? … [R1:] 
nóżki … racica … [R2:] to jes … zimne nóż-
ki sie robi … [R1:] zimne nóżki sie z tego ro-
biło … nie wiem … a czy ogon? … (Koło); 
no rodzaje ze ś… miensa ze świni cie choro-
ba to jes tak szynka … boczek żebra golonki 
nóżki ogon schab … (Rzuchów); 2. ‘część 
mebla, na której stoi na podłożu’: kołyska 
to też jes tym … tak … teraz nie … też … 
prostokontne … też prostokont taki jakby pu-
dełeczko … z … taki … i … z ale zamias … 
zamias nóżek ma po prostu zaokronglonom 
takom … takom tom podstawe … takie jakby 
… kojarzy mi sie to z saniami … takie płozy 
… i po prostu żeby dziecko … można było … 
bujać … żeby mogło … mogło sobie zasnońć 
… […] no to ja to tak nazwałam jak od sań 
… że płozy … ale takij pewności do końca 
nie mam … (Koło); no to taka ławka była 
zrobiona z jednej deski i … […] nóżki miało 
… tak … tak … i potem jak tego to nawet 
… były takie ławki porobione … i na tych 
ławkach potem było maglowanie pościeli … 
robione … to tak wiesz … było wykorzysty-
wane i do maglowania pościeli … obrusów 
tego wszystkiego co takie proste tam tego no 

to … się maglowało na desce … i … jedno-
cześnie siedziali … służyło do tego i do tego 
… (Tarnówka); 3. ‘łodyga rośliny’: mieczyki 
som o wysokich nóżkach … różne kolory bia-
łe czerwone różowe nawet i granatowe … 
pienknie wyglondajom … (Stary Budzisław). 
→ zimne nóżki.

nóżki – ‘część kołyski, w której dziecko 
kładzie nogi’: kołyska … no to jes wzorem 
znowu tak jag i dorosłego łóżko … w głowie 
wyżej … troszeczke niżej w nóżkach … i też 
to korytko zrobione na sia… na ten sieńnik 
… materac właśnie … ze słomy czy ze siana 
… i z… były … na nóżkach to były znowu 
te … dwa bieguny … przy każ… na każdym 
tyłku były dwa biegu… po… pod każdym 
tyłkiem były dwa bieguny takie … zatego 
… tak że to … dziecko jak … leżało … na 
tym sińniku … tam w tym łóżeczku … no to 
było możliwoś go … huśtania … a jednocze-
śnie były przy … w tej kołysce … były po… 
takie … powbijane po prostu gałeczki takie 
porobione … żeby było można za… prze-
ciongnońć … od jednego … od jednej gałki 
do drugiej gałki po… z drugiej strony de-
seczki … żeby jom można przeciongnońć było 
jakóm taśme żeby to dziecko nie wypadło … 
nie wygrzebało sie … i tego … i ono jak było 
przymocowane no to … cienżkie życie miało 
… no bo ni sie nie ruszyło … nie … ruszy… 
nie wypadło … (Tarnówka).
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obiad – ‘główny posiłek zjadany w ciągu 
dnia’: to jes drugie śniadanie przed obiadym 
… (Adamin); no to obiad … woła sie ludzi 
na obiad i … i tego … i samemu sie ji obiad 
… (Adamin); na obiad to … sie jada roso-
łek kluski … (Adamin); no obiad jes z dwóch 
dań … (Barłogi); na wszystkie naczynia? … 
[…] no to serwiz obiadowy … serwis pod-
wieczorkowy … bo jeszcze jes przed obiadym 
… po obiedzie a przed kolacjóm jeszcze pod-
wieczoreg jes … no to takie serwisy talerze 
som szklanki do picia … takie … napoju czy 
herbaty … stołowizna to som tam łyżki wi-
delce takie uo … to jes wszystko do jedzynia 
… (Barłogi); główny posiłek w środku dnia? 
… obiad? … (Grzegorzew); kąsumuje obiad 
… (Grzegorzew); co jadano na obiad? … na 
pewno w bogaczszych domach jadano kur-
czenta kaczenta … w biedniejszych domach 
… w biedniejszych domach był to na pewno 
jakiś biedniejszych posiłek … (Grzegorzew); 
n-obiad … kiedyś sie mówiło obiad bo tero 
lancz ta… nie? … jakoś … (Kłodawa); i ko-
paczka była późni wiesz … ciongnikowa i do-
piro wolko … ja jeszcze jak chodziłam na … 
kopanie graczkom … jeszcze sie kopało gracz-
kom … takom jag my chodzimy … wykopy-
wać wisz … nieroz na obiad kartofl e to takom 
graczkom … ludzie chodziły … w koszyki … 
kopały … a późni no to mówie były już ta-
kie konne kopaczki … w kónie sie kopało ko-
paczkom takom … śmigłowom była kopaczka 
… (Goszczędza); puodobiadek … i obiad … 
(Grzegorzew); (Rysiny).

obiadować – ‘jeść obiad’: teraz beńdzie-
my obiadować … (Rysiny).

obiadowy – ‘wykorzystywany w czasie 
obiadu’: na wszystkie naczynia? … […] no 
to serwiz obiadowy … serwis podwieczor-
kowy … bo jeszcze jes przed obiadym … 
po obiedzie a przed kolacjóm jeszcze pod-
wieczoreg jes … no to takie serwisy talerze 
som szklanki do picia … takie … napoju czy 
herbaty … stołowizna to som tam łyżki wi-
delce takie uo … to jes wszystko do jedzynia 
… (Barłogi); danie obiadowe? … […] no 
no … dajmy na to … jag jak … przedtym 
przeważnie gotowali grochówke … to … 
kiedyś sie rzuciło kawałek tam … jakiegoś 
tam minsa … czy przeważnie jakieś kostke 
… ziemniaki … warzywa … wrzucało sie do 
tego … wywaru … z tego ro… bo to wywar 
taki sie zrobił … kiedyź nie było tych przy-
praw … tylko sie soliło pieprzyło … i na to 
sie … ten … tom kasze czy ten groch … no 
i ziemniaki … (Rysiny).

obierać – poobierać – ‘oddzielać 
skórkę od reszty warzywa’: a to stare [ziem-
niaki] sie obiera a młode sie skrobie to chyba 
to bedzie … (Dzierawy); stare ziemniaki sie 
struże … struże lub obiera … młode … no to 
… no to raczej sie tak skrobie bo … bo ma-
jom tom skórke takom malutkom … (Koło); 
uobieranie no zimniaka sie mówiło … obie-
ra sie … normalnie sie struże … (Borki); 
2. ‘oddzielać mięso od nieprzydatnych do 

O
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spożycia składników, np. od skóry’: a salse-
són to robi sie w inny sposób … kroi sie se… 
gotuje sie … do garka sie kładzie … serca 
ozory świńskie sie kładzie … uszy sie kładzie 
… wszyskie oczyszczone … tak … i … kła-
dzie sie … można włożyć … głowe świniaka 
… powydłubuje sie oczy wszysko sie ładnie 
powyczyszcza … poobiera sie to mionsko … 
(Stary Budzisław).

obieranie, uobieranie – ‘oddziela-
nie skórki od reszty warzywa’: obieranie 
ewentualnie struganie … (Bogusławice); 
obieranie albo struganie … (Dęby Szlachec-
kie); uobieranie no zimniaka sie mówiło … 
obiera sie … normalnie sie struże … (Bor-
ki); (Powiercie).

obierka, obirka – ‘skórka warzywa 
oddzielona od jego reszty’: obirki … łupi-
ny … obierki … (Koło); no to som obierki 
… od kartofl i … (Rzuchów); łupiny obier-
ki … (Bogusławice); łupiny albo obierki … 
(Dęby Szlacheckie); [R1:] łupinki … [R2:] 
łupina … [R1:] obierka … (Grzegorzew); 
obierki łupiny obierki … (Koło); (Babiak); 
(Powiercie); ��26.

obirka → obierka.

oblec – ‘założyć powłokę na poduszkę, 
pierzynę itp.’: oblec … powłoke … […] no … 
powleczenie … na poduszke no … i pierzy-
ne … tag jak powłoka … no … (Dzierawy); 
czszeba jom [=pierzynę] … oblec albo powlec 
albo ubrać … (Koło); powłoke na… obledz 
ją [=pierzynę] … w powłoke … (Tarnówka).

oblewać – ‘lać na coś płyn po wierzchu 
lub ze wszystkich stron’: [sierść zabitej 
świni] przez gotowanie goroncom wodom … 
i oblewano … i potym … tak zwanie opa-
rzanie … (Rzuchów).

obmywać – ‘usuwać brud za pomocą 
wody, też: spłukiwać’: świniobicie w daw-
niejszych czasach było inne … dzisiej to 
jez nowoczesnoź maszyny zabijajom albo 
rzeżnie tam przerabiajom i to … sie zawo-
zi oczszymuje sie gotowy wyrób … a dzi… 
dawniej to … sie brało rzeżnika … zabija-
ło sie … takiego … takom świnie … potem 
jom sie kładło na takich deskach … grzało sie 
wode goroncom … jom tom wodom polewano 
… tam w małych ilościach takim garnczkiem 
… i zeskrobywano tom sierś z niej … potem 
sie jom obmywało … (Stary Budzisław).

obolały – ‘bardzo bolący’: [Rodzaje 
obuwia] na pewno zimowe i letnie … myśle 
… ale mogom bydź jeszcze przeciwdeszczo-
we … mogom być sportowe … no i co jesz-
cze może być? … może mogom bydź jakieś 
… lecznicze jak ktoź ma zdeformowane nogi 
na przykład albo jakieź obolałe … ortope-
dyczne … (Dęby Szlacheckie).

obrać – ‘zdjąć z czegoś skórę, łupinę itp.’: 
[Jak robi się salceson?] [R1:] o! … z ryja 
świnioka … i ze serca … tyż czszeba goto-
wać … [R2:] z głowy … nie ryja … [R3:] no 
ryj mo … świnia mo ryj … no … czea tyż 
ugotowadź i … obrać … [R1:] no … [R3:] 
a t… to sie mieli? … nie? … [R1:] nie … kroi 
sie … i skórki ze … jak sie uob… uod słóniny 
uod-rzyno te skórki no to sie kładzie w sal-
sesón czyńś troszke … (Felicjanów); bo przy 
starych ziemniakach no to już jes ta skóra 
… gruba … i jednocześnie już kiełki majóm 
stare ziemniaki … a młode no to som młode 
maj… jes kruchutka … skórka cieniutka … 
taka bardzo … że to sie mówi … wprost pal-
cem by obrał … a nie poczszeba by było za 
wiele noża … (Tarnówka).

obrus, uobrus – ‘tkanina przykrywa-
jąca stół’: no to taka ławka była zrobiona 
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z jednej deski i … […] nóżki miało … tak 
… tak … i potem jak tego to nawet … były 
takie ławki porobione … i na tych ławkach 
potem było maglowanie pościeli … robio-
ne … to tak wiesz … było wykorzystywane 
i do maglowania pościeli … obrusów tego 
wszystkiego co takie proste tam tego no to 
… się maglowało na desce … i … jednocze-
śnie siedziali … służyło do tego i do tego … 
(Tarnówka); no to wsza … by była … tag 
jak kiedyś … w… za Nimców były … bo tera 
to nik tegó ni mo chyba … w życiu … no … 
bo kiedyś to … mieli ludzie i dziecioki mieli 
i do szkoły jak … jak … ja pojechałam do 
Gdyni … jak … już sie uożyniłam … i poje-
chałam bylim na stancji … dziadek był … 
i jak pojechaam … to nabyłam wszów tam 
… bo … no by… było chyba nieczysto … bo 
… mieli … miała tako dużo panna była a … 
taki uobruz miała … to na tym obrusie … 
były zabijane … i tam taki pan był na stan-
cji jag ja tam pojechaam … jak poszłam tam 
… ón… ón przyszed dó mnie i mówi … pani 
… niech pani idzie pani coś pokoże … ta[k] 
[j]ag mi pokozoł to wiedziałam co to było na 
tym stole … zabijane były wszy … (Borki).

obsionczyć – ‘oddzielić płyn od ciała 
stałego’: domowy wyrób sera to było tak 
samo mleko postawiało sie kwa… żeby sie 
skwasiło dzień dwa skwasiło sie … późni sie 
na małym ogniu postawiło garnek … i od 
czasu do czasu sie mieszało żeby to … z tego 
mleka tak zaczęła wypływać ta[k] jakby 
woda ale to nie była woda tyko serwatka … 
i tyn ser wtedy już było widaż że tyn … ser 
już go … wtedy sie wykładało pomału … na 
… na jakieź naczynie … które tam była po-
łożona albo ściereczka albo jakieś siteczko 
… i to ładnie op… obsionczyło to … (Stary 
Budzisław).

obskubać → skubać.

obsmażyć → smażyć.

obślimaczony – ‘oślizgły’: (Grabów).

obślizłgy – ‘mający śliską i  wilgotną 
powierzchnię’: (Koło).

obuwie – ‘wierzchnie okrycie stóp’: 
[Obuwie] zimowe letnie … sandały … spor-
towe … robocze … (Bogusławice).

occedzać, odcydzać – ‘oddzielić 
płyn od ciała stałego’: [R1:] no normalnie 
mówili … woda od zimniaków … te… no 
bo i jag inaczy? … [R2:] późni czea odcydzić 
… tom wode … [R1:] odcydzałaś te wode … 
z tych … z tych … no to normalnie mówi-
li … ano kartofl e sie czsza odcydzić … nie? 
… (Grzegorzew); to sie z tych suszonych … 
owoców robiło polewki … tak … no … i po-
tym takie jeszcze było nawet że … jak … na 
tóm … ze susz… do suszonych … jak sie ki-
siło … kapuste ukisiło … i occedzało jom sie 
do … gotowania na bigos … to … ten kwas 
… zasyp… zalewało sie znowu … zasypy-
wało sie znowu te … suszone owoce … go-
towało sie … buraczek czerwony … do tego 
… listek laurowy … i to właśnie to wszysko 
zagotowało … postało jedyn dzień … i było 
luksus do picia … było zdrowotne … nig nie 
kupował witamin bo … w tym było witami-
ny … (Tarnówka).

ocet – ‘płynna przyprawa o  kwaśnym 
smaku’: a przed skrzypnieńciem dolewano 
do krwi octu … (Babiak); [A czarninę to się 
robi tak jak rosół z kaczki?] tak … tylko po-
tym sie przyklepie … tom krwiom z tej kaczki 
… robi sie zaprawe takom i sie to zaciongnie 
… i do smaku sie doprawia octem pieprzem 
a … a do rosołu to już sie octu nie daje … 
(Barłogi); no czarnina to jes zupa która za-
wiera krew kaczki … czsz… jak sie zabijało 
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kaczke to sie upuszczało … krew do słojka 
… gdzie najpierw czsza było do tego słoika 
nalać … wode sól ocet … a potym podstawić 
pod zarżnintom kaczke słoik … krew nale-
ciała … no … jak sie … mięsko ugotowało 
z wodą w garku to sie wlewało takom wła-
śnie zaklepke jeszcze sie robiło … do tej krwi 
dodawało sie monki … dodaje sie monki … 
i takom zaklepke wlewa sie do garka z mien-
sem i wodom … sypie sie cukier … dodaje 
sie jeszcze octu żeby zupka była słodko-kwa-
śna … podaje sie to z kluskami krojonymi 
albo z kluskami przecieranymi … (Grze-
gorzew); to czarnina … […] sie wygotuje 
minso … jes to rosół … kładzie sie bardzo 
dużo … warzyw … marchew pietruszke se-
ler pore … jak sie to ugotuje … i jak … krew 
jes to spuszczane z kaczki … troche octu sie 
dolewa … i wode sie wlewa … i te… monki 
… i to sie … tom czarnine zaprawia … i sie 
je wiencej z ziemniakami … kiedyś to były 
… przecierane kluski … przecirane a w tej 
chwili sie mówi … ziemniaczane … a kiedyś 
przycirane … bo … […] tak … przecierane 
te kluski były … (Rysiny).

ocielenie – ‘wydanie przez krowę po-
tomstwa na świat’: [R1:] ciele to jes takie … 
bardziej młodziutkie … [R2:] młodziutkie 
… zaraz po uociele… ocieleniu a cielak to 
już taki który już co … co już mo może z ty-
dziń … czy ze dwa … [R1:] tak … czy nawet 
… ze dwa miesiónce … to jeszcze mówiom 
cielak … (Witowo).

ocielić sie → (cielić sie).

oczyszczać – ‘usuwać zabrudzenie, za-
nieczyszczenia’: [R1:] kaminim sie pukało 
[pług] … i sie oczyszczało a… […] [R2:] 
albo cegłóm … (Dąbrowa); [R1:] czym sie 
[pług] oczyszczało? … no nie wiem … ale co 
kto miał … kawałek … czy jakiejś cegły czy 

butem … [R2:] butem … nawed i … albo 
albo jakimś takim szpadelkiem małym … 
[R1:] czy jakómś deseczkom … czy czymkol-
wiek … co kto miał pod renkom … […] ja to 
tam przy pługu móm na przykład … wyspa-
wane mam kawałek tego … rureczki takij … 
i kawałek blachy w to … ładnie przecinte … 
o! … przy tym mam … no jak to sie nazywa? 
… szpadelek mały … (Lubiny).

oczyszczanie – ‘usuwanie zabrudzeń, 
zanieczyszczeń’: [R1:] arfa to jes taka siatka 
do … przy młockarni … [R2:] albo do wiejki 
na przykład … nie? … […] do oczyszczania 
zboża … (Police Średnie).

oczyścić → czyścić.

oćcinać – ‘oddzielać coś od czegoś za 
 pomocą ostrego narzędzia’: [Kwiaty do-
mowe rozmnażano] za pomocom … szcze-
pienia … aplegierki takie … odkrywano 
oćcinano i usadzano w ziemi … (Stary Bu-
dzisław).

odbić – ‘uszkodzić się w wyniku uderze-
nia’: [R1:] no to zależało przeważnie takie 
były dziecińciolitrowe … wiaderka … nie … 
niecynkowane tylko emaliowane … takie no 
… [R2:] emaliowane … co to były do krów 
doinio … [R1:] dużo ludzi miało cynkowe 
bo dlatego że … sie nie odbiło … a jak krowa 
czasym krowa kopła … tyż bywało że kro-
wa kopła … [R2:] a jak! … [R1:] takie któ-
re było poemaliowane to sie odbiło i późni 
dziura sie robiła … to … dużo ludzi w cyn-
kowe doiło … (Witowo).

odciongaczka, uodciongaczka – 
‘urządzenie służące do oddzielania śmie-
tany od mleka’: [R1:] były takie … sie na-
zywały odciongaczki … to … tak … tak 
wyglondały … [R2:] to była taka … taka 
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kaneczka … i było takie okieneczko na boku 
… [R1:] szklane … [R2:] i sie tam wlewa-
ło mleko … wpuszczało sie do studni bońdź 
gdzieś tam do zimnej wody … i sie mówili 
… […] wybija sie śmietana … przeważnie 
jag na noc … krowy sie na wieczór wydoiło 
to na noc do rana to sie wyb… wysto… wy-
biła śmietana … było widać … [R1:] ustała 
sie śmietana … wyszła na wierzch … [R2:] 
było widać … w tym okieneczku było wi-
dać ile jest śmietany wiync albo sie zebrało 
wazówkóm … albo sie spuściło taki kranik 
był … [R1:] albo był taki kureczek … taki 
kurek odkrencany że … […] [R1:] tu zla-
tywało mleko a późni już jak uchodziło to 
śmietana … bo na wierzku śmietana była to 
zostawała … (Witowo); [R1]: to nazywali 
ściongaczka … [R2]: czy uodciongaczka … 
no jak tam kto mówił … zależało jak tam 
kto mówił … (Witowo).

odciongnońć – ‘oddzielić śmietanę od 
mleka’: (Witowo).

odcydzać → occedzać.

odcydzić → (cedzić).

oddzielać – ‘sprawiać, że coś nie jest 
już dłużej częścią czegoś’: jag oddziela sie 
[mleko od tłuszczu] … no to w mleczarni 
… (Drzewce); z kwaśnego mleka to zbierali 
[śmietanę] łyżkom juz bo sie lepiej oddziela-
ła nawet … bo z kwaśnego juz nie szło od-
dzielić … inaczej tylko łyżkóm … czy waz… 
wazówkóm … (Witowo).

oddzielić – ‘sprawić, że coś nie jest już 
dłużej częścią czegoś’’: z kwaśnego mleka 
to zbierali łyżkom juz bo sie lepiej oddziela-
ła nawet … bo z kwaśnego juz nie szło od-
dzielić … inaczej tylko łyżkóm … czy waz… 
wazówkóm … (Witowo); masło sie wybirało 
a maślanka zostawaa… masło sie wybira-

ło … były takie donice … przeważnie … 
i w tóm donice sie wybirało masło no i sie 
wyjęło … czy … wodom … przepłukiwało 
żeby już tóm maślanke oddzielić żeby było 
czyste ładne masełko … (Witowo).

odganiać – ‘dawać zwierzętom sygnał 
głosem, by się oddaliły’: no jak sie odgania? 
… no … jak sie woła na … na przykład … 
nie? … na kure to a sio! … nie? … a na kacz-
ke? … no to … mi sie wydaje że to samo … 
ni? … (Rysiny); jak sie odgania świnie? … 
różnie sie mówiło na to … sie wzięło najwa… 
jakomź rózeczke i … a świ a świ! … (Rysiny).

odgniotek – ‘twardy guzek na skórze’: 
[Zakładane na nogi] skarpety … a za daw-
nych czasów onuce … […] no … żołnierze 
w onucach chodzili … […] to jes … kwa-
dratowy kawałek … fl aneli przeważnie … 
który w zastempstwie skarpety … kładło sie 
napierw onuce zakładało sie jedno drugie 
i zawijało sie dookoła i kładło sie w but … 
podobno było bardzo … […] bardzo ciepło 
i … i bardzo dobrze sie ni… nie dostawało 
sie żadnych odgniotków … ni… odparzeń … 
nicego … no … (Dęby Szlacheckie).

odkrencać – ‘obracać coś, co ma gwint’: 
[R1:] były takie … sie nazywały odciongacz-
ki … to … tak … tak wyglondały … [R2:] 
to była taka … taka kaneczka … i było ta-
kie okieneczko na boku … [R1:] szklane … 
[R2:] i  sie tam wlewało mleko … wpusz-
czało sie do studni bońdź gdzieś tam do 
zimnej wody … i sie mówili … […] wybija 
sie śmietana … przeważnie jag na noc … 
krowy sie na wieczór wydoiło to na noc do 
rana to sie wyb… wysto… wybiła śmietana 
… było widać … [R1:] ustała sie śmietana 
… wyszła na wierzch … [R2:] było widać … 
w tym okieneczku było widać ile jest śmieta-
ny wiync albo sie zebrało wazówkóm … albo 
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sie spuściło taki kranik był … [R1:] albo był 
taki kureczek … taki kurek odkrencany że … 
[…] [R1:] tu zlatywało mleko a późni już 
jak uchodziło to śmietana … bo na wierzku 
śmietana była to zostawała … (Witowo).

odlewać – ‘oddzielać część płynu od ca-
łości’: bo ziemniaki gotuje sie w wodzie … 
do samego końca … a kasze … powinno sie 
… przed ugotowaniem … jag jest ugotowa-
na taka na … osiemdziesiont procent … to 
sie ją … nie wiem czy odlewało sie nadmiar 
wody … czy ona sie już zdonżyła wygotować 
w każdym razie … nie gotowało sie już jej 
dalej tylko przykrywało sie pokrywką … 
i chyba … można było ją zawinońć … w ja-
kiś koc czy … cy nie wiem … w coś tam … 
czy w rencznik żeby ona … sie doparowała 
że tak powiem czyli żeby wciongnęła nad-
miar wody i wtedy przez to … staje sie mien-
ka … (Dęby Szlacheckie).

odporny – ‘wytrzymały, zachowujący 
długo przydatność do spożycia’: i na ło-
pacie wsuwało sie bochenki chleba do tego 
pieca … zamykało sie na jakiś czas nie wim 
jak długo sie piekło godzine może … nie 
pamientam … no i potem jak już … stwier-
dziliśmy … bazujonc na dotychczasowym 
doświadczeniu że … ten chleb już może być 
upieczony … to sie go na tej łopacie z po-
wrotem wyjmowało … no … i taki chleb był 
… na tyle odporny że mama piekła chyba … 
raz w tygodniu … na pewno nie czeńściej … 
i on … nie był stary … on nie czerstwiał … 
[…] on zawsze był … zawsze był taki jak … 
zjadliwy krótko mówionc … ani nie pleśniał 
… no … (Dęby Szlacheckie); no właściwie 
warzywa to wszystkie [przechowywano 
przez zimę] … owoce może nie wszystkie … 
chociaż też teraz można w słoiki truskawki 
które som sezonowe na przykład ale warzy-
wa … wszyskie korzeniowe czyli pietruszke 

marchew … seler … por … chociaż por jez 
mniej odporny nie wim czy ci tam do koń-
ca … w tych warunkach wiejskich by prze-
czszymał … kapuste … ziemniaki … no 
te podstawowe … no i te właśnie kiszonki 
wszyskie … (Dęby Szlacheckie).

odpowiedni – ‘taki, jak powinien być, 
by coś prawidłowo funkcjonowało’: odpo-
wiednia odległoź ronczki według wzrostu 
kosiarza … (Sobótka); zapasy na zime? … 
no winc można czeńść … zapasów zrobić 
w słoikach … a czeńś … bez przerobienia 
i wtedy trzeba je … zabezpieczyć przed wy-
sychaniem … pleśnieniem … no to czszeba 
czszymać w odpowiednich warunkach czyli 
w jakichś … chłodnym pomieszczeniu i za 
dawnych czasów to były tak zwane … piw-
nice … albo specjalne budynki nieogrzewa-
ne … na … niemajonce podłogi … (Dęby 
Szlacheckie).

odpyndzać – ‘odganiać, sprawiać, by 
coś się oddaliło’: no jak sie odpyndza? … ta 
jak kury … a sio! … geńs kaczki a … też sie 
mówi … (Rysiny).

odrobiać – ‘spłacać dług przez wyko-
nywanie pracy na czyjąś rzecz’: [R1:] bo 
nichtórzy mówili kopiec nichtórzy mogiła 
… no … my tutej na przykład … wszy[scy] 
mielim kopice … a u naszych dziewuchów 
tam nig nie wiedzioł co to jes kopiec … tam 
mieli wszyscy mogiły … [R2:] no to my tyż 
tag mówilim … no mogiła kopiec … nie? … 
kopiec … no to czyli … dołek wykopany … 
w zimi i … tam kartofl e sie sypało … przy-
kryło sie słomóm późnij zimióm i … a  jag 
na mrozy szły to nagrabilim liści i liściami 
przykrylim żeby nie zmar-z … [R1:] i jesz-
cze za liście czszeba było odrobiać … […] 
[R2:] jak chodzilim to z workim przeskoczy-
lim przez … przez … no … ty kanałeg i tak 
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po… żeby nie widzioł to tak po trochu po-
grabilim … i … no bo nie było czym przy-
kryć … nie? … […] [R1:] to już by było za 
mało zeby wymborek kłaś … to wisz co? … 
takie mielim prześcieradło takie duże i na-
pakowalim takóm … tak złapoł za cztery 
narożniki to od razu weszło dużo na plechy 
i przez sad … (Police Średnie).

odrosnońć – ‘wyrosnąć na nowo’: [Jak 
skubano kaczki?] [R1:] no … no jag jak już 
odrosło pirze to je pocskubywano żeby nie 
gubiły … [R2:] no i żeby … [R1:] pierzyno 
robiono … poduszki … (Felicjanów).

odstraszać – ‘sprawiać, że nie podej-
muje się jakiegoś działania’: stała beczka 
… z  miensem … z  zabitego świniaka bo 
nie było przecież lodówek … tylko … min-
so czszeba było zabezpieczyć … tak żeby … 
tam muchy nie dopadły go … i żeby sie nie 
zepsuło … czyli mienso było nasolone … cia-
sno ułożone w beczce … na wierzchu przyci-
śniente jakimś … deską z kamieniem … a na 
tym wszystkim leżała jeszcze pokrzywa która 
miała odstraszać … ewentualne muchy i … 
inne tam cuda … i to wszysko ładnie sie za-
wsze przechowywało … (Dęby Szlacheckie).

odsypywać – ‘usuwać z czegoś ciało syp-
kie’: [R1:] [Radło] no to jes w podobie takie 
coś do pługa … nie? … no tyko że … [R2:] to 
to jes taki śpiczasty czy… tego … i … tu sóm 
takie … dwie tego … sie rozkłada … i żeby 
ta ziemia sie na ob… z jednóm i drugóm stró-
ne odsypywała sie … żeby zasypać … […] 
ziemie rozpychało na boki … (Dąbrowa).

odyga → łodyga.

odzież – ‘ubrania’: ciepła odzież … (Bo-
gusławice); można podzielić na odzież … 
damskom menskom dzieciencom … jest bieli-

zna … jest odzież letnia zimowa … spodnie 
swetry kurtki … (Bogusławice); rodzaje 
[ubrania] … bielizna … czyli … czyli ubra-
nia które leżom przy ciele … przylegajom do 
ciała … odzież taka wiyrzchnia która jes 
zakładana na bielizne … i potym wszyskie 
palta płaszcze kożuchy które zakładamy 
kiedy jes bardzo zimno myśle że to tak czeba 
by podzielić … (Dęby Szlacheckie).

ogień, uogień – ‘powstające podczas 
palenia się czegoś płomienie’: żelazko to 
było że … kładlim nawet … żużle rozpalone 
do żelazka … a najprzód sie kładło te żuż-
le i to sie żelazko nagrzywało a potym były 
dusze … i te dusze sie grzało w piecu … jak 
były goronce … w kuchni na ogniu … to sie 
kładło do żelazka i  tym sie prasowało … 
[A dusza to było takie metalowe?] wkład 
taki … do żelazka … (Barłogi); pali się 
uogień no to gaz … czy kuchnia … (Dziera-
wy); ja gotuje rosół z kurczaka … czyli naj-
ważniejsze tak … woda … woda … zimna 
woda … nastempnie … nastem… nastempnie 
wkładam pokrojonego umytego kurczaka … 
i na wolnym ogniu sobie go gotuje … jag już 
właśnie doj… dojdziemy do tego momentu 
gdzie mamy te burzyny czy szumowiny zbie-
ramy to … ja to zbieram łyżkom albo jakomś 
takom łyż… som takie specjalne łyżki cedza-
kowe … i jag już ładnie mam tutaj te … bez 
bez tych burzyn ten … tom wode w zasadzie 
wtedy jeszcze … to wtedy dodaje warzy-
wa … czyli … całom całom włoszczyzne … 
najważniejsze jes żeby było dużo zielonego 
… czyli … czyli załóżmy … ten … seler … 
przepraszam … seler … por … pietruszka … 
i wtedy też cały czas na wolnym ogniu sobie 
robimy … no do momentu jag już no … wi-
dzimy że jes ugotowane … (Koło); domowy 
wyrób sera to było tak samo mleko posta-
wiało sie kwa… żeby sie skwasiło dzień dwa 
skwasiło sie … późni sie na małym ogniu 
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postawiło garnek … i od czasu do czasu sie 
mieszało żeby to … z tego mleka tak zaczęła 
wypływać ta[k] jakby woda ale to nie była 
woda tyko serwatka … i tyn ser wtedy już 
było widaż że tyn … ser już go … wtedy sie 
wykładało pomału … (Stary Budzisław); 
ano właśnie to chyba jes to parowanie … 
to mówie że nie gotuje sie do samego końca 
jak kaszy … tylko sie ją … zdejmuje z ognia 
… kiedy ona jes jeszcze niedogotowana … 
i sie jóm paruje … do końca … żeby zmien-
kła żeby była ugotowana na minko … (Dęby 
Szlacheckie).

oglóndać – ‘patrzeć, szukając czegoś’: 
iskanie … o! to jes bogata literatura na tyn 
temat … za dawnych czasów … posiada-
nie w głowie … że tak powiem … wszy … 
czy jak? … nie było niczym wstydliwym … 
i jeszcze pamientam że moja mama opowia-
dała że jak była … młoda … to … na przy-
kład … z  dziewczynami siadały sobie … 
w niedzielne … popołudnie na … przewró-
conym dżrzewie gdzieś tam … przy drodze 
… i nawzajem sobie oglóndały … włosy czy 
nie majóm … wszów … (Dęby Szlacheckie).

ognisko – ‘spotkanie towarzyskie, które 
odbywa się przy palącym się stosie drewna, 
chrustu itp.’: [Do wędzenia używana] brze-
zina była i … i z … tego … z takich … owo-
cowych dżrzewa … z … przeważnie z  ja-
błonki … […] różnice było … bo wtedy … 
był zapach taki inny … no bo … nie … nie 
… sosnowe … sosnowe też ale wiencej było 
takich … z owocowych lub brzeziny było … 
brzezina najładniejsza bo faktycznie … nie-
raz jag robimy tutaj ognisko … czy robimy 
w… tego … to też z brzeziny … (Rysiny).

ogórek – ‘podłużne, zielone warzywo 
o  soczystym miąższu’: [Jakie warzywa 
można przechowywać na zimę?] marchew 

fasole kapuste grzyby ogórki … (Dąbie); 
[Uprawiano warzywa] wszystkie korzenne 
… pomidory ogórki … ziemniaki kapuste 
… fasole … groch … (Powiercie); zapasy na 
zime? … no winc można czeńść … zapasów 
zrobić w słoikach … […] a czeńść … warzyw 
… przerabiało sie kap… zawsze była beczka 
kapusty kiszonej … zawsze była beczka ki-
szonych ogórków albo i ze dwie (Dęby Szla-
checkie); no przede wszystkim [uprawiano] 
… ziemniaki kapuste … ogórki bo to było 
na zime konieczne … wszyscy mieli … no 
i na pewno … te te … marchew pietruszke 
… o! groch jeszcze był … wszystkie odmiany 
… pamintam że był … i fasola i groch zie-
lony … i taki ten gruby bób czy jak sie tam 
to nazywa … dynie … natomias nie było na 
pewno tych … takich jak dzisiaj tam tych 
kabaczków wszyskich … rzodkiewki też nie 
pamientam żeby u nas była … nawet chyba 
nie wim czy sałaty … sioliśmy … raczej ta-
kie … z dawnych czasów … tradycyjne … 
(Dęby Szlacheckie); z ogórkowom [zupą] 
jest w ten sposób że też … czyli już mam … 
jes to … doszłam do momentu wywaru … 
biore ogórki kiszone … ścieram je na tart-
ce … i też jeszcze dodaje też jeszcze dodaje 
startom na tartce … marchewke … i … waż-
ne jes to że najpierw marchewka … musi 
być włożona … nastempnie ogórki bo jeże-
li by było odwrotnie to ta marchewka cały 
czas by była twar… jak włoże te składniki 
i nastempnie też zaklepuje to śmietanóm … 
i praktycznie to już jes wszystko … (Koło); 
[Najczęściej uprawiane warzywa] [R1:] 
marchew pietruszka selera pora … [R2:] po-
midor ogórek … (Koło).

ogórkowy – ‘zrobiony z ogórków’: po-
pularnymi zupami som … zupa pomidoro-
wa ogórkowa … zupa dookoła ogródka … 
na drugie danie … no na pewno schabowe 
… no … i to nie wieprzowe tylko … z drobiu 
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… bo młodzież teraz schabowych z wieprzo-
we… z wieprzowiny nie lubi … no co jesz-
cze? … (Grzegorzew); zupa jarzynowa … 
zupa ogórkowa … jes to zupa kwaskowa … 
kapuśniak też jes zupom kwaskowom … ka-
lafi orowa jes bardzo dobra zupa jes to zupa 
… smag ma łagodny i słodkawy … (Grzego-
rzew); [R1:] [Gotuje się zupy] ogórkowom 
… kapuśniak … grochowom … szczawiowom 
… buraczkowom … biały barszczyk … żu-
rek … [R2:] grochowa … [R1:] już … [R3:] 
prażuchy … [R1:] o! prażuchy … z kwaszo-
nom kapustom … kluski przycirane z czarni-
nom … (Grzegorzew); zupe pomidorowom 
i ogórkowom w zasadzie no to jes tak … na 
tej samej bazie co rosół … tak … tyl… tylko 
że … załóżmy jak … jak rosół robie ja głów-
nie z kurczaka … to tutaj na przykład przy 
zupie pomidorowej czasami robie taki wy-
war na miensie … na miensie wieprzowym 
… znaczy … do pomidorowej i do ogórko-
wej na miensie wieprzowym … z tym że jag 
już mam w tym momencie jak mam ten wy-
war no to no to … zrobiony i taki jakby rosół 
… to do tego dodaje na przykład koncentrat 
pomidorowy … nastempnie ja to nazywam 
zaklepuje to śmietanom … i … i w zasadzie 
to jes cały przepis na zupe pomidorowom … 
(Koło); z ogórkowom [zupą] jest w ten spo-
sób że też … czyli już mam … jes to … do-
szłam do momentu wywaru … biore ogór-
ki kiszone … ścieram je na tartce … i też 
jeszcze dodaje też jeszcze dodaje startom na 
tartce … marchewke … i … ważne jes to że 
najpierw marchewka … musi być włożona 
… nastempnie ogórki bo jeżeli by było od-
wrotnie to ta marchewka cały czas by była 
twar… jak włoże te składniki i nastempnie 
też zaklepuje to śmietanóm … i praktycznie 
to już jes wszystko … (Koło).

ogrodowy – ‘występujący w ogrodzie’: 
jakie kwiaty rosły w ogrodzie? … za moich 

lat dziecie… dziecinnych … dzieciencych 
… no to były na pewno piwonie … u mojej 
babci … jednej drugiej … to były szarotki … 
to były konwalie jakieś przebiśniegi tulipa-
ny … to były właśnie … paprocie leśne … to 
były … ogrodowe … ogrodowe te … powiedz 
… powiedz … te co na … chryzantemy … 
róże … maciejka … co jeszcze? … co jeszcze 
rosło? … żonkile … (Koło).

ogród – ‘teren przeznaczony na uprawę 
roślin ozdobnych’: turki … różne kolory … 
żółte pienknie kwitnom o tej porze jak pogoda 
jes … w ogrodzie nie ma deszczowych dni to 
pienknie kwitnóm wszelkie kolory … (Stary 
Budzisław); jakie kwiaty rosły w ogrodzie? 
… za moich lat dziecie… dziecinnych … 
dzieciencych … no to były na pewno piwonie 
… u mojej babci … jednej drugiej … to były 
szarotki … to były konwalie jakieś przebi-
śniegi tulipany … to były właśnie … papro-
cie leśne … to były … ogrodowe … ogrodowe 
te … powiedz … powiedz … te co na … chry-
zantemy … róże … maciejka … co jeszcze? 
… co jeszcze rosło? … żonkile … (Koło).

ogródeczek – zdr., ‘teren przeznaczony 
na uprawę roślin ozdobnych’: no to ogródek 
… ogródeczek … (Grabów).

ogródek – ‘teren przeznaczony na upra-
wę roślin ozdobnych i użytkowych’: gdzie 
rosnóm kwiaty? … no to może bydź ogródek 
… (Koło); no to ogródek … ogródeczek … 
(Grabów); [R1:] to … brony to sóm cienższe 
że rozbijajom … [R2:] no tak … takie s… 
takie bryły rozbijajóm i jez równo … ta[k] 
jak grabki … jak grabkamy w ogródku sie 
grabi tak tu były te brony konne … no … 
[R1:] a po siewie … to jak zaś … a tak tylko 
zboże zagarniajóm … lekkie … (Dąbrowa); 
warzywniak … ogródek … (Police Średnie); 
[R1:] [Przygotowanie ziemi] pod warzywa? 
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… no to … no normalnie … mogóm bydź 
na oborniku na nawozie to lepi nie … na 
oborniku … i skopie sie ogródek … i proste 
… i brona … jedzimy … [R2:] no … szpa-
del i … i jedziem … no … (Police Średnie); 
(Rysiny). → zupa dookoła ogródka.

ogródkowy – ‘występujący w ogrodzie’: 
pelasie to som kwiaty ogródkowe … pienknie 
kwitnom od wiosny … usadza sie je wiosnom 
i kwitnom do późnej jesieni … […] różne 
kolory majom … różowe białe czerwone … 
spuszczajonce kwiaty … o prostych odygach 
stojonce … (Stary Budzisław).

ogrzać → grzać.

ogrzanie – ‘odpowiednia temperatu-
ra czegoś’: [R1:] od ogrzania … od mleka 
[zależał smak sera] … [R2:] jak było dobrze 
ogrzany to sie dobrze zrobił ser … [R1:] nie 
zawsze sie udoł … [R2:] nie był taki kasz-
kowaty … tylko był dobry ser … (Witowo).

ogrzewać – ‘sprawiać, że coś staje się 
ciepłe’: [R1:] żeby zrobił sie ser to w tym 
samym garnku w  którym sie ogrzewa … 
tak podgrzewa do tego stopnia żeby nie za 
mocno boby sie zrobiło … kaszka … kasz-
kowate … a… w tym naczyniu w którym sie 
… [R2:] no późni ażeby ser … że było to … 
to nawet w si… na jakimś siteczku [odlewa-
no serwatkę] czy na czym … [R1:] a późni 
to sie … późnij to duszlak … przeważnie … 
[R2:] no … czy na durszlaku … czy… [R1:] 
durszlak nazywali najwiency … bo to nie 
sitko tylko dusz… na duszlak sie wylewa … 
[R2:] ale różnie ludzie robili i w sitku teyż 
… (Witowo); zapasy na zime? … no winc 
można czeńść … zapasów zrobić w słoikach 
… a czeńś … bez przerobienia i wtedy trze-
ba je … zabezpieczyć przed wysychaniem 
… pleśnieniem … no to czszeba czszymać 
w odpowiednich warunkach czyli w jakichś 

… chłodnym pomieszczeniu i za dawnych 
czasów to były tak zwane … piwnice … albo 
specjalne budynki nieogrzewane … na … 
niemajonce podłogi … (Dęby Szlacheckie).

okieneczko – zdr., ‘niewielki otwór 
w ściance czegoś, osłonięty szybką’: [R1:] 
były takie … sie nazywały odciongaczki … 
to … tak … tak wyglondały … [R2:] to była 
taka … taka kaneczka … i było takie okie-
neczko na boku … [R1:] szklane … [R2:] 
i sie tam wlewało mleko … wpuszczało sie 
do studni bońdź gdzieś tam do zimnej wody 
… i sie mówili … […] wybija sie śmietana 
… przeważnie jag na noc … krowy sie na 
wieczór wydoiło to na noc do rana to sie 
wyb… wysto… wybiła śmietana … było wi-
dać … [R1:] ustała sie śmietana … wyszła 
na wierzch … [R2:] było widać … w tym 
okieneczku było widać ile jest śmietany 
wiync albo sie zebrało wazówkóm … albo 
sie spuściło taki kranik był … [R1:] albo był 
taki kureczek … taki kurek odkrencany że … 
[…] [R1:] tu zlatywało mleko a późni już 
jak uchodziło to śmietana … bo na wierzku 
śmietana była to zostawała … (Witowo).

okno – ‘otwór w ścianie budynku, osło-
nięty szybą’: zakładano zasłony na okna … 
(Powiercie).

okrasa – ‘tłuszcz zwierzęcy dodawany 
do potraw’: [Co to jest: okrasa?] wysmażo-
na słonina … (Babiak); okrasa? … […] no 
to tłuszcz zwierzency … (Koło); [R1:] to … 
[Okrasa] jes w telewizji co te … gotuje … 
[R2:] okra… [R1:] nie … to jes taka … [R2:] 
zasmażka taka … do potraw … takich … ta-
kie tłuste coś … no … (Koło); no na słonine 
mówiło sie okrasa … (Rzuchów).

okraszać – ‘dodawać do potraw tłuszcz’: 
a jeszcze my za dawnych czasów robiliśmy 
dziady … dziadoska potrawa … czyli … 
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ziemniaki … jak sie dogotowujom to sie sypie 
do tego porcje monki … i to sie razem z tom 
monkom gotuje i sie robi taka … ciapka ziem-
niaczano-monczna … i to sie skwarkami … 
okraszało … i z kwaśnym mlekim na przy-
kład sie to jadło … bardzo dobre … (Dęby 
Szlacheckie).

okrongły, okróngły – ‘w  kształcie 
koła lub walca’: jeżeli dobrze pamientam 
to maglownica … miała dwa takie … jak 
gdyby dwie okrongłe … bel… rolki … i wkła-
dało sie … brzeg pościeli … czy prześcira-
dła … miendzy te rolki … i kreńciło sie … 
korbkom … i  z  jednej strony sie wkłada-
ło … tom pościel … a z drugiej strony ona 
już wychodziła przemaglowana gładka … 
(Grzegorzew); kiedyś sie prało … dawnij 
… to była taka wanna okrongła … [Balia?] 
balia … o! kochana ty wiesz wiency jag ja 
… taka balia była … i była taka … pralka 
… i sie … […] tara … tag ja jeszcze mam 
takom tom … no … (Rysiny); wymie … […] 
okrongłe i ma cztery takie sutki … […] taki 
worek … i  … cztery sutki … (Witowo); 
i robiło sie albo długóm kiełbaske takóm po 
dwaeścia centymetrów … albo jak sie kcia-
ło takie króciutkie … małe kiełbaski sie … 
co kawałek zawinęło … fl ak … i wtedy wy-
chodziły małe okrongłe kiełbaski … (Stary 
Budzisław); [Kołacz] okrongły … okrongłe 
ciasto … pieczone głównie na wesela … 
(Bogusławice); [R1:] no widły mogom być 
o czterech rogach o czszech rogach … [R2:] 
jakich rogach? … zymbach … to som zymby 
… [R1:] rogi sie mówiło … [R2:] zymby … 
o dwóch … czszech i o czterech … [R1:] no 
i tego … łonczenie … takie u góry łonczenie 
jez normalnie … takie … jakby to? … od-
kówka … i na kóńcu jest … takie do sztyla 
… takie okróngłe … jak by nazwać? … kółko 
takie no … ni[e] kółko tylko taka rurka no 
… (Lubiny).

okróngły → okrongły.

okrycie – ‘to, co służy do przykrycia 
czegoś’: no na łóżku … kładły sie kapy … 
czy tam kołdry … poduszki wyszywane roz-
maite tam były … a to lalka była na środku 
była ustawiono … no kiedyś tak było … ser-
wetki jakieź ładne bo jak były tam cimne te 
… te te … kapy … nie … kapy nie nazywali 
ino … [R2:] pokrycia … [R1:] pokrycia … 
o… okrycia pokrycia … (Grzegorzew); no 
koce jak ktoź miał ale nie … to były tak … 
z materiału właśnie tak … z takigo … z ta-
kiego … ciężk… cienżkie takie było że … 
nie było tam … ze ślizgich nie było tego … 
tyko było to cienżkie okrycie … okrywało sie 
właśnie … to … ładnie do kantu zaścielone 
łóżko … i wtedy ono pienknie wyglondało … 
(Tarnówka).

okrywać – ‘kłaść coś na wierzchu cze-
goś, szczelnie to zasłaniając’: [R2:] no to 
kopiec … inaczy mogieła … [R1:] [To było] 
w kształcie stożka … [R2:] było … było wy-
kopane na półtora sztycha … zimi … i tam 
zsypywali … przykrywali … tom … słomom 
… potym była … przykryte … tom … [R1:] 
ziemiom … [R2:] zimiom … zostawiało sie 
kalonki żeby wy… […] wyparowały te kar-
tofl e … a na zime no to sie okrywało … jesz-
cze i łyntamy i czym żeby … żeby nie zmar-
-zły … nie? … (Grzegorzew); no to najpierw 
czszeba … podorywke zrobić … na polu … 
i tóm ziemie … spulchnioną … na … jak … 
szykuje sie tom mogiełe takom na … sie mówi 
na półtora dwa metry szerokości … no za-
leży jakom tego no ale … tag mniej wiencej 
dwa metry czszeba uszykować tego … sze-
rokości tego … […] kopca … że to podłoże 
czszeba tu wzionś i wyrzucić … wyrzucić 
żeby jóm troche w tom … […] potem jak te … 
ziemniaki sie przywoziło z pola to tag uko-
śnie wjeżdżali i … zsypywały sie ładnie … 
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na mogiełe … i potym poocsybywane były 
… ziemniaki i … tom … gablami … i wtedy 
prostom słomom czy … czy targanom słomom 
to tak było ładnie czszeba … ułożyć … gra-
biami układało sie … i na krzyża sie układa-
ło … raz wzdłuż … tego … tego zgarnieńcia 
… tej słomy … a … i … a innym …. drugim 
razem na … tag układać … i … i wtedy zie-
mióm … tóm co sie wywaliło … z tego pod-
łoża … […] wtedy sie przykrywało … […] 
kopiec powstał i potem już jag na zime to 
czszeba było jeszcze raz je okrywać … […] 
tymi łeńcinami … a nieraz jak tegó … no czy 
obornikiem jak kto miał no to … wiencej … 
no to obornikim bo … zimy były nie takie 
przecież … jak dzisiaj som … bo to były mro-
zy … (Tarnówka); no koce jak ktoź miał ale 
nie … to były tak … z materiału właśnie tak 
… z takigo … z takiego … ciężk… cienżkie 
takie było że … nie było tam … ze ślizgich 
nie było tego … tyko było to cienżkie okrycie 
… okrywało sie właśnie … to … ładnie do 
kantu zaścielone łóżko … i wtedy ono pienk-
nie wyglondało … (Tarnówka).

olbrzymi – ‘mający bardzo duże roz-
miary’: no tyn manyż to był taki … […] 
było takie olbrzymie to żelazo … i tam były 
takie … no i drong był dżrzewiany … i w ko-
nie to sie … robiło no … (Goszczędza).

olejek – ‘aromatyczna substancja w pły-
nie’: a kruszonka to jes … i … jak sie na 
przykład weźnie dwadzieścia deko … tłusz-
czu … czy to margaryny czy to smalcu … 
to czszeba wziońś tak samo dwajścia deko 
cukru … i potym dwajścia deko monki … 
i to … ten … margaryne złonczyć z tym cu-
krem … tak zgnieś … i tom monke potem … 
nie ugniatadź na takóm kule … tylko miedzy 
palcami tak kruszyć … i wtedy wyjdzie taki 
… takie … takie kuleczki wyjdom … i to sie 
nazywa kruszanka … do tego można dać 

zapach na przykład cukier wanieliowy czy 
jaki odrobinke olejku to wtedy jez lepszy 
zapach … posypadź na ciasto … (Stary Bu-
dzisław).

opadać – ‘poruszać się na dół bez udzia-
łu własnej woli’: [Jak się sprawdza, czy jaj-
ko jest świeże?] jajko opada na dno … na 
dno garka z wodóm … […] a jajko które jes 
nieświeże po prostu wypływa na wierzch … 
ono pływa … po prostu … (Koło).

opalać – ‘oczyszczać skórę zabitego 
zwierzęcia (z sierści, z pierza) za pomocą 
ognia’: później sie … skrobie … czy opala … 
no później sie wycionga wnynczności i roz-
biera całego świniaka na czeńści … które 
sóm później do jedzenia … (Babiak); ucina 
sie [kurze] … łeb … oparza … skubie … 
opala … czyści i ćwiartkuje … (Rzuchów); 
po to sie opala kure bo … takie owłosienie 
ma kura … wienc sie bierze albo denaturat 
… wylewo sie na wie… jakieś pomiesz… 
pojemnik … i  sie zapala tom denature … 
i opala sie tom kure … albo można też … 
no palnikiem gazowym … opalić kure … 
(Stary Budzisław); należało je [=włosy świ-
ni po zabiciu] po prostu usunońć … albo je 
po prostu opalano … albo … skrobano … 
(Koło).

opalić – ‘oczyścić skórę zabitego zwie-
rzęcia (z  sierści, z  pierza) za pomocą 
ognia’: po to sie opala kure bo … takie 
owłosienie ma kura … wienc sie bierze albo 
denaturat … wylewo sie na wie… jakieś 
pomiesz… pojemnik … i sie zapala tom de-
nature … i opala sie tom kure … albo można 
też … no palnikiem gazowym … opalić kure 
… (Stary Budzisław); no jom [kurę] zabić 
… oprawić … obskubać … nie? … w wodzie 
goróncej … no i wypaproszyć … […] opalić 
… tak … te te … jeszcze sóm takie … małe te 



OPARZAĆ

188

piórka niewyrośninte … […] pypcie … tak 
… (Rysiny); piec chlebowy … no to był … 
u nas było w tak zwanej sieni … wydzielo-
na czeńść … była to jakby taka komora … 
wybudowana miendzy … miendzy jedną 
czeńścią domu a drugom była sień … i czeńś 
tej sieni … była wydzielona na ten piec chle-
bowy … były tam dżrzwiczki … do wkła-
dania … chleba … i bydź może pod tymi 
dżrzwiczkami do wkładania chleba były 
dżrzwiczki mniejsze do regulowania ale 
tego nie pamientam … no i był porzondnie 
opalony drewnem … i tak jak mówiłam jak 
już sie napaliło w tym … piecu … no i miał 
ujście … do komina … żeby tam ten dym 
był jak sie paliło w tym piecu żeby … dym 
mógł wychodzić przez komin … no i paliło 
sie tak długo aż sie porzondnie nagrzał do 
takiej temperatury żeby chleb mógł sie upiec 
… (Dęby Szlacheckie).

oparzać – ‘poddawać coś działaniu 
wrzątku’: no najpierw … je [=kopyta] opa-
rzano … i  taki specjalny hak … i  potym 
ściongano te kopyta … (Rzuchów); ucina 
sie [kurze] … łeb … oparza … skubie … 
opala … czyści i ćwiartkuje … (Rzuchów); 
no czszeba parzyć [świnię po zabiciu] … 
i skrobać … wyskrobie tyn no … oparza … 
(Koło).

oparzanie – ‘poddawanie czegoś dzia-
łaniu wrzątku’: [sierść zabitej świni] przez 
gotowanie goroncom wodom … i oblewano … 
i potym … tak zwanie oparzanie … (Rzu-
chów).

oparzenie – ‘poddawanie czegoś działa-
niu wrzątku’: jeśli chodzi o racice świń no to 
były ścióngane nożym po oparzeniu … wcze-
śniejszym … (Koło).

opic → piec.

opielić – ‘wyrywać chwasty celem 
oczyszczenia ziemi wokół posadzonych 
roślin’: no czszea opielić … i opryskiwać … 
od chwastu … pola … (Borki).

opina – ‘skórka ziemniaka’: (Felicjanów).

oprawić – ‘oczyścić mięso z części nie-
przydatnych do spożycia’: no jom [kurę] za-
bić … oprawić … obskubać … nie? … w wo-
dzie goróncej … no i wypaproszyć … […] 
opalić … tak … te te … jeszcze sóm takie … 
małe te piórka niewyrośninte … […] pypcie 
… tak … (Rysiny).

oprużyć → (prużyć).

ortopedyczny – ‘związany z leczeniem 
układu kostno-mięśniowo-stawowego’: 
[Rodzaje obuwia] na pewno zimowe i letnie 
… myśle … ale mogom bydź jeszcze przeciw-
deszczowe … mogom być sportowe … no i co 
jeszcze może być? … może mogom bydź ja-
kieś … lecznicze jak ktoź ma zdeformowane 
nogi na przykład albo jakieź obolałe … or-
topedyczne … (Dęby Szlacheckie).

osad – ‘to, co pozostaje na jakiejś po-
wierzchni’: no taki osad … jag nie było wy-
płukane … (Barłogi).

osełka, uosełka – 1. ‘uformowana 
mała partia masła (przeznaczone zazwy-
czaj do sprzedania)’: [R1:] osełka … […] no 
tak gdzieś … [R2:] no takie małe kostki ma-
sła … [R1:] koski masła i to robili … wisz 
… w te … tam .. w takie … kopystkóm jak 
wyrobiali to robili takie … ładne cynteczki 
zaś to uowijali … [R3:] dwudziestopińciode-
ka… dekowe porcje to sóm … [R1:] ćwiart-
ki … [R2:] w gaze owijali … [R1:] w gaze 
czy tam … [R2:] pergamin … (Felicjanów); 
gomółka no to tag mówiom … rodzaj masła 
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i … i kształt … masła … no gomółka czy … 
czy osełka … (Rzuchów); osełka masła … 
(Drzewce); a! to masło robione na takóm 
osełke … tak … tak … taka … robiono tak 
… jak było wyglonda…ło jakby półksien-
życ take … takie takie coś z takóm oto… to 
robiono osełke … jeszcze kiedyś dawniej 
dawniej to tam babcie prababcie robiły … 
na liściu chrzanu … kładły takóm osełke 
kładły do koszyczka … i szły do miasta … 
i te osełki miały poukładane w koszyczku … 
takim ładnym w… białym jak kiedyś były 
takie koszyczki … nie takie od zbierania 
ziemniaków … i ludzie w mieście kupowali 
takie osełki … dawniej nie był tak torebek 
foliowych jak teraz tyko … na liściu … je-
den liź od chrzanu umyty przykryty a drugi 
oc spodu położony i tam masełko na tym … 
chrzanie … liś taki zielony ładny … (Stary 
Budzisław); to różnie … ludzie robili takie 
uosełki … […] no takie uosełeczki … (Wito-
wo); osełki … (Babiak); (Koło); 2. ‘fabrycz-
nie wykonany kamień służący do ostrzenia 
kosy’: jes to osełka do oszczszenia … (Nowe 
Budki); osełka wkładana do kieszeni od 
spodni tak … specjalna kieszeń uszyta … do 
osełki … (Nowe Budki); najpirw czeba było 
jom [=kosę] porzondnie naklepać … a póź-
niej pooszczyć jom osełkom … (Nowe Bud-
ki); (Prucheniec); (Sobótka).

oskrobać → skrobać.

oskubać → skubać.

osłodzić – ‘dodać cukru’: no zupa ja-
godowa … no czym sie tego? … tak samo 
jagody … sie rzucało do wody … osłodziło 
sie troche … lekko sie osłodziło … i sie też 
zaprawiało … ale nigdy nie śmietanom … 
tylko mleko i … i monka … i tym sie … i to 
sie jadło z kluskami takimi … no makaro-
nem pozywajonc … kiedyś to … kluski były 

wszyskie … teraz jez makaron … zupa… 
wszyskie te jarzynowe zu… zupy czy tam 
owocowe … to sie wszysko zaprawiało mle-
kim … i monkom … no bo … poza tym … 
tym no czym można było? … o! jedynie za-
smażke sie robiło do kapuśniaku … o! … no 
to wtedy tłusz … i sie zasmażało … monke 
… (Rysiny).

osolić → solić.

ostrugiwać – ‘obierać ziemniaki ze 
skórki’: łupiny no takie … co sie ostruguje 
zimniaki no … (Borki).

otwierać, otwirać – ‘rozchylać przy -
legające do siebie elementy’: jag już było 
czuć że tag jakby tam jaki kamień był … 
to sie otwierało [kierzynkę] a tam już było 
zrobione masło … i sie wyjmowało to ma-
sło potem … wy… ładnie sie przepłukało 
we wodzie w garku … oddzieliło pienkne 
ładne żółte wychodziło masło … (Stary Bu-
dzisław); zimniaki to w piwnicy były pod 
podłogom w  kuchni … no … dziura była 
w podłodze … tak … dziura była w podło-
dze wyciente z dżrzwiczkami … sie otwirało 
dżrzwiczki i tam były … o! właśnie … no 
tam były ziemniaki zawsze ale też inne wa-
rzywa też możno bo tam było zimno po pro-
stu … no … a jak nie było takiej piwnicy … 
to … kopało sie również w ziemi na dworze 
… takóm ziemianke tak zwanom … […] ma 
takom ziemianke … jeszcze … wykopanom 
… samodzielnie … […] na podwórku … 
(Dęby Szlacheckie); nie było chyba takich 
trucizn jak teraz … że sie tam psiknie i sie 
muchy wytrujom … u nas na wsi … moja 
mama to miała własne sposoby że tak po-
wiem … czyli otwieraliśmy szeroko dżrzwi 
… gasiliśmy światło … w tej czeńści z której 
chcieliśmy wygonić muchy … zapalaliśmy 
światło w tak zwanej sini … i sie ganiało 
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[…] muchy tak długo aż … aż do tego świa-
tła poleciały … może nie poleciały wszystkie 
ale na pewno zdrowo sie przerzedziło … po-
tym zamykało sie dżrzwi do … do pomiesz-
czenia z którego wyganialiśmy … otwierało 
sie dżrzwi na dwór i sie wyganiało muchy 
z sieni … no … (Dęby Szlacheckie); no do 
siana to … drabiny sóm … […] z boków … 
nie ma desek … całych tylko takie jak wujo 
[…] jeździł … nie pamintosz? … […] dra-
biniaste … drabiny a … a boczne to tyłki 
zawsze były … […] no to tyłek … no … uod 
tyłu sie otwirało … boków sie nie otwirało 
… (Goszczędza).

otwirać → otwierać.

otworek – zdr., ‘puste miejsce w jakimś 
materiale’: [Osadzanie wideł na trzonku] 
[R1:] przybić gwoździm … tam jes taki 
otworek w tulejce … [R2:] otwór jes … i za-
bezpieczyć tym gwoździm … […] no … osa-
dza … i gwóźdź … wbijasz … (Dąbrowa).

otworzyć – ‘rozchylić przylegające do 
siebie elementy’: to jes klepisko bo to jes … 
z jedny stróny wrota z drugi stróny wrota 
jag otworzysz … to mosz przeszczszeń tag 
jak droge czszymetrowóm czterometrowóm 
… i przejeżdżosz … (Dąbrowa).

otwór – ‘puste miejsce w jakimś mate-
riale’: bierze sie czszonek dopasowuje do 
otworu siekiery i zabija sie klinem … moż-
na jeszczy namoczyć w wodzie żeby lepiej 
czszymało … (Koło); [Osadzanie wideł na 
trzonku] [R1:] przybić gwoździm … tam 
jes taki otworek w tulejce … [R2:] otwór jes 
… i zabezpieczyć tym gwoździm … […] no 
… osadza … i gwóźdź … wbijasz … (Dą-
browa); [Obsadzić widły to] [R1:] wbić … 
i jeszcze wbić gwóźdź … w ten … w sztyl … 
[R2:] w otwór czszeba wbić gwóźdź … […] 

zamocować dobrze … żeby nie spadły … 
(Lubiny).

owarzyć sie – ‘o  mleku: zepsuć się 
w wyniku ogrzania’: [Co się stanie z mle-
kiem nieświeżym, które chcemy zagoto-
wać?] chcemy za… z nieświeżym … owarzy 
sie … (Drzewce).

owca – ‘zwierzę pokryte miękką, skręco-
ną sierścią, wykorzystywaną do produkcji 
wełny’: [R1:] no … mówi sie kozie mleko czy 
owcze mleko … [R2:] ale … w nasych stro-
nach to … kozy … kóz … bardzo mało jes 
… kozów i … a owiec to nik nie … [R1:] nik 
nie doił … nigdy … (Witowo); [R1:] na na-
szym terenie to nie byo … my mieszkamy tu 
w środkowej … Polsce … to nie ma … owiec 
… żeby owcze … kóz … [R2:] czasym ktoś 
… czasem ktoś z koziego mleka tyż zrobił … 
ser … [R1:] ale przeważnie było z krów … 
[…] [R2:] ale tam … Sz[…]owa co miała 
kozy to robiła ze swojego mleka … [R1:] no 
tag robili … ale to tam wiesz … mało kto 
… [R2:] mówiła że dobre było … (Witowo); 
owce? … no tyż w oborze … […] konie to 
w stajni … inaczy no … ale to sóm obory ta-
kie były … (Koło).

owczy – ‘pochodzący od owcy’: z owcze-
go [mleka] sóm sery … (Drzewce); [R1:] no 
… mówi sie kozie mleko czy owcze mleko … 
[R2:] ale … w nasych stronach to … kozy … 
kóz … bardzo mało jes … kozów i … a owiec 
to nik nie … [R1:] nik nie doił … nigdy … 
(Witowo); [R1:] na naszym terenie to nie 
byo … my mieszkamy tu w  środkowej … 
Polsce … to nie ma … owiec … żeby owcze 
… kóz … [R2:] czasym ktoś … czasem ktoś 
z koziego mleka tyż zrobił … ser … [R1:] 
ale przeważnie było z krów … […] [R2:] ale 
tam … Sz[…]owa co miała kozy to robiła ze 
swojego mleka … [R1:] no tag robili … ale 
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to tam wiesz … mało kto … [R2:] mówiła że 
dobre było … (Witowo).

owijać, uowijać – 1. ‘osłaniać coś 
czymś ze wszystkich stron’: [R1:] oseł-
ka … […] no tak gdzieś … [R2:] no takie 
małe kostki masła … [R1:] koski masła 
i to robili … wisz … w te … tam .. w takie 
… kopystkóm jak wyrobiali to robili takie 
… ładne cynteczki zaś to uowijali … [R3:] 
dwudziestopińciodeka… dekowe porcje to 
sóm … [R1:] ćwiartki … [R2:] w gaze owijali 
… [R1:] w gaze czy tam … [R2:] pergamin 
… (Felicjanów); 2. ‘okręcać coś czymś’: no 
maglowało sie … no ta[k] jak ci mówie … 
uowijało sie na taki … na taki wałek i sie 
o tak robiło … tym … i sie magłowało … 
pościel … (Adamin); [O maglowaniu] ta-
kiś była dużo ława długa … no i był wałek 
… na tyn wałek sie odzie… owijało pościel 
… i takia była … no nie wim … taka długa 
była z takim … wyrzynaniami … i tym sie 
po tym wałku wałkowało … to sie wałkowa-
ło wszysko … (Barłogi).

owoc – ‘jadalna część roślin powstała 
z kwiatu, najczęściej słodka’: borówka … 
[…] owoc podobny do jagody … tylko czer-
wony … (Koło); no właściwie warzywa to 
wszystkie [przechowywano przez zimę] 
… owoce może nie wszystkie … chociaż też 
teraz można w słoiki truskawki które som 
sezonowe na przykład ale warzywa … wszy-
skie korzeniowe czyli pietruszke marchew … 
seler … por … chociaż por jez mniej odporny 
nie wim czy ci tam do końca … w tych wa-
runkach wiejskich by przeczszymał … ka-
puste … ziemniaki … no te podstawowe … 
no i te właśnie kiszonki wszyskie … (Dęby 
Szlacheckie); używo sie … tak … jako susz 
… owocowy że tak powiym bo na wigilie na 
przykład dodawało sie do … no na wigilie 
był obowiónzkowy kompot z suszonych owo-

ców … (Dęby Szlacheckie); no jag owoce 
czy co no to mosz kompot … (Grzegorzew); 
jak sie gotuje owoce … tak … no to … no 
to sie robi kompot … (Koło); polewki owo-
cowe … no to w każdym bońdź razie … no 
owoce … no jak sie … śliwki … […] to było 
letnie … lateym … to sie gotowało latem … 
a … zimom to znowu … nie było to … nie 
było w muodzie … weki … tylko sie suszyło 
w piecu chlebowym … suszyło sie … śliwki 
gruszki … jabka … no i te … ulengałki s… 
(Tarnówka); to sie z tych suszonych … owo-
ców robiło polewki … tak … no … i potym 
takie jeszcze było nawet że … jak … na tóm 
… ze susz… do suszonych … jak sie kisiło 
… kapuste ukisiło … i occedzało jom sie do 
… gotowania na bigos … to … ten kwas … 
zasyp… zalewało sie znowu … zasypywało 
sie znowu te … suszone owoce … gotowało 
sie … buraczek czerwony … do tego … listek 
laurowy … i to właśnie to wszysko zagoto-
wało … postało jedyn dzień … i było luksus 
do picia … było zdrowotne … nig nie kupo-
wał witamin bo … w tym było witaminy … 
(Tarnówka); no to taka woda w zależności 
… no jak była … kiszka była no to sie mówi 
… to sie zalało żurkim … i człowiek sam 
zjad … czy czy … pieski jeszcze … dopomo-
gły co reszta została … bo im przecie czszea 
było im też dać jeść … no … a … czy z owo-
ców no jak coś tego … no to co sie było … co 
było możliwe do picia no to do picia … co do 
no tego no to wiesz … zwierzontka zjadły … 
świnie … czy … czy kaczki … czy jak … czy 
geńsi co kto miał … no … (Tarnówka).

owocowy – 1. ‘zrobiony w  owoców’: 
zupa z jabłek? … jes to zupa owocowa na 
pewno … (Grzegorzew); no zupa jab… 
owocowa … jabkowa … owocowa … (Kło-
dawa); no zupa jagodowa … no czym sie 
tego? … tak samo jagody … sie rzucało do 
wody … osłodziło sie troche … lekko sie 



OWOCÓWKA

osłodziło … i sie też zaprawiało … ale nigdy 
nie śmietanom … tylko mleko i … i monka … 
i tym sie … i to sie jadło z kluskami takimi 
… no makaronem pozywajonc … kiedyś to 
… kluski były wszyskie … teraz jez maka-
ron … zupa… wszyskie te jarzynowe zu… 
zupy czy tam owocowe … to sie wszysko za-
prawiało mlekim … i monkom … no bo … 
poza tym … tym no czym można było? … o! 
jedynie zasmażke sie robiło do kapuśniaku 
… o! … no to wtedy tłusz … i sie zasma-
żało … monke … (Rysiny); zupa owocowa 
… (Koło); no … za moich młodych lad i … 
i w ogóle już późni tego … no to tak był … 
gotowało sie żur … gotowało sie polewki 
owocowe … z ziemniakami … (Tarnówka); 
polewki owocowe … no to w każdym bońdź 
razie … no owoce … no jak sie … śliwki … 
[…] to było letnie … lateym … to sie goto-
wało latem … a … zimom to znowu … nie 
było to … nie było w muodzie … weki … 
tylko sie suszyło w piecu chlebowym … su-
szyło sie … śliwki gruszki … jabka … no i te 
… ulengałki s… (Tarnówka); używo sie … 
tak … jako susz … owocowy że tak powiym 
bo na wigilie na przykład dodawało sie do 
… no na wigilie był obowiónzkowy kompot 
z suszonych owoców … (Dęby Szlacheckie); 
2. ‘o drewnie: pochodzący z drzewa rodzą-
cego owoce’: ja pamientam mój dziadziuś to 
zawsze weńdził właśnie … dżrzewem jakimś 
owocowym … prawda? … no … używał do 
tego … do … do weyndzenia właśnie dżrze-
wa … dżrzewa owocowego … (Koło); [Do 
wędzenia używana] brzezina była i … i z … 
tego … z takich … owocowych dżrzewa … 
z … przeważnie z jabłonki … […] różnice 
było … bo wtedy … był zapach taki inny … 
no bo … nie … nie … sosnowe … sosnowe 
też ale wiencej było takich … z owocowych 
lub brzeziny było … brzezina najładniej-

sza bo faktycznie … nieraz jag robimy tu-
taj ognisko … czy robimy w… tego … to też 
z brzeziny … (Rysiny).

owocówka – ‘zupa w owoców’: (Grze-
gorzew).

ozdoba – ‘element dekoracyjny, spra-
wiający, że coś staje się przyjemniejsze dla 
oka’: i sie nakładało te szablony [na ścianę] 
i innym kolorem można było podmalowy-
wać … teraz też som takie te szablony … nie? 
… też … ale kiedyś to też bo moja mama to 
nawet wycinała różne tam … takie coś … 
nawed i fi ranki z papieru robiła … nakła-
dała to … i to umalowało na te takie żeby 
ozdoby były na ścianach … (Rysiny).

ozdobić → zdobić.

ozdobny – ‘będący ozdobą, sprawiający 
przyjemność swoim wyglądem’: wszelkie 
ptactwo … były to indyki … były to geńsi 
kaczki … kury … kurki rajskie … to były ta-
kie małe … małe kurki … ozdobne … z taki-
mi … pienknym … kolorowym upierzeniem 
… podobnym do … przypominajoncym dzi-
kie bażanty … dzikie ptactwo leśne … one 
były … bardzo takie właśnie … one bardzo 
dużo znosiły jajek … te te właśnie kurki raj-
skie … i koguciki rajskie … różniły sie od ta-
kiego ptactwa … domowego tym że właśnie 
te jajeczka miały takie … znosiły bardzo 
małe … ale właśnie … były … były bardzo 
takie zdrowe … jajka … jajka ich były bar-
dzo takie żółte … ciasta makarony z tych ja-
jek były bardzo takie właśnie … wychodziły 
bardzo takie ładne udane … (Koło).

ożóg – ‘kij służący do wygarniania węgli 
z pieca chlebowego’: (Dęby Szlacheckie).
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pakować – ‘wkładać coś do czegoś, wy-
pełniać coś czymś’: [Jak robi się kiełbasy?] 
no mieli sie mienso dodaje sie przyprawy … 
pakuje sie w fl aki … i weńdzi sie i parzy … 
(Koło).

palenisko – ‘część pieca, w której pali się 
ogień’: piedz jest zbudowany z cegły obłożo-
ny kafl ami … ma też palenisko … dżrzwicz-
ki … i te dżwiczki też mogom być metalowe 
lub też … lub też szklane czyli takom szybe 
… mogom posiadać … (Koło); piec chlebowy 
był … budowany głównie z czerwonej cegły 
… miał duże palenisko na które … do które-
go wkładano drewno i podpalano … (Bogu-
sławice); ��55.

palić – spalić – 1. ‘rozniecać i podtrzy-
mywać ogień’: resztki spalonego wengla lub 
dżrzewa … to … resztki … żaru … (Dzie-
rawy); to tamte czasy … sie paliło torfom … 
torfa … (Tarnówka); na łonce [suszył się 
torf] i czszeba sie było spieszyć […] … jag 
już wyschło tam w tych koziołach to składa-
no znowu w wienksze … tak że to było bar-
dzo … bardzo pracowite … tak … i nieraz 
to … dobrze było jak sie zdonżyło zwieź do 
szopy … i to ułożyć ładnie … a … było nie-
szczeńście dla rodziny jag ładnie zrobili … 
wszystko zrobili a przyszła powódź i woda 
zabrała i była tylko kupka … błota … i nie 
było czym palić … to u naz nie raz sie tak 
zrobiło … (Tarnówka); haczykieym … i tam 
prze… przegrzebywano … żeby to… żeby sie 

… żeby powieczsze miało gdzie przechodzić 
żeby ten popiół … przeczszepać tam z tych 
rusztów i … i wtedy sie paliło … (Tarnów-
ka); no i te sześ czy siedym bochenków na 
tej łopacie właśnie … wsuwało sie do pieca 
który był najpirw … porzondnie ogrzany 
czyli najpierw tam sie … drewno wsuwało 
do tego pieca a jak już sie to drewno spaliło 
ten piec sie … nagrzał to sie … usuwało to 
… te spalone drewna … żeby w piecu było 
czysto … i na łopacie wsuwało sie bochenki 
chleba do tego pieca … (Dęby Szlacheckie); 
no to w kuchni jak sie piekło [chleb] … był 
taki piedz ubudowany z cegieł … kiedyś mył 
… takóm kuchnie mieli … i był piec … a na 
wirzku kuchnia była postawióno … z cegły 
był … piec … wymurowany … normalny 
i  zamykany był … i podpalało sie dżrze-
wym … i sie wypalało sie chleb wsadzało … 
dżrzewym sie paliło … (Borki); myśle że od 
temperatury [zależało dobre wędzenie] i od 
ja… jakim drewnem sie … pali w tym … 
w wendzarni … (Koło); 2. ‘niszczyć rośliny 
przy użyciu środków chwastobójczych’: no 
to albo je [=chwasty] wyrywamy to znaczy 
pielimy … a jeżeli mamy jakieś wolne miej-
sca … kupujemy środeg i dajemy opryski … 
żeby spalić … i wtedy mamy czystom ziemię 
… (Stary Budzisław).

palić sie – ‘o ogniu: dawać światło, pło-
nąć’: pali się uogień no to gaz … czy kuchnia 
… (Dzierawy); piec chlebowy … no to był … 
u nas było w tak zwanej sieni … wydzielona 

P
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czeńść … była to jakby taka komora … wy-
budowana miendzy … miendzy jedną czeń-

ścią domu a drugom była sień … i czeńś tej 
sieni … była wydzielona na ten piec chlebo-
wy … były tam dżrzwiczki … do wkładania 
… chleba … i bydź może pod tymi dżrzwicz-
kami do wkładania chleba były dżrzwiczki 
mniejsze do regulowania ale tego nie pamien-

tam … no i był porzondnie opalony drewnem 
… i  tak jak mówiłam jak już sie napaliło 
w tym … piecu … no i miał ujście … do ko-
mina … żeby tam ten dym był jak sie paliło 
w tym piecu żeby … dym mógł wychodzić 
przez komin … no i paliło sie tak długo aż 
sie porzondnie nagrzał do takiej temperatury 
żeby chleb mógł sie upiec … (Dęby Szlachec-
kie); w każdy razie wkładało sie te bochenki 
te … te … czeńś tego ciasta które ma stanowić 
bochenek do tego koszyczka … i z koszyczka-
mi wjeżdżały do pieca … [I ten koszyczek się 
nie spalił?] no nie bo tam już … nie paliło sie 
nic … tylko goronco było a od samego goron-

ca to już … (Dęby Szlacheckie).

palnik – ‘część kuchni gazowej, z której 
ulatnia się i spala gaz’: po to sie opala kure 
bo … takie owłosienie ma kura … wienc 
sie bierze albo denaturat … wylewo sie na 
wie… jakieś pomiesz… pojemnik … i sie za-
pala tom denature … i opala sie tom kure … 
albo można też … no palnikiem gazowym 
… opalić kure … (Stary Budzisław).

palto – ‘wierzchnie okrycie zimowe za-
kładane na górną część ciała, przedłużane 
na część nóg’: rodzaje [ubrania] … bielizna 
… czyli … czyli ubrania które leżom przy 
ciele … przylegajom do ciała … odzież taka 
wiyrzchnia która jes zakładana na bielizne 
… i potym wszyskie palta płaszcze kożuchy 
które zakładamy kiedy jes bardzo zimno 
myśle że to tak czeba by podzielić … (Dęby 
Szlacheckie).

pałka, połka – 1. ‘drewniany przyrząd 
kuchenny służący do rozcierania ziemnia-
ków’: takóm pałkóm tóm drucianóm takie … 
takóm drucianóm tera … a kiedyś to były 
… toczóne takie pałki … drewniane … to 
jeszczy tyż mam ale tera już sóm takie me-
talowe ź dziurkami i sie utłuka zimniaki … 
(Borki); ��33; 2. ‘drewniany przyrząd ku-
chenny służący do ucierania ciasta’: [R1:] 
kamionka no to taka była… [R2:] taki gar-
nek … […] kamiónkowe garki to były takie 
do ucierania … […] no … takie były jak 
z gliny … jak z czegoś … to były takie tego 
… [R1:] kamiónka … garnek taki po prostu 
… do ucirania no te babcie starsze to tak se 
ucirały tam … tam … ciasto na placek czy 
… [R2:] na serniczek … kiedyś w  takich 
garkach nie ucierała ani w niczym … tylko 
musioł być garnek … typowo taki jak z gliny 
… z czegoś … [R1:] tero to kupi sobie robota 
i bzz! … i mo utarte a przedtym połke i w ty 
… (Police Średnie); 3. ‘proste narzędzie 
rolnicze w postaci kija służące dawniej do 
młócenia’: [Resztki kłosów na polu] zbie-
rało sie i zaś takim … pałkom sie je młóciło 
… (Grzegorzew); 4. ‘część nogi drobiowej 
przygotowana do spożycia’: to właśnie nóż-
ka sie mówi … nóżka lub pałka … (Stary 
Budzisław); o z geńsi przyda… bardzo sie 
przy… można było o! … kre… udka … te 
pałki kreńcidź na mielone … piersi robidź na 
kotlety … gotować z rej… szyjki tam podro-
bów … czarnine takóm zupe … która bardzo 
jes … a… kul… kurturalna … w naszy Pol-
sce bardzo … ludzie uważajom czarnine … 
no i pier… mienso geńsie bardzo zdrowe jes 
… (Stary Budzisław).

pani – ‘kobieta’: to jest takie podbieranie 
… kiedyś tam panie mówiły że idom … pa-
nie no tam gospodyni jak miały swojom zie-
mie … że idom podebrać … młode ziemniaki 
… (Koło).
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pantofel – ‘rodzaj lekkiego, płytkiego 
buta’: (Borki).

paproć – ‘roślina o pierzastych liściach, 
w  domach uprawiana w  doniczkach’: 
[W  domu hodowano] paprocie … ma-
cochy … pelargonie … (Babiak); [Kwiaty 
hodowane w domu] paprocie … juki … te 
… storczyki … te … no jeszcze tam czekej 
i… jes tych nazwów … i … fi ołki … (Koło); 
[W domu hodowano] pelargonie paprocie 
… czszykrotki … (Koło); jakie kwiaty rosły 
w ogrodzie? … za moich lat dziecie… dzie-
cinnych … dzieciencych … no to były na 
pewno piwonie … u mojej babci … jednej 
drugiej … to były szarotki … to były kon-
walie jakieś przebiśniegi tulipany … to były 
właśnie … paprocie leśne … to były … ogro-
dowe … ogrodowe te … powiedz … powiedz 
… te co na … chryzantemy … róże … ma-
ciejka … co jeszcze? … co jeszcze rosło? … 
żonkile … (Koło); w domu … przeważnie 
pelargonie … paprotki … […] przeważnie 
te pelargonie paprocie najwiency było … 
i cyganki pozywajonc kwiaty dawniejsze … 
(Rysiny).

(paproszyć) – wypaproszyć – ‘usu-
wać wnętrzności z zabitego zwierzęcia’: no 
jom [kurę] zabić … oprawić … obskubać … 
nie? … w wodzie goróncej … no i wypapro-
szyć … […] opalić … tak … te te … jeszcze 
sóm takie … małe te piórka niewyrośninte … 
[…] pypcie … tak … (Rysiny); no prze[ci]e 
czszea jom [=kurę] oskubać … umyć … wy-
paproszyć … (Grabów);

paprotka – ‘roślina o  pierzastych li-
ściach, w  domach uprawiana w  donicz-
kach’: w domu … przeważnie pelargonie … 
paprotki … […] przeważnie te pelargonie 
paprocie najwiency było … i cyganki pozy-
wajonc kwiaty dawniejsze … (Rysiny).

para – ‘substancja w stanie lotnym po-
wstająca w czasie podgrzewania cieczy’: 
kaczki to sie skubało właściwie po zabiciu … 
tak? … sie nie parzyło tylko sie przykrywało 
i pod parom żeby odchodziło pierze żeby nie 
było mokre … sie wykorzystywało później 
na poduszki … a geńsi no to sie pocskubywa-
ło puch … ale w jakim okresie to nie wiem 
nie mam pojeńcia … czy na wiosne czy na 
ź… czy na jesieni nie wiem … (Koło); [Spo-
soby gotowania kaszy] na parze … lub na 
wodzie … (Powiercie).

parapecik – zdr., ‘długi kawałek de-
ski lub innego surowca wmurowany pod 
okno’: (Grabów).

parować – uparować – ‘gotować na 
parze’: paruje sie [ziemniaki dla zwierząt] 
… surowych sie chyba nie daje bo … no nie 
… parowane były … w parniki takim dużym 
… (Dęby Szlacheckie); pyry … kładło sie 
w … duże kotły … no … jak sie miało bar-
dzo dużom iloś ziemniaków … to … i świń 
… to sie … najmowało taki duży parnik … 
i od razu z takim … paleniskiem dużym … 
tam sie sypało bardzo dużo ziemniakóm na-
wet do tony … i tam sie parowały te ziem-
niaki i późni wyciskarka taka wyciskała … 
i robiło sie takie … pomieszczenia wyłożone 
foliom i to sie … umocowywało te parowane 
ziemniaki a potem te zimne ziemniaki sie 
brało i … gotow… już nie gotowało tylko … 
mieszało sie z innymi tam produktami i sie 
dawało do … jedzynia świniom … a … albo 
można było jak sie mał… małom iloś świ-
ni miało dwa czszy św… prosieanta były od 
małego to sie … mały taki … miał pojemnik 
… kocieł sie nazywał taki pojemnik … i sie 
tam sypało dwa czszy koszyki ziemniaków 
… parowało sie codziennie … i  te ciepłe 
ziemniakami tam dolewało sie wode pasze 
… i dawało sie … świniom … najpierw ma-
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łym prosian… prosientom … a potem coraz 
wienksze jak rosły … to to właśnie zjadały 
… (Stary Budzisław); no w takim dużym 
parowniku parowało sie [ziemniaki] potym 
sie … je tłuczono … no krychano czy tam 
siekano … nim … im sie podawano … (Rzu-
chów); o! kaszanke sie robi w inny sposób … 
kaszanka to wontroba … sie kładzie to lekkie 
… to znaczy te płuca … no i wtedy … ka-
wałki miensa … czy nawed o! jak sie nie robi 
salsesonu to ta głowa idzie na … i wszysko 
sie gotuje … ale potem sie obiera to mionsko 
… i to mienso jes krojone na grubej siatec-
ce w maszynce … a osobno sie paruje kasze 
… (Stary Budzisław); ano właśnie to chyba 
jes to parowanie … to mówie że nie gotu-
je sie do samego końca jak kaszy … tylko 
sie ją … zdejmuje z ognia … kiedy ona jes 
jeszcze niedogotowana … i sie jóm paruje … 
do końca … żeby zmienkła żeby była ugoto-
wana na minko … (Dęby Szlacheckie); no 
kasze to jo najlepi paruje sie w jakiś folio-
wy torebce … do wody sie … i tego … a jag 
nie … to w garku tyz i … pod przykrywkóm 
i w piecyku jakimź można parować … w ja-
kiś … czy w prodiżu nawet tyż był parowoł 
ale by czszeba podliwoć kasze bo … bo kasza 
poczszebuje wody … na sucho sie nie uparu-
je … (Borki); (Bogusławice).

parowanie – ‘gotowanie na parze’: ano 
właśnie to chyba jes to parowanie … to mó-
wie że nie gotuje sie do samego końca jak 
kaszy … tylko sie ją … zdejmuje z ognia 
… kiedy ona jes jeszcze niedogotowana … 
i sie jóm paruje … do końca … żeby zmien-
kła żeby była ugotowana na minko … (Dęby 
Szlacheckie).

parzenie – ‘poddawanie czegoś działa-
niu wrzątku’: dlatego że biała zrobiona nie 
b… nie jes wendzona … a taka … potem sie 
ustawia takom beczke okrongłom podpala sie 

na dole … i sie tym dymem ona weńdzi … 
robi sie bronzowa … potem jom sie wkłada 
do wody … i jom sie w goroncy wodzie pare 
minut tak … nazywa sie parzenie … i potem 
tom kiełbase sie wyjmuje na takich … paty-
kach długich albo na prentach drucianych … 
i … potem ta kiełbaska wystygnie i jes taka 
lekko bronzowa … a biała to już jednolicie 
biała od zrobienia … (Stary Budzisław).

parzyć – sparzyć – ‘poddawać coś 
działaniu wrzątku’: no czszeba parzyć 
[świnię po zabiciu] … i skrobać … wyskro-
bie tyn no … oparza … (Koło); no trzeba 
jom [=kurę] po prostu … zabić … czsze-
ba jom sparzyć gotujoncom wodom … no … 
wyskubać z pierza … rościońć … usunońć 
wnenczności … wymyć mięso poporcjować 
… wymoczyć w wodzie … dokładnie … no 
a nastempnie przygotować do … czeńści … 
już … gotowania … przygotowywania ja-
kiejś danej potrawy z kurczaka … (Koło); 
[R1:] no s… parzono je [=kopyta świni] 
w…e wodzie … wrzoncy … i  ściongano je 
nożym … albo haczykim jakim … [R2:] ta-
kim haczyki były … takie takie … taki lijeg 
mio… był do skrobanio i … na kóńcu ta-
kie zagińcie było … (Felicjanów); [R1:] no 
czszea najpierw uoskubać [kurę] … [R2:] 
najpierw czszeba jej głowe ściońć … żeby 
krew odeszła … zaś sparzyć oskubać … 
i podrobnidź i już jest … [R1:] roz… wy… 
wybebeszyć … [R3:] wymydź i w zależności 
od tego co ma być … jag rosół to … do wody 
… zago… no jedni gotujom wode drudzy 
wkładajom w zimnom … no tego … warzy-
wa … tegó kurczaka a jag ma być pieczone 
no to na tłuszczu czea … opic i oprużyć … 
no … (Felicjanów); kaczki to sie skubało 
właściwie po zabiciu … tak? … sie nie pa-
rzyło tylko sie przykrywało i pod parom żeby 
odchodziło pierze żeby nie było mokre … 
sie wykorzystywało później na poduszki … 
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a geńsi no to sie pocskubywało puch … ale 
w jakim okresie to nie wiem nie mam pojeń-
cia … czy na wiosne czy na ź… czy na jesieni 
nie wiem … (Koło); [Jak robi się kiełbasy?] 
no mieli sie mienso dodaje sie przyprawy … 
pakuje sie w fl aki … i weńdzi sie i parzy … 
(Koło); [Jak robi się kaszankę?] no … go-
tuje sie te … łepek … skórki … podroby i … 
kasze … dodaje sie przyprawy to sie razym 
miesza i sie … te … fl aki daje i … sie parzy 
… (Koło); (Grabów).

patelka – ‘płaskie naczynie, na którym 
smaży się potrawy’: kapuste takóm surowóm 
kiszonóm tyż sie nieroz na patelce smażyło 
do … do jedzynio do do … minska … (Bor-
ki); ��34.

patroszyć – wypatroszyć – ‘usuwać 
wnętrzności z  zabitego zwierzęcia’: [Jak 
przygotowuje się kurę / kurczaka do zje-
dzenia?] zabija sie patroszy … skubie … o! 
jeszcze skubie … (Babiak); najpierw czszeba 
jom [=kure] zabić … później oskubać … wy-
patroszyć … wymyć … wymoczyć … i ugo-
tować zupe … bońdź upiec … (Koło); [Kurę 
trzeba] wypatroszyć … pokroić … umyć … 
i ugotować … (Babiak).

pchła, pkła – ‘mały, skaczący owad 
żywiący się krwią’: [Robaki w domu] ka-
raluchy pluskwy … pchły wszy … (Bogusła-
wice); [Robaki w domu] pchły … muchy … 
mrówki … (Dąbie); [Robaki w domu] ka-
raluchy … pluskwy … co tam jeszcze może 
być? … no głównie głównie karaluchy … to 
były … a pchły … (Dęby Szlacheckie); no to 
pkła chyba by była … (Borki). 

peklować – zapeklować – ‘konser-
wować mięso przy użyciu roztworu soli’: 
wykrawa sie tylnom … czeńś nogi świńskiej 
… pekluje i to sie nazywa szynka … (Ba-

biak); [R1:] no szynke to sie pekluje … [R2:] 
zaś sie wendi … [R3:] wkłada sie w siatki 
… [R2:] w siatki i sie weńdzi i już … [R3:] 
albo kiedyś to sie jeszcze sznurowało … jag 
nie było siatek to sie sznurowało … (Felicja-
nów); [Jak robi się szynkę?] wcześnij minso 
… z szynki czszeba zapeklować … i późni 
sie wkłada w siatki bońdź wiónże i weńdzi … 
(Koło); szynke sie pekluje … w przyprawach 
soli … solanke robi … i potym sie sznuruje 
… albo w siatke i … weńdzi sie … (Koło); 
no szynke to sie tam pekluje … potym jom 
sobie okrenca sznurkim i sie wyńdzi … (Rzu-
chów); [Mięso] peklowano … robiono zale-
we ze solom … i mienso … w to chowano … 
albo … zamrażano … (Stary Budzisław); 
a no … to [o] przechowywaniu [mięsa] to 
… nie było … to były … soliło sie … beczki 
były takie dembowe … albo sie zakopywało 
do ziemi sie tak zakrywało na zime albo tak 
… bo żeby … no bo jak … w tom to … albo 
beczke … i bardzo dużo sie soliło … a ja[k] 
chciało sie zjeź na drugi dzień czy tam kiedy 
… a jak było takie za bardzo … zapeklowa-
ne to sie moczyło bo za słone by było jakbyź 
ugotowała … (Grabów).

peklowanie – ‘konserwowanie mięsa 
przy użyciu roztworu soli’: za moich cza-
sów kiedy ja byłam dzieckiem pamientam 
jak … moja babcia … mięso … wtedy … nie 
… na wsiach posiadali lodówki … a już tym 
bardziej zamrażarki ta-jak w dzisiejszych 
czasach … babcia miała … taką … taką 
piwnice … wykopanom … w ziemi … ina-
czej to też nazywano takom ziemiankom … 
w której panował zawsze chłód … latem … 
i sposób przechowywania tego mięsa był na-
stempujoncy … dużo po prostu tego mięsa … 
przechowywano w taki sposób że … solono 
to mięso bardzo dużom ilościom soli … w ten 
sposób zabezpieczali … peklowan… było ta-
kie peklowanie po prostu mięsa … zabezpie-
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czano je przed psuciem … i po prostu prze-
czszymywano w  jakiś dużych naczyniach 
właśnie … takich glinianych … i to mięso 
długo leżało … leżało po prostu … albo … 
albo było po prostu też wendzone ta-ak szyn-
ki właśnie boczki … były po prostu wendzone 
… w jakimś … ja pamientam mój dziadziuś 
to zawsze weńdził właśnie … dżrzewem ja-
kimś owocowym … prawda? … no … uży-
wał do tego … do … do weyndzenia właśnie 
dżrzewa … dżrzewa owocowego … (Koło).

pelargonia – ‘roślina doniczkowa 
o  kwiatach (występujących w  różnych 
kolorach) zebranych w  baldachy, często 
umieszczana po zewnętrznej stronie okien’: 
[W domu hodowano] paprocie … macochy 
… pelargonie … (Babiak); [Kwiaty hodowa-
ne w domu] fi ołki … kaktusy … pelargonie 
… (Stary Budzisław); [W domu hodowano] 
pelargonie paprocie … czszykrotki … (Koło); 
w domu … przeważnie pelargonie … paprot-
ki … […] przeważnie te pelargonie paprocie 
najwiency było … i cyganki pozywajonc kwia-
ty dawniejsze … (Rysiny); (Grabów); ��36.

pelasie – ‘rośliny doniczkowe o kwia-
tach (występujących w różnych kolorach) 
zebranych w baldachy, często umieszczane 
po zewnętrznej stronie okien’: pelasie to 
som kwiaty ogródkowe … pienknie kwitnom 
od wiosny … usadza sie je wiosnom i kwit-
nom do późnej jesieni … […] różne kolory 
majom … różowe białe czerwone … spusz-
czajonce kwiaty … o prostych odygach sto-
jonce … (Stary Budzisław); ��36.

pele pel! – ‘okrzyk wydawany, by przy-
wołać gęsi’: (Babiak).

pełzać – ‘poruszać się po ziemi bez uży-
cia kończyn’: [Gadzina to] zwierze pełza-
jonce … (Babiak).

penczak – ‘rodzaj grubej kaszy z ziaren 
pszenicy lub jęczmienia’: [Kasza] jencz-
mienna … gryczana … jaglana … penczak 
może ale penczak to chyba jest … tyż kasza 
jenczmienna tylko … gruba … (Dęby Szla-
checkie).

pend – ‘część rośliny złożona z łodygi i li-
ści’: [Ablegierka to] szczepka z bocznego 
pendu … (Babiak); pendy … (Police Śred-
nie); (Grabów).

pepegi – ‘rodzaj sportowego, płócien-
nego obuwia na gumowych podeszwach; 
tenisówki’: [Obuwie] zimowe … i letnie … 
sandałki … kozaki … półbuty … […] pepegi 
… (Dąbie).

pergamin – ‘papier nieprzepuszczający 
wody i tłuszczu’: [R1:] osełka … […] no tak 
gdzieś … [R2:] no takie małe kostki masła 
… [R1:] koski masła i to robili … wisz … 
w te … tam .. w takie … kopystkóm jak wy-
robiali to robili takie … ładne cynteczki zaś 
to uowijali … [R3:] dwudziestopińciodeka… 
dekowe porcje to sóm … [R1:] ćwiartki … 
[R2:] w gaze owijali … [R1:] w gaze czy tam 
… [R2:] pergamin … (Felicjanów); [Świe-
że masło zawijano] w pergamin … albo … 
w gaze … też … kiedyś dawno … (Drzew-
ce).

perlica – ‘duży ptak domowy o upierze-
niu szaro-czarnym z białymi plamkami, 
hodowany dla mięsa i jaj’: ja w tej chwili 
mam perlice … czszy perlice … rano niesa-
mowicie krzyczom … jag one wrzeszczóm … 
już sie rozwidnieje to już te perlice krzyczom 
… ale czszymam dla wnuczek bo tylko … 
babciu bo dostaam jajka … nie wiedziałam 
że to perlice … te jajka … i mi wysiadły sie 
czszy … i ony tu były latym bo u mnie som 
całe lato … nie? … to tego … to mówi bab-
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ciu tylko naszych perliczek nie wyrzucaj … 
albo nie zabijaj czasami … nie? … bo ja im 
tam nie pokazuje że zabijam kurczaki … czy 
tam coś … (Rysiny).

perliczka – ‘duży ptak domowy o upie-
rzeniu szaro-czarnym z białymi plamkami, 
hodowany dla mięsa i jaj’: perliczka takie 
ma upierzynie pstre nieduża … mniejsza 
od kury … bardzo żywa … frukajonca … 
bardzo wysoko fruka po dachach … gdzie 
… po dżrzewach … piszczy bardzo taka 
złośliwa jes perliczka … (Stary Budzisław); 
ja w tej chwili mam perlice … czszy perlice 
… rano niesamowicie krzyczom … jag one 
wrzeszczóm … już sie rozwidnieje to już te 
perlice krzyczom … ale czszymam dla wnu-
czek bo tylko … babciu bo dostaam jajka … 
nie wiedziałam że to perlice … te jajka … 
i mi wysiadły sie czszy … i ony tu były latym 
bo u mnie som całe lato … nie? … to tego 
… to mówi babciu tylko naszych perliczek 
nie wyrzucaj … albo nie zabijaj czasami … 
nie? … bo ja im tam nie pokazuje że zabi-
jam kurczaki … czy tam coś … (Rysiny); 
[Ptactwo hodowane w okolicy] [R1:] gonski 
… kaczuszki … kurczaczki … [R2]: jak to te 
co ksiondz ma? … [R1:] perliczki … no takie 
pospolite … (Grabów); ��50.

perłowy – ‘o kaszy: z wypolerowanego 
ziarna jęczmienia’: kasza jenczmienna gry-
czana jaglana … manna … perłowa … (Bo-
gusławice); no gryczano kasza to gryczano 
… ciemna to jes gryczano to jes tatercza … 
a zwykła no to perłowa i zwykła kasza tako 
… (Borki); no [kasza] perłowa sie mówi 
z jynczmiynia … no … a! z jynczmiynio … 
(Borki).

piać – ‘o kogucie: wydawać charaktery-
styczny głos’: kogud jes taki … sie prezen-
tuje … ni… ma duże pióra … zwiszajonce 

z… na ogonie … i duży grzebiń … z piórami 
i … pieje … (Rzuchów); no [kogut] ma … 
ma łeb tak samo jak kura y skrzydła ogon … 
no i drapki … no i drapcie i pieje … (Rzu-
chów); (Grabów).

piana – ‘lekka, pęcherzykowata masa’: 
mydliny? … no to jes … z mydła ta piana … 
(Barłogi); kiedyś sie nazywało „Biały Jeleń” 
mydło … […] szare … tak … i sie nazywało 
„Biały Jeleń” … to był … […] to był … super 
… już nie jes taki jak był kiedyś … bo mój 
monż musi robić duży piany z mydła takie-
go … właśnie tego szarego … bo ma stawy 
chore … no to … już jez inny … ale to „Biały 
Jeleń” … i w dalszym ciongu ten „Biały Jeleń” 
… i szare też jeszcze mydło ale przeważnie 
… jes mydło … kiedyś sie myło mydłem … 
(Rysiny); no to taka piana zostawaa i białe 
place [po mydle] … (Rysiny); przygotowuje 
sie garnek … nalewa sie … wode … kładzie 
sie mienso … no jak sie miynso podgrzeje 
… wychodzi piana … to czeba zszymować 
tóm piane … i wtedy kładzie sie warzywa … 
(Drzewce); [Mleko zaraz po udojeniu jest] 
ciepłe … […] z pianóm … (Witowo).

picie – ‘czynność przyjmowania płynów’: 
na wszystkie naczynia? … […] no to serwiz 
obiadowy … serwis podwieczorkowy … bo 
jeszcze jes przed obiadym … po obiedzie 
a przed kolacjóm jeszcze podwieczoreg jes 
… no to takie serwisy talerze som szklanki 
do picia … takie … napoju czy herbaty … 
stołowizna to som tam łyżki widelce takie uo 
… to jes wszystko do jedzynia … (Barłogi); 
to sie z tych suszonych … owoców robiło po-
lewki … tak … no … i potym takie jeszcze 
było nawet że … jak … na tóm … ze susz… 
do suszonych … jak sie kisiło … kapuste 
ukisiło … i occedzało jom sie do … gotowa-
nia na bigos … to … ten kwas … zasyp… za-
lewało sie znowu … zasypywało sie znowu 
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te … suszone owoce … gotowało sie … bu-
raczek czerwony … do tego … listek laurowy 
… i to właśnie to wszysko zagotowało … po-
stało jedyn dzień … i było luksus do picia … 
było zdrowotne … nig nie kupował witamin 
bo … w tym było witaminy … (Tarnówka); 
no to taka woda w zależności … no jak była 
… kiszka była no to sie mówi … to sie zalało 
żurkim … i człowiek sam zjad … czy czy … 
pieski jeszcze … dopomogły co reszta zosta-
ła … bo im przecie czszea było im też dać 
jeść … no … a … czy z owoców no jak coś 
tego … no to co sie było … co było możliwe 
do picia no to do picia … co do no tego no to 
wiesz … zwierzontka zjadły … świnie … czy 
… czy kaczki … czy jak … czy geńsi co kto 
miał … no … (Tarnówka).

(pić) – wypić – ‘przyjmować płyn’: jak 
krowa sie ocieliła i była siara to … sie da-
wało … ci… cielakowi żeby wypił … albo 
sie … wyssał to z matki z krowy … tom siare 
… a jeżeli było za dużo no to … no to sie 
tam dawało zwierzentom … czy jak były 
… wiesz … kotki czy pieski … (Drzewce); 
[Woda po ugotowanych kluskach] no to 
była wykorzystywana znowu do … dawało 
sie no … m… hodowane świnki były … no 
to … chentnie wypiły … tak że sie nie wyle-
wało … żadnych wód … żadnych kómpotów 
żadnego tam niczego sie nie [wylewało] … 
(Tarnówka).

piec – opic – upiec – czas. 1. ‘podda-
wać przygotowywany pokarm działaniu 
powietrza o wysokiej temperaturze’: [R1:] 
no … no to [w kuchence] był … popielnik … 
były ruszta … był blat … na ruszt kładło sie 
wengiel … były fajery … […] [R2:] i kafl e … 
[R1:] przykrywało sie fajeramy … były ka-
fl owe kuchnie … […] był piecyk do piecze-
nia … i w tym wynglowym … piecyku sie 
normalnie piekło ciasta minsa … wszystko 

… [R2:] w wynglowy kuchni … (Grzego-
rzew); kajzerka to jes taka bułeczka upie-
czona … (Stary Budzisław); jabłecznik to 
robiono takie kruche ciasto na to muz jab-
kowy … potem kratke albo kruszonke robio-
no i pieczono … (Stary Budzisław); jabłecz-
nik kojarzy mi sie … po prostu z ciastem … 
na kruchym cieście … z jabkami smażonymi 
… po prostu pieczone ciasto … z jabkami … 
(Koło); [Kołacz] okrongły … okrongłe ciasto 
… pieczone głównie na wesela … (Bogusła-
wice); jag my piekliśmy chleb w piecu chle-
bowym na wsi … to nie dodawaliśmy droż-
dży tak jak to sie dzieje dzisiaj bo chyba sie 
dzisiaj drożdże dodaje do ciasta tylko … tak 
zwany zaczyn … czyli to był zostawiony … 
zostawiona czeńść … ciasta z poprzedniego 
chleba jakby … nie? … nie piekło sie … chle-
bów … bochenków … z całego ciasta tylko 
kawałeczek sie zostawiało … i późni jak sie 
zarabiało nowe ciasto … to tyn kawałeczek 
dodawało sie do … noweygo ciasta … i to 
funkcjonowało tak jak drożdże … ciasto ro-
sło … na naturalnym zaczynie było takie … 
bez żadnych dodatków … ulepszaczy 
i  spulchniaczy … i  cudowaczy … (Dęby 
Szlacheckie); jak widać było że ciasto [na 
chleb] urosło … to sie dzieliło na poszcze-
gólne bochenki … my w piecu chlebowym 
piekliśmy … to chyba zależało od pojemno-
ści pieca po prostu … my piekliśmy sześ czy 
siedem takich dużych sporawych bochenków 
… (Dęby Szlacheckie); i na łopacie wsuwa-
ło sie bochenki chleba do tego pieca … za-
mykało sie na jakiś czas nie wim jak długo 
sie piekło godzine może … nie pamientam … 
no i potem jak już … stwierdziliśmy … ba-
zujonc na dotychczasowym doświadczeniu 
że … ten chleb już może być upieczony … to 
sie go na tej łopacie z powrotem wyjmowało 
… no … i taki chleb był … na tyle odporny 
że mama piekła chyba … raz w tygodniu … 
na pewno nie czeńściej … i on … nie był sta-
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ry … on nie czerstwiał … […] on zawsze był 
… zawsze był taki jak … zjadliwy krótko 
mówionc … ani nie pleśniał … no … (Dęby 
Szlacheckie); i czeńś tej sieni … była wy-
dzielona na ten piec chlebowy … były tam 
dżrzwiczki … do wkładania … chleba … 
i  bydź może pod tymi dżrzwiczkami do 
wkładania chleba były dżrzwiczki mniejsze 
do regulowania ale tego nie pamientam … 
no i był porzondnie opalony drewnem … 
i tak jak mówiłam jak już sie napaliło w tym 
… piecu … no i miał ujście … do komina … 
żeby tam ten dym był jak sie paliło w tym 
piecu żeby … dym mógł wychodzić przez ko-
min … no i paliło sie tak długo aż sie po-
rzondnie nagrzał do takiej temperatury żeby 
chleb mógł sie upiec … to … już mówie … 
polegało na … na długiej taktyce … bo jak-
by mi dzisiaj przyszło upiec chleb to ja nie 
wim jak długo by sie musiało palić w tym 
piecu i czy ja bym była pewna że to już jez 
upieczone czy nie … ale rodzice jak piekli 
tyn chleb co tydzień to wreszcie nabyli takiej 
praktyki że wiesz … już wiedzieli … ile tego 
chleba … ile … ile … ile drewna i jak długo 
… ma ci sie to drewno palidź i jak długo sie 
to tam chleb ma piec w  tym … piecu … 
(Dęby Szlacheckie); a jeszcze był tak zwany 
… pyrzok … to też jes postawa tylko chyba 
z … ziemniaków tylko chyba z … surowych 
startych ziemniaków … i do tego sie dosypy-
wało monki i to sie piekło w piekarniku … 
ale już tak dawno było że ja tego nie pamin-
tam … (Dęby Szlacheckie); jabłecznik? … 
uo luksus … ciasto sie piecze … jabłuszka sie 
ściera … ciasto sie robi kruche … na blaszke 
sie kładzie … jabłuszka sie ściera … przeci-
ska troche bo żeby nie za dużo soku było … 
potem drugom warstwom nakrywa sie cia-
stem … i sie piecze … no … jabłecznik … 
luks … (Grabów); czszeba było mić żurek … 
żurek … i drożdże do tego … i zaj zagniata-
ło sie normalnie … kisiło sie najprzód taki 

za… zarodek … takóm bułke … a potym … 
z ty bułki taki z tegó … co sie zarobiło na 
kiszynie to sie zarabiało chlebek … dopiro 
… to na to … i sie piekło … na drugi dziń 
chleb … sie zarabiało zagnietło sie i sie chle-
by robiło i sie wyruszały i sie piekło wtedy 
… w koszyczki taki jeszczy sie kładło takie 
były specjalne koszyczki … uplecióne takie 
okrongłe i sie zawsze taki … bochynek a póź-
ni to kładliśmy w blache takóm co sie ciasto 
piekło i tez piekliśmy w piecyku bo jag nie 
było pieca … to w taki kuchni sie piekło … 
bo jak … dawni były te kuchnie … teraz to 
już ni[e] ma tych kuchni … (Borki); no jaki 
to móg być chleb w sklepie? … w dómu był 
pieczóny a tam tyż był pieczóny w piekarni 
chyba … nie? … (Borki); do przygotowania 
chleba? … no mówiłam ci … jak sie kisi … 
kisiło sie najprzód żurek … na na chleb … 
późni sie zarabiało na bułke takóm … na 
noc … i óno wyrosło … i sie na drugi dziń 
dopiro zarabiało chleb … no … takie były … 
a tera to … no ale tyż zacz… zacier to sie 
nazywa właściwie … wiesz? … to tag jak … 
jak tero piekarze to óni zostowiajóm na nodz 
jakiś taki zacier takóm bułke … i óni z tegó 
rozrobiajóm i  … drożdży dodawajóm … 
i chlebek … a dawni … to my żur kisilim … 
a tera to óni zaciery takie majóm … tak sie 
nazywa ale jo już tero nie … nie piekłam ile 
lat chleba … mój Jezu! jeszczy byłam młodo 
to piekłam … (Borki); no to w kuchni jak sie 
piekło [chleb] … był taki piedz ubudowany 
z cegieł … kiedyś mył … takóm kuchnie mie-
li … i był piec … a na wirzku kuchnia była 
postawióno … z cegły był … piec … wymu-
rowany … normalny i  zamykany był … 
i podpalało sie dżrzewym … i sie wypalało 
sie chleb wsadzało … dżrzewym sie paliło … 
wypalało … i sie tako … była … haka … 
wygarniało sie i na łopacie sie chleb wsa-
dzało i sie zamykało … taki był … taki piec 
… (Borki); [W piecu] no musiało być wy-
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palóny dobrze … żeby było tako temperatu-
ra żeby sie chleb upik … ale tylko dżrzewym 
sie wypalało i … i potym sie piekło … a tero 
no to sie piecze w piecykach … elektrycz-
nych tero … chleby … dawniejsze to takie 
były mody że czszeba polić było … a tero to 
chleb ile razy na blasze to sie piekło … w ta-
kim tym jak … jak placki sie piecze … w ty 
blasze … taki … (Borki); [R1:] no czszea 
najpierw uoskubać [kurę] … [R2:] najpierw 
czszeba jej głowe ściońć … żeby krew odeszła 
… zaś sparzyć oskubać … i podrobnidź i już 
jest … [R1:] roz… wy… wybebeszyć … [R3:] 
wymydź i w zależności od tego co ma być … 
jag rosół to … do wody … zago… no jedni 
gotujom wode drudzy wkładajom w zimnom 
… no tego … warzywa … tegó kurczaka 
a jag ma być pieczone no to na tłuszczu czea 
… opic i oprużyć … no … (Felicjanów); naj-
pierw czszeba jom [=kure] zabić … później 
oskubać … wypatroszyć … wymyć … wy-
moczyć … i ugotować zupe … bońdź upiec 
… (Koło); z kury albo z kurczaka? … no to 
rosół … można … nie wim … pieczone udka 
… skrzydełka faszerowane … (Koło); [Jakie 
potrawy można przyrządzić z kury, kur-
czaka?] różne … rosół … pieczony może być 
… duszony … (Koło); jak sie ugotuje … no 
… rosół … zupy sosy … jak kto chce … czy 
pieczone czy … gotowane … (Rzuchów); 
ano żelazko było tak … na dusze … mam 
takom … mam kominek przy kominku jes … 
dusza … albo na wengiel … dżrzewo jak 
w piecach kiedyś chleb piekli … i to wysuwa-
li te te u… wypalone dżrzewa … i rzucało 
sie do tego żelazka … no i sie tam rozgrze-
wał … to mam nawet to na kominku stoi … 
(Rysiny); [Jakie potrawy można przyrzą-
dzić z kury, kurczaka?] ojeny … rosół … 
pieczony … z rożna … no … chyba tyle … 
(Babiak); [Jakie potrawy można przyrzą-
dzić z kury?] [R1:] rosołek … [R2:] rosołek 
… no i pieczóne … a nie z kury to pieczóne 

to nie bardzo … rosół … [R3:] a ż czego ro-
bimy jag nie z kur…? rosół i pieczóne … 
[R2:] no ale z ku… [R1:] no jag już jes kura 
staro to sie robi tylko rosół … i mienso białe 
… (Felicjanów); 2. ‘o słońcu: silnie grzać’: 
i te cegiełki [z torfu] zostały … te cegiełki 
potem tak … przy słoneczku ładnym … 
słońca to piekły wtedy nie tag jak dzisiaj … 
tylko skromne słońce mamy … bo pierw to 
było słońce … tak że czszy dni i to słoń… to 
już czszeba było tom cegłe … cegiełke tom 
torfe przewrócidź na drugóm strone bo ona 
już … podeschła … i ją delikatnie … no i tak 
… to była na drugi dzień przerzucona … no 
… a na … znowu zrobiło sie dzień przerwy 
… i znowu w takie koziołki sie je stawiało … 
dwie … w te strone … dwie w te strone … 
i to takie … (Tarnówka).

piec – rzecz., ‘urządzenie do przygoto-
wywania potraw (gotowania, smażenia, 
pieczenia) i dostarczające ciepła’: piedz jest 
zbudowany z cegły obłożony kafl ami … ma 
też palenisko … dżrzwiczki … i te dżwiczki 
też mogom być metalowe lub też … lub też 
szklane czyli takom szybe … mogom posia-
dać … (Koło); cygły szamotowe … i szamot 
w proszku który rozrabiał zdun i … i rów-
nał ściany … gładził właśnie ścianki które 
to właśnie tam … tyn piec budował … […] 
no przewód kominowy no to już jes przewód 
kominowy to już jes komin ale to jest … no 
… to … to miedzy kuchnią a kominem no to 
właśnie była rura … kawałek rury … i któ-
rom sie tam ten dym przedostawał do komina 
… (Tarnówka); no to w kuchni jak sie piekło 
[chleb] … był taki piedz ubudowany z cegieł 
… kiedyś mył … takóm kuchnie mieli … i był 
piec … a na wirzku kuchnia była postawió-
no … z cegły był … piec … wymurowany … 
normalny i zamykany był … i podpalało sie 
dżrzewym … i sie wypalało sie chleb wsa-
dzało … dżrzewym sie paliło … wypalało … 
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i sie tako … była … haka … wygarniało sie 
i na łopacie sie chleb wsadzało i sie zamyka-
ło … taki był … taki piec … (Borki); [R1:] 
to sie brało mónki wody … [R2:] żytnióm … 
[R1:] żytni mónki … i sie zarobiało … w ta-
kim żurowniku … i sypało sie mónke wode 
i sie tam … w tym żuro… w tym … kozioł-
kim kryńciało … i sie przykrywało … sto-
wiało sie na kuchni czy na piecu … [R2:] aż 
zakisło to … dopiero gotowano żur … (Feli-
cjanów); żelazko to było że … kładlim nawet 
… żużle rozpalone do żelazka … a najprzód 
sie kładło te żużle i to sie żelazko nagrzywa-
ło a potym były dusze … i te dusze sie grzało 
w piecu … jak były goronce … w kuchni na 
ogniu … to sie kładło do żelazka i tym sie 
prasowało … [A dusza to było takie metalo-
we?] wkład taki … do żelazka … (Barłogi); 
ano żelazko było tak … na dusze … mam 
takom … mam kominek przy kominku jes 
… dusza … albo na wengiel … dżrzewo jak 
w piecach kiedyś chleb piekli … i to wysuwali 
te te u… wypalone dżrzewa … i rzucało sie 
do tego żelazka … no i sie tam rozgrzewał … 
to mam nawet to na kominku stoi … (Rysi-
ny). → piec chlebowy.

piec chlebowy – ‘specjalny rodzaj pie-
ca przeznaczony do wypieku chleba’: jak 
widać było że ciasto [na chleb] urosło … 
to sie dzieliło na poszczególne bochenki … 
my w piecu chlebowym piekliśmy … to chy-
ba zależało od pojemności pieca po prostu 
… my piekliśmy sześ czy siedem takich du-
żych sporawych bochenków … mama jesz-
cze jak podzieliła te … bochenki … te te to 
całe ciasto na bochenki … to chyba smaro-
wała czymś na wierzchu … może wodą po 
prostu … i  sypała makiem albo mieliśmy 
jeszcze tak zwaną czarnuszke … to som ta-
kie nasionka czarne … ładnie pachnonce … 
i tyż posypywaliśmy tym … no i te sześ czy 
siedym bochenków na tej łopacie właśnie … 

wsuwało sie do pieca który był najpirw … 
porzondnie ogrzany czyli najpierw tam sie 
… drewno wsuwało do tego pieca a jak już 
sie to drewno spaliło ten piec sie … nagrzał 
to sie … usuwało to … te spalone drewna 
… żeby w piecu było czysto … i na łopacie 
wsuwało sie bochenki chleba do tego pieca 
… (Dęby Szlacheckie); piec chlebowy … no 
to był … u nas było w tak zwanej sieni … 
wydzielona czeńść … była to jakby taka ko-
mora … wybudowana miendzy … miendzy 
jedną czeńścią domu a drugom była sień … 
i czeńś tej sieni … była wydzielona na ten 
piec chlebowy … były tam dżrzwiczki … 
do wkładania … chleba … i bydź może pod 
tymi dżrzwiczkami do wkładania chleba 
były dżrzwiczki mniejsze do regulowania ale 
tego nie pamientam … no i był porzondnie 
opalony drewnem … i tak jak mówiłam jak 
już sie napaliło w tym … piecu … no i miał 
ujście … do komina … żeby tam ten dym był 
jak sie paliło w tym piecu żeby … dym mógł 
wychodzić przez komin … no i paliło sie tak 
długo aż sie porzondnie nagrzał do takiej 
temperatury żeby chleb mógł sie upiec … to 
… już mówie … polegało na … na długiej 
taktyce … bo jakby mi dzisiaj przyszło upiec 
chleb to ja nie wim jak długo by sie musiało 
palić w tym piecu i czy ja bym była pewna że 
to już jez upieczone czy nie … ale rodzice jak 
piekli tyn chleb co tydzień to wreszcie nabyli 
takiej praktyki że wiesz … już wiedzieli … 
ile tego chleba … ile … ile … ile drewna i jak 
długo … ma ci sie to drewno palidź i jak dłu-
go sie to tam chleb ma piec w tym … piecu … 
(Dęby Szlacheckie); aha jeszcze zapomnia-
łam powiedzieć że te bochenki chleba … to 
sie co prawda na łopacie wkładało do pie-
ca ale one nie były tak bezpośrednio na tej 
łopacie … tylko do chleba były sporzondzo-
ne specjalne koszyczki … i nasze koszyczki 
były … ze słomy … skrencone tak ładnie … 
dookoła … przeplatane takie koszyczki … 
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wielkości bochenka takie dużej miednicy no 
… powiedzmy … i te koszyczki nie wim czy 
były czymś wyścielone czy bezpośrednio do 
tych koszyczków nie pamientam … w każ-
dy razie wkładało sie te bochenki te … te … 
czeńś tego ciasta które ma stanowić boche-
nek do tego koszyczka … i z koszyczkami 
wjeżdżały do pieca … [I ten koszyczek się 
nie spalił?] no nie bo tam już … nie paliło 
sie nic … tylko goronco było a od samego go-
ronca to już … (Dęby Szlacheckie); jag my 
piekliśmy chleb w piecu chlebowym na wsi 
… to nie dodawaliśmy drożdży tak jak to sie 
dzieje dzisiaj bo chyba sie dzisiaj drożdże 
dodaje do ciasta tylko … tak zwany zaczyn 
… czyli to był zostawiony … zostawiona 
czeńść … ciasta z poprzedniego chleba jakby 
… nie? … nie piekło sie … chlebów … bo-
chenków … z całego ciasta tylko kawałeczek 
sie zostawiało … i późni jak sie zarabiało 
nowe ciasto … to tyn kawałeczek dodawało 
sie do … noweygo ciasta … i to funkcjono-
wało tak jak drożdże … ciasto rosło … na 
naturalnym zaczynie było takie … bez żad-
nych dodatków … ulepszaczy i spulchniaczy 
… i cudowaczy … (Dęby Szlacheckie); piec 
chlebowy był … budowany głównie z czer-
wonej cegły … miał duże palenisko na które 
… do którego wkładano drewno i podpalano 
… (Bogusławice); na długim kiju haczkom 
wygarniano cały … popiół … i piec [chlebo-
wy] potem żeby był czysty czyszczono jesz-
cze szczotkom … (Bogusławice); [Piec chle-
bowy] był duży żeby sie pomieściło kilka 
chlebów … […] z gliny … (Dąbie); polewki 
owocowe … no to w każdym bońdź razie … 
no owoce … no jak sie … śliwki … […] to 
było letnie … lateym … to sie gotowało la-
tem … a … zimom to znowu … nie było to 
… nie było w muodzie … weki … tylko sie 
suszyło w piecu chlebowym … suszyło sie … 
śliwki gruszki … jabka … no i te … ulengałki 
s… (Tarnówka); ��35.

piecyk – ‘część kuchni służąca do piecze-
nia potraw; piekarnik’: [R1:] no … no to 
[w kuchence] był … popielnik … były ruszta 
… był blat … na ruszt kładło sie wengiel … 
były fajery … […] [R2:] i kafl e … [R1:] przy-
krywało sie fajeramy … były kafl owe kuch-
nie … […] był piecyk do pieczenia … i w tym 
wynglowym … piecyku sie normalnie piekło 
ciasta minsa … wszystko … [R2:] w wynglo-
wy kuchni … (Grzegorzew); sie zarabiało 
zagnietło sie i sie chleby robiło i sie wyrusza-
ły i sie piekło wtedy … w koszyczki taki jesz-
czy sie kładło takie były specjalne koszyczki 
… uplecióne takie okrongłe i sie zawsze taki 
… bochynek a późni to kładliśmy w blache 
takóm co sie ciasto piekło i  tez piekliśmy 
w piecyku bo jag nie było pieca … to w taki 
kuchni sie piekło … bo jak … dawni były te 
kuchnie … teraz to już ni[e] ma tych kuchni 
… (Borki); [W piecu] no musiało być wypa-
lóny dobrze … żeby było tako temperatura 
żeby sie chleb upik … ale tylko dżrzewym sie 
wypalało i … i potym sie piekło … a tero no 
to sie piecze w piecykach … elektrycznych 
tero … chleby … dawniejsze to takie były 
mody że czszeba polić było … a tero to chleb 
ile razy na blasze to sie piekło … w takim 
tym jak … jak placki sie piecze … w ty bla-
sze … taki … (Borki); no kasze to jo najlepi 
paruje sie w jakiś foliowy torebce … do wody 
sie … i tego … a jag nie … to w garku tyz i … 
pod przykrywkóm i w piecyku jakimź można 
parować … w jakiś … czy w prodiżu nawet 
tyż był parowoł ale by czszeba podliwoć ka-
sze bo … bo kasza poczszebuje wody … na 
sucho sie nie uparuje … (Borki); ��55.

pieczenie – ‘działanie powietrza o wy-
sokiej temperaturze na pokarm przygo-
towywany do spożycia’: [R1:] no … no to 
[w kuchence] był … popielnik … były rusz-
ta … był blat … na ruszt kładło sie wengiel 
… były fajery … […] [R2:] i kafl e … [R1:] 
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przykrywało sie fajeramy … były kafl owe 
kuchnie … […] był piecyk do pieczenia … 
i w tym wynglowym … piecyku sie normal-
nie piekło ciasta minsa … wszystko … [R2:] 
w wynglowy kuchni … (Grzegorzew).

piekarnia – ‘zakład zajmujący się pro-
dukcją pieczywa’: no jaki to móg być chleb 
w sklepie? … w dómu był pieczóny a tam 
tyż był pieczóny w piekarni chyba … nie? … 
(Borki).

piekarnik – ‘część kuchni służąca do 
pieczenia potraw’: a jeszcze był tak zwany 
… pyrzok … to też jes postawa tylko chyba 
z … ziemniaków tylko chyba z … surowych 
startych ziemniaków … i do tego sie dosypy-
wało monki i to sie piekło w piekarniku … 
ale już tak dawno było że ja tego nie pamin-
tam … (Dęby Szlacheckie).

piekarz – ‘osoba zajmująca się zawodo-
wo produkcją pieczywa’: do przygotowania 
chleba? … no mówiłam ci … jak sie kisi … 
kisiło sie najprzód żurek … na na chleb … 
późni sie zarabiało na bułke takóm … na 
noc … i óno wyrosło … i sie na drugi dziń 
dopiro zarabiało chleb … no … takie były 
… a tera to … no ale tyż zacz… zacier to sie 
nazywa właściwie … wiesz? … to tag jak … 
jak tero piekarze to óni zostowiajóm na nodz 
jakiś taki zacier takóm bułke … i óni z tegó 
rozrobiajóm i  … drożdży dodawajóm … 
i chlebek … a dawni … to my żur kisilim … 
a tera to óni zaciery takie majóm … tak sie 
nazywa ale jo już tero nie … nie piekłam ile 
lat chleba … mój Jezu! jeszczy byłam młodo 
to piekłam … (Borki).

pielenie, pylenie – ‘wyrywanie chwa-
stów celem oczyszczenia ziemi wokół po-
sadzonych roślin’: hakało sie [ziemniaki] 
graczkom rencznom … no sadziło sie ren-

kom … kopało … te … dziabało … redliło 
sie w konia … redłym … takim … i późni 
sie … te … hakało graczkom … takom … na 
kiju długim … haczkom takom … jak mamy 
tero do pylynia na tym małym tylko to była 
na długim kiju na stojonco … sie hakało … 
(Goszczędza); (Babiak); (Koło); (Dąbie).

pielić – ‘wyrywać chwasty celem oczysz-
czenia ziemi wokół posadzonych roślin’: 
pieli sie je [=ziemniaki] … redli … no i w tej 
chwili w obecnych czasach stosuje sie jakieś 
opryski … (Bogusławice); pieli sie … (Dą-
bie); no sie pieliło [chwasty] … albo roncz-
kami albo graczuszkom … (Grabów); no to 
albo je [=chwasty] wyrywamy to znaczy 
pielimy … a jeżeli mamy jakieś wolne miej-
sca … kupujemy środeg i dajemy opryski … 
żeby spalić … i wtedy mamy czystom ziemię 
… (Stary Budzisław); do pielenia … no 
haczka … przeważnie w renkawiczkach sie 
pieli żeby … nie zanieszczyściły sie rence … 
przeważnie haczkom takie … taka taka … 
do dziabania … w ogrodzie ziemi … (Stary 
Budzisław); siało sie … siewnikiem … póź-
niej sie … pieliło … nie? … później sie tego 
… ścinało liście … bo to cukrowy burak … 
pieliło … to ze dwa razy sie pieliło nie raz … 
ścinało sie liście liście sie zwoziło i potym sie 
… wykopywało burak … (Goszczędza); no 
jak sie pieliło to sie przerywało [warzywa] 
… (Goszczędza); (Rysiny); (Koło); (Po-
wiercie).

pielucha – ‘kawałek płótna służący 
przewijaniu niemowląt’: [Przy cedzeniu 
mleka] [R1:] to było … niektórzy … sitko 
i w sitko kładli takóm … przeważnie pielusz-
ke nawet bo to najlepiej zostawało … [R2]: 
to … tetrowe takie były pieluchy to … to 
to były najlepsze … [R1]: pieluchy tetrowe 
to … nowe pieluchy … (Witowo); [Jak uczo-
no dzieci chodzić?] przedtym chodzików 
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nie było … no pieluche podwijałaź i chodzi-
ło … wpierw było na pielusze … uczyłam 
tutej … córka … pod te… pod piersi … pod 
te … i z tyłu … to przeważnie tak … albo 
za ronczki i chodziłaś bo kiedyś tam nie było 
tych … (Grzegorzew).

pieluszka – zdr., ‘kawałek płótna służą-
cy przewijaniu niemowląt’: [Przy cedzeniu 
mleka] [R1:] to było … niektórzy … sitko 
i w sitko kładli takóm … przeważnie pielusz-
ke nawet bo to najlepiej zostawało … [R2]: 
to … tetrowe takie były pieluchy to … to to 
były najlepsze … [R1]: pieluchy tetrowe to 
… nowe pieluchy … (Witowo).

pienknie – 1. ‘porządnie, jak trzeba’: to 
[=torf] czszeba było jeszcze … deptać go … 
żeby to tak go … mazie rozrobić … tak … ży 
to dzisiaj … no dzisiaj … dzisiaj to już tych 
ludzi nie ma co … co deptali pierw tom … to 
błoto zimne … i … ale bardzo cierpieli na 
rełmatyz potem bo to … z głembi ziemi sie … 
było to błocisko bardzo zimne … i potym … 
[…] potem brano … brano … formy takie 
były zrobione takie jak dzisiaj jes … duża … 
jak cegła … jes … takie właśnie była forma 
… i … taczkami to błoto urobione które tam 
musiała deptać cała rodzina … tak … prze-
wozili na tóm forme … i rzucali na forme 
ubijał … uklepy… urównywali … i … tom 
… forme potem … z jednej i z drugiej strony 
… dwóch menżczyzn wycióngało i cegiełka 
zostawała … i obok stawiali i znowu drugi 
podjeżdżał taczkom i znowu bach! … ułożyli 
rozłożyli ładnie pienknie już … no i to posta-
ło … (Tarnówka); 2. ‘tak, że podoba się pod 
względem estetycznym’: ładnie do kantu 
zaścielone łóżko … i wtedy ono pienknie wy-
glondało … (Tarnówka).

pienkny – ‘podobający się pod względem 
estetycznym’: astry … pienknie … mamy 

w ogródku … różne kolory … fi olet … czer-
wony różowe białe … ciente … w kształcie 
chryzantym … bardzo pienkny kolor astr … 
(Stary Budzisław); bażant to je… ma bar-
dzo pienkne upierzenia pióra w ogonie … 
bardzo kulturarne … z długim … długim 
takim ogonem … bażant jes takie … ptak 
dziki … no … mało przechowywane w go-
spodarstwach wiencyj tag na … na luzie jes 
wychowywany … w samotności … (Stary 
Budzisław); wszelkie ptactwo … były to in-
dyki … były to geńsi kaczki … kury … kurki 
rajskie … to były takie małe … małe kurki 
… ozdobne … z takimi … pienknym … ko-
lorowym upierzeniem … podobnym do … 
przypominajoncym dzikie bażanty … dzikie 
ptactwo leśne … one były … bardzo takie 
właśnie … one bardzo dużo znosiły jajek 
… te te właśnie kurki rajskie … i koguciki 
rajskie … różniły sie od takiego ptactwa … 
domowego tym że właśnie te jajeczka miały 
takie … znosiły bardzo małe … ale właśnie 
… były … były bardzo takie zdrowe … jajka 
… jajka ich były bardzo takie żółte … cia-
sta makarony z tych jajek były bardzo takie 
właśnie … wychodziły bardzo takie ładne 
udane … (Koło).

pieprz – ‘ostra przyprawa w postaci zia-
ren lub zmielonego proszku’: [A czarninę 
to się robi tak jak rosół z kaczki?] tak … tyl-
ko potym sie przyklepie … tom krwiom z tej 
kaczki … robi sie zaprawe takom i sie to za-
ciongnie … i do smaku sie doprawia octem 
pieprzem a … a do rosołu to już sie octu nie 
daje … (Barłogi); kiełbase [jak się robi?] … 
no to … pokroi sie mienso … potem sie do-
prawia różnymi przyprawami … zostawia 
sie je na drugi dzień … żeby ono tak doszło 
troche takim zapachem tych przypraw … 
i  na drugi dzień … włancza sie maszyn-
ke albo takom zwykłom … krenconom albo 
na p… prond … i sie kreńciło … potem sie 



PIERWIASTKA

207

wyra… przyprawiało i pieprz i sól i tam … 
różne jeszcze czosnek … wymieszano dobrze 
to mienso … (Stary Budzisław); a salsesón 
to robi sie w inny sposób … […] przyprawia 
sie pieprzem majerankom wymiesza sie … 
i nabija sie albo w długie fl aki … albo sie 
nabija w taki … właśnie ten tobół co nazy-
wana jes żołondek … tak … w ten żołondek 
… i wtedy … go sie zaszyje … no i kładzie 
sie do wody go sie gotuje … po ugotowaniu 
ciepły wyjmuje sie … pozostawia sie do wy-
studnieńcia … a potem … go go sie kroi … 
jest z takóm galaretóm bo to mienso wypuści 
takóm galarete w środku … i to właśnie tak 
jes wychodzi salseson … (Stary Budzisław).

pieprzyć – ‘dodawać pieprzu’: danie 
obiadowe? … […] no no … dajmy na to … 
jag jak … przedtym przeważnie gotowali 
grochówke … to … kiedyś sie rzuciło kawa-
łek tam … jakiegoś tam minsa … czy prze-
ważnie jakieś kostke … ziemniaki … warzy-
wa … wrzucało sie do tego … wywaru … 
z tego ro… bo to wywar taki sie zrobił … kie-
dyź nie było tych przypraw … tylko sie soliło 
pieprzyło … i na to sie … ten … tom kasze 
czy ten groch … no i ziemniaki … (Rysiny).

pierdziołki – ‘owoce polnej gruszki’: 
pierdziołki które rosły … na polu … (Rzu-
chów); (Felicjanów); (Koło).

piernostka – ‘krowa, która pierwszy 
raz się ocieliła’: (Witowo).

pieróg – ‘potrawa z  ciasta uformowa-
nego w trójkąt lub półkole i wypełniona 
farszem’: no jesce można dodać ziemniaki 
do … do farszu do pierogów na przykład 
robiliśmy … pie… gotowane ziemniaki z ce-
bulkom smażoną … i na przykład kapusta 
albo kto tam … sobie życzył z czym … no … 
(Dęby Szlacheckie).

piersi – ‘klatka piersiowa na wysoko-
ści mostku’: [Jak uczono dzieci chodzić?] 
przedtym chodzików nie było … no pielu-
che podwijałaź i chodziło … wpierw było 
na pielusze … uczyłam tutej … córka … 
pod te… pod piersi … pod te … i z tyłu … 
to przeważnie tak … albo za ronczki i cho-
dziłaś bo kiedyś tam nie było tych … (Grze-
gorzew).

pierś – ‘przednia, górna część kury, 
kurczaka wykorzystywana w celach spo-
żywczych’: [Kurę, kurczaka dzieli się:] na 
uudka skrzydełka i piersi … (Babiak), [Po-
szczególne części kury, kurczaka to:] udka 
szyja … nóżki … piersi … (Babiak); [Kurę, 
kurczaka dzieli się na:] [R1:] udo … [R2:] 
udka … [R3:] piersi … skrzydełka … [R1:] 
no tak … stopki? … [R3:] stopki … [R2:] 
stopki … tero jesz… [R3:] drapcie … (Fe-
licjanów); [Kurę, kurczaka dzieli się na:] 
udo podudzie … pierś bońdź fi let to różnie 
nazywane i … korpus czyli cały grzbiet … 
(Koło); sóm porcje … rosołowe czy czy … na 
pierś … udko … skrzydełka … szyjka … ku-
per … (Koło); miensa z kury to może bydóm 

… mogóm być tak … skrzydełka … piersi … 
udka … korpus … który używa sie na ro-
sół … wontroba żołondek … szyjka nóżki … 
(Stary Budzisław); o z geńsi przyda… bar-
dzo sie przy… można było o! … kre… udka 
… te pałki kreńcidź na mielone … piersi 
robidź na kotlety … gotować z rej… szyjki 
tam podrobów … czarnine takóm zupe … 
która bardzo jes … a… kul… kurturalna … 
w naszy Polsce bardzo … ludzie uważajom 
czarnine … no i pier… mienso geńsie bardzo 
zdrowe jes … (Stary Budzisław).

pierwiastka – ‘krowa, która pierw-
szy raz się ocieliła’: krowa … ojeja … ja 
wiedziałam … boże jak to już … krowa … 
pier… pierwiastka … to było … (Drzewce).



PIERZE, PIRZE

208

pierze, pirze – ‘pióra i puch okrywają-
ce ciała ptaków’: becik … zrobiono z pierza 
… był robiony … (Dzierawy); była wsypa … 
to sie nazywało wsypa … czerwóno … tako 
żeby nie przepuszczała pirzao … pirze były 
darte … kacze lub gyńsie … i potym … w tom 
poszwe żeś … w tom wsype żeś … wkłada-
ła zaszywała … i powłoke sie na to ubira-
ło … poduszki tak samo … no … wymiary 
tam były takie a nie inne … no uosimdzie-
sión na dziewińdziesiónt … siedemdziesión 
na siedemdziesiónt każdy mioł swojom … 
(Grzegorzew); pierzyna to jes taka kołdra 
tylko że w środku ma pierze … jes on… jes 
ona robiona … jes ona robiona z dartego 
pierza to kiedyś tam … właśnie … jeszcze 
… zanikło to troszke ale kiedyś właśnie go-
spodynie … zbierały sie … darły pierze … 
i z tego robiły albo właśnie poduszki albo 
pierzyny … pierzyny no takie … dosyć cie… 
bardzo ciepłe były … (Koło); no pierzyna … 
pierzyna to najpierw czszeba było uhodować 
… sporą ilość … czy kaczek … czy geńsi … 
czy jag mniejsza iloś kaczek czy geńsi no to 
sie jom składało te pierze z dwóch lad jeszcze 
czszeba było o nie dbać żeby sie nie wkreńciły 
mole … bo jak sie … mole wkreńciły no to 
było wtedy kurzu nie z tej ziemi i zniszczo-
ne pierze … (Tarnówka); zimóm sie darło 
to pierze na drobniejsze … czszeba było je 
przesiać przez przetak … przez takie sitko 
zwane przetakiem … i … czyściutkie wtedy 
było … bo tak to … z tego odsiania … z tego 
przetaka … no to tam wtedy było brudu tego 
wszystkiego no bo jednak ptaki latają różnie 
… różnie wszysko sie przyczepiło … (Tar-
nówka); y tak że wyczszepane to … na tym 
si… przetaku to pierze … przedarte … było 
wsypywane w poszew … […] we wsype … 
wsypa … wsypa sie nazywało … i w tą sype 
… wsype … wsypane było … i no … no i … 
i to całe było … i było ciepłe i fajnie i … (Tar-
nówka); no trzeba jom [=kurę] po prostu … 

zabić … czszeba jom sparzyć gotujoncom wo-
dom … no … wyskubać z pierza … rościońć 
… usunońć wnenczności … wymyć mięso 
poporcjować … wymoczyć w wodzie … do-
kładnie … no a nastempnie przygotować do 
… czeńści … już … gotowania … przygoto-
wywania jakiejś danej potrawy z kurczaka 
… (Koło); u kury? … [jest] pierze i … i lotki 
… (Babiak); [Jakie są rodzaje piór u kury?] 
[R1:] dłuż… skrzydloki lot… lota … [R2:] 
i pierze … [R3:] puch tyż ma … o! … kaczka 
… [R1:] kaczka … gyńsi to majom puch ale 
nie kura … [R2:] ale loty to ma … [R1:] loty 
to majom … [R2:] i pióro … no i pióra takie 
normalne … [R1:] a u… kogut to mo znowu 
takie zakryncóne … w ógónie … (Felicja-
nów); [Jak skubano kaczki?] [R1:] no … no 
jag jak już odrosło pirze to je pocskubywano 
żeby nie gubiły … [R2:] no i żeby … [R1:] 
pierzyno robiono … poduszki … (Felicja-
nów); kaczki to sie skubało właściwie po za-
biciu … tak? … sie nie parzyło tylko sie przy-
krywało i pod parom żeby odchodziło pierze 
żeby nie było mokre … sie wykorzystywało 
później na poduszki … a geńsi no to sie po-
cskubywało puch … ale w jakim okresie to 
nie wiem nie mam pojeńcia … czy na wiosne 
czy na ź… czy na jesieni nie wiem … (Koło); 
no to pierze … (Adamin); wyrywanie pi… 
no to … darcie pierza to jes … nie … wyry-
wanie jes co inne … i darcie jes co inne … no 
skubanie … skubanie od kaczki … (Rysiny).

pierzyna – ‘gruba kołdra wypełniona 
pierzem’: pierzyna to jes taka kołdra tylko 
że w środku ma pierze … jes on… jes ona ro-
biona … jes ona robiona z dartego pierza to 
kiedyś tam … właśnie … jeszcze … zanikło 
to troszke ale kiedyś właśnie gospodynie … 
zbierały sie … darły pierze … i z tego robiły 
albo właśnie poduszki albo pierzyny … pie-
rzyny no takie … dosyć cie… bardzo ciepłe 
były … (Koło); pierzyna była z … puchu … 
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geńsiego kaczego … y to właśnie … było … 
nie było … nik tam nie rzucał sie na kołdry 
… jak są dzisiaj … [Czy kiedyś były w ogóle 
kołdry?] no nie wiem … ja tam za moich lat 
nie było … (Tarnówka); no pierzyna … pie-
rzyna to najpierw czszeba było uhodować 
… sporą ilość … czy kaczek … czy geńsi … 
czy jag mniejsza iloś kaczek czy geńsi no to 
sie jom składało te pierze z dwóch lad jeszcze 
czszeba było o nie dbać żeby sie nie wkreń-
ciły mole … bo jak sie … mole wkreńciły no 
to było wtedy kurzu nie z tej ziemi i znisz-
czone pierze … (Tarnówka); [Jak skubano 
kaczki?] [R1:] no … no jag jak już odrosło 
pirze to je pocskubywano żeby nie gubiły … 
[R2:] no i żeby … [R1:] pierzyno robiono … 
poduszki … (Felicjanów); [R1:] no bo geńś 
gubi jag już do… dochodzi do jakiegoś cza-
su … to gubiom … wtedy … pocskubujom 
te geńsi … i pióra nadajom sie na … [R2:] 
pierzyny … [R1:] na pierzynki … na podu-
szeczki … kiedyś tak było … (Grabów); ob-
lec … powłoke … […] no … powleczenie … 
na poduszke no … i pierzyne … tag jak po-
włoka … no … (Dzierawy); (Grzegorzew).

pierzyneczka – zdr., ‘kołdra wypełnio-
na pierzem’: (Tarnówka).

pierzynka – zdr., ‘kołdra wypełnio-
na pierzem’: czym przykrywano się małe 
dziecko w kołysce? … pierzynka … becik … 
móg być … (Dzierawy); [R1:] poduszeczkom 
[przykrywało się dziecko w  kołysce] … 
[R2:] poduszkom … takom cinkom pierzyn-
kom przeważnie … (Grzegorzew); [R1:] no 
bo geńś gubi jag już do… dochodzi do jakie-
goś czasu … to gubiom … wtedy … pocsku-
bujom te geńsi … i pióra nadajom sie na … 
[R2:] pierzyny … [R1:] na pierzynki … na 
poduszeczki … kiedyś tak było … (Grabów).

pies – ‘zwierzę domowe hodowane na wsi 
dla strzeżenia domu, pilnowania obejścia’: 

pada chyba koń krowa … a zdycha świnia 
kogut … kura … pies … (Babiak); zdychają 
… kot pies … a padajom … nie wiem świnia 
krowa … (Koło); siary to wylewali … to nie 
brali do użytku tak … […] tam dla psa … 
psu wylewali niktórzy … […] świnióm jak 
ktoś [miał] … (Witowo); woda po ugoto-
waniu ziemniaków … ziemniakach … [to] 
zlewki … no zlewki … bo to kiedyś taky na-
zywali do … do wylewania psom … (Dzie-
rawy).

piesek – pieszcz., ‘zwierzę domowe ho-
dowane na wsi dla strzeżenia domu, pilno-
wania obejścia’: jak krowa sie ocieliła i była 
siara to … sie dawało … ci… cielakowi żeby 
wypił … albo sie … wyssał to z matki z kro-
wy … tom siare … a jeżeli było za dużo no 
to … no to sie tam dawało zwierzentom … 
czy jak były … wiesz … kotki czy pieski … 
(Drzewce); no to taka woda w zależności … 
no jak była … kiszka była no to sie mówi … 
to sie zalało żurkim … i człowiek sam zjad 
… czy czy … pieski jeszcze … dopomogły co 
reszta została … bo im przecie czszea było 
im też dać jeść … no … a … czy z owoców 
no jak coś tego … no to co sie było … co było 
możliwe do picia no to do picia … co do no 
tego no to wiesz … zwierzontka zjadły … 
świnie … czy … czy kaczki … czy jak … czy 
geńsi co kto miał … no … (Tarnówka).

pietrucha – ‘warzywo o  białym, po-
dłużnym, jadalnym korzeniu’: o! najczeń-
ściej to […] warzywa wiadomo … tak … 
ta… co ja robie … cebula koper … sałata … 
buraczki … marchew pietrucha … seler por 
… (Police Średnie).

pietruszka – ‘warzywo o białym, po-
dłużnym, jadalnym korzeniu’: jes to rosół 
… kładzie sie bardzo dużo … warzyw … 
marchew pietruszke seler pore … (Rysiny); 
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ja gotuje rosół z kurczaka … czyli najważ-
niejsze tak … woda … woda … zimna woda 
… nastempnie … nastem… nastempnie 
wkładam pokrojonego umytego kurczaka … 
i na wolnym ogniu sobie go gotuje … jag już 
właśnie doj… dojdziemy do tego momen-
tu gdzie mamy te burzyny czy szumowiny 
zbieramy to … ja to zbieram łyżkom albo 
jakomś takom łyż… som takie specjalne łyż-
ki cedzakowe … i jag już ładnie mam tutaj 
te … bez bez tych burzyn ten … tom wode 
w zasadzie wtedy jeszcze … to wtedy doda-
je warzywa … czyli … całom całom włosz-
czyzne … najważniejsze jes żeby było dużo 
zielonego … czyli … czyli załóżmy … ten 
… seler … przepraszam … seler … por … 
pietruszka … i wtedy też cały czas na wol-
nym ogniu sobie robimy … no do momentu 
jag już no … widzimy że jes ugotowane … 
(Koło); [Na rosół] no to … w ugotowanom 
wode … wrzucamy mięso … no spora iloź 
miensa żeby to było … smakiem … solimy 
… dodajemy … wszyskie warzywa … mar-
chew pietruszka … marchwi nie za dużo bo 
beńdzie słodki … i różowy … ale pietruszka 
seler por … liść laurowy ziele angielskie … 
czosnek … ze dwa zómbki czosku … no i oso-
li sie … i sie gotuje … (Tarnówka); [Jakie 
warzywa można przechowywać na zimę?] 
marchew pietruszke … buraki … ziemniaki 
… (Bogusławice); marchew … na grzond-
kach zasiewano … marchew pietruszke … 
buraczki … rzodkiewke sałate … ziemniaki 
… (Dąbie); [Warzywa przechowywane na 
zimę] pietruszka marchew … seler … zim-
niaki … kapusta … (Powiercie); no przede 
wszystkim [uprawiano] … ziemniaki kapu-
ste … ogórki bo to było na zime konieczne 
… wszyscy mieli … no i na pewno … te te … 
marchew pietruszke … o! groch jeszcze był 
… wszystkie odmiany … pamintam że był … 
i fasola i groch zielony … i taki ten gruby 
bób czy jak sie tam to nazywa … dynie … 

natomias nie było na pewno tych … takich 
jak dzisiaj tam tych kabaczków wszyskich 
… rzodkiewki też nie pamientam żeby u nas 
była … nawet chyba nie wim czy sałaty … 
sioliśmy … raczej takie … z dawnych cza-
sów … tradycyjne … (Dęby Szlacheckie); 
no jakie warzywa możno przechować [na 
zimę]? … wszyskie … marchew … pietrusz-
ke seler … i pore … i buraczki … i ziemniaki 
… to takie warzywa … (Borki); [Najczę-
ściej uprawiane warzywa] marchew … pie-
truszka … buraczek … fasola … bober … 
(Goszczędza).

pikować – ‘rozsadzać rzadziej młode 
 rośliny rosnące zbyt blisko siebie’: no prze-
sadzało sie [kwiaty] … pikowało sie … (Ry-
siny).

piórko – zdr., ‘cienka rurka z odchodzą-
cymi cienkimi włoskami na powierzchni 
ciała ptaków’’: no jom [kurę] zabić … opra-
wić … obskubać … nie? … w wodzie gorón-
cej … no i wypaproszyć … […] opalić … tak 
… te te … jeszcze sóm takie … małe te piórka 
niewyrośninte … […] pypcie … tak … (Ry-
siny).

pióro – ‘cienka rurka z  odchodzącymi 
cienkimi włoskami na powierzchni cia-
ła ptaków’: [Jakie są rodzaje piór u kury?] 
[R1:] dłuż… skrzydloki lot… lota … [R2:] 
i pierze … [R3:] puch tyż ma … o! … kacz-
ka … [R1:] kaczka … gyńsi to majom puch 
ale nie kura … [R2:] ale loty to ma … [R1:] 
loty to majom … [R2:] i pióro … no i pióra 
takie normalne … [R1:] a u… kogut to mo 
znowu takie zakryncóne … w ógónie … (Fe-
licjanów); [R1:] skubano no … [R2:] gyńsi to 
chyba podskubywano … [R1:] pocskubywa-
no … [R3:] pocskubywano … [R2:] żeby nie 
gubiły piór … ale kiedy to nie wim … [R1:] 
kaczki gyńsi … (Felicjanów); [R1:] no pióra 
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i … puch jes … [R2:] puch … i te pióra jak 
to sie nazywajóm? … [R1:] pióra normalne 
a to jes … pucho… puch … nie? … [R2:] no 
tyn puch to sie wyskubuje … (Koło); kogud 
jes taki … sie prezentuje … ni… ma duże 
pióra … zwiszajonce z… na ogonie … i duży 
grzebiń … z piórami i … pieje … (Rzuchów); 
geńsie pióra som sztywne białe … a kacze … 
kacze też som białe i szare … i som delikat-
niejsze … (Rzuchów); no pióra … w kuprze 
… (Adamin); bażant to je… ma bardzo 
pienkne upierzenia pióra w ogonie … bardzo 
kulturarne … z długim … długim takim ogo-
nem … bażant jes takie … ptak dziki … no 
… mało przechowywane w gospodarstwach 
wiencyj tag na … na luzie jes wychowywa-
ny … w samotności … (Stary Budzisław); 
[Trzeba] pokroić kure … umydź mienso … 
i wrzucić wtedy dopiyro … zabić … no oczy-
ścić … z piór … (Stary Budzisław); [Gęsie 
pióra] białe pióra długie … puch … do tego 
wchodzi … (Stary Budzisław); żeby nie fru-
wały … bo geńsi potrafiły fruwać … i go-
spodynia … gospodynie celowo wyciongały 
geńsiom … te długie pióra ze skrzydeł … tak 
zwane lotki … żeby one nie fruwały … żeby 
właśnie nie uciekały z zagrody … (Koło); 
[R1:] no bo geńś gubi jag już do… dochodzi 
do jakiegoś czasu … to gubiom … wtedy … 
pocskubujom te geńsi … i pióra nadajom sie na 
… [R2:] pierzyny … [R1:] na pierzynki … na 
poduszeczki … kiedyś tak było … (Grabów).

pire – ‘potrawa z ugotowanych, rozgnie-
cionych ziemniaków’: pire można zrobić 
[z ziemniaków] … można zrobić kopytka 
… i przeczszymać [ziemniaki] na zime … 
w piwnicy … (Dąbie); [Potrawy z gotowa-
nych ziemniaków] pire kopytka … ślonskie 
kluski … (Dąbie); no ugniecone [ziemniaki] 
albo pire może … ale pire to już jes z dodat-
kami chyba … no ugniecióne tak … (Dęby 
Szlacheckie).

pirze → pierze.

piskle – ‘młode ptaka tuż po wylęgu’: 
przeważnie takie kury co poza kurnikim 
niosom … gdzieś tam sobie upaczszom to 
późni na… niosom i siadajom … nie? … na 
nich … i wylengajom sie kurczenta … pisklen-
ta … (Rysiny); no kurcze to malutkie któ-
re wyjdzie z jajka … i wtedy to takie takie 
piskle jes … a kurczak … no to już taki … 
duży który można go z… zużyć na … prze-
twórnie miensa do … gotowania … (Stary 
Budzisław); kwoka … która wysiaduje pi-
sklynta … (Rzuchów); to som … mówi sie 
pisklenta … małe pisklenta … (Rzuchów); 
to różnicy to nie było [w przywoływaniu 
młodych i dorosłych kaczek] … bo jeśli sie 
przywoływa matke … to i kaczontka też te 
małe pisklenta przyszły … (Rysiny); jedno 
młode? … piskle … (Koło); [Nie ma] pi-
skleńcia … (Koło); (Babiak), (Felicjanów).

piszczeć – ‘wydawać odgłosy składające 
się z cienkich, przenikliwych dźwięków’: 
perliczka takie ma upierzynie pstre niedu-
ża … mniejsza od kury … bardzo żywa … 
frukajonca … bardzo wysoko fruka po da-
chach … gdzie … po dżrzewach … piszczy 
bardzo taka złośliwa jes perliczka … (Stary 
Budzisław).

piwonia – ‘roślina o silnie pachnących 
(najczęściej różowych) kwiatach zebranych 
w duże kule’: jakie kwiaty rosły w ogrodzie? 
… za moich lat dziecie… dziecinnych … 
dzieciencych … no to były na pewno piwonie 
… u mojej babci … jednej drugiej … to były 
szarotki … to były konwalie jakieś przebi-
śniegi tulipany … to były właśnie … papro-
cie leśne … to były … ogrodowe … ogrodo-
we te … powiedz … powiedz … te co na … 
chryzantemy … róże … maciejka … co jesz-
cze? … co jeszcze rosło? … żonkile … (Koło).
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pkła → pchła.

placek – 1. ‘słodkie, upieczone ciasto, 
najczęściej płaskie’: [W piecu] no musia-
ło być wypalóny dobrze … żeby było tako 
temperatura żeby sie chleb upik … ale tylko 
dżrzewym sie wypalało i … i potym sie pie-
kło … a tero no to sie piecze w piecykach … 
elektrycznych tero … chleby … dawniejsze 
to takie były mody że czszeba polić było … 
a tero to chleb ile razy na blasze to sie piekło 
… w takim tym jak … jak placki sie piecze 
… w ty blasze … taki … (Borki); [R1:] ka-
mionka no to taka była… [R2:] taki garnek 
… […] kamiónkowe garki to były takie do 
ucierania … […] no … takie były jak z gliny 
… jak z czegoś … to były takie tego … [R1:] 
kamiónka … garnek taki po prostu … do 
ucirania no te babcie starsze to tak se ucirały 
tam … tam … ciasto na placek czy … [R2:] 
na serniczek … kiedyś w takich garkach nie 
ucierała ani w niczym … tylko musioł być 
garnek … typowo taki jak z gliny … z cze-
goś … [R1:] tero to kupi sobie robota i bzz! 
… i mo utarte a przedtym połke i w ty … 
(Police Średnie); 2. ‘potrawa z tartych, sma-
żonych ziemniaków w  postaci płaskiego 
krążka’: placki zimniaczane … (Dęby Szla-
checkie); potrawy [z ziemniaków]? … no 
różnie placki kartofl ane … kluski przycirane 
… no rózne … i do chleba dodwa… dodawa-
li zimniaki … takie gotowane i … i no różnie 
sie to … to korzystało … tłuczone … (Borki).

placuszek – zdr., ‘płaskie, upieczone 
ciasto’: [Mały chlebek z resztek ciasta] bu-
łeczka … albo kukiełka … albo placuszek … 
albo makiełka jag mama jeszcze posypywa-
ła miał… makim żeby były lepsze … (Dęby 
Szlacheckie).

plaster – ‘płaski kawałek odkrojony od 
czegoś’: i wtedy był ser można było kroić 

plastry sobie na chleb posolidź i … i to wła-
śnie taki był od… tak … a serwatke no daw-
niej to używano do wypicia … gotowano 
polewke ze serwatki a … w dzisiejszych cza-
sach sie tego nie robi … (Stary Budzisław).

pleśnieć – ‘okrywać się pleśnią’: i  taki 
chleb był … na tyle odporny że mama pie-
kła chyba … raz w tygodniu … na pewno nie 
czeńściej … i on … nie był stary … on nie 
czerstwiał … […] on zawsze był … zawsze 
był taki jak … zjadliwy krótko mówionc … 
ani nie pleśniał … no … (Dęby Szlacheckie).

pleśnienie – ‘okrywanie się pleśnią’: za-
pasy na zime? … no winc można czeńść … 
zapasów zrobić w słoikach … a czeńś … bez 
przerobienia i wtedy trzeba je … zabezpie-
czyć przed wysychaniem … pleśnieniem … 
(Dęby Szlacheckie).

pluskwa – ‘niewielki owad żywiący się 
krwią człowieka’: [Robaki w domu] kara-
luchy pluskwy … pchły wszy … (Bogusławi-
ce); [Robaki w domu] karaluchy … pluskwy 
… co tam jeszcze może być? … no głównie 
głównie karaluchy … to były … a pchły … 
(Dęby Szlacheckie); ale u nos tu nie było 
robaków takich … pluskwy różne … ludzie 
mieli bo … tera nawet wywiad słyszałam 
jak w blokach nawet pluskwy majóm … no 
… ale u nos na wsiach nie było tego … zeby 
pluskwy były gdzieź i … po ścianach chodzi-
ły … to tegó nie było … roz kiedyź no to … 
muchy … sie … tam jak sie … kiedyź ale to 
sie tympiło te muchy nie było tak że muchów 
pełno jes … (Borki).

płaszcz – ‘rodzaj okrycia wierzchnie-
go sięgającego do kolan lub dalej’: [Części 
ubrania] bluzka spodnie … czapka … renka-
wiczki … kurtka płaszcz … (Dąbie); rodzaje 
[ubrania] … bielizna … czyli … czyli ubra-
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nia które leżom przy ciele … przylegajom do 
ciała … odzież taka wiyrzchnia która jes 
zakładana na bielizne … i potym wszyskie 
palta płaszcze kożuchy które zakładamy kie-
dy jes bardzo zimno myśle że to tak czeba by 
podzielić … (Dęby Szlacheckie).

płatki – ‘kawałki czegoś cienkiego’: płat-
ki uowsiane to sóm … (Borki).

płomień – ‘pojedynczy język ognia’: 
(Dzierawy); (Koło); (Tarnówka).

płomyczek – zdr., ‘pojedynczy język 
ognia’: (Koło).

płukać – spłukać – wypłukać – 
‘oczyszczać coś przez zanurzanie w cieczy 
lub oblewanie cieczą’: [R1:] jak oskrobali 
to myli … pomy… wymyli całóm tóm świnie 
… później … [R2:] powiesili … [R1:] no … 
[R2:] powiesili w uoborze na takim … [R1:] 
hakach … [R2:] haku … umyli jóm tam 
… rozpruli … wyjęli jelita … [R1:] znowu 
tam płukali tak dali … (Felicjanów); to te 
mydlyny … […] z proszku … za dużo sie 
wsypie proszku … […] to trzea wypłukać 
… (Adamin); no taki osad … jag nie było 
wypłukane … (Barłogi); długo płukać … 
(Barłogi); była taka soda … i to sie dowało 
… gotowało sie pranie … pościel sie jak sie 
… najprzód sie na noc zmoczyło … potym 
sie prało … i gotowało sie jeszcze … pościel 
… tóm … w takich kotłach … sie gotowało 
… i sie znowu płukało … ze dwa razy i … 
krochmal … (Barłogi); wypłukać … (Grze-
gorzew); no ta balia była … nie? … i była 
ta pralka rynczna taka … no sie namyndli-
ło tam te te … ciuchy … późni sie płucza… 
płukało jak i w ty chwili … sie wiyszało … 
(Rysiny); [Żeby usunąć mydło z pranej bie-
lizny należy ją] kilka razy wy… spłukać … 
wypłukać w wodzie czystej … (Rysiny).

płyn – 1. ‘środek czyszczący w  postaci 
cieczy, usuwający zabrudzenia z naczyń’: 
no to sie je [=naczynia] czyści tym płynym 
sie myje … czyści … ścirkóm wyciro i … sóm 
ładne … (Adamin); [Do czyszczenia na-
czyń potrzebne są] woda … płyn do mycia 
naczyń i gombka … (Grzegorzew); płyn do 
naczyń jedynie … (Rysiny); kiedyś popiołem 
czyścili bo nie było tych płynów … nie było 
takich pas[t] … ni? … jedyne pasty były co 
pamientam do ronk … takie … nie? … i my-
dło … a naczynia nie było … tyko … mama 
moja po… popiołem zawsze … tam leko po-
piół tam wzięła … i … i sie czyściło … […] 
bo kiedyś to nie było taki[ch] kolorowych … 
tyko były takie fajne miedziane te garnki … 
to-ak sie doczyściło … a przeważnie na Wiel-
kano[c] … a późnij jeszcze taki miała słoni-
ne … i po tym … i jeszcze … porzonnie je tak 
żeby tak ładnie świeciły sie te garnki … to tag 
jak do dziś pamientam … (Rysiny); 2. ‘śro-
dek czyszczący w postaci cieczy, usuwający 
brud z ciała człowieka’: mydło płyn żel [słu-
żą do mycia] … (Grzegorzew); mydliny no 
to z mydła … sie robiom mydliny … nie? … 
tag i z … teraz z proszku czy czy z szamponu 
czy jakiegoś … płynu … (Rysiny).

płynny – ‘mający postać płynu, cie-
czy’: [R1:] no gnojówka … naturalny to jes 
gnojówka … […] ścieka … takie te płynne 
z gnoju ściekajom … i  to jes gnojówka … 
[R2:] no … płynne nawóz tak … (Dąbro-
wa); na płynny [nawóz]? … ta… gnojowica 
… (Lubiny).

pływać – ‘unosić się na powierzchni 
wody’: [Jak się sprawdza, czy jajko jest świe-
że?] jajko opada na dno … na dno garka 
z wodóm … […] a jajko które jes nieświeże 
po prostu wypływa na wierzch … ono pływa 
… po prostu … (Koło); to jak by [jajko] było 
popsute to bydzie pływać … pamintosz jak 
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sie … sprawdzało kurczaki czy … som żywe 
czy nie w jajkach na wode ciepłóm sie kładło 
… i to jajko które było … z kurczaczkiem to 
tak sie przechylało … (Grabów).

pocierać – ‘naciskając, przesunąć czymś 
po czymś’: dawniej była albo pralki renczne 
… który nazywały sie tara … miały takie 
haczyki zahaczało sie je o balie … i pociera-
ło sie praniem o … o tom tare … najpierw sie 
mydliło pranie a potem sie pocierało o tare 
… (Grzegorzew).

pocskubanie – ‘wydzieranie piór z ży-
wych gęsi, kaczek’’: (Stary Budzisław).

pocskubywać, podskubywać – ‘wy-
dzierać nie wszystkie pióra z żywych gęsi, 
kaczek’: pocskubuje sie puch [gęsiom] … 
(Babiak); [R1:] no bo geńś gubi jag już do… 
dochodzi do jakiegoś czasu … to gubiom 
… wtedy … pocskubujom te geńsi … i pióra 
nadajom sie na … [R2:] pierzyny … [R1:] 
na pierzynki … na poduszeczki … kiedyś 
tak było … (Grabów); [R1:] skubano no … 
[R2:] gyńsi to chyba podskubywano … [R1:] 
pocskubywano … [R3:] pocskubywano … 
[R2:] żeby nie gubiły piór … ale kiedy to nie 
wim … [R1:] kaczki gyńsi … (Felicjanów); 
[Jak skubano kaczki?] [R1:] no … no jag jak 
już odrosło pirze to je pocskubywano żeby 
nie gubiły … [R2:] no i żeby … [R1:] pie-
rzyno robiono … poduszki … (Felicjanów); 
kaczki to sie skubało właściwie po zabiciu … 
tak? … sie nie parzyło tylko sie przykrywało 
i pod parom żeby odchodziło pierze żeby nie 
było mokre … sie wykorzystywało później 
na poduszki … a geńsi no to sie pocskubywa-
ło puch … ale w jakim okresie to nie wiem 
nie mam pojeńcia … czy na wiosne czy na 
ź… czy na jesieni nie wiem … (Koło); [R1:] 
a kaczki raz … [R2:] wyskubywano … [R1:] 
podskubywano znaczy sie … (Koło).

podchlybek – ‘część kierzynki przy-
krywająca ją od góry’: [R1:] no taki jak … 
dekielek był … [R2:] podchlyb… podchlybek 
czy jakoś to nazywali … […] czy przyklibek 
… tak jakoś to nazywali … (Witowo).

podgrzać – ‘sprawić, że coś staje się cie-
płe’: z mleka sie robi ser … tylko że to czeba 
… odpowiednio podgrzewać żeby sie … zro-
bił ser z tego … czszeba pod… odpowiednio 
podgrzać … (Drzewce); podgrzać je [=zsia-
dłe mleko] … tylko nie zagotować … pod-
grzadź je żeby … żeby sie … no … żeby zro-
bić ser … czszeba zsiadłe mleko podgrzać … 
a nastempnie wystudzić … (Drzewce); przy-
gotowuje sie garnek … nalewa sie … wode 
… kładzie sie mienso … no jak sie miynso 
podgrzeje … wychodzi piana … to czeba 
zszymować tóm piane … i wtedy kładzie sie 
warzywa … (Drzewce); jak sie nie zagotuje 
[mleka] no to jes podgrzane tylko … [R2:] 
jak długo postoi to skwaśnieje … (Witowo).

podgrzewać – ‘sprawiać, że coś staje się 
ciepłe’: z mleka sie robi ser … tylko że to cze-
ba … odpowiednio podgrzewać żeby sie … 
zrobił ser z tego … czszeba pod… odpowied-
nio podgrzać … (Drzewce); [R1:] żeby zro-
bił sie ser to w tym samym garnku w którym 
sie ogrzewa … tak podgrzewa do tego stop-
nia żeby nie za mocno boby sie zrobiło … 
kaszka … kaszkowate … a… w tym naczy-
niu w którym sie … [R2:] no późni ażeby ser 
… że było to … to nawet w si… na jakimś si-
teczku [odlewano serwatkę] czy na czym … 
[R1:] a późni to sie … późnij to duszlak … 
przeważnie … [R2:] no … czy na durszlaku 
… czy… [R1:] durszlak nazywali najwiency 
… bo to nie sitko tylko dusz… na duszlak 
sie wylewa … [R2:] ale różnie ludzie robili 
i w sitku teyż … (Witowo).

podkolanówki – ‘długie skarpety 
okrywające łydki aż do kolan’: kolanówki 



PODOBNY

215

tak sie nazywały kiedyś … i skarpe… letnie 
… to tyż sóm kolanówki ś… cinkie takie … 
jag nie rajstopy to … podkolanówki … sie 
nazywajóm … (Borki); (Bogusławice); (Dą-
bie); (Dęby Szlacheckie).

podlewać, podliwać – 1. ‘lać wodę 
na ziemię, w której rosną rośliny, by mo-
gły się rozwijać’: fi ołki to nie lubióm żeby 
podlewadź na wierzku … tylko od spodu 
… (Rysiny); no przede wszystkim czszeba 
je [=warzywa] posiać … odpowiednio naj-
pierw odpowiednio ziemie nawozić posiać 
… w czasie suszy podlewać … no i potem 
nastempujom zbiory … (Bogusławice); [R1:] 
[Kwiaty się] podlewa … [R2:] no żeby ro-
sły … boby uschły … (Grabów); (Babiak); 
(Koło); 2. ‘uzupełniać w czasie gotowania 
odparowującą wodę’: no kasze to jo najlepi 
paruje sie w jakiś foliowy torebce … do wody 
sie … i tego … a jag nie … to w garku tyz i … 
pod przykrywkóm i w piecyku jakimź można 
parować … w jakiś … czy w prodiżu nawet 
tyż był parowoł ale by czszeba podliwoć ka-
sze bo … bo kasza poczszebuje wody … na 
sucho sie nie uparuje … (Borki).

podlewanie – ‘lanie niezbędnej do roz-
woju roślin wody na ziemię, w której ro-
sną’: (Babiak); (Koło).

podliwać → podlewać.

podłużny – ‘długi i wąski’: domowy wy-
rób sera to było tak samo mleko postawia-
ło sie kwa… żeby sie skwasiło dzień dwa 
skwasiło sie … późni sie na małym ogniu 
postawiło garnek … i od czasu do czasu sie 
mieszało żeby to … z tego mleka tak zaczęła 
wypływać ta[k] jakby woda ale to nie była 
woda tyko serwatka … i tyn ser wtedy już 
było widaż że tyn … ser już go … wtedy 
sie wykładało pomału … na … na jakieź 

naczynie … które tam była położona albo 
ściereczka albo jakieś siteczko … i to ładnie 
op… obsionczyło to … to ten tom ten ser … 
no i wtedy wyszła jakaś kulka czy podłuż-
ne zależy w jakim pomie… było włożone … 
czy w jakimś podłużnym sitku czy w jakimś 
podłużnym tam naczyniu … (Stary Bu-
dzisław); [R1:] […] jak tero byłym w któ-
ryś dziń w sklepie … normalnie … kamiń 
był w tym … w tych kartofl ach … [R2:] nie 
no … no przecież … kómbajn przeleciał … 
z kómbajnu z taśmy ktoź nie zebroł koo tego 
to przecież wiadomo że polecioł do ziem… 
[R1:] a jo jag jo zaro … kaminia wisz tego 
w rynke wziąłym do kierownicki … jo mó-
wie co to za odmiana? … dla jaj … nie? … 
[…] [R2:] nie no przecież jak z kómbajnu 
nie wybierzeż ryncznie to óny … bo niktóre 
wisz niktóre letóm na bok … [R1:] ale taki 
był normalnie … podłużny jag jak zim… 
[R2:] no ja wim … kształtym był taki sam 
no to … [R1:] niczym sie nie różnił … od 
… tylko że po prostu wagóm … nie? … jak 
wziąłym w renke mówie no co kaminie? … 
no … (Police Średnie).

podobiadek, poduobiadek, pu-
odobiadek – ‘posiłek między śniada-
niem a obiadem’: na śniadanie sie [je] … 
kiedyś czy teraz? … kiedyś to sie zupy … 
zupe … to tam żurek … albo zalewajke … 
albo polewke … bo na podobiadek … no to 
wiyncy te kanapki sie … z masłem czy z se-
rem czy z dżemem sie jadło … ni? … (Ry-
siny); puodobiadek … i obiad … (Grzego-
rzew); poduobiadek … (Barłogi).

podobny – ‘mający pewne cechy wspól-
ne z innymi obiektami’: wszelkie ptactwo 
… były to indyki … były to geńsi kaczki … 
kury … kurki rajskie … to były takie małe 
… małe kurki … ozdobne … z  takimi … 
pienknym … kolorowym upierzeniem … 
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podobnym do … przypominajoncym dzikie 
bażanty … dzikie ptactwo leśne … one były 
… bardzo takie właśnie … one bardzo dużo 
znosiły jajek … te te właśnie kurki rajskie … 
i koguciki rajskie … różniły sie od takiego 
ptactwa … domowego tym że właśnie te ja-
jeczka miały takie … znosiły bardzo małe 
… ale właśnie … były … były bardzo takie 
zdrowe … jajka … jajka ich były bardzo 
takie żółte … ciasta makarony z tych jajek 
były bardzo takie właśnie … wychodziły 
bardzo takie ładne udane … (Koło).

podpalać – ‘rozniecać ogień’: piec chle-
bowy był … budowany głównie z czerwonej 
cegły … miał duże palenisko na które … do 
którego wkładano drewno i podpalano … 
(Bogusławice); no to w kuchni jak sie piekło 
[chleb] … był taki piedz ubudowany z cegieł 
… kiedyś mył … takóm kuchnie mieli … i był 
piec … a na wirzku kuchnia była postawió-
no … z cegły był … piec … wymurowany … 
normalny i zamykany był … i podpalało sie 
dżrzewym … (Borki).

podpolić – ‘rozniecić ogień’: [R1:] krze-
mień … [R2:] no to … jeszczy sie nawet ba-
wilim w to … przeważnie na wieczór a jag 
nie … a jak było widno to … buchy na łeb 
… [R1:] wisz co? … nam nieroz iskry nie 
chciały lecić a on od tego to był specjalista 
… to wisz co? … tak wiedzioł jak te kaminie 
dobrać że … ty to normalnie byś […] góraj-
ke byś podpolił od tego … nie? … […] no ale 
wisz co? … ciebie to takie … nieroz znalo-
złeś bo … nichtóre nie dawały takich iskier 
a nichtóre no to normalnie … [R2:] ale no to 
… to już był charakterystyczne … to już po-
znać było te kamiń … [R1:] no … nie … on 
już w ogle … no i … no i taki bielsze barzy 
były … (Police Średnie).

podroby – ‘narządy wewnętrzne zwie-
rząt lub pośledniejsze części tuszy’: kaszan-

ke robi sie z miensa … znaczy z podrobów 
… tak? … gotowanych … czyli mogom być 
płuca skóry … serce … podgardle … i kasza 
… przyprawa … i krew … i nabija sie we 
fl ak … (Koło); no to płuca te … podroby … 
(Koło); [Jak robi się kaszankę?] no … go-
tuje sie te … łepek … skórki … podroby i … 
kasze … dodaje sie przyprawy to sie razym 
miesza i sie … te … fl aki daje i … sie pa-
rzy … (Koło); o z geńsi przyda… bardzo sie 
przy… można było o! … kre… udka … te 
pałki kreńcidź na mielone … piersi robidź na 
kotlety … gotować z rej… szyjki tam podro-
bów … czarnine takóm zupe … która bardzo 
jes … a… kul… kurturalna … w naszy Pol-
sce bardzo … ludzie uważajom czarnine … 
no i pier… mienso geńsie bardzo zdrowe jes 
… (Stary Budzisław); (Babiak).

podskubać – ‘wydzierać nie wszystkie 
pióra z żywych gęsi, kaczek’: no geńsi sku-
bano … skubano … gyńsi skubano gdy poro-
snom … to dopiero je podskubano … (Rzu-
chów).

podskubywać → pocskubywać.

podszywać – ‘przyszywać łatkę od 
spodu’: najczeńściej sie je cerowało podszy-
wało sie od spodu łatki … podo[b]nego ko-
loru … tak żeby nie było widać tej dziury 
… jeżeli dała sie zszyć ta dziura … to sie ją 
zszywało a jeżeli była duża … to sie podkła-
dało od spodu łaty i sie łatało … (Grzego-
rzew).

poduobiadek → podobiadek. 

poduszeczka – zdr., ‘część pościeli, 
którą wypycha się czymś miękkim (np. 
pierzem), w czasie snu kładzie się ją pod 
 głowę’: poduszeczki … to jasieczki małe 
były na dekoracje … na łóżku … (Dziera-
wy); [R1:] poduszeczkom [przykrywało się 
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dziecko w kołysce] … [R2:] poduszkom … 
takom cinkom pierzynkom przeważnie … 
(Grzegorzew); [R1:] no bo geńś gubi jag już 
do… dochodzi do jakiegoś czasu … to gu-
biom … wtedy … pocskubujom te geńsi … 
i pióra nadajom sie na … [R2:] pierzyny … 
[R1:] na pierzynki … na poduszeczki … kie-
dyś tak było … (Grabów).

poduszka – ‘część pościeli, którą wy-
pycha się czymś miękkim (np. pierzem), 
w czasie snu kładzie się ją pod głowę’: [Jak 
skubano kaczki?] [R1:] no … no jag jak już 
odrosło pirze to je pocskubywano żeby nie 
gubiły … [R2:] no i żeby … [R1:] pierzyno 
robiono … poduszki … (Felicjanów); kaczki 
to sie skubało właściwie po zabiciu … tak? 
… sie nie parzyło tylko sie przykrywało 
i pod parom żeby odchodziło pierze żeby nie 
było mokre … sie wykorzystywało później 
na poduszki … a geńsi no to sie pocskubywa-
ło puch … ale w jakim okresie to nie wiem 
nie mam pojeńcia … czy na wiosne czy na 
ź… czy na jesieni nie wiem … (Koło); oblec 
… powłoke … […] no … powleczenie … na 
poduszke no … i pierzyne … tag jak powło-
ka … no … (Dzierawy); elementy pościeli 
… no masz … poduszka … prześcieradło … 
kołdra … (Dzierawy); była wsypa … to sie 
nazywało wsypa … czerwóno … tako żeby 
nie przepuszczała pirzao … pirze były dar-
te … kacze lub gyńsie … i potym … w tom 
poszwe żeś … w tom wsype żeś … wkładała 
zaszywała … i powłoke sie na to ubirało … 
poduszki tak samo … no … wymiary tam 
były takie a nie inne … no uosimdziesión na 
dziewińdziesiónt … siedemdziesión na sie-
demdziesiónt każdy mioł swojom … (Grze-
gorzew); no na łóżku … kładły sie kapy … 
czy tam kołdry … poduszki wyszywane roz-
maite tam były … a to lalka była na środ-
ku była ustawiono … no kiedyś tak było … 
serwetki jakieź ładne bo jak były tam cimne 

te … te te … kapy … nie … kapy nie nazy-
wali ino … [R2:] pokrycia … [R1:] pokrycia 
… o… okrycia pokrycia … (Grzegorzew); 
[R1:] poduszeczkom [przykrywało się dziec-
ko w kołysce] … [R2:] poduszkom … takom 
cinkom pierzynkom przeważnie … (Grzego-
rzew); pierzyna to jes taka kołdra tylko że 
w środku ma pierze … jes on… jes ona ro-
biona … jes ona robiona z dartego pierza to 
kiedyś tam … właśnie … jeszcze … zanikło 
to troszke ale kiedyś właśnie gospodynie … 
zbierały sie … darły pierze … i z tego robiły 
albo właśnie poduszki albo pierzyny … pie-
rzyny no takie … dosyć cie… bardzo ciepłe 
były … (Koło); jest poszewka na kołdre … 
powłoczka na poduszke … prześcieradło … 
no i też … jes taka mała poduszka ja nazy-
wam jasiek … i to jes poszewka też na jaśka 
… (Koło); jak kupi-am … materiał … bo 
szyłam sobie sama … no to uszyłam sobie 
takie poduszke żeby była … od brzega do 
brzega … żeby nie uciekała spod głowy […] 
… (Tarnówka); becik to była długa … długa 
poduszka … no ja wiem ile ona mogła mieć? 
… ponad półtora metra … no tak … no bo 
to żeby dziecko spało … i znowu je przykryć 
tutej […] … no i poszewke miało … (Tar-
nówka); skubanie … i to sie robiło kiedyś 
poduszki z tego [pióra gęsi] … (Koło).

podwieczorek – ‘posiłek między obia-
dem a kolacją’: na wszystkie naczynia? … 
[…] no to serwiz obiadowy … serwis pod-
wieczorkowy … bo jeszcze jes przed obia-
dym … po obiedzie a przed kolacjóm jeszcze 
podwieczoreg jes … no to takie serwisy tale-
rze som szklanki do picia … takie … napoju 
czy herbaty … stołowizna to som tam łyżki 
widelce takie uo … to jes wszystko do jedzy-
nia … (Barłogi); (Koło); (Grzegorzew).

podwieczorkowy – ‘wykorzystywa-
ny w czasie podwieczorku’: na wszystkie 
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naczynia? … […] no to serwiz obiadowy 
… serwis podwieczorkowy … bo jeszcze jes 
przed obiadym … po obiedzie a przed kola-
cjóm jeszcze podwieczoreg jes … no to takie 
serwisy talerze som szklanki do picia … takie 
… napoju czy herbaty … stołowizna to som 
tam łyżki widelce takie uo … to jes wszystko 
do jedzynia … (Barłogi).

podwijać – ‘złożyć w rulon’: [Jak uczono 
dzieci chodzić?] przedtym chodzików nie 
było … no pieluche podwijałaź i chodziło 
… wpierw było na pielusze … uczyłam tu-
tej … córka … pod te… pod piersi … pod 
te … i z tyłu … to przeważnie tak … albo 
za ronczki i chodziłaś bo kiedyś tam nie było 
tych … (Grzegorzew).

podzielić → dzielić.

pogłaskać → (głaskać).

pogrupić – ‘utworzyć grudki’: no wienc 
czszymano miske przy tej szy… szyji i ta świ-
nia jak była przewa… przewróciła sie i leża-
ła … no to jag ukłuto nożem to czszymano 
nisko miske takom … i … małom … i … co 
naleciała w te miske ta krew to wylewano do 
wiadra … i w wiaderku czszepaczkom czsze-
pało sie żeby nie zgrupio… pogrupiła sie … 
a w małych ilościach odbierano … tom krew 
… tu ze szyi … (Stary Budzisław).

pogrzebacz, pogrzebiacz – ‘zagięty 
na końcu pręt służący do poruszania węgla 
lub drewna w palenisku’: [R1:] haczyg ina-
czy … [R2:] haczyki takie były … specjalne 
… [R1:] albo grzebadło … pogrzebiacz … 
mówili … no … no godali … [R2:] tak … 
no … [R3:] pogrzebacz … (Grzegorzew); 
pogrzebacz ale też słyszałam nazwe haczyk 
… (Koło); ��40.

pogrzebiacz → pogrzebacz.

pogubić → gubić.

pojemnik, pojimnik – ‘zbiornik prze-
znaczony do gromadzenia lub przecho-
wywania czegoś’: [R1:] kiedyś były specjal-
ne … tam … kopali … doły [z popiołem] 
i zakopywali … [R2:] a teraz som pojemni-
ki … (Grzegorzew); no już dawno takiego 
… takiego pojemnika nie widziałam ale … 
wynglarka … to jest … (Koło); po to sie opa-
la kure bo … takie owłosienie ma kura … 
wienc sie bierze albo denaturat … wylewo 
sie na wie… jakieś pomiesz… pojemnik … 
i sie zapala tom denature … i opala sie tom 
kure … albo można też … no palnikiem ga-
zowym … opalić kure … (Stary Budzisław); 
szatkownica ale te szatkownice były … chy-
ba różne … my mieliśmy takom na korbke 
… takom jak maszynke do minsa mnij wincej 
… ale były też takie szatkownice które … 
które … wyglondały jak deska … w którom 
było wmontowane ostrze … i to już był takie 
unowocześnione … dlatego że jak sie główke 
położyło na takie długie ostrze to szybciutko 
ciach ciach ciach ciach … i kapusta leciaa 
do … do … pojimnika … do którego tam po-
tem były … do… dodawane różne dodatki 
… i wkładana do beczki … (Dęby Szlachec-
kie); no czszeba gromadzić [gnojówkę] … 
przechowywać w szczelnych … i zamknien-
tych zbiornikach … pojemnikach czy jakiś 
beczkach … o! … (Osiek Mały).

pojimnik → pojemnik.

pokoik – zdr., ‘pomieszczenie nieprze-
znaczone do gotowania lub zabiegów sa-
nitarnych’: no to dzisiaj sypialnia … no … 
[…] no-a pier[w] … no był jedyn pokój co 
… tam sie gnieździła cała rodzina i … to za-
leży … […] bo ludzie nie mieli … nie mieli 
… nig nie miał swojego pokoiku … nig nie 
miał swojego pokoiku tylko był … jeden po-
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kój dla całej rodziny … […] wieleużytko… 
wielożytko[wy] … (Tarnówka).

pokój – ‘pomieszczenie nieprzeznaczone 
do gotowania lub zabiegów sanitarnych’: 
pokój stołowy … (Koło); to mam jeden po-
kój to w kuchni jadam … bo sama jestem 
to z kim bede jeś … (Grabów); w pokoju 
też kredens był … (Dzierawy); [R1:] to jes 
… kuchnia od tego [=gotowania i jedzenia 
posiłków] … skoro wincy jez osób to idzie 
sie do pokoju … [R2:] do pokoju … [R1:] 
no … a jak som dwie czszy osoby to sie sia-
do w kuchni … jag jez miejsce … (Grzego-
rzew); i w pokoju i w kuchni kojarzom mi 
sie przede wszystkim jakieś krede… znaczy 
… w kuchni … w kuchni kredens na pewno 
był … stół krzesła … jakieś ławy też były … 
w jakiś salonach to też jakieś tam sekreta-
rzyki toaletki no też też … też … w salonie 
zawsze stół … jakiś … jakieś takie no stoliki 
… do kawy czy do herbaty … (Koło); ale to 
była kiedyś kuchnia to … to zastempowało 
… dużo dużo rzeczy … co dzisiaj sie nazywa 
… jes co innego … bo nieraz nawet kuchnia 
była niby że kuchnia ale i było sypialniom bo 
… ludzie nie mieli takych … tyle mieszkań 
co dzisiaj jes … że każdy ma swoje mieszka-
nie … swój pokój … (Tarnówka); no to dzi-
siaj sypialnia … no … […] no-a pier[w] … 
no był jedyn pokój co … tam sie gnieździła 
cała rodzina i … to zależy … […] bo ludzie 
nie mieli … nie mieli … nig nie miał swoje-
go pokoiku … nig nie miał swojego pokoiku 
tylko był … jeden pokój dla całej rodziny … 
[…] wieleużytko… wielożytko[wy] … (Tar-
nówka).

pokroić → kroić.

pokrycie – 1. ‘nakrycie łóżka’: no na łóż-
ku … kładły sie kapy … czy tam kołdry … 
poduszki wyszywane rozmaite tam były … 

a to lalka była na środku była ustawiono … 
no kiedyś tak było … serwetki jakieź ładne 
bo jak były tam cimne te … te te … kapy 
… nie … kapy nie nazywali ino … [R2:] 
pokrycia … [R1:] pokrycia … o… okrycia 
pokrycia … (Grzegorzew); 2. ‘zewnętrzne 
nakrycie dachu’: [R1:] kiedyś tylko z drew-
na budowali [stodoły] … [R2:] jeżeli chodzi 
o drewno no to … słupy … [R1:] słupy … 
stolec … [R2:] pionowe boczne … teroz co 
tam jeszczy? … późni już te krokwie … jesz-
cze pod tymi krokwiami były takie takie … 
słupki krótkie co … wchodziły te … krokwie 
… późni łaty … no i pokrycie dachowe … 
z czegoś tam … móg być eternik można było 
coź inne zależy co … no … papa może być 
… (Lubiny).

pokrywa – ‘to, co służy do przykrycia 
garnka w czasie gotowania’: (Dzierawy).

pokrywka – ‘to, co służy do przykrycia 
garnka w czasie gotowania’: bo ziemnia-
ki gotuje sie w wodzie … do samego końca 
… a kasze … powinno sie … przed ugoto-
waniem … jag jest ugotowana taka na … 
osiemdziesiont procent … to sie ją … nie 
wiem czy odlewało sie nadmiar wody … czy 
ona sie już zdonżyła wygotować w każdym 
razie … nie gotowało sie już jej dalej tylko 
przykrywało sie pokrywką … i  chyba … 
można było ją zawinońć … w jakiś koc czy 
… cy nie wiem … w coś tam … czy w rencz-
nik żeby ona … sie doparowała że tak po-
wiem czyli żeby wciongnęła nadmiar wody 
i wtedy przez to … staje sie mienka … (Dęby 
Szlacheckie); z ziemniaków można zrobić 
kluski jako … ziemniaki służą jako dodatek 
do zrobinia na przykład klusek ślonskich … 
klusek jakich tam? … takie … ziemniacza-
ne … kładzione z pokrywki jak za dawnych 
czasów … (Dęby Szlacheckie); (Adamin); 
(Barłogi); (Grzegorzew); (Rysiny); (Dąbie).
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pokupniejszy – ‘o sprzedawanych pro-
duktach: chętniej kupowany’: [R1:] nie-
którzy … marchew przeważnie dokłodali 
[do masła] … żeby było żółte … [R2:] no … 
marchewke … albo było … był taki barwni-
czek też … [R1:] nie nie nie wim … ale wła-
śnie mówili że sok z marchwi jak bo … bo 
nie z każdego mleka sie robiło żółte masło … 
[R2:] tak tak … [R1:] a jak … a żółte masło 
było pokupniejsze … [R2:] pokupniejsze … 
miało lepszy po… [R1:] popyt … (Witowo).

polewać – ‘umieszczać na czymś płyn’: 
polewano [zabitą świnię] wrzontkiem i skro-
bano … (Koło); kluski i … te polywo sie te 
… te kluski tym minsem … szpagetki … 
(Adamin); świniobicie w dawniejszych cza-
sach było inne … dzisiej to jez nowoczesnoź 
maszyny zabijajom albo rzeżnie tam przera-
biajom i to … sie zawozi oczszymuje sie goto-
wy wyrób … a dzi… dawniej to … sie brało 
rzeżnika … zabijało sie … takiego … takom 
świnie … potem jom sie kładło na takich de-
skach … grzało sie wode goroncom … jom tom 
wodom polewano … tam w małych ilościach 
takim garnczkiem … i zeskrobywano tom 
sierś z niej … potem sie jom obmywało … 
(Stary Budzisław); najpierw ona była w… 
w formie … polewana była wodom ta … ta 
torfowina … i żeby ona sie tam prawda … 
u… czekaj jak wyrazić? … uformowała do-
brze … a potem była wyjmowana z formy 
i suszona … (Prucheniec).

polewany – ‘o garnkach: okryty emalią’: 
przeważnie polewane garki … (Grzego-
rzew).

polewka – 1. ‘ogólne określenie zupy’: 
no … za moich młodych lad i … i w ogóle 
już późni tego … no to tak był … gotowa-
ło sie żur … gotowało sie polewki owocowe 
… z ziemniakami … (Tarnówka); polewki 

owocowe … no to w każdym bońdź razie … 
no owoce … no jak sie … śliwki … […] to 
było letnie … lateym … to sie gotowało la-
tem … a … zimom to znowu … nie było to 
… nie było w muodzie … weki … tylko sie 
suszyło w piecu chlebowym … suszyło sie … 
śliwki gruszki … jabka … no i te … ulengałki 
s… (Tarnówka); to sie z tych suszonych … 
owoców robiło polewki … tak … no … i po-
tym takie jeszcze było nawet że … jak … na 
tóm … ze susz… do suszonych … jak sie ki-
siło … kapuste ukisiło … i occedzało jom sie 
do … gotowania na bigos … to … ten kwas 
… zasyp… zalewało sie znowu … zasypy-
wało sie znowu te … suszone owoce … go-
towało sie … buraczek czerwony … do tego 
… listek laurowy … i to właśnie to wszysko 
zagotowało … postało jedyn dzień … i było 
luksus do picia … było zdrowotne … nig nie 
kupował witamin bo … w tym było wita-
miny … (Tarnówka); 2. ‘zupa z gotowanej 
serwatki, którą zazwyczaj jadano z ziem-
niakami’: i wtedy był ser można było kroić 
plastry sobie na chleb posolidź i … i to wła-
śnie taki był od… tak … a serwatke no daw-
niej to używano do wypicia … gotowano 
polewke ze serwatki a … w dzisiejszych cza-
sach sie tego nie robi … (Stary Budzisław); 
na śniadanie sie [je] … kiedyś czy teraz? … 
kiedyś to sie zupy … zupe … to tam żurek 
… albo zalewajke … albo polewke … bo na 
podobiadek … no to wiyncy te kanapki sie … 
z masłem czy z serem czy z dżemem sie jadło 
… ni? … (Rysiny).

polska – ‘państwo ze stolicą w Warsza-
wie’: [R1:] na naszym terenie to nie byo … 
my mieszkamy tu w środkowej … Polsce … 
to nie ma … owiec … żeby owcze … kóz … 
[R2:] czasym ktoś … czasem ktoś z koziego 
mleka tyż zrobił … ser … [R1:] ale prze-
ważnie było z krów … […] [R2:] ale tam … 
Sz[…]owa co miała kozy to robiła ze swoje-
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go mleka … [R1:] no tag robili … ale to tam 
wiesz … mało kto … [R2:] mówiła że dobre 
było … (Witowo).

polski → kaczka polska.

połka → pałka.

pomidor – ‘warzywo o  dużych, czer-
wonych, miękkich i soczystych owocach’: 
[Uprawiano warzywa] wszystkie korzenne 
… pomidory ogórki … ziemniaki kapuste … 
fasole … groch … (Powiercie); [Najczęściej 
uprawiane warzywa] [R1:] marchew pie-
truszka selera pora … [R2:] pomidor ogórek 
… (Koło).

pomidorowy – ‘zrobiony z  pomido-
rów’: popularnymi zupami som … zupa 
pomidorowa ogórkowa … zupa dookoła 
ogródka … na drugie danie … no na pewno 
schabowe … no … i to nie wieprzowe tyl-
ko … z drobiu … bo młodzież teraz scha-
bowych z wieprzowe… z wieprzowiny nie 
lubi … no co jeszcze? … (Grzegorzew); no 
przewaźnie zupy [jadano na obiad] … zupa 
pomidorowa … ż… zupa grzybowa … zupa 
jarzynowa … zupa tam jakaś grochówka … 
pozywajonc grochówke … kasze … kiedyś to 
sie mówiło … teraz to krupnig a kiedyś sie 
mówiło kasza z kartofl ami … no … bo to 
tak sie mówiło kiedyś … niy? … (Rysiny); 
zupe pomidorowom i ogórkowom w zasadzie 
no to jes tak … na tej samej bazie co rosół 
… tak … tyl… tylko że … załóżmy jak … 
jak rosół robie ja głównie z kurczaka … to 
tutaj na przykład przy zupie pomidorowej 
czasami robie taki wywar na miensie … na 
miensie wieprzowym … znaczy … do po-
midorowej i do ogórkowej na miensie wie-
przowym … z tym że jag już mam w tym 
momencie jak mam ten wywar no to no to 
… zrobiony i taki jakby rosół … to do tego 

dodaje na przykład koncentrat pomidoro-
wy … nastempnie ja to nazywam zaklepuje 
to śmietanom … i … i w zasadzie to jes cały 
przepis na zupe pomidorowom … (Koło); 
zaklepka to jes … jak zaprawiamy zupe czy 
zaprawiamy pomidorowom czy zaprawiamy 
buraczkowom czy jakom tam uważamy tom 
zupe … czy sos zaciongamy … to bierzemy 
… czy mleko czy wode … i odrobine wsypu-
jemy mle… monki … roszczszepujemy i … 
zalewamy do takiej ilości jak poczszebujemy 
zagenszczonom zupe … (Stary Budzisław).

pomidorówka – ‘zupa z pomidorów’: 
krupnik … pomidorówka … baszcz czerwo-
ny … barszcz biały … no … takie zupy … 
(Adamin).

pomydlić → mydlić.

pomywaczka – ‘kobieta zmywająca na-
czynia’: (Grzegorzew).

pomywać – ‘zmywać naczynia’: pomywa 
sie szczotkom i tym pomywakim sie … późni 
wyciera i wodom … (Rysiny).

pomywak – ‘szmatka służąca do mycia 
naczyń’: pomywa sie szczotkom i  tym po-
mywakim sie … późni wyciera i wodom … 
(Rysiny); ��39.

ponury – ‘niezbyt żwawy, ociężały’: kuro-
patwa taka skromna kureczka … bladobron-
zowa … nie ma takiego pienknego upierze-
nia … i taka jes … ponura … wiencej stale 
taka powolna … (Stary Budzisław).

pończochy – ‘rodzaj ubrania z dzianiny 
okrywający nogi, ściśle do nich przylega-
jąc’: obecnie to chyba rajstopy myśle bo już 
pończochy wyszły z użycia … kiedyś sie no-
siło pończochy ale może jeszcze … może … 
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jeszczy … (Dęby Szlacheckie); (Bogusławi-
ce); (Dąbie); (Powiercie).

poobiedni – ‘odbywający się po obie-
dzie’: sjesta … […] [Czyli sjesta?] dżrzemka 
poobiednia … o! … (Grzegorzew).

poobierać → obierać.

popielnik – ‘część pieca, w której gro-
madzi się popiół’: [R1:] no … no to [w ku-
chence] był … popielnik … były ruszta … 
był blat … na ruszt kładło sie wengiel … 
były fajery … […] [R2:] i  kafle … [R1:] 
przykrywało sie fajeramy … były kafl owe 
kuchnie … […] był piecyk do pieczenia … 
i w tym wynglowym … piecyku sie normal-
nie piekło ciasta minsa … wszystko … [R2:] 
w wynglowy kuchni … (Grzegorzew); jes 
taka szufl adka w kuchni … i nazywa sie to 
popielnik … (Koło).

popiół – ‘szary proszek powstający w wy-
niku spalanie czegoś’: haczykieym … i tam 
prze… przegrzebywano … żeby to… żeby sie 
… żeby powieczsze miało gdzie przechodzić 
żeby ten popiół … przeczszepać tam z tych 
rusztów i … i wtedy sie paliło … (Tarnów-
ka); na długim kiju haczkom wygarniano 
cały … popiół … i piec [chlebowy] potem 
żeby był czysty czyszczono jeszcze szczotkom 
… (Bogusławice); kiedyś to … naczynia czy-
ścili … moja mama bo one to były cienżkie … 
to na szmatke brała popiół … nie? … i wy-
szorowaa porzonnie … przeważnie na Wiel-
kano[c] i Boże Narodzenie … […] kiedyś 
popiołem czyścili bo nie było tych płynów … 
nie było takich pas[t] … ni? … jedyne pasty 
były co pamientam do ronk … takie … nie? 
… i mydło … a naczynia nie było … tyko … 
mama moja po… popiołem zawsze … tam 
leko popiół tam wzięła … i … i sie czyściło 
… […] bo kiedyś to nie było taki[ch] kolo-

rowych … tyko były takie fajne miedziane 
te garnki … to-ak sie doczyściło … a prze-
ważnie na Wielkano[c] … a późnij jeszcze 
taki miała słonine … i po tym … i jeszcze … 
porzonnie je tak żeby tak ładnie świeciły sie 
te garnki … to tag jak do dziś pamientam … 
(Rysiny); (Grzegorzew); (Koło).

poporcjować → porcjować.

poprawić – ‘ulepszyć, uwydatnić, uwy-
raźnić’: to było masło … masło … no takie 
… zaprawiane … sokiem z marchwi … kie-
dyś tak … robili … jak było masło blade … 
ak… a wiency ludzie chcieli żeby było … no 
żółte żeby tego … kolor poprawić … masło 
… to … wyciskali sok z marchwi … […] 
z marchwi tylko … bo inne no to sie nie na-
daje … (Drzewce).

popsuty – ‘o produktach spożywczych: 
nienadający się do spożycia’: to jak by [jaj-
ko] było popsute to bydzie pływać … pamin-
tosz jak sie … sprawdzało kurczaki czy … som 
żywe czy nie w jajkach na wode ciepłóm sie 
kładło … i to jajko które było … z kurczacz-
kiem to tak sie przechylało … (Grabów).

popularny – ‘często występujący’: po-
pularnymi zupami som … zupa pomidoro-
wa ogórkowa … zupa dookoła ogródka … 
na drugie danie … no na pewno schabowe 
… no … i to nie wieprzowe tylko … z dro-
biu … bo młodzież teraz schabowych z wie-
przowe… z wieprzowiny nie lubi … no co 
jeszcze? … (Grzegorzew); wszawica … była 
bardzo popularna … tak że albo obcinano 
włosy albo … te wszy z włosów i gnidy wyj-
mowano … […] iskanie … (Bogusławice).

popyt – ‘zapotrzebowanie rynkowe’: 
[R1:] niektórzy … marchew przeważnie 
dokłodali [do masła] … żeby było żółte … 
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[R2:] no … marchewke … albo było … był 
taki barwniczek też … [R1:] nie nie nie wim 
… ale właśnie mówili że sok z marchwi jak 
bo … bo nie z każdego mleka sie robiło żół-
te masło … [R2:] tak tak … [R1:] a jak … 
a żółte masło było pokupniejsze … [R2:] po-
kupniejsze … miało lepszy po… [R1:] popyt 
… (Witowo).

por – ‘warzywo o białej, podłużnej cebul-
ce i długich, zielonych liściach, o ostrym 
smaku’: ja gotuje rosół z kurczaka … czy-
li najważniejsze tak … woda … woda … 
zimna woda … nastempnie … nastem… 
nastempnie wkładam pokrojonego umytego 
kurczaka … i na wolnym ogniu sobie go go-
tuje … jag już właśnie doj… dojdziemy do 
tego momentu gdzie mamy te burzyny czy 
szumowiny zbieramy to … ja to zbieram 
łyżkom albo jakomś takom łyż… som takie 
specjalne łyżki cedzakowe … i jag już ład-
nie mam tutaj te … bez bez tych burzyn 
ten … tom wode w zasadzie wtedy jeszcze 
… to wtedy dodaje warzywa … czyli … ca-
łom całom włoszczyzne … najważniejsze jes 
żeby było dużo zielonego … czyli … czyli 
załóżmy … ten … seler … przepraszam … 
seler … por … pietruszka … i wtedy też cały 
czas na wolnym ogniu sobie robimy … no 
do momentu jag już no … widzimy że jes 
ugotowane … (Koło); [Na rosół] no to … 
w  ugotowanom wode … wrzucamy mię-
so … no spora iloź miensa żeby to było … 
smakiem … solimy … dodajemy … wszyskie 
warzywa … marchew pietruszka … mar-
chwi nie za dużo bo beńdzie słodki … i ró-
żowy … ale pietruszka seler por … liść lau-
rowy ziele angielskie … czosnek … ze dwa 
zómbki czosku … no i osoli sie … i sie gotuje 
… (Tarnówka); no właściwie warzywa to 
wszystkie [przechowywano przez zimę] … 
owoce może nie wszystkie … chociaż też te-
raz można w słoiki truskawki które som se-

zonowe na przykład ale warzywa … wszy-
skie korzeniowe czyli pietruszke marchew … 
seler … por … chociaż por jez mniej odpor-
ny nie wim czy ci tam do końca … w tych 
warunkach wiejskich by przeczszymał … 
kapuste … ziemniaki … no te podstawo-
we … no i te właśnie kiszonki wszyskie … 
(Dęby Szlacheckie); o! najczeńściej to […] 
warzywa wiadomo … tak … ta… co ja ro-
bie … cebula koper … sałata … buraczki … 
marchew pietrucha … seler por … (Police 
Średnie); ��37.

pora – ‘warzywo o białej, podłużnej ce-
bulce i długich, zielonych liściach, o ostrym 
smaku’: to czarnina … […] sie wygotuje 
minso … jes to rosół … kładzie sie bardzo 
dużo … warzyw … marchew pietruszke se-
ler pore … jak sie to ugotuje … i jak … krew 
jes to spuszczane z kaczki … troche octu sie 
dolewa … i wode sie wlewa … i te… monki 
… i to sie … tom czarnine zaprawia … i sie 
je wiencej z ziemniakami … kiedyś to były 
… przecierane kluski … przecirane a w tej 
chwili sie mówi … ziemniaczane … a kiedyś 
przycirane … bo … […] tak … przecierane 
te kluski były … (Rysiny); no jakie warzywa 
możno przechować [na zimę]? … wszyskie 
… marchew … pietruszke seler … i pore … 
i buraczki … i ziemniaki … to takie warzy-
wa … (Borki); kapusta sie wsodzo … wso-
dzoż i kwiaty … fl ancujeż różne i … no róż-
nie takie … różne to są … a siejesz selere … 
fl ancujesz przeci pore fl ancujeż i siejeż różne 
… rzeczy i późni sie przefl ancowuje … nie? 
… (Borki); [Najczęściej uprawiane warzy-
wa] [R1:] marchew pietruszka selera pora 
… [R2:] pomidor ogórek … (Koło); ��37.

porcja – ‘sztuka, kawałek czegoś’: [R1:] 
osełka … […] no tak gdzieś … [R2:] no ta-
kie małe kostki masła … [R1:] koski masła 
i to robili … wisz … w te … tam .. w takie 
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… kopystkóm jak wyrobiali to robili takie 
… ładne cynteczki zaś to uowijali … [R3:] 
dwudziestopińciodeka… dekowe porcje to 
sóm … [R1:] ćwiartki … [R2:] w gaze owijali 
… [R1:] w gaze czy tam … [R2:] pergamin 
… (Felicjanów); sóm porcje … rosołowe czy 
czy … na pierś … udko … skrzydełka … 
szyjka … kuper … (Koło).

porcjować – poporcjować – 1. ‘dzie-
lić zabite zwierzę na części’: [R1:] rozebrać 
[świnię] … porcjować … [R2:] porcjowa[ć] 
no … [R1:] na kawałki … no brakowało 
tego słowa … (Felicjanów); [R1:] poporcjo-
wadź [zabitą świnię] i … przerobić … tak? 
… [R2:] wystudzić … [R1:] o! jeszcze tak … 
właśnie … (Koło); no trzeba jom [=kurę] po 
prostu … zabić … czszeba jom sparzyć gotu-
joncom wodom … no … wyskubać z pierza … 
rościońć … usunońć wnenczności … wymyć 
mięso poporcjować … wymoczyć w wodzie 
… dokładnie … no a nastempnie przygoto-
wać do … czeńści … już … gotowania … 
przygotowywania jakiejś danej potrawy 
z kurczaka … (Koło); 2. ‘dzielić na mniejsze 
kawałki’: [R1:] no … w maszynce sie miesza 
… gatunku miensa tam sie wybiero miesza 
… doprawia sie i sie … na… napycha w je-
lito … [R2:] mieli sie najpirw to minso … 
[R1:] no … mieli sie … i czy tam porcjuje 
jeszcze na grubsze drobniejsze siatki i sie na-
pycha zaś w cienkie jelita … i sie weńdzi … 
i jest kiełbacha … (Felicjanów); porcjować 
… przecinać i porcjować … wszysko osobno 
… (Rzuchów).

porcjowanie – ‘dzielenie zabitej świ-
ni na części’: [R1:] jak dzielenie świni? … 
[R2:] rozbieranie … [R3:] porcjowanie … 
[R2:] rozbieranie … czszeba rozebrać półtu-
sze na przykład … (Koło).

porosnońć → rosnońć.

porzeczka – ‘niewielke czarne, czerwo-
ne lub białe owoce zebrane w grona’: ro-
snonce na krzakach … typu porzeczki agrest 
… wiśnie … śliwki … (Powiercie).

porzondek – ‘ład’: (Barłogi); (Grzego-
rzew); (Rysiny).

porzondnie, porzonnie, porzónd-
nie – ‘tak, jak należy’: kiedyś to … naczy-
nia czyścili … moja mama bo one to były 
cienżkie … to na szmatke brała popiół … 
nie? … i wyszorowaa porzonnie … przeważ-
nie na Wielkano[c] i Boże Narodzenie … 
(Rysiny); no i te sześ czy siedym bochenków 
na tej łopacie właśnie … wsuwało sie do pie-
ca który był najpirw … porzondnie ogrzany 
czyli najpierw tam sie … drewno wsuwało 
do tego pieca a jak już sie to drewno spaliło 
ten piec sie … nagrzał to sie … usuwało to 
… te spalone drewna … żeby w piecu było 
czysto … i na łopacie wsuwało sie bochenki 
chleba do tego pieca … (Dęby Szlacheckie); 
nie umiał naklepać porzóndnie i wtenczas 
… jom stempił przez to niektórzy mówili że 
porybił kose … (Nowe Budki).

porzonnie → porzondnie.

porzonny – ‘będący dobrej jakości’: ale 
rondle to sóm co inne … ni? … garneg jez 
inny i rondel … rondel to jes … na … na na 
tym uchwycie … niy? … […] na jednym … 
tag a garnek to ma dwa … ta … dwie uszy 
sóm … no … aha złap za uszy garnka … nie? 
… i garki kiedyź nie były takie zwykłe tylko 
te były … takie te … miedziane takie po-
rzonne duże g… cienżkie garnki … (Rysiny).

porzóndnie → porzondnie.

posiłek – ‘potrawy zjadane przez czło-
wieka’: posiłek wieczorny? … kolacja … 
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(Adamin); główny posiłek w środku dnia? 
… obiad? … (Grzegorzew); co jadano na 
obiad? … na pewno w bogaczszych domach 
jadano kurczenta kaczenta … w biedniej-
szych domach … w biedniejszych domach 
był to na pewno jakiś biedniejszych posi-
łek … (Grzegorzew); zacierka to takie … 
taka kruszonka … zrobiona … i ugotowana 
… można na mleku ugotować … właśnie 
można do jakiejś zupy sobie takóm zacierke 
zrobić … to tak … monka jajko … i … i nie-
zagniecione tyko tak pokruszone i na wode 
gotowanom rzucone i to sie ugotuje na sitko 
i do … do jakiegoś posiłku dołożone … (Sta-
ry Budzisław).

posolić → solić. 

pospolity – ‘często występujący, po-
wszechny, niczym niewyróżniający się’: 
[Ptactwo hodowane w okolicy] [R1:] gonski 
… kaczuszki … kurczaczki … [R2]: jak to te 
co ksiondz ma? … [R1:] perliczki … no takie 
pospolite … (Grabów).

posprzontać → sprzontać.

posypać → sypać.

posypywać – ‘pokrywać powierzch-
nię czegoś czymś sypkim’: [Mały chlebek 
z resztek ciasta] bułeczka … albo kukieł-
ka … albo placuszek … albo makiełka jag 
mama jeszcze posypywała miał… makim 
żeby były lepsze … (Dęby Szlacheckie); jak 
widać było że ciasto [na chleb] urosło … to 
sie dzieliło na poszczególne bochenki … my 
w piecu chlebowym piekliśmy … to chyba 
zależało od pojemności pieca po prostu … 
my piekliśmy sześ czy siedem takich dużych 
sporawych bochenków … mama jeszcze 
jak podzieliła te … bochenki … te te to całe 
ciasto na bochenki … to chyba smarowała 

czymś na wierzchu … może wodą po prostu 
… i sypała makiem albo mieliśmy jeszcze 
tak zwaną czarnuszke … to som takie na-
sionka czarne … ładnie pachnonce … i tyż 
posypywaliśmy tym … (Dęby Szlacheckie).

poszew – ‘pokrycie na poduszkę lub pie-
rzynę’: y tak że wyczszepane to … na tym 
si… przetaku to pierze … przedarte … było 
wsypywane w poszew … […] we wsype … 
wsypa … wsypa sie nazywało … i w tą sype 
… wsype … wsypane było … i no … no i … 
i  to całe było … i było ciepłe i  fajnie i … 
(Tarnówka).

poszewka – ‘pokrycie na poduszkę lub 
kołdrę’: jest poszewka na kołdre … powłocz-
ka na poduszke … prześcieradło … no i też 
… jes taka mała poduszka ja nazywam 
jasiek … i to jes poszewka też na jaśka … 
(Koło); becik to była długa … długa podusz-
ka … no ja wiem ile ona mogła mieć? … po-
nad półtora metra … no tak … no bo to żeby 
dziecko spało … i znowu je przykryć tutej 
[…] … no i poszewke miało … (Tarnówka).

poszwa – ‘pokrycie na poduszkę’: była 
wsypa … to sie nazywało wsypa … czerwó-
no … tako żeby nie przepuszczała pirzao … 
pirze były darte … kacze lub gyńsie … i po-
tym … w tom poszwe żeś … w tom wsype 
żeś … wkładała zaszywała … i powłoke sie 
na to ubirało … poduszki tak samo … no 
… wymiary tam były takie a nie inne … no 
uosimdziesión na dziewińdziesiónt … sie-
demdziesión na siedemdziesiónt każdy mioł 
swojom … (Grzegorzew).

poszywać – ‘pokrywać dach słomą, 
trzciną itp.’: [R1:] kaleń? … nie wiem … 
a kaleń to chyba jes kalonka na na budyn-
ku … [R2:] kiedyź jak były słómóm po… czy 
ćcinom poszywane to była kalónka … [R1:] 
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no tero tyż jes kalónka tam jes blachóm … 
pokryto … kalenica … a co to jeszczy to dru-
gie? … (Felicjanów).

pościel – ‘poduszka, kołdra, pierzyna 
(lub ich powleczenia), prześcieradło roz-
kładane na łóżku do spania’: elementy po-
ścieli … no masz … poduszka … przeście-
radło … kołdra … (Dzierawy); jak układa 
sie pościel? … no to w kostke … no … (Dzie-
rawy); no … pościel to normalnie ścieliłaś 
łóżka na wirzku … a ubrania no to do szafy 
kładłaś … szafa wiszalno była i tam wiszo-
ki … (Grzegorzew); no to taka ławka była 
zrobiona z jednej deski i … […] nóżki miało 
… tak … tak … i potem jak tego to nawet 
… były takie ławki porobione … i na tych 
ławkach potem było maglowanie pościeli … 
robione … to tak wiesz … było wykorzysty-
wane i do maglowania pościeli … obrusów 
tego wszystkiego co takie proste tam tego no 
to … się maglowało na desce … i … jedno-
cześnie siedziali … służyło do tego i do tego 
… (Tarnówka); no maglowało sie … no 
ta[k] jak ci mówie … uowijało sie na taki … 
na taki wałek i sie o tak robiło … tym … i sie 
magłowało … pościel … (Adamin); była 
taka soda … i  to sie dowało … gotowało 
sie pranie … pościel sie jak sie … najprzód 
sie na noc zmoczyło … potym sie prało … 
i gotowało sie jeszcze … pościel … tóm … 
w takich kotłach … sie gotowało … i sie zno-
wu płukało … ze dwa razy i … krochmal … 
(Barłogi); [O maglowaniu] takiś była dużo 
ława długa … no i był wałek … na tyn wa-
łek sie odzie… owijało pościel … i takia była 
… no nie wim … taka długa była z takim 
… wyrzynaniami … i tym sie po tym wałku 
wałkowało … to sie wałkowało wszysko … 
(Barłogi); jeżeli dobrze pamientam to ma-
glownica … miała dwa takie … jak gdyby 
dwie okrongłe … bel… rolki … i wkładało 
sie … brzeg pościeli … czy prześciradła … 

miendzy te rolki … i kreńciło sie … korbkom 
… i z jednej strony sie wkładało … tom po-
ściel … a z drugiej strony ona już wychodzi-
ła przemaglowana gładka … (Grzegorzew); 
a to to już była maglownic[a] … renczna … 
a moja mama to miaa takom rencznom … 
wałek taki był … zawijało sie … dajmy tak 
… tom pościel … i taka była druga … taki … 
rzeźbione coź i to tak … maglowało sie … 
[…] ż dżrzewa to było robione … (Rysiny).

pościelić → ścielić.

potrawa – ‘odpowiednio przygotowane 
jedzenie’: no trzeba jom [=kurę] po prostu 
… zabić … czszeba jom sparzyć gotujoncom 
wodom … no … wyskubać z pierza … ro-
ściońć … usunońć wnenczności … wymyć 
mięso poporcjować … wymoczyć w wodzie 
… dokładnie … no a nastempnie przygoto-
wać do … czeńści … już … gotowania … 
przygotowywania jakiejś danej potrawy 
z kurczaka … (Koło); [Krupy] jes to potra-
wa z kaszy … (Bogusławice); a jeszcze my 
za dawnych czasów robiliśmy dziady … 
dziadoska potrawa … czyli … ziemniaki … 
jak sie dogotowujom to sie sypie do tego por-
cje monki … i to sie razem z tom monkom go-
tuje i sie robi taka … ciapka ziemniaczano-
-monczna … i to sie skwarkami … okraszało 
… i z kwaśnym mlekim na przykład sie to 
jadło … bardzo dobre … (Dęby Szlachec-
kie); potrawy [z ziemniaków]? … no różnie 
placki kartofl ane … kluski przycirane … no 
rózne … i do chleba dodwa… dodawali zim-
niaki … takie gotowane i … i no różnie sie to 
… to korzystało … tłuczone … (Borki).

poukładać → układać.

powieczsze – ‘to, co otacza kulę ziemską 
i czym oddychają ludzie’: patyk to jes zagro-
da … zrobiona dla świń … w… taki wybieg 
… na powieczszu … (Stary Budzisław).



PÓŁKA

227

powlec – ‘ubrać pokrycie na pierzynę 
lub poduszkę’: czszeba jom [=pierzynę] … 
oblec albo powlec albo ubrać … (Koło).

powleczenie – ‘pokrycie na poduszkę 
lub pierzynę’: oblec … powłoke … […] no … 
powleczenie … na poduszke no … i pierzyne 
… tag jak powłoka … no … (Dzierawy).

powłoczka – ‘pokrycie na poduszkę’: 
jest poszewka na kołdre … powłoczka na 
poduszke … prześcieradło … no i też … jes 
taka mała poduszka ja nazywam jasiek … 
i to jes poszewka też na jaśka … (Koło); no 
to powłoka [na pierzynę] … i powłoczka 
[na poduszkę] … (Tarnówka).

powłoka – ‘pokrycie na poduszkę lub 
pierzynę’: oblec … powłoke … […] no … 
powleczenie … na poduszke no … i pierzy-
ne … tag jak powłoka … no … (Dzierawy); 
była wsypa … to sie nazywało wsypa … 
czerwóno … tako żeby nie przepuszcza-
ła pirzao … pirze były darte … kacze lub 
gyńsie … i potym … w tom poszwe żeś … 
w tom wsype żeś … wkładała zaszywała … 
i powłoke sie na to ubirało … poduszki tak 
samo … no … wymiary tam były takie a nie 
inne … no uosimdziesión na dziewińdziesiónt 
… siedemdziesión na siedemdziesiónt każ-
dy mioł swojom … (Grzegorzew); powłoke 
na… obledz ją [=pierzynę] … w powłoke … 
(Tarnówka); no to powłoka [na pierzynę] … 
i powłoczka [na poduszkę] … (Tarnówka).

powyczyszczać – ‘pozbyć się zabru-
dzeń’: a salsesón to robi sie w inny sposób … 
kroi sie se… gotuje sie … do garka sie kładzie 
… serca ozory świńskie sie kładzie … uszy 
sie kładzie … wszyskie oczyszczone … tak … 
i … kładzie sie … można włożyć … głowe 
świniaka … powydłubuje sie oczy wszysko 
sie ładnie powyczyszcza (Stary Budzisław).

powydłubywać – ‘wydobyć coś z cze-
goś dłubaniem’: a salsesón to robi sie w inny 
sposób … kroi sie se… gotuje sie … do garka 
sie kładzie … serca ozory świńskie sie kła-
dzie … uszy sie kładzie … wszyskie oczysz-
czone … tak … i … kładzie sie … można 
włożyć … głowe świniaka … powydłubuje 
sie oczy wszysko sie ładnie powyczyszcza … 
(Stary Budzisław).

poziomka, poziómka – ‘czerwone, 
drobne owoce podobne do truskawek’: 
[Owoce leśne] no to som takie … maliny 
poziomki … czarne jagody … borówki … 
(Rzuchów); poziómka … (Koło).

poziómka → poziomka.

pożytek – ‘korzyść’: no kury … kury sie 
got… hoduje żeby … na … na dobry rosół … 
żeby niosły jajka … żeby był pożytek z nich 
… (Rzuchów).

pożywienie – ‘to, co jest zjadane’: no 
[kura] szuka im [=kurczętom] pożywienia 
… drapie w ziemi … nie? … żeby te poży-
wienia były jakieś tam te te … kamyczki … 
czy robaszki jakieź … nie? … (Rysiny).

póbut, półbut – ‘rodzaj buta na pła-
skiej podeszwie bez cholewek’: [Obuwie] 
zimowe … i letnie … sandałki … kozaki … 
półbuty … […] pepegi … (Dąbie); [Rodzaje 
obuwia] póbuty … sandały klapki … teni-
sówki … gumiaki … (Powiercie).

półbut → póbut.

półka – ‘pozioma deska przytwierdzona 
do ściany lub pionowych desek, służąca 
do przechowywania czegoś’: piwnice gdzie 
kartofl e przechowywali no to tam były półki 
porobione i tam stały w tym … te garki … 
(Tarnówka).
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półksienżyc – ‘przedmiot mający 
kształt sierpu, niepełnej tarczy księżyca’: a! 
to masło robione na takóm osełke … tak … 
tak … taka … robiono tak … jak było wy-
glonda…ło jakby półksienżyc take … takie 
takie coś z takóm oto… to robiono osełke … 
jeszcze kiedyś dawniej dawniej to tam bab-
cie prababcie robiły … na liściu chrzanu … 
kładły takóm osełke kładły do koszyczka … 
i szły do miasta … i te osełki miały poukła-
dane w  koszyczku … takim ładnym w… 
białym jak kiedyś były takie koszyczki … nie 
takie od zbierania ziemniaków … i ludzie 
w mieście kupowali takie osełki … dawniej 
nie był tak torebek foliowych jak teraz tyko 
… na liściu … jeden liź od chrzanu umyty 
przykryty a drugi oc spodu położony i tam 
masełko na tym … chrzanie … liś taki zielo-
ny ładny … (Stary Budzisław); [Sierp skła-
da się] z renkojeści drewnianej … metalowej 
czeńści w formie półksienżyca … (Koło).

półokrongły, półokróngły – ‘ma-
jący kształt niepełnego koła’: siyrp tak tak 
sie nazywoł do ścinania wa… takie daw… 
półokrongły … to taki kiedyś był … tu roncz-
ka a ón był taki półokróngły … i ścinaly na-
wed ludzie zboże tym … czy na garś takie 
… no tak było … (Borki); kołyszka na bie-
gunach była … z desek … boki tak … były 
z desek … tyłeczki były wyrzeźbione … i bie-
guny były … […] półokrongłe … (Grzego-
rzew).

półokróngły → półokrongły.

późny – ‘występujący w końcowej fazie 
czegoś’: pelasie to som kwiaty ogródkowe … 
pienknie kwitnom od wiosny … usadza sie je 
wiosnom i kwitnom do późnej jesieni … […] 
różne kolory majom … różowe białe czer-
wone … spuszczajonce kwiaty … o prostych 
odygach stojonce … (Stary Budzisław).

praca – ‘ogół czynności wykonywa-
nych w celach zarobkowych’: wychodzonc 
z domu do pracy w pole należało ten dom 
… zamknońc … zamknóć na kłódke … kie-
dyś dawniej … (Dzierawy); kobiety to prze-
ważnie … grabiły siano ponieważ były to 
… lżejsza praca … a menżczyźni ustawiali 
kupki … (Nowe Budki); prace polne … (Lu-
biny); (Borki).

pracować – ‘podejmować czynności 
mające zapewnić byt, utrzymanie, za-
robek’: gdy gospodarze pracowali w polu 
w domu był … zamknienty … zakluczony … 
(Dzierawy); jag nie byłam na er… emery-
turze pracowałam w gospodarstwie … jak 
… od młodości … pracowałam u rodziców 
… […] chodziłam do sómsiadów na pómoc 
do pracy … w gospodarstwie … bo daw… 
dawniej nie było tak państwowych robót … 
(Stary Budzisław); wiecie dziewczyny co to 
jes globin? … [Absolutnie nie] no właśnie 
… no … to jes … pasta do butów … to kie-
dyś pozywajonc … ja jeszcze pracowałam … 
w sklepie … no to … nig nie mówił … że aha 
poprosze paste … poprosze globin do butów 
… (Rysiny); jes to tak zwana torfa i na ten 
temad moge powiedzieć wiencej ponieważ 
sama pracowałam przy tym torfi e i wiem 
jak sie to wykonywało … (Nowe Budki); 
(Borki).

prać – wyprać – ‘używając wody i in-
nych środków, oczyścić odzież lub tkani-
ny’: no namoczyło sie we wannie i sie prało 
na tarze … (Adamin); wyprać … (Adamin); 
wyprać … wyczyścić … (Barłogi); na takij 
tartce [prano] … to jes tara sie nazywo … 
[…] to tak wyglondało że … tak jakby była 
… i na tym były takie pronżki … wgłembie-
nie i wywyższenie i to … sie tak tarło rynca-
mi … pomydliło sie … bo … kołnierzyki sie 
prało w rencach … a tu zaś tak sie … pomy-
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dliło i sie na tym tarło … to sie w balie wło-
żyło … to było doś duże to wystawało z bali 
… i sie tu otwirało … i w ty wannie sie cho-
chlowało … (Barłogi); była taka soda … i to 
sie dowało … gotowało sie pranie … pościel 
sie jak sie … najprzód sie na noc zmoczyło 
… potym sie prało … i gotowało sie jeszcze 
… pościel … tóm … w takich kotłach … sie 
gotowało … i sie znowu płukało … ze dwa 
razy i  … krochmal … (Barłogi); wyprać 
szczyścić … (Grzegorzew); wyprać … (Kło-
dawa); wyprać … (Rysiny); kiedyś sie prało 
… dawnij … to była taka wanna okrongła … 
[Balia?] balia … o! kochana ty wiesz wiency 
jag ja … taka balia była … i była taka … 
pralka … i sie … […] tara … tag ja jeszcze 
mam takom tom … no … (Rysiny).

pralka – ‘urządzenie do prania’: dawniej 
była albo pralki renczne … który nazywały 
sie tara … miały takie haczyki zahacza-
ło sie je o balie … i pocierało sie praniem 
o … o tom tare … najpierw sie mydliło pra-
nie a potem sie pocierało o tare … (Grze-
gorzew); no na pewno krochmal … już po 
praniu … ale co dodawano do prania? … 
no mydło … szare mydło … kroiło sie w … 
jakieś kawałki … i sie je wrzucało do pralki 
… (Grzegorzew); kiedyś sie prało … dawnij 
… to była taka wanna okrongła … [Balia?] 
balia … o! kochana ty wiesz wiency jag ja 
… taka balia była … i była taka … pralka 
… i sie … […] tara … tag ja jeszcze mam 
takom tom … no … (Rysiny); no ta balia 
była … nie? … i była ta pralka rynczna taka 
… no sie namyndliło tam te te … ciuchy … 
późni sie płucza… płukało jak i w ty chwili 
… sie wiyszało … (Rysiny).

pranie – 1. ‘czynność polegająca na 
czyszczeniu odzieży lub innych tkanin za 
pomocą wody i  środków czyszczących’: 
brudne rzeczy do prania som … (Barłogi); 

no na pewno krochmal … już po praniu … 
ale co dodawano do prania? … no mydło … 
szare mydło … kroiło sie w … jakieś kawałki 
… i sie je wrzucało do pralki … (Grzego-
rzew); no brudne ubrania … no jak jes? … 
ale mam … ale jes brudnych tych … ciuch 
do prania … no brudne … no to sie mówiło 
brudne bo jak sie inaczej mówiło … (Rysi-
ny); 2. ‘to, co jest prane’: była taka soda … 
i to sie dowało … gotowało sie pranie … po-
ściel sie jak sie … najprzód sie na noc zmo-
czyło … potym sie prało … i gotowało sie 
jeszcze … pościel … tóm … w takich kotłach 
… sie gotowało … i sie znowu płukało … ze 
dwa razy i … krochmal … (Barłogi); [Ultra-
maryna] to farba jes … taka … kolorowe … 
to sie dosypywało … żeby było bielsze pranie 
… to jes taki proszek … i to to jest … tako 
farbka niebiesko … […] ale jak w wodzie 
sie rozpuści to … miała wybielać pranie … 
(Barłogi); dawniej była albo pralki renczne 
… który nazywały sie tara … miały takie 
haczyki zahaczało sie je o balie … i pociera-
ło sie praniem o … o tom tare … najpierw sie 
mydliło pranie a potem sie pocierało o tare 
… (Grzegorzew).

prażuchy – ‘potrawa z  gotowanych 
ziemniaków z dodatkiem mąki w formie 
klusek’: [R1:] [Gotuje się zupy] ogórkowom 
… kapuśniak … grochowom … szczawiowom 
… buraczkowom … biały barszczyk … żurek 
… [R2:] grochowa … [R1:] już … [R3:] pra-
żuchy … [R1:] o! prażuchy … z kwaszonom 
kapustom … kluski przycirane z czarninom 
… (Grzegorzew); [Potrawy z gotowanych 
ziemniaków] kluski ślonskie … pyzy … pra-
żuchy … nazwane też … dziadami … (Bo-
gusławice).

prezentować sie – ‘dobrze wyglądać’: 
kogud jes taki … sie prezentuje … ni… ma 
duże pióra … zwiszajonce z… na ogonie 
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… i duży grzebiń … z piórami i … pieje … 
(Rzuchów).

prodiż – ‘metalowe naczynie ze szczegól-
ną pokrywą, służące do pieczenia, działają-
ce na prąd elektryczny’: no kasze to jo naj-
lepi paruje sie w jakiś foliowy torebce … do 
wody sie … i tego … a jag nie … to w garku 
tyz i … pod przykrywkóm i w piecyku jakimź 
można parować … w jakiś … czy w prodiżu 
nawet tyż był parowoł ale by czszeba podli-
woć kasze bo … bo kasza poczszebuje wody 
… na sucho sie nie uparuje … (Borki).

proszek – 1. ‘substancja sypka składają-
ca się z małych, drobnych cząsteczek’: [Ul-
tramaryna] to farba jes … taka … kolorowe 
… to sie dosypywało … żeby było bielsze 
pranie … to jes taki proszek … i to to jest … 
tako farbka niebiesko … […] ale jak w wo-
dzie sie rozpuści to … miała wybielać pranie 
… (Barłogi); cygły szamotowe … i szamot 
w proszku który rozrabiał zdun i … i rów-
nał ściany … gładził właśnie ścianki które 
to właśnie tam … tyn piec budował … […] 
no przewód kominowy no to już jes przewód 
kominowy to już jes komin ale to jest … no 
… to … to miedzy kuchnią a kominem no to 
właśnie była rura … kawałek rury … i któ-
rom sie tam ten dym przedostawał do komi-
na … (Tarnówka); 2. ‘specjalna substancja 
dodawana do wody jako środek piorący’: 
to te mydlyny … […] z proszku … za dużo 
sie wsypie proszku … […] to trzea wypłu-
kać … (Adamin); mydliny no to z mydła … 
sie robiom mydliny … nie? … tag i z … teraz 
z proszku czy czy z szamponu czy jakiegoś … 
płynu … (Rysiny).

prowadzać – ‘wskazywać drogę, idąc na 
czele grupy’: [Kura] prowadza je [=kurczę-
ta] … (Babiak); [Kura] prowadza je [=kur-
częta] … gdacze … zbiera różne wiesz … no 

… pokazuje im jak … jak nieraz chodzóm to 
pokazuje … tu dziobie … tam tegó żeby óne 
chodziły i to robiły co ona … (Koło); [Kura] 
no prowadza je [=kurczęta] i … grzebie im 
… w piasku czy żarka czy co … (Grabów).

prusak – ‘duży, czarny owad, gnieżdżący 
się np. w kuchniach’: (Dąbie); (Powiercie).

(prużyć) – oprużyć – ‘poddawać po-
wolnemu działaniu niskiej temperatury’: 
[R1:] no czszea najpierw uoskubać [kurę] 
… [R2:] najpierw czszeba jej głowe ściońć … 
żeby krew odeszła … zaś sparzyć oskubać … 
i podrobnidź i już jest … [R1:] roz… wy… 
wybebeszyć … [R3:] wymydź i w zależności 
od tego co ma być … jag rosół to … do wody 
… zago… no jedni gotujom wode drudzy 
wkładajom w zimnom … no tego … warzywa 
… tegó kurczaka a jag ma być pieczone no to 
na tłuszczu czea … opic i oprużyć … no … 
(Felicjanów).

prycza – ‘byle jakie łóżko zbite z desek’: 
(Koło); (Tarnówka).

przebiśnieg – ‘roślina o białych kwia-
tach, która kwitnie wczesną wiosną’: jakie 
kwiaty rosły w ogrodzie? … za moich lat 
dziecie… dziecinnych … dzieciencych … no 
to były na pewno piwonie … u mojej bab-
ci … jednej drugiej … to były szarotki … to 
były konwalie jakieś przebiśniegi tulipany 
… to były właśnie … paprocie leśne … to 
były … ogrodowe … ogrodowe te … powiedz 
… powiedz … te co na … chryzantemy … 
róże … maciejka … co jeszcze? … co jeszcze 
rosło? … żonkile … (Koło).

przecedzić → (cedzić).

przechować – ‘uchronić coś przed ze-
psuciem, umieszczając to w odpowiednich 
warunkach’: no jakie warzywa możno prze-
chować [na zimę]? … wszyskie … marchew 
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… pietruszke seler … i pore … i buraczki … 
i ziemniaki … to takie warzywa … (Borki); 
zbieramy [ziemniaki] … i przechowujemy … 
i składujemy w piwnicy … nie? … ale można 
napisać … że zbieramy i składujemy do kop-
ca … bo to jes jeszcze … (Goszczędza).

przechowywać – ‘chronić coś przed 
zepsuciem, umieszczając to w odpowied-
nich warunkach’: no ja bym przechowywała 
[ziemniaki] albo w piwnicy ale też pewnie 
… ziemianka jest od … chociaż nie od… 
ziemianka może być … od nazwy ziemi … 
ale też w  jakiś tam ziemiankach kopcach 
ziemniaki sie prze… przechowuje … (Koło); 
kopiec … zbudowany jest tak … jest wyko-
pany dół … na pewno musi późni być tyn 
dół zabezpieczony … tak … czyli czyli … 
jakieś takim nie wiem czy … czy słoma … 
jakieś … jakieś takie … materiały żeby po 
prostu te zimniaki nie zmar-zły przez zime 
… i nastempnie … nastempnie som ziemniaki 
wkładane … i też … i też jakaś tam warstwa 
… warstwa … czy tej słomy czy później zie-
mi żeby … po prostu jak … należycie one 
były przechowywane … (Koło); piwnice 
gdzie kartofl e przechowywali no to tam były 
półki porobione i tam stały w tym … te garki 
… (Tarnówka); zapasy na zime? … no winc 
można czeńść … zapasów zrobić w słoikach 
… a czeńś … bez przerobienia i wtedy trze-
ba je … zabezpieczyć przed wysychaniem 
… pleśnieniem … no to czszeba czszymać 
w odpowiednich warunkach czyli w jakichś 
… chłodnym pomieszczeniu i za dawnych 
czasów to były tak zwane … piwnice … 
albo specjalne budynki nieogrzewane … 
na … niemajonce podłogi … żeby produk-
ty zimniaki marchew pietruszka te wszyskie 
korzeniowe takie … buraczki czerwone … 
zeby to wszysko przeleżało do wiosny do 
tak zwanego jeszcze przez cały przednówek 
aż sie urodzom nastempne … no … a czeńść 

… warzyw … przerabiało sie kap… zawsze 
była beczka kapusty kiszonej … zawsze była 
beczka kiszonych ogórków albo i ze dwie … 
no i w słoikach … no i jeszcze … stała becz-
ka … z miensem … z zabitego świniaka bo 
nie było przecież lodówek … tylko … min-
so czszeba było zabezpieczyć … tak żeby … 
tam muchy nie dopadły go … i żeby sie nie 
zepsuło … czyli mienso było nasolone … cia-
sno ułożone w beczce … na wierzchu przyci-
śniente jakimś … deską z kamieniem … a na 
tym wszystkim leżała jeszcze pokrzywa któ-
ra miała odstraszać … ewentualne muchy 
i … inne tam cuda … i to wszysko ładnie sie 
zawsze przechowywało … (Dęby Szlachec-
kie); no czszeba gromadzić [gnojówkę] … 
przechowywać w szczelnych … i zamknien-
tych zbiornikach … pojemnikach czy jakiś 
beczkach … o! … (Osiek Mały); słoiki tam 
… to … w ty piwnicy gdzie kartofl e to … my 
nie przechowywalim ale … na przykład wa-
rzywa … jabka … to przechowywalim tak 
… (Goszczędza).

przecierać → kluski przecierane.

przecirać → kluski przecierane

przeciskać – ‘odsączać płyn od jakiejś 
masy’: jabłecznik? … uo luksus … ciasto 
sie piecze … jabłuszka sie ściera … ciasto 
sie robi kruche … na blaszke sie kładzie … 
jabłuszka sie ściera … przeciska troche bo 
żeby nie za dużo soku było … potem drugom 
warstwom nakrywa sie ciastem … i sie pie-
cze … no … jabłecznik … luks … (Grabów).

przeciwdeszczowy – ‘chroniący 
przed deszczem’: [Rodzaje obuwia] na 
pewno zimowe i letnie … myśle … ale mo-
gom bydź jeszcze przeciwdeszczowe … mo-
gom być sportowe … no i co jeszcze może 
być? … może mogom bydź jakieś … lecznicze 
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jak ktoź ma zdeformowane nogi na przy-
kład albo jakieź obolałe … ortopedyczne … 
(Dęby Szlacheckie).

przedrzeć → drzeć.

przeflancowywać – ‘przenosić sa-
dzonkę z  jednego miejsca w  drugie, by 
miała więcej miejsca na wzrost’: kapusta 
sie wsodzo … wsodzoż i kwiaty … fl ancu-
jeż różne i … no różnie takie … różne to są 
… a siejesz selere … fl ancujesz przeci pore 
fl ancujeż i siejeż różne … rzeczy i późni sie 
przefl ancowuje … nie? … (Borki).

przegotować – ‘zagotować’: (Witowo).

przegrzebywać – ‘ruszać czymś, grze-
biąc w  tym’: haczykieym … i  tam prze… 
przegrzebywano … żeby to… żeby sie … żeby 
powieczsze miało gdzie przechodzić żeby ten 
popiół … przeczszepać tam z tych rusztów 
i … i wtedy sie paliło … (Tarnówka).

przemaglować → maglować.

przepis – ‘instrukcja sporządzenia po-
trawy’: zupe pomidorowom i  ogórkowom 
w  zasadzie no to jes tak … na tej samej 
bazie co rosół … tak … tyl… tylko że … 
załóżmy jak … jak rosół robie ja głównie 
z kurczaka … to tutaj na przykład przy zu-
pie pomidorowej czasami robie taki wywar 
na miensie … na miensie wieprzowym … 
znaczy … do pomidorowej i do ogórkowej 
na miensie wieprzowym … z tym że jag już 
mam w tym momencie jak mam ten wywar 
no to no to … zrobiony i taki jakby rosół … 
to do tego dodaje na przykład koncentrat 
pomidorowy … nastempnie ja to nazywam 
zaklepuje to śmietanom … i … i w zasadzie 
to jes cały przepis na zupe pomidorowom … 
(Koło).

przepłukać – ‘oczyścić coś przez zanu-
rzanie w cieczy, oblewanie cieczą lub wy-
pełnianie cieczą’: jag już było czuć że tag 
jakby tam jaki kamień był … to sie otwie-
rało [kierzynkę] a tam już było zrobione 
masło … i sie wyjmowało to masło potem 
… wy… ładnie sie przepłukało we wodzie 
w garku … oddzieliło pienkne ładne żółte 
wychodziło masło … (Stary Budzisław).

przepłukiwać – ‘oczyszczać coś przez 
zanurzanie w cieczy, oblewanie cieczą lub 
wypełnianie cieczą’: masło sie wybirało 
a  maślanka zostawaa… masło sie wybi-
rało … były takie donice … przeważnie … 
i w tóm donice sie wybirało masło no i sie 
wyjęło … czy … wodom … przepłukiwało 
żeby już tóm maślanke oddzielić żeby było 
czyste ładne masełko … (Witowo).

przerabiać – ‘poddawać dalszej obrób-
ce, by coś nadawało się do spożycia lub wy-
dłużyło swój termin przydatności’: płuca to 
… wiym że z wontroby to były do kaszan-
ki dawali … ale płuca … tam … niektórzy 
też dawali przerabiali … (Koło); zapasy na 
zime? … no winc można czeńść … zapasów 
zrobić w słoikach … a czeńś … bez przerobie-
nia i wtedy trzeba je … zabezpieczyć przed 
wysychaniem … pleśnieniem … no to czsze-
ba czszymać w odpowiednich warunkach 
czyli w jakichś … chłodnym pomieszczeniu 
i za dawnych czasów to były tak zwane … 
piwnice … albo specjalne budynki nieogrze-
wane … na … niemajonce podłogi … żeby 
produkty zimniaki marchew pietruszka te 
wszyskie korzeniowe takie … buraczki czer-
wone … zeby to wszysko przeleżało do wio-
sny do tak zwanego jeszcze przez cały przed-
nówek aż sie urodzom nastempne … no … 
a czeńść … warzyw … przerabiało sie kap… 
zawsze była beczka kapusty kiszonej … za-
wsze była beczka kiszonych ogórków albo 
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i ze dwie … no i w słoikach … no i jeszcze … 
stała beczka … z miensem … z zabitego świ-
niaka bo nie było przecież lodówek … tylko 
… minso czszeba było zabezpieczyć … tak 
żeby … tam muchy nie dopadły go … i żeby 
sie nie zepsuło … czyli mienso było nasolone 
… ciasno ułożone w beczce … na wierzchu 
przyciśniente jakimś … deską z kamieniem 
… a na tym wszystkim leżała jeszcze po-
krzywa która miała odstraszać … ewentual-
ne muchy i … inne tam cuda … i to wszysko 
ładnie sie zawsze przechowywało … (Dęby 
Szlacheckie).

przerobić – ‘poddawać dalszej obrób-
ce, by coś nadawało się do spożycia’: z tych 
dżrzew … zerwiesz [jabłka] to dopiyro prze-
robisz i zrobisz jabłecznik … (Koło); [R1:] 
poporcjowadź [zabitą świnię] i … przerobić 
… tak? … [R2:] wystudzić … [R1:] o! jeszcze 
tak … właśnie … (Koło).

przerobienie – ‘poddawanie dalszej 
obróbce, by coś nadawało się do spożycia 
lub wydłużyło termin swojej przydatności’: 
zapasy na zime? … no winc można czeńść 
… zapasów zrobić w słoikach … a czeńś … 
bez przerobienia i wtedy trzeba je … zabez-
pieczyć przed wysychaniem … pleśnieniem 
… no to czszeba czszymać w odpowiednich 
warunkach czyli w jakichś … chłodnym po-
mieszczeniu i za dawnych czasów to były 
tak zwane … piwnice … albo specjalne bu-
dynki nieogrzewane … na … niemajonce 
podłogi … (Dęby Szlacheckie).

przeróbka – ‘poddawanie dalszej ob-
róbce, by coś nadawało się do spożycia lub 
wydłużyło termin swojej przydatności’: 
żeby zabezpieczyć krew przed krzepnieńciem 
w celach dalszej przeróbki no to czea było … 
dosypać soli i czszepadź aż krew nie wysty-
gnie … (Koło).

przesadzać – ‘przenosić roślinę z jed-
nego miejsca w  drugie, by miała więcej 
miejsca na wrost’: no przesadzało sie [kwia-
ty] … pikowało sie … (Rysiny).

przesadzanie – ‘przenoszenie rośliny 
z jednego miejsca w drugie, by miała wię-
cej miejsca na wrost’: (Koło).

przesiać – ‘oddzielić mniejsze elementy 
od większych, używając sita’: zimóm sie dar-
ło to pierze na drobniejsze … czszeba było 
je przesiać przez przetak … przez takie sitko 
zwane przetakiem … i … czyściutkie wtedy 
było … bo tak to … z tego odsiania … z tego 
przetaka … no to tam wtedy było brudu 
tego wszystkiego no bo jednak ptaki latają 
różnie … różnie wszysko sie przyczepiło … 
(Tarnówka).

przesiewać – ‘oddzielać mniejsze ele-
menty od większych, używając sita’: kasze 
jaglanom w  dzieciństwie gotowaliśmy … 
tata siał proso i mieliśmy … tak zwanom 
stempe … w szopie … czyli … czyli wydłu-
banom w pniu … dżrzewa dziure … że tak 
powiem … i do tego był taki ubijak … sie 
łapało dwóma renkami … i tam sie sypało 
proso i sie robiło tak … o! … i sie ubijało to 
proso … na na … i potym chyba przesiewało 
sie nie wim przez sito … może nie pamien-
tam już tego … ale w każdym razie mieliśmy 
kasze jaglanom którom mama nam w dzie-
ciństwie gotowała … (Dęby Szlacheckie).

przesmażyć – ‘poddać przez krótki czas 
jakiś surowiec lub potrawę działaniu roz-
grzanego tłuszczu’: (Koło).

przesuwać sie – ‘przemieszczać się’: 
mieli takie … takie nosidełka no po prostu 
z  materiału zwiónzane … dzieciontko na 
plecach … no jak widzimy dzisiaj w Afryce 
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pokazujóm … no i zawionzane i już … no 
albo matka na renku nosiła … no bo prze-
cież któż by jom wyrenczył? … no ja tam … 
ułożyła coś gdzieś tego … no i pod miedzom 
siedziało i … i kwiliło … i … jag umiało sie 
przesuwać to sie przesuwało a jag nie to nie 
… najadło sie ziemi … umorusało sie … 
(Tarnówka).

prześcieradło – ‘część pościeli, którą 
okrywa się materac’: jeżeli dobrze pamien-
tam to maglownica … miała dwa takie … 
jak gdyby dwie okrongłe … bel… rolki … 
i wkładało sie … brzeg pościeli … czy prze-
ściradła … miendzy te rolki … i kreńciło sie 
… korbkom … i z jednej strony sie wkłada-
ło … tom pościel … a z drugiej strony ona 
już wychodziła przemaglowana gładka … 
(Grzegorzew); elementy pościeli … no masz 
… poduszka … prześcieradło … kołdra … 
(Dzierawy); jest poszewka na kołdre … po-
włoczka na poduszke … prześcieradło … no 
i też … jes taka mała poduszka ja nazywam 
jasiek … i to jes poszewka też na jaśka … 
(Koło); [R1:] bo nichtórzy mówili kopiec 
nichtórzy mogiła … no … my tutej na przy-
kład … wszy[scy] mielim kopice … a u na-
szych dziewuchów tam nig nie wiedzioł co 
to jes kopiec … tam mieli wszyscy mogiły … 
[R2:] no to my tyż tag mówilim … no mogi-
ła kopiec … nie? … kopiec … no to czyli … 
dołek wykopany … w zimi i … tam kartofl e 
sie sypało … przykryło sie słomóm późnij zi-
mióm i … a jag na mrozy szły to nagrabilim 
liści i liściami przykrylim żeby nie zmar-z … 
[R1:] i jeszcze za liście czszeba było odro-
biać … […] [R2:] jak chodzilim to z wor-
kim przeskoczylim przez … przez … no … 
ty kanałeg i tak po… żeby nie widzioł to tak 
po trochu pograbilim … i … no bo nie było 
czym przykryć … nie? … […] [R1:] to już by 
było za mało zeby wymborek kłaś … to wisz 
co? … takie mielim prześcieradło takie duże 

i napakowalim takóm … tak złapoł za cztery 
narożniki to od razu weszło dużo na plechy 
i przez sad … (Police Średnie).

przeżuć → (żuć).

przeżuwać – ‘jeść coś powoli, przewra-
cając w jamie ustnej’: [Krowa] przeżuwa to 
… żarcie … (Drzewce); krowa źre … [R2:] 
no g… nie mówisz … mówili że krowa tyż jy 
[…] i przeżuwa potym … (Witowo).

przeżuwanie – ‘powolne jedzenie cze-
goś, przewracanie tego w  jamie ustnej’: 
(Witowo).

przychodzić → chodzić.

przycirać → kluski przecierane. 

przyciskać – ‘wywierać na coś nacisk, 
kłaść na to coś ciężkiego’: [R1:] salceson 
robi sie z miensa gotowanego … i nabija sie 
w … kałdun? … dobrze mówie? … tak … 
i w grube … [R2:] grube jelita można też? 
… [R1:] można … no zależy jak kto tam 
… robi … i przyciska sie później … czymś 
cienżkim żeby … [R3:] wystygło … [R1:] 
żeby zastygło tak … (Koło).

przygotować – ‘przyrządzić, uczynić 
coś odpowiednim do określonych przez 
siebie celów’: no trzeba jom [=kurę] po pro-
stu … zabić … czszeba jom sparzyć gotujon-
com wodom … no … wyskubać z pierza … 
rościońć … usunońć wnenczności … wymyć 
mięso poporcjować … wymoczyć w wodzie 
… dokładnie … no a nastempnie przygo-
tować do … czeńści … już … gotowania 
… przygotowywania jakiejś danej potra-
wy z kurczaka … (Koło); przygotowuje sie 
garnek … nalewa sie … wode … kładzie 
sie mienso … no jak sie miynso podgrzeje 
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… wychodzi piana … to czeba zszymować 
tóm piane … i wtedy kładzie sie warzywa … 
(Drzewce).

przygotowywać – ‘przyrządzać, czy-
nić coś odpowiednim do określonych 
przez siebie celów’: dla świń można szy… 
przygotowywać w różnych postaciach żarcie 
… można dawać takie wszyskie odpady do-
mowe jak sie tam ma … różne sosy chleby 
… niepoczszebne ziemniaki … można da-
wać zielonke którom sie zbiera … na polach 
… różne trawy … różne tam niepoczszebne 
… można gotować ziemniaki dawać im … 
aj… a w dzisiejszych czasach przeważnie 
sie pasza … paszom suchom pasie … i pijom 
wode z poideł … a dawniej sie oprzontało 
… mieszało sie w wiaderkach … i nosiło sie 
wiaderkami wylewało w  takie pojemniki 
nazywane korytami … i tak były tłuczone 
świnie … (Stary Budzisław); [R1:] to była 
solanka … przygotowywano z soli … [R2:] 
było chyba … już tak długo sie soliła aż wy-
pływało … [R1:] aż jajko wypłynęło … ale 
to jak sie chciało … [R2:] jajko albo kartofel 
… óna … [R1:] nie … ale to jak sie chciało 
żeby mienso dłużej dłużej … długo leżało … 
tak? … a późni czszea było to mienso zno-
wu wymoczyć wienc … woda no to solanka 
… (Koło); pokarmy? … no normalnie sie 
przygotowuje … chleb sie kładzie smaruje 
i … i kakao sie ugotuje czy kawe z mlekim … 
(Adamin); pokarmy przygotowuje sie … no 
na pewno w kuchni … czszeba umyć rence 
… żeby było wszysko w porzondku i czysto 
… no i tyle … (Grzegorzew).

przyjońć sie – ‘o roślinach: zakorzenić 
się w nowym miejscu’: [R1:] przerywać czy-
li tak zwano przerywke czszeba było robić 
… [R2:] no przy burokach to obowiónzko-
we było … bo przeciż jag nie było siwników 
tych punktowych tylko takie no to przecie 

wiadómo że to rosły … w całym rzondku 
tam zostawiało sie co taki … co dwajścia 
czszydzieści centrymetrów … no a reszta … 
precz … [R1:] a jak gdzieś sie na przykład 
… wyrwoł przy hakaniu czy tam za dużo 
sie wyrwało to sie nazywało flancowanie 
… nie wim czy takie maosz tam pytanie … 
ale to sie nazywało fl ancowanie … nie? … 
czyli brało sie tego co sie wyrwało … i czeba 
było wsadzić … [R2:] jak tego … jak z boku 
ktoś widzioł i sie haczkóm ruszyło nie tego 
co czszeba … [R1:] no to przeciąłeś … nie? 
… [R2:] to go wyciąłeś to sie … tego … w to 
miejsce sie wstawiało nowygo do fl ancowa-
nio … [R1:] no to sie nazywało fl ancowa-
nie … [R2:] i to delikatnie żeby … matka 
nie widziała że to tyn … [R1:] no że sie tam 
późni usech nie przyjył to … już inno spra-
wa … (Police Średnie).

przyklepać – ‘zagęścić zupę lub sos’: 
[A czarninę to się robi tak jak rosół z kacz-
ki?] tak … tylko potym sie przyklepie … tom 
krwiom z tej kaczki … robi sie zaprawe ta-
kom i sie to zaciongnie … i do smaku sie do-
prawia octem pieprzem a … a do rosołu to 
już sie octu nie daje … (Barłogi).

przyklibek – ‘część kierzynki przykry-
wająca ją od góry’: [R1:] no taki jak … de-
kielek był … [R2:] podchlyb… podchlybek 
czy jakoś to nazywali … […] czy przyklibek 
… tak jakoś to nazywali … (Witowo).

przykrycie – ‘pokrywka naczynia’: 
wstawiam minso do wody [na rosół] … za-
gotowuje sie … zszymuje … kłade warzywa 
sole … i sie to gotuje … pod przykrycim bez 
przykrycio może być przykryty może być 
nieprzykryty … warzywa niewarzywa sole 
… no tam … […] ziele angielskie … tam ta-
kie … wisz … a to wegete sie sypie a to … 
(Grzegorzew).
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przykryć – ‘położyć coś na czymś, za-
mykając dostęp do wnętrza’: wstawiam 
minso do wody [na rosół] … zagotowuje 
sie … zszymuje … kłade warzywa sole … 
i sie to gotuje … pod przykrycim bez przy-
krycio może być przykryty może być nie-
przykryty … warzywa niewarzywa sole … 
no tam … […] ziele angielskie … tam ta-
kie … wisz … a to wegete sie sypie a to … 
(Grzegorzew); [R2:] no to kopiec … ina-
czy mogieła … [R1:] [To było] w kształcie 
stożka … [R2:] było … było wykopane na 
półtora sztycha … zimi … i tam zsypywali 
… przykrywali … tom … słomom … potym 
była … przykryte … tom … [R1:] ziemiom … 
[R2:] zimiom … zostawiało sie kalonki żeby 
wy… […] wyparowały te kartofl e … a na 
zime no to sie okrywało … jeszcze i łyntamy 
i czym żeby … żeby nie zmar-zły … nie? … 
(Grzegorzew); becik to był taki ma… taki 
… córka … taki był szyroki mnij wincy … 
no ile? … z pół metra? … no może sześdzie-
sión cyntometrów … a długi z met coś … tak 
że jak dziecioka położyłaś … wisz na tego 
to … tom drugóm czyńściom żeś przykryła … 
i były takie … […] troczki do zawionzanio 
żeby dzieciok … no … ani sie nie wykopoł 
ani nic … (Grzegorzew); no ja bym przy-
kryła [dziecko w kołysce] takom malutkom 
kołderkom … (Koło); becik to była długa … 
długa poduszka … no ja wiem ile ona mogła 
mieć? … ponad półtora metra … no tak … 
no bo to żeby dziecko spało … i znowu je 
przykryć tutej […] … no i poszewke miało 
… (Tarnówka); [R1:] bo nichtórzy mówili 
kopiec nichtórzy mogiła … no … my tutej 
na przykład … wszy[scy] mielim kopice … 
a u naszych dziewuchów tam nig nie wie-
dzioł co to jes kopiec … tam mieli wszyscy 
mogiły … [R2:] no to my tyż tag mówilim … 
no mogiła kopiec … nie? … kopiec … no to 
czyli … dołek wykopany … w zimi i … tam 
kartofl e sie sypało … przykryło sie słomóm 

późnij zimióm i … a jag na mrozy szły to na-
grabilim liści i liściami przykrylim żeby nie 
zmar-z … (Police Średnie).

przykrywać – ‘kłaść coś na czymś, za-
mykając dostęp do wnętrza’: [R1:] to sie 
brało mónki wody … [R2:] żytnióm … [R1:] 
żytni mónki … i sie zarobiało … w takim 
żurowniku … i sypało sie mónke wode i sie 
tam … w tym żuro… w tym … koziołkim 
kryńciało … i sie przykrywało … stowiało 
sie na kuchni czy na piecu … [R2:] aż zaki-
sło to … dopiero gotowano żur … (Felicja-
nów); czym przykrywano się małe dziecko 
w kołysce? … pierzynka … becik … móg być 
… (Dzierawy); [R2:] no to kopiec … ina-
czy mogieła … [R1:] [To było] w kształcie 
stożka … [R2:] było … było wykopane na 
półtora sztycha … zimi … i tam zsypywali 
… przykrywali … tom … słomom … potym 
była … przykryte … tom … [R1:] ziemiom … 
[R2:] zimiom … zostawiało sie kalonki żeby 
wy… […] wyparowały te kartofl e … a na 
zime no to sie okrywało … jeszcze i łyntamy 
i czym żeby … żeby nie zmar-zły … nie? … 
(Grzegorzew); no to najpierw czszeba … 
podorywke zrobić … na polu … i tóm ziemie 
… spulchnioną … na … jak … szykuje sie 
tom mogiełe takom na … sie mówi na półto-
ra dwa metry szerokości … no zależy jakom 
tego no ale … tag mniej wiencej dwa metry 
czszeba uszykować tego … szerokości tego 
… […] kopca … że to podłoże czszeba tu 
wzionś i wyrzucić … wyrzucić żeby jóm tro-
che w tom … […] potem jak te … ziemniaki 
sie przywoziło z pola to tag ukośnie wjeż-
dżali i … zsypywały sie ładnie … na mogiełe 
… i potym poocsybywane były … ziemnia-
ki i … tom … gablami … i wtedy prostom 
słomom czy … czy targanom słomom to tak 
było ładnie czszeba … ułożyć … grabiami 
układało sie … i na krzyża sie układało … 
raz wzdłuż … tego … tego zgarnieńcia … 
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tej słomy … a … i … a innym …. drugim 
razem na … tag układać … i … i wtedy zie-
mióm … tóm co sie wywaliło … z tego pod-
łoża … […] wtedy sie przykrywało … […] 
kopiec powstał i potem już jag na zime to 
czszeba było jeszcze raz je okrywać … […] 
tymi łeńcinami … a nieraz jak tegó … no 
czy obornikiem jak kto miał no to … wiencej 
… no to obornikim bo … zimy były nie ta-
kie przecież … jak dzisiaj som … bo to były 
mrozy … (Tarnówka); bo ziemniaki gotuje 
sie w wodzie … do samego końca … a kasze 
… powinno sie … przed ugotowaniem … jag 
jest ugotowana taka na … osiemdziesiont 
procent … to sie ją … nie wiem czy odle-
wało sie nadmiar wody … czy ona sie już 
zdonżyła wygotować w każdym razie … nie 
gotowało sie już jej dalej tylko przykrywało 
sie pokrywką … i chyba … można było ją 
zawinońć … w jakiś koc czy … cy nie wiem 
… w coś tam … czy w rencznik żeby ona … 
sie doparowała że tak powiem czyli żeby 
wciongnęła nadmiar wody i wtedy przez to 
… staje sie mienka … (Dęby Szlacheckie); 
kopiec … mogiła … mogieła no … była no 
… i późni sie przykrywało słomom i ziemiom 
… (Goszczędza); no redlonka no to redłym 
redlisz … przykryważ no … ziemióm … 
ziemniaki … no … (Goszczędza); [W kop-
cu] no to tylko było ziemia … słoma i zie-
mia … niczym nie przykrywało sie … foliom 
żodnymy … (Goszczędza).

przykrywka – ‘to, co służy do przykry-
cia garnka w czasie gotowania’: no kasze to 
jo najlepi paruje sie w jakiś foliowy torebce 
… do wody sie … i tego … a jag nie … to 
w garku tyz i … pod przykrywkóm i w pie-
cyku jakimź można parować … w jakiś … 
czy w prodiżu nawet tyż był parowoł ale by 
czszeba podliwoć kasze bo … bo kasza po-
czszebuje wody … na sucho sie nie uparuje 
… (Borki).

przylatywać – ‘o  owadach: zbliżać 
się do czegoś w  powietrzu, poruszając 
skrzydłami’: dawniej … no to najczeńściej 
gotowano muchomory w mleku … wywar 
wlewano do … małych naczyń … i gdzieś 
ustawiano … z boku … posypywano to cu-
krem … no muchy to wiadomo że do cukru 
idóm i … i przylatywały do … do tych na-
czyń i sie topiły po prostu w tym wywarze … 
(Bogusławice).

przylegać – ‘znajdować się blisko 
 czegoś, mieć z tym bezpośredni kontakt’: 
rodzaje [ubrania] … bielizna … czyli … 
czyli ubrania które leżom przy ciele … przy-
legajom do ciała … odzież taka wiyrzchnia 
która jes zakładana na bielizne … i potym 
wszyskie palta płaszcze kożuchy które za-
kładamy kiedy jes bardzo zimno myśle że 
to tak czeba by podzielić … (Dęby Szla-
checkie).

przylepka – ‘krańcowa, zaokrąglona 
część bochenka chleba’: u nos to jes chleb 
… no to te przylepki mówilim dupka […] 
(Police Średnie).

przypalić – ‘zniszczyć przez podda-
nie działaniu zbyt wysokiej temperatury’: 
dawniej żelazko jak wyglondało? … takie 
żelazko dawniej … nagrzewało sie … kładło 
sie na goroncy blat … bo nie miało sznura … 
nie podłonczało sie go do kontaktu … tylko 
kładło sie na goroncy blat żelazko sie nagrze-
wało i … żeby nic nie przypalić to te żelazko 
kładło sie … na talerzyku … odwróconym 
do … spodem do góry … (Grzegorzew).

przyprawa – ‘naturalna lub sztuczna 
substancja dodawana do potraw, by po-
prawić ich smak i zapach’: kiełbase [jak się 
robi?] … no to … pokroi sie mienso … potem 
sie doprawia różnymi przyprawami … (Sta-
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ry Budzisław); [Uprawiano] wszyskie wa-
rzywa fasole … różne zimniaki … różne ka-
pusty sie sadziło siało sie … to były takie no 
warzywa wszyskie pietruszka markew sała-
ta … różne takie przyprawy co poczszebne 
i to to były … na na takim rzóndku sie … 
sadzi … (Borki); [Jak robi się kiełbasy?] 
z miensa i przypraw … (Babiak); kaszanke 
robi sie z miensa … znaczy z podrobów … 
tak? … gotowanych … czyli mogom być płu-
ca skóry … serce … podgardle … i kasza … 
przyprawa … i krew … i nabija sie we fl ak 
… (Koło); [Jak robi się kiełbasy?] no mieli 
sie mienso dodaje sie przyprawy … pakuje 
sie w fl aki … i weńdzi sie i parzy … (Koło); 
[Jak robi się kaszankę?] no … gotuje sie 
te … łepek … skórki … podroby i … kasze 
… dodaje sie przyprawy to sie razym mie-
sza i sie … te … fl aki daje i … sie parzy … 
(Koło); szynke sie pekluje … w przyprawach 
soli … solanke robi … i potym sie sznuruje 
… albo w siatke i … weńdzi sie … (Koło); 
kaszanke … [robi się] z kaszy … z wontro-
by dodaje siem … juszke … to znaczy krew 
… świńskom … przyprawy gotuje siem … 
kładzie sie … kładzie sie w jelita i potym 
sie gotuje … (Rzuchów); to zależy wszyst-
ko od fachowca … jak fachowiedz robi … 
od rodzaju dżrzewa od … wendzenia … czy 
wiencej czy mniej … […] no … wendzynie 
… od tego rodzaju dżrzewa … i tam musi 
być sól cosnek przyprawami … no żeby … 
smakowało … (Rzuchów); danie obiadowe? 
… […] no no … dajmy na to … jag jak … 
przedtym przeważnie gotowali grochówke 
… to … kiedyś sie rzuciło kawałek tam … 
jakiegoś tam minsa … czy przeważnie jakieś 
kostke … ziemniaki … warzywa … wrzuca-
ło sie do tego … wywaru … z tego ro… bo to 
wywar taki sie zrobił … kiedyź nie było tych 
przypraw … tylko sie soliło pieprzyło … i na 
to sie … ten … tom kasze czy ten groch … no 
i ziemniaki … (Rysiny); (Witowo).

przyprawiać – ‘dodawać przyprawy’: 
ano kiełbasy sie robi z … minsa świńskigo 
wołowiny … ź cieleńciny z baraniny … mieli 
sie i podaje różne … potrawy … i przypra-
wia je do smaku … (Rzuchów); kiełbase 
[jak się robi?] … no to … pokroi sie mienso 
… potem sie doprawia różnymi przyprawa-
mi … zostawia sie je na drugi dzień … żeby 
ono tak doszło troche takim zapachem tych 
przypraw … i na drugi dzień … włancza sie 
maszynke albo takom zwykłom … krenconom 
albo na p… prond … i sie kreńciło … potem 
sie wyra… przyprawiało i pieprz i sól i tam 
… różne jeszcze czosnek … wymieszano do-
brze to mienso … (Stary Budzisław); a salse-
són to robi sie w inny sposób … […] przypra-
wia sie pieprzem majerankom wymiesza sie 
… i nabija sie albo w długie fl aki … albo sie 
nabija w taki … właśnie ten tobół co nazy-
wana jes żołondek … tak … w ten żołondek 
… i wtedy … go sie zaszyje … no i kładzie 
sie do wody go sie gotuje … po ugotowaniu 
ciepły wyjmuje sie … pozostawia sie do wy-
studnieńcia … a potem … go go sie kroi … 
jest z takóm galaretóm bo to mienso wypuści 
takóm galarete w środku … i to właśnie tak 
jes wychodzi salseson … (Stary Budzisław).

przyszywać – ‘szyjąc, przymocowywać 
coś do czegoś’: [Co należało zrobić, jeżeli 
w ubraniu zrobiła się większa dziura?] no 
to już wtedy czszeba było łate przyszywać … 
(Barłogi).

przywoływać – ‘dawać głosem zwie-
rzętom sygnał, by się zbliżyły’: to różnicy to 
nie było [w przywoływaniu młodych i do-
rosłych kaczek] … bo jeśli sie przywoływa 
matke … to i kaczontka też te małe pisklenta 
przyszły … (Rysiny); nie pamintóm … jak 
to sie mówiło … bo óny [=gęsi] gengały tak 
… ale jak … jak sie je przywoływało to … 
(Koło).
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psiknońć – ‘rozpylić jakąś substancję 
w powietrzu’: nie było chyba takich trucizn 
jak teraz … że sie tam psiknie i sie muchy 
wytrujom … (Dęby Szlacheckie).

pstry – ‘różnobarwny’: perliczka takie 
ma upierzynie pstre nieduża … mniejsza od 
kury … bardzo żywa … frukajonca … bar-
dzo wysoko fruka po dachach … gdzie … po 
dżrzewach … piszczy bardzo taka złośliwa 
jes perliczka … (Stary Budzisław).

psucie – ‘tracenie przez produkty żywno-
ściowe przydatności do spożycia’: za moich 
czasów kiedy ja byłam dzieckiem pamientam 
jak … moja babcia … mięso … wtedy … nie 
… na wsiach posiadali lodówki … a już tym 
bardziej zamrażarki ta-jak w dzisiejszych 
czasach … babcia miała … taką … taką 
piwnice … wykopanom … w ziemi … ina-
czej to też nazywano takom ziemiankom … 
w której panował zawsze chłód … latem … 
i sposób przechowywania tego mięsa był na-
stempujoncy … dużo po prostu tego mięsa … 
przechowywano w taki sposób że … solono 
to mięso bardzo dużom ilościom soli … w ten 
sposób zabezpieczali … peklowan… było ta-
kie peklowanie po prostu mięsa … zabezpie-
czano je przed psuciem … i po prostu prze-
czszymywano w  jakiś dużych naczyniach 
właśnie … takich glinianych … i to mięso 
długo leżało … leżało po prostu … albo … 
albo było po prostu też wendzone ta-ak szyn-
ki właśnie boczki … były po prostu wendzone 
… w jakimś … ja pamientam mój dziadziuś 
to zawsze weńdził właśnie … dżrzewem ja-
kimś owocowym … prawda? … no … uży-
wał do tego … do … do weyndzenia właśnie 
dżrzewa … dżrzewa owocowego … (Koło).

ptactwo, ptastwo – ‘ogół ptaków’: 
wszelkie ptactwo … były to indyki … były 
to geńsi kaczki … kury … kurki rajskie … to 

były takie małe … małe kurki … ozdobne 
… z takimi … pienknym … kolorowym upie-
rzeniem … podobnym do … przypominajon-
cym dzikie bażanty … dzikie ptactwo leśne 
… one były … bardzo takie właśnie … one 
bardzo dużo znosiły jajek … te te właśnie 
kurki rajskie … i koguciki rajskie … różni-
ły sie od takiego ptactwa … domowego tym 
że właśnie te jajeczka miały takie … zno-
siły bardzo małe … ale właśnie … były … 
były bardzo takie zdrowe … jajka … jajka 
ich były bardzo takie żółte … ciasta maka-
rony z tych jajek były bardzo takie właśnie 
… wychodziły bardzo takie ładne udane … 
(Koło); ale ptastwa dużo jes … ptastwo … 
no bo to sóm ptaki … no … wszyskie kury 
… kaczki to do ptastwa należy … (Rysiny).

ptak – ‘zwierzę o ciele pokrytym pióra-
mi, mające dwie nogi, skrzydła i dziób’: 
ale ptastwa dużo jes … ptastwo … no bo to 
sóm ptaki … no … wszyskie kury … kacz-
ki to do ptastwa należy … (Rysiny); zimóm 
sie darło to pierze na drobniejsze … czszeba 
było je przesiać przez przetak … przez takie 
sitko zwane przetakiem … i … czyściutkie 
wtedy było … bo tak to … z tego odsiania 
… z tego przetaka … no to tam wtedy było 
brudu tego wszystkiego no bo jednak ptaki 
latają różnie … różnie wszysko sie przy-
czepiło … (Tarnówka); bażant to je… ma 
bardzo pienkne upierzenia pióra w ogonie 
… bardzo kulturarne … z długim … długim 
takim ogonem … bażant jes takie … ptak 
dziki … no … mało przechowywane w go-
spodarstwach wiencyj tag na … na luzie jes 
wychowywany … w samotności … (Stary 
Budzisław); (Grabów).

ptastwo → ptactwo.

puch – 1. ‘miękkie pióra tworzące 
spodnią osłonę ciała ptaków’: [Jakie są ro-
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dzaje piór u kury?] [R1:] dłuż… skrzydloki 
lot… lota … [R2:] i pierze … [R3:] puch tyż 
ma … o! … kaczka … [R1:] kaczka … gyń-
si to majom puch ale nie kura … [R2:] ale 
loty to ma … [R1:] loty to majom … [R2:] 
i pióro … no i pióra takie normalne … [R1:] 
a u… kogut to mo znowu takie zakryncóne 
… w ógónie … (Felicjanów); [R1:] no pióra 
i … puch jes … [R2:] puch … i te pióra jak to 
sie nazywajóm? … [R1:] pióra normalne a to 
jes … pucho… puch … nie? … [R2:] no tyn 
puch to sie wyskubuje … (Koło); pocsku-
buje sie puch [gęsiom] … (Babiak); [Pióro 
kaczki wygląda tak samo jak gęsie?] tak … 
tak samo … bo tak … juz kolorowe tam som 
niktóre … kaczki … to … tag a tak to sóm 
białe … i to puchu … geńś ma wiencyj pu-
chu … (Rysiny); (Adamin); (Grzegorzew); 
2. ‘część pióra bliżej ciała ptaka pokryta 
miękkim włosiem w przeciwieństwie do 
sztywnych włosków na końcu pióra’ [Jakie 
części wyodrębnia się w piórze?] [R1:] szy-
pułke … [R2:] puch … (Felicjanów); kaczki 
to sie skubało właściwie po zabiciu … tak? 
… sie nie parzyło tylko sie przykrywało 
i pod parom żeby odchodziło pierze żeby nie 
było mokre … sie wykorzystywało później 
na poduszki … a geńsi no to sie pocskubywa-
ło puch … ale w jakim okresie to nie wiem 
nie mam pojeńcia … czy na wiosne czy na 
ź… czy na jesieni nie wiem … (Koło); [Gę-
sie pióra] białe pióra długie … puch … do 
tego wchodzi … (Stary Budzisław); takie 
prostokont … prostokontna taka … taka ma-
lut… kołderka … wypełniona gombkom pu-
chem czy jakimś takim innym delikatnym 
mate… mate… takim … wypełnieniem … 
i zawijało sie w to … po prostu tak … no 
umiejentnie w nie dziecko bo to czszeba też 
umieć zam… za… zawinońć dziecko w becik 
… (Koło); pierzyna była z … puchu … geń-
siego kaczego … y to właśnie … było … nie 
było … nik tam nie rzucał sie na kołdry … 

jak są dzisiaj … [Czy kiedyś były w ogóle 
kołdry?] no nie wiem … ja tam za moich lat 
nie było … (Tarnówka).

puchowy – ‘zawierający dużo puchu lub 
będący w całości puchem’: [Jakie są rodzaje 
piór u kury?] puchowe i lotki … (Koło).

pudełeczko – zdr., ‘skrzynka z lekkiego 
materiału’: kołyska to też jes tym … tak … 
teraz nie … też … prostokontne … też pro-
stokont taki jakby pudełeczko … z … taki 
… i … z ale zamias … zamias nóżek ma po 
prostu zaokronglonom takom … takom tom 
podstawe … takie jakby … kojarzy mi sie to 
z saniami … takie płozy … i po prostu żeby 
dziecko … można było … bujać … żeby mo-
gło … mogło sobie zasnońć … […] no to ja to 
tak nazwałam jak od sań … że płozy … ale 
takij pewności do końca nie mam … (Koło).

pudełko – ‘skrzynka z  lekkiego mate-
riału’: w to pudełko właśnie żeby nie robić 
bałaganu na całym mieszkaniu … w tym 
pudełku właśnie było … […] czszymano … 
i wengiel i … i dżrzewo … i właśnie ten torf 
… (Tarnówka).

puodobiadek → podobiadek.

pusty – ‘mający w środku wolne miej-
sce lub niemający niczego w środku’: [Po-
mieszczenie dla gęsi] no to jakieź musi być 
… stodoła pusta albo obora duża jakaś … 
albo w zagrodzeniu som też na powieczszu 
… (Grabów).

puszysty – ‘miękki, delikatny, gęsty’: 
[Gęsie pióra] no białe i długie … puszysty 
… (Rysiny).

pyle pyle! – ‘okrzyk wydawany, by przy-
wołać gęsi’: pyle pyle gonski do domu … 
(Rysiny); (Babiak); (Stary Budzisław).
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pylynie → pielenie. 

pypeć – ‘niewyrośnięte pióro’: no jom 
[kurę] zabić … oprawić … obskubać … nie? 
… w wodzie goróncej … no i wypaproszyć … 
[…] opalić … tak … te te … jeszcze sóm takie 
… małe te piórka niewyrośninte … […] pyp-
cie … tak … (Rysiny).

pyza – ‘duża, okrągła kluska z  tartych 
ziemniaków’: [Potrawy z  gotowanych 
ziemniaków] kluski ślonskie … pyzy … pra-
żuchy … nazwane też … dziadami … (Bo-
gusławice).
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rabatka – ‘grządka kwiatowa’: zagonki 
… grzondki rabatki … (Powiercie); (Ba-
biak); (Koło).

rajski → kogucik rajski, kurka raj-
ska.

rajstopy – ‘rodzaj ubrania ściśle okry-
wający nogi od bioder do stóp’: był zro-
biony drewniany grzybek … i sie wkładało 
w dany … przedmiot … czy to w … w skar-
petki czy rajstopy czy jakieś coś … wkłada-
ło sie ten pod tym … i sie cerowało … to 
grzybek drewaniany pozywajonc taki był … 
(Rysiny); obecnie to chyba rajstopy myśle bo 
już pończochy wyszły z użycia … kiedyś sie 
nosiło pończochy ale może jeszcze … może 
… jeszczy … (Dęby Szlacheckie); [Części 
ubrania] to sóm reformy sóm … podkoszulka 
jes … stanig jak do kobiety … wszysko jes 
ciepłe … podkoszulek … majtki … bo moż-
no powiedzidź i majtki tyż … bo tak sie wy-
rażo … nie? … i czszea ubradź rajstopy … 
czy jakieś spodnie bo tera to kobity chodzóm 
w spodniamy … nie? … wincy … to sie tak 
czszea ubradź i … i rajstopy przeci na nogi 
założyć … i co? … i ocieplanie … i swed ja-
kiź jeszcze na siebie czy jakómś bluzke … nó 
wszysko … (Borki).

rama – ‘konstrukcja z listew’: łóżko? … 
rama … ram… no zależy tyż jakie łóżko 
teraz som różne budowle … ale ja bym to 
nazwaa że to jest rama lub stelaż … na to 

kładzie sie materac … no to jes … to jes chy-
ba całość … (Koło).

razowy – 1. ‘o mące: gruby, zawierający 
otręby’: z monki razowej [pieczono ciemny 
chleb] … (Bogusławice); uo monków sóm ale 
jo … już mónków żytnióm jo ino i pszynnóm 
a tero to ile różnych sóm … […] monka jes 
… krupczatka … jes pszynno monka po-
znańska jez i takich innych … mónków jez 
ale wszyskich nazwów wrocławska jez różne 
… żytnia jez o! … do razowych to jakieś tyż 
dodawali jakieś tam … tak pszynne uotrym-
by nawet dodawali kiedyś … to właśnie 
były te cimniejsze chleby takie … (Borki); 
(Dęby Szlacheckie); 2. ‘o chlebie: upieczo-
ny z grubej mąki zawierającej otręby’: no 
chyba razowy to był cimny chleb i jeszczy 
jakiź inna nazwa była ale jo już tero nie 
koja… (Borki).

reformy – ‘majtki damskie z  długimi 
nogawkami, podobne do szortów’: [Części 
ubrania] to sóm reformy sóm … podkoszulka 
jes … stanig jak do kobiety … wszysko jes 
ciepłe … podkoszulek … majtki … bo moż-
no powiedzidź i majtki tyż … bo tak sie wy-
rażo … nie? … i czszea ubradź rajstopy … 
czy jakieś spodnie bo tera to kobity chodzóm 
w spodniamy … nie? … wincy … to sie tak 
czszea ubradź i … i rajstopy przeci na nogi 
założyć … i co? … i ocieplanie … i swed ja-
kiź jeszcze na siebie czy jakómś bluzke … nó 
wszysko … (Borki).

R
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roboczy – ‘używany do pracy’: [Obu-
wie] zimowe letnie … sandały … sportowe 
… robocze … (Bogusławice).

robot – ‘urządzenie elektryczne wyko-
nujące czynności pomocnicze przy przygo-
towywaniu posiłków, jak ubijanie, rozcie-
ranie itp.’: [R1:] kamionka no to taka była… 
[R2:] taki garnek … […] kamiónkowe garki 
to były takie do ucierania … […] no … ta-
kie były jak z gliny … jak z czegoś … to były 
takie tego … [R1:] kamiónka … garnek taki 
po prostu … do ucirania no te babcie star-
sze to tak se ucirały tam … tam … ciasto na 
placek czy … [R2:] na serniczek … kiedyś 
w takich garkach nie ucierała ani w niczym 
… tylko musioł być garnek … typowo taki 
jak z gliny … z czegoś … [R1:] tero to kupi 
sobie robota i bzz! … i mo utarte a przedtym 
połke i w ty … (Police Średnie).

robota – ‘praca’: to tamte czasy … sie pa-
liło torfom … torfa … [to jest] błoto robione 
na łonce kopane … i w koziołki ustawiane 
… i tak że to była całe … całe lato czszeba 
było … poczczas najwienkszych goronczek 
właśnie robić torf … i spieszyć sie żeby nie 
zmokło nie tego … no a czensto deszcze pa-
dały … wienc … ludzie na wsi mieli dużo … 
bardzo dużo roboty z tym … samym opałem 
… (Tarnówka).

rodzina – ‘osoby związane pokrewień-
stwem i powinowactwem’: tyko sie piekło 
co tydziń czy co dwa tygodnie n[o] a chle-
ba sie upiekło a dawni duże rodziny były 
to tak piekli … (Borki); to [=torf] czszeba 
było jeszcze … deptać go … żeby to tak go 
… mazie rozrobić … tak … ży to dzisiaj … 
no dzisiaj … dzisiaj to już tych ludzi nie ma 
co … co deptali pierw tom … to błoto zim-
ne … i … ale bardzo cierpieli na rełmatyz 
potem bo to … z głembi ziemi sie … było to 

błocisko bardzo zimne … i potym … […] 
potem brano … brano … formy takie były 
zrobione takie jak dzisiaj jes … duża … jak 
cegła … jes … takie właśnie była forma … 
i … taczkami to błoto urobione które tam 
musiała deptać cała rodzina … tak … prze-
wozili na tóm forme … i rzucali na forme 
ubijał … uklepy… urównywali … i … tom 
… forme potem … z jednej i z drugiej strony 
… dwóch menżczyzn wycióngało i cegiełka 
zostawała … i obok stawiali i znowu drugi 
podjeżdżał taczkom i znowu bach! … ułożyli 
rozłożyli ładnie pienknie już … no i to posta-
ło … (Tarnówka); na łonce [suszył się torf] 
i  czszeba sie było spieszyć […] … jag już 
wyschło tam w tych koziołach to składano 
znowu w wienksze … tak że to było bardzo 
… bardzo pracowite … tak … i nieraz to … 
dobrze było jak sie zdonżyło zwieź do szopy 
… i to ułożyć ładnie … a … było nieszczeń-
ście dla rodziny jag ładnie zrobili … wszyst-
ko zrobili a przyszła powódź i woda zabra-
ła i była tylko kupka … błota … i nie było 
czym palić … to u naz nie raz sie tak zrobiło 
… (Tarnówka); no to dzisiaj sypialnia … no 
… […] no-a pier[w] … no był jedyn pokój 
co … tam sie gnieździła cała rodzina i … to 
zależy … […] bo ludzie nie mieli … nie mie-
li … nig nie miał swojego pokoiku … nig nie 
miał swojego pokoiku tylko był … jeden po-
kój dla całej rodziny … […] wieleużytko… 
wielożytko[wy] … (Tarnówka); w szafach 
było … szafy były czszydżrzwiowe i wtedy 
… tam cała rodzina musiała sie zmieścidź 
i tego … no czy tam … jak jakieś tam kufry 
mieli no to … o ile … jakiś tam kufer … no 
u nas kufra nie było … była szafa i … w sza-
fi e mieliśmy wszysko … (Tarnówka).

rodzynek – ‘suszone winogrono’: kołacz 
to chyba jes lepsze ciasto mi sie kołacz koja-
rzy z ciastym takim weselnym … z dodatka-
mi z rodzynkami nie wim co tam sie doda-
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wało ale w każdym razie nie był to zwykły 
… taki codzinny chleb tylko jakiś ciasto lep-
sze … (Dęby Szlacheckie).

rolka – ‘wałek, na który można coś na-
winąć’: jeżeli dobrze pamientam to maglow-
nica … miała dwa takie … jak gdyby dwie 
okrongłe … bel… rolki … i wkładało sie … 
brzeg pościeli … czy prześciradła … mien-
dzy te rolki … i kreńciło sie … korbkom … 
i z jednej strony sie wkładało … tom pościel 
… a z drugiej strony ona już wychodziła 
przemaglowana gładka … (Grzegorzew).

rondel – ‘rodzaj garnka na długiej rącz-
ce’: ale rondle to sóm co inne … ni? … garneg 
jez inny i rondel … rondel to jes … na … na 
na tym uchwycie … niy? … […] na jednym 
… tag a garnek to ma dwa … ta … dwie 
uszy sóm … no … aha złap za uszy garnka 
… nie? … i garki kiedyź nie były takie zwy-
kłe tylko te były … takie te … miedziane 
takie porzonne duże g… cienżkie garnki … 
(Rysiny).

rosada, rozsada – ‘sadzonki młodych 
roślin’: rozsada taka … albo za… zaszczep-
ka … (Rysiny); rozsada fl anca … (Bogusła-
wice); fl anca … rosada … (Dąbie); rozsada 
… (Dęby Szlacheckie).

rosnońć – porosnońć – urosnońć –
wyrosnońć – 1. ‘stawać się większym, 
rozwijać się, aż osiągnie się dojrzałość’: no 
geńsi skubano … skubano … gyńsi skubano 
gdy porosnom … to dopiero je podskubano 
… (Rzuchów); stary ziemniak który wy-
rós krzak … który był wiosnóm sadzony … 
[to] sadzonka … (Dzierawy); 2. ‘stawać się 
większym’: do dużego naczynia … to znaczy 
nazywano to kopanka … sypano monke … 
zalewano wodom … dodawano sól … potem 
zakwas … zagniatano to i  formowano … 

jak ciasto wyrosło … formowano bochen-
ki chleba … (Bogusławice); rosło … ciasto 
… albo wyrastało … (Dęby Szlacheckie); 
jag my piekliśmy chleb w piecu chlebowym 
na wsi … to nie dodawaliśmy drożdży tak 
jak to sie dzieje dzisiaj bo chyba sie dzisiaj 
drożdże dodaje do ciasta tylko … tak zwa-
ny zaczyn … czyli to był zostawiony … 
zostawiona czeńść … ciasta z poprzednie-
go chleba jakby … nie? … nie piekło sie … 
chlebów … bochenków … z  całego ciasta 
tylko kawałeczek sie zostawiało … i późni 
jak sie zarabiało nowe ciasto … to tyn ka-
wałeczek dodawało sie do … noweygo cia-
sta … i to funkcjonowało tak jak drożdże 
… ciasto rosło … na naturalnym zaczynie 
było takie … bez żadnych dodatków … 
ulepszaczy i spulchniaczy … i cudowaczy 
… (Dęby Szlacheckie); jak widać było że 
ciasto [na chleb] urosło … to sie dzieliło na 
poszczególne bochenki … (Dęby Szlachec-
kie); (Powiercie); 3. ‘o roślinach: występo-
wać’: pierdziołki które rosły … na polu … 
(Rzuchów); gdzie rosnóm kwiaty? … no to 
może bydź ogródek … (Koło); jakie kwiaty 
rosły w ogrodzie? … za moich lat dziecie… 
dziecinnych … dzieciencych … no to były na 
pewno piwonie … u mojej babci … jednej 
drugiej … to były szarotki … to były kon-
walie jakieś przebiśniegi tulipany … to były 
właśnie … paprocie leśne … to były … ogro-
dowe … ogrodowe te … powiedz … powiedz 
… te co na … chryzantemy … róże … ma-
ciejka … co jeszcze? … co jeszcze rosło? … 
żonkile … (Koło); rosnonce na krzakach … 
typu porzeczki agrest … wiśnie … śliwki … 
(Powiercie); gracuje sie … że tak powiem … 
co? … albo sie rencznie wyrywa [chwasty] 
… ale też sie kartofl e obradlało i chyba … 
to redlenie miało za zadanie obsypanie … 
ziemniaków … żeby im sie lepiej rosło i rów-
no stały … ale też … w jakimś stopniu za-
pobiegało … właśnie wyrastaniu … nowego 
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zielska … (Dęby Szlacheckie); szczypkami 
[rozmnaża się kwiaty] albo … urywało sie 
bo kwiat wypuszcza … takie niby … ko-
rzonki nie korzonki no to sie roździela to … 
i sie sadzi do ziemi i rosnom … (Grabów); 
tutej na Brudzyniu przecież widziołeź jak 
tam rosły … całe w ogóle te plantacje tegó … 
no to zrywali te szyszki … i to był tyn chmiel 
… te nasiona … (Police Średnie).

rosołek – pieszcz., ‘wywar z mięsa i wa-
rzyw; samodzielna potrawa lub podstawa 
innych’: [Jakie potrawy można przyrządzić 
z kury?] [R1:] rosołek … [R2:] rosołek … no 
i pieczóne … a nie z kury to pieczóne to nie 
bardzo … rosół … [R3:] a ż czego robimy jag 
nie z kur…? rosół i pieczóne … [R2:] no ale 
z ku… [R1:] no jag już jes kura staro to sie 
robi tylko rosół … i mienso białe … (Felicja-
nów); na obiad to … sie jada rosołek kluski 
… (Adamin).

rosołowy – ‘przeznaczony na rosół’: 
sóm porcje … rosołowe czy czy … na pierś 
… udko … skrzydełka … szyjka … kuper … 
(Koło).

rosół – ‘wywar z  mięsa i  warzyw; sa-
modzielna potrawa lub podstawa innych’: 
czsza iś zabić kurczaka na rosół … (Rysi-
ny); gównie na mieńsie? … no … rosół … 
(Drzewce); ja gotuje rosół z kurczaka … 
czyli najważniejsze tak … woda … woda 
… zimna woda … nastempnie … nastem… 
nastempnie wkładam pokrojonego umytego 
kurczaka … i na wolnym ogniu sobie go go-
tuje … jag już właśnie doj… dojdziemy do 
tego momentu gdzie mamy te burzyny czy 
szumowiny zbieramy to … ja to zbieram 
łyżkom albo jakomś takom łyż… som takie 
specjalne łyżki cedzakowe … i jag już ład-
nie mam tutaj te … bez bez tych burzyn 
ten … tom wode w zasadzie wtedy jeszcze 

… to wtedy dodaje warzywa … czyli … ca-
łom całom włoszczyzne … najważniejsze jes 
żeby było dużo zielonego … czyli … czyli 
załóżmy … ten … seler … przepraszam … 
seler … por … pietruszka … i wtedy też cały 
czas na wolnym ogniu sobie robimy … no 
do momentu jag już no … widzimy że jes 
ugotowane … (Koło); zupe pomidorowom 
i ogórkowom w zasadzie no to jes tak … na 
tej samej bazie co rosół … tak … tyl… tyl-
ko że … załóżmy jak … jak rosół robie ja 
głównie z kurczaka … to tutaj na przykład 
przy zupie pomidorowej czasami robie taki 
wywar na miensie … na miensie wieprzo-
wym … znaczy … do pomidorowej i  do 
ogórkowej na miensie wieprzowym … z tym 
że jag już mam w tym momencie jak mam 
ten wywar no to no to … zrobiony i  taki 
jakby rosół … to do tego dodaje na przy-
kład koncentrat pomidorowy … nastempnie 
ja to nazywam zaklepuje to śmietanom … 
i … i w zasadzie to jes cały przepis na zupe 
pomidorowom … (Koło); tu nie poczszeba 
oglondać czy miensko jes mienkie czy jak tego 
tylko już ten zapach … z tego rosołu właśnie 
nam … mówi że to już jes to dobre na stół … 
(Tarnówka); miensa z kury to może bydóm 

… mogóm być tak … skrzydełka … piersi … 
udka … korpus … który używa sie na ro-
sół … wontroba żołondek … szyjka nóżki … 
(Stary Budzisław); [Jakie potrawy można 
przyrządzić z kury, kurczaka?] ojeny … ro-
sół … pieczony … z rożna … no … chyba 
tyle … (Babiak); [R1:] a wozili jeszcze chyba 
dawali do … [R2:] do weterynarza … [R1:] 
do weterynarza czy jes dobre minso późni 
… i jak … weterynarz sie zgodził to to da-
lej … [R3:] robili … robili te … no … [R2:] 
kiełbachy … szynki … [R1:] znaczy no … to 
co było poczebne tam … albo na rosół albo 
… (Felicjanów); [R1:] no czszea najpierw 
uoskubać [kurę] … [R2:] najpierw czszeba 
jej głowe ściońć … żeby krew odeszła … zaś 
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sparzyć oskubać … i podrobnidź i już jest … 
[R1:] roz… wy… wybebeszyć … [R3:] wy-
mydź i w zależności od tego co ma być … jag 
rosół to … do wody … zago… no jedni go-
tujom wode drudzy wkładajom w zimnom … 
no tego … warzywa … tegó kurczaka a jag 
ma być pieczone no to na tłuszczu czea … 
opic i oprużyć … no … (Felicjanów); [W ja-
kim celu hoduje się kury?] [R1:] żeby byy 
jajka i mienso … [R2:] rosół żeby był dobry 
… (Felicjanów); [Jakie potrawy można 
przyrządzić z kury?] [R1:] rosołek … [R2:] 
rosołek … no i pieczóne … a nie z kury to 
pieczóne to nie bardzo … rosół … [R3:] a ż 
czego robimy jag nie z kur…? rosół i pieczó-
ne … [R2:] no ale z ku… [R1:] no jag już jes 
kura staro to sie robi tylko rosół … i mienso 
białe … (Felicjanów); z kury albo z kurcza-
ka? … no to rosół … można … nie wim … 
pieczone udka … skrzydełka faszerowane 
… (Koło); salsesón robi sie z kałduna … to 
jez ozorek … wontróbka … kawałki miensa 
gotowanego … zależa sie … zalewóm takóm 
… rosołym … (Koło); [Jakie potrawy moż-
na przyrządzić z kury, kurczaka?] różne … 
rosół … pieczony może być … duszony … 
(Koło); no salseson kładom … w żołóndko 
… ozorki uszy … chude miynso … gotuje 
sie … kładzie sie … tak aby … aby … no … 
kładzie siem … do … do tego żołondka … 
i tam … ten … jeszcze rosół żeby sie to wszy-
sko wymiyszało i przyciska siem … żeby sie 
spłaszczył … (Rzuchów); no kury … kury 
sie got… hoduje żeby … na … na dobry ro-
sół … żeby niosły jajka … żeby był pożytek 
z nich … (Rzuchów); jak sie ugotuje … no 
… rosół … zupy sosy … jak kto chce … czy 
pieczone czy … gotowane … (Rzuchów); 
[Na obiad jadano] no zupe … rosół na przy-
kład … czarnine … no i drugie danie było 
mienso ziemniaki … (Barłogi); [A czarninę 
to się robi tak jak rosół z kaczki?] tak … tyl-
ko potym sie przyklepie … tom krwiom z tej 

kaczki … robi sie zaprawe takom i sie to za-
ciongnie … i do smaku sie doprawia octem 
pieprzem a … a do rosołu to już sie octu nie 
daje … (Barłogi); teraz to wymyślunki som 
różne … a przedtem to było … grochówke 
tak samo sie gotowało … teraz czarnine … 
no czarnine sie kaczke zabijało … krew sie 
spuszczało … no i była ta czarnina cała … 
nie? … też sie zaprawiaa woda z… z tym 
… sie lało wode do krwi … monka … roz-
rabiał sie i sie zalewało ten wywar z rosó 
… z tej kaczki co sie ugotował tyn rosół … 
(Rysiny); to czarnina … […] sie wygotuje 
minso … jes to rosół … kładzie sie bardzo 
dużo … warzyw … marchew pietruszke se-
ler pore … jak sie to ugotuje … i jak … krew 
jes to spuszczane z kaczki … troche octu sie 
dolewa … i wode sie wlewa … i te… monki 
… i to sie … tom czarnine zaprawia … i sie 
je wiencej z ziemniakami … kiedyś to były 
… przecierane kluski … przecirane a w tej 
chwili sie mówi … ziemniaczane … a kiedyś 
przycirane … bo … […] tak … przecierane 
te kluski były … (Rysiny); (Dzierawy); (Wi-
towo).

roszczepać → czepać.

roszczszepać → czepać.

roślina – ‘żywy organizm rosnący w zie-
mi, zbudowany najczęściej z korzeni, łody-
gi (pnia lub naci) i liści’: kultywowanie? … 
no to krymrowanie jez inaczy … […] to jes 
… spulchnianie gleby i … i te rozrywanie ta-
kich … czonsteczek tych tych no … roślin … 
nawet … po jakimś tam rzepaku albo coź o! 
… (Lubiny); (Grabów).

rozbierać, rozbirać – ‘dzielić tuszę 
świni na części’: później sie … skrobie … czy 
opala … no później sie wycionga wnynczno-
ści i rozbiera całego świniaka na czeńści … 
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które sóm później do jedzenia … (Babiak); 
rozpoływali [świnię] … dwie połówki były 
… nie? … na pół to przełupali … nie? … 
późni to rozbierali … nie? … (Rysiny); roz-
birajóm [świnię] chiba … jakoś tak te … na 
te czyńści … (Grabów); a mienso [z zabitej 
świni] rozkładane na takich połow… stoły 
prowizoryczne na takich deskach … były 
te stoły … i  to mienso kładziono a potem 
rozbierano tam … osobno słonine osobno 
żeberka osobno nogi … głowe … no i  … 
z tego przerabiano albo kaszanke albo kieł-
base mielono … albo zostawiano mienso do 
spożywania … i dawniej nie były zamrażal-
ki to były miensa gotowane w słoikach … 
przechowywane w słoikach żeby … były do 
spożywania … a dziś to już sóm zamrażalki 
… lodówki to to mienso jes przechowywane 
w innej pozycji … (Stary Budzisław).

rozbieranie, rozbiranie – ‘dziele-
nie zabitej świni na części’: [R1:] jak dzie-
lenie świni? … [R2:] rozbieranie … [R3:] 
porcjowanie … [R2:] rozbieranie … czszeba 
rozebrać półtusze na przykład … (Koło); 
rozbiranie … (Koło); (Babiak); (Stary Bu-
dzisław).

rozbiór – ‘dzielenie zabitej świni na czę-
ści’: no rozbiór … świni … na na poszczegól-
ne tam szynki i tak dalej […] (Koło).

rozbirać → rozbierać.

rozbiranie → rozbieranie.

rozdrapać → drapać.

rozebrać – 1. ‘podzielić zabitą świnię na 
części’: [R1:] rozebrać [świnię] … porcjować 
… [R2:] porcjowa[ć] no … [R1:] na kawałki 
… no brakowało tego słowa … (Felicjanów); 
[R1:] jak dzielenie świni? … [R2:] rozbiera-

nie … [R3:] porcjowanie … [R2:] rozbiera-
nie … czszeba rozebrać półtusze na przykład 
… (Koło); rozebrać … (Koło); 2. ‘o łóżku: 
przygotować do spania lub usłać po spa-
niu’: rozebradź je [=łózko] … rozebrać … 
uścielidź je … do spania … (Tarnówka).

rozgardiasz – ‘nieporządek, bałagan’: 
(Grzegorzew).

rozgrzewać sie – ‘stawać się ciepłym’: 
ano żelazko było tak … na dusze … mam 
takom … mam kominek przy kominku jes 
… dusza … albo na wengiel … dżrzewo jak 
w piecach kiedyś chleb piekli … i to wysuwa-
li te te u… wypalone dżrzewa … i rzucało 
sie do tego żelazka … no i sie tam rozgrze-
wał … to mam nawet to na kominku stoi … 
(Rysiny).

rozkładać – ‘rozprostować coś złożo-
nego’: [Urządzenia do spania] wersalka … 
tapczan … sofa … kozetka … też też moż-
na … mieć narożnik w domu ten narożnik 
rozkładać … no teraz som różne też takie … 
urzondzenia … (Koło).

rozpolać – ‘wzniecać ogień’: [R1:] no 
krzemień … to znaczy … no do krzesania no 
jak sie pociongło no to sie nazywał krzesa-
nie … nie? … jeszcze … kiedyś to sie dawnij 
… kijokami rozpolali tag na sznurek … nie? 
… […] [R2:] w rynke wziół … i wystarczy 
jak suchóm trawe położył i tegó … i rozpalił 
… [R1:] ale to sznurkim pociongali … […] 
[R1:] ale to u nas … my tego to to jo nie … 
my tu … nie pamintóm żeby takie coś … 
(Police Średnie).

rozpuścić – ‘rozprowadzić coś w cie-
czy’: [Ultramaryna] to farba jes … taka … 
kolorowe … to sie dosypywało … żeby było 
bielsze pranie … to jes taki proszek … i to to 
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jest … tako farbka niebiesko … […] ale jak 
w wodzie sie rozpuści to … miała wybielać 
pranie … (Barłogi).

rozsadzać – ‘przenosić sadzonki roślin 
w nowe miejsce’: przez sadzonki [rozmna-
żano kwiaty] … […] rozsadzanie czy wsa-
dzanie kwiatów no … bo to … niektóre jag 
masz takie … w jednym donice tak jak tu 
widzisz ten … no to … urywasz i rozsadzasz 
go … w drugom donićke som różne … (Koło).

rozsada → rosada.

rozzarzyć – ‘rozpalić, rozgrzać’: no że-
lazko dawni to na prond nie było tylko na 
wengiel … kładło sie wengle rozzarzone … 
do żelazka … (Adamin).

rożen – ‘obracający się pręt, na którym 
można upiec mięso nad ogniem; też: pie-
cyk elektryczny z takim prętem wewnątrz’: 
[Jakie potrawy można przyrządzić z kury, 
kurczaka?] ojeny … rosół … pieczony … 
z rożna … no … chyba tyle … (Babiak).

róża – ‘krzew z  kolczastymi łodygami 
o barwnych, pachnących kwiatach’: [Kwia-
ty w ogrodzie] róże lilie tulipany goździki … 
(Babiak); [W ogrodzie rosły] róże … mie-
czyki … fi ołki … astry … (Stary Budzisław); 
jakie kwiaty rosły w ogrodzie? … za moich 
lat dziecie… dziecinnych … dzieciencych 
… no to były na pewno piwonie … u mojej 
babci … jednej drugiej … to były szarotki … 
to były konwalie jakieś przebiśniegi tulipa-
ny … to były właśnie … paprocie leśne … to 
były … ogrodowe … ogrodowe te … powiedz 
… powiedz … te co na … chryzantemy … 
róże … maciejka … co jeszcze? … co jeszcze 
rosło? … żonkile … (Koło); [Kwiaty rosnące 
w ogrodzie] bytki … róże … dzikie … bratki 
… (Grabów).

różny – ‘odmienny, rozmaity, wieloraki’: 
uo monków sóm ale jo … już mónków żytnióm 
jo ino i pszynnóm a tero to ile różnych sóm … 
[…] monka jes … krupczatka … jes pszyn-
no monka poznańska jez i  takich innych 
… mónków jez ale wszyskich nazwów wro-
cławska jez różne … żytnia jez o! … do ra-
zowych to jakieś tyż dodawali jakieś tam … 
tak pszynne uotrymby nawet dodawali kiedyś 
… to właśnie były te cimniejsze chleby takie 
… (Borki); to som takie takie fajerki … one 
majom różne … różne wielkości … (Koło); 
łóżko? … rama … ram… no zależy tyż jakie 
łóżko teraz som różne budowle … ale ja bym 
to nazwaa że to jest rama lub stelaż … na 
to kładzie sie materac … no to jes … to jes 
chyba całość … (Koło); pelasie to som kwiaty 
ogródkowe … pienknie kwitnom od wiosny … 
usadza sie je wiosnom i kwitnom do późnej 
jesieni … […] różne kolory majom … różowe 
białe czerwone … spuszczajonce kwiaty … 
o prostych odygach stojonce … (Stary Budzi-
sław); szatkownica ale te szatkownice były 
… chyba różne … my mieliśmy takom na 
korbke … takom jak maszynke do minsa mnij 
wincej … ale były też takie szatkownice które 
… które … wyglondały jak deska … w którom 
było wmontowane ostrze … i to już był takie 
unowocześnione … dlatego że jak sie główke 
położyło na takie długie ostrze to szybciutko 
ciach ciach ciach ciach … i kapusta leciaa do 
… do … pojimnika … do którego tam potem 
były … do… dodawane różne dodatki … 
i wkładana do beczki … (Dęby Szlacheckie); 
teraz to wymyślunki som różne … a przedtem 
to było … grochówke tak samo sie gotowało 
… teraz czarnine … no czarnine sie kaczke 
zabijało … krew sie spuszczało … no i była 
ta czarnina cała … nie? … też sie zaprawiaa 
woda z… z tym … sie lało wode do krwi … 
monka … rozrabiał sie i sie zalewało ten wy-
war z rosó … z tej kaczki co sie ugotował tyn 
rosół … (Rysiny); [Orze się] [R1:] pługiem 
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… lub skibowcem … [R2:] no … skibowcem 
… plu… pługiem … pługiem jes … dwuski-
bowy czszyskibowy pińcioskibowy … no sóm 
różne … (Dąbrowa).

różowy – ‘mający kolor kwiatu wiśni’: 
[Na rosół] no to … w ugotowanom wode 
… wrzucamy mięso … no spora iloź miensa 
żeby to było … smakiem … solimy … doda-
jemy … wszyskie warzywa … marchew pie-
truszka … marchwi nie za dużo bo beńdzie 
słodki … i różowy … ale pietruszka seler por 
… liść laurowy ziele angielskie … czosnek … 
ze dwa zómbki czosku … no i osoli sie … i sie 
gotuje … (Tarnówka); pelasie to som kwiaty 
ogródkowe … pienknie kwitnom od wiosny 
… usadza sie je wiosnom i kwitnom do późnej 
jesieni … […] różne kolory majom … różowe 
białe czerwone … spuszczajonce kwiaty … 
o prostych odygach stojonce … (Stary Budzi-
sław); astry … pienknie … mamy w ogródku 
… różne kolory … fi olet … czerwony różowe 
białe … ciente … w kształcie chryzantym … 
bardzo pienkny kolor astr … (Stary Budzi-
sław); ameryki różowe … były różowe kar-
tofelki na wirzku … (Goszczędza); [R1:] 
o odmiany [ziemniaków] … [R2:] o współ-
czesne … czy czy … bo już tych co to … tero 
… co my sadzilim to już tero ni ma … nie? 
… [R1:] kiedyś to były … kiedyś … były ura-
ny lenino fl isaki … i co tam jeszcze było? … 
epoka … […] mila … no i co jeszcze takie? 
… bryza … co jeszczy? … [R2:] te różowe 
jak sie nazywały? … to te te … no … białe 
co miały … jak sie nazywały? … [R1:] czekej 
czekej … [R2:] my to przeważnie to sadzilim 
… nie? … [R1:] sadzilim … [R2:] te różowe 
… irga … o! … irga … (Police Średnie).

ruszt – ‘osadzone w ramie żelazne pręty, 
na których w piecu pali się węgiel, drewno 
lub inny materiał’: [R1:] no … no to [w ku-
chence] był … popielnik … były ruszta … 

był blat … na ruszt kładło sie wengiel … były 
fajery … […] [R2:] i kafl e … [R1:] przykry-
wało sie fajeramy … były kafl owe kuchnie 
… […] był piecyk do pieczenia … i w tym 
wynglowym … piecyku sie normalnie piekło 
ciasta minsa … wszystko … [R2:] w wynglo-
wy kuchni … (Grzegorzew); haczykieym … 
i tam prze… przegrzebywano … żeby to… 
żeby sie … żeby powieczsze miało gdzie 
przechodzić żeby ten popiół … przeczszepać 
tam z tych rusztów i … i wtedy sie paliło … 
(Tarnówka).

rwać – zerwać – ‘oddzielać coś od ca-
łości poprzez szarpnięcie’: z tych dżrzew … 
zerwiesz [jabłka] to dopiyro przerobisz i zro-
bisz jabłecznik … (Koło); koryto … a jedze-
nie … to jes … pasza … przeważnie to teraz 
pasze … i wode dowajóm [świniom] … tak 
sie tero … tego … to nie jes to co kiedyś … że 
sie tam zielsko rwało … ziemniaki sie goto-
wało … i to dostały … (Koło); jak sie rwało 
liście to zawsze … mama mówiła moja … 
tylko nie wyrywej serca … bo wisz … żeby te 
boczne liście obrywać … a co rośnie … w bu-
raku … tak … do góry … to jes serce zawsze 
… w środku jes serce … (Goszczędza).

ryba – ‘zwierzę żyjące w wodzie, pokry-
te łuskami, oddychające skrzelami’: i  to 
właśnie dzisiaj … som te wielkie … na łon-
kach takie wielkie wielkie … rozlewiska … 
no dzisiaj zarośniente już sóm po tylu latach 
… ale przedtym to ś… tylko lśniły sie lustra 
wody wielkie … bo tam była właśnie wyg… 
wybrana … torf … i była dziura … a ile ryb 
a ile … tych kaczek … geyńsi łabeńdzi tego 
wszyskiego … miało co … być … życie … 
miało tam życie wszystko … (Tarnówka).

rzecz – ‘sztuka odzieży’: brudne rzeczy … 
(Adamin); brudne rzeczy do prania som … 
(Barłogi).
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(rzeźbić) – wyrzeźbić – ‘tworzyć 
wzory, dłubiąc w  drewnie’: kołyszka na 
biegunach była … z desek … boki tak … 
były z desek … tyłeczki były wyrzeźbione … 
i bieguny były … […] półokrongłe … (Grze-
gorzew).

rzodkiewka – ‘warzywo o białej bul-
wie pokrytej czerwoną skórką, o ostrym 
smaku’: marchew … na grzondkach zasie-
wano … marchew pietruszke … buraczki … 
rzodkiewke sałate … ziemniaki … (Dąbie); 
no przede wszystkim [uprawiano] … ziem-
niaki kapuste … ogórki bo to było na zime 
konieczne … wszyscy mieli … no i na pewno 
… te te … marchew pietruszke … o! groch 
jeszcze był … wszystkie odmiany … pamin-
tam że był … i fasola i groch zielony … i taki 
ten gruby bób czy jak sie tam to nazywa … 
dynie … natomias nie było na pewno tych 
… takich jak dzisiaj tam tych kabaczków 
wszyskich … rzodkiewki też nie pamientam 
żeby u nas była … nawet chyba nie wim czy 
sałaty … sioliśmy … raczej takie … z daw-
nych czasów … tradycyjne … (Dęby Szla-
checkie).

rzucać – wyrzucać – ‘wprawiając 
coś ręką w  ruch, spowodować, że przez 
chwilę znajduje się to w powietrzu’: robio-
no żur tak że … no taki gliniany dzbanek 
… w tym glinianym dzbanku rzucało sie … 
wsypywało sie na… na takom ciepłom wode 
… niegoroncom nietego … tylko taka letnia 
woda … sypało sie monke żytniom troszeczke 
pszennej … no i tak to było … kisło … wyro-
biło sie … oczywiście czszea było roszczepać 
koziołkiem i … i żeby to … dwa czy czszy 
dni postało … i wtedy był … wtedy był żur 
właśnie do … do tego żeby potem gotować 
go … czy na zalewajke czy na żur … to żu-
rek … no to już to właśnie … był żurek swój 
… nie kupowałam go nigdy jak teraz sie 

kupuje … (Tarnówka); to [=torf] czszeba 
było jeszcze … deptać go … żeby to tak go … 
mazie rozrobić … tak … ży to dzisiaj … no 
dzisiaj … dzisiaj to już tych ludzi nie ma co 
… co deptali pierw tom … to błoto zimne … 
i … ale bardzo cierpieli na rełmatyz potem 
bo to … z głembi ziemi sie … było to błoci-
sko bardzo zimne … i potym … […] potem 
brano … brano … formy takie były zrobione 
takie jak dzisiaj jes … duża … jak cegła … 
jes … takie właśnie była forma … i … tacz-
kami to błoto urobione które tam musiała 
deptać cała rodzina … tak … przewozili na 
tóm forme … i rzucali na forme ubijał … 
uklepy… urównywali … i … tom … forme 
potem … z jednej i z drugiej strony … dwóch 
menżczyzn wycióngało i cegiełka zostawała 
… i obok stawiali i znowu drugi podjeżdżał 
taczkom i znowu bach! … ułożyli rozłoży-
li ładnie pienknie już … no i to postało … 
(Tarnówka); no zupa jagodowa … no czym 
sie tego? … tak samo jagody … sie rzucało 
do wody … osłodziło sie troche … lekko sie 
osłodziło … i sie też zaprawiało … ale nigdy 
nie śmietanom … tylko mleko i … i monka … 
i tym sie … i to sie jadło z kluskami takimi 
… no makaronem pozywajonc … kiedyś to 
… kluski były wszyskie … teraz jez maka-
ron … zupa… wszyskie te jarzynowe zu… 
zupy czy tam owocowe … to sie wszysko za-
prawiało mlekim … i monkom … no bo … 
poza tym … tym no czym można było? … o! 
jedynie zasmażke sie robiło do kapuśniaku 
… o! … no to wtedy tłusz … i sie zasmażało 
… monke … (Rysiny); [Co to jest gnojow-
nik?] [R1:] taki s-ilos gdzie sie … [R2:] zbiór 
obornika … [R1:] zbiornik w którym … no 
… pływo takie … zrobiony z betonu jes … 
[R2:] wyrzuco sie gnój na … (Dąbrowa); 
zakładano płachte i w niej było ziar… były 
te ziarna zboża … które rencznie wyrzucano 
na pole … (Nowe Budki); no kompoz no to 
… wyrzucosz coś na przykład i to jes […] … 
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w jedno miejsce i to wszysko gnije po prostu 
… (Police Średnie).

rzucać sie – ‘chcieć coś kupić, zdobyć’: 
pierzyna była z … puchu … geńsiego kacze-
go … y to właśnie … było … nie było … nik 
tam nie rzucał sie na kołdry … jak są dzisiaj 
… (Tarnówka).

rzucić – wyrzucić – ‘wprawiając coś 
ręką w ruch, spowodować, że przez chwilę 
znalazło się to w powietrzu’: danie obiado-
we? … […] no no … dajmy na to … jag jak 
… przedtym przeważnie gotowali grochów-
ke … to … kiedyś sie rzuciło kawałek tam … 
jakiegoś tam minsa … czy przeważnie jakieś 
kostke … ziemniaki … warzywa … wrzuca-
ło sie do tego … wywaru … z tego ro… bo 
to wywar taki sie zrobił … kiedyź nie było 
tych przypraw … tylko sie soliło pieprzy-
ło … i na to sie … ten … tom kasze czy ten 
groch … no i ziemniaki … (Rysiny); no to 
najpierw czszeba … podorywke zrobić … 
na polu … i tóm ziemie … spulchnioną … 
na … jak … szykuje sie tom mogiełe takom 

na … sie mówi na półtora dwa metry sze-
rokości … no zależy jakom tego no ale … tag 
mniej wiencej dwa metry czszeba uszykować 
tego … szerokości tego … […] kopca … że to 
podłoże czszeba tu wzionś i wyrzucić … wy-
rzucić żeby jóm troche w tom … […] potem 
jak te … ziemniaki sie przywoziło z pola to 
tag ukośnie wjeżdżali i … zsypywały sie ład-
nie … na mogiełe … i potym poocsybywa-
ne były … ziemniaki i … tom … gablami … 
i wtedy prostom słomom czy … czy targanom 
słomom to tak było ładnie czszeba … uło-
żyć … grabiami układało sie … i na krzyża 
sie układało … raz wzdłuż … tego … tego 
zgarnieńcia … tej słomy … a … i … a innym 
…. drugim razem na … tag układać … i … 
i wtedy ziemióm … tóm co sie wywaliło … 
z tego podłoża … […] wtedy sie przykrywa-
ło … […] kopiec powstał i potem już jag na 
zime to czszeba było jeszcze raz je okrywać 
… […] tymi łeńcinami … a nieraz jak tegó 
… no czy obornikiem jak kto miał no to … 
wiencej … no to obornikim bo … zimy były 
nie takie przecież … jak dzisiaj som … bo to 
były mrozy … (Tarnówka).
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sać, ssać – wyssać – 1. ‘pić mleko 
z piersi matki’: jak krowa sie ocieliła i była 
siara to … sie dawało … ci… cielakowi żeby 
wypił … albo sie … wyssał to z matki z kro-
wy … tom siare … a jeżeli było za dużo no 
to … no to sie tam dawało zwierzentom … 
czy jak były … wiesz … kotki czy pieski … 
(Drzewce); odsadzić … żeby nie … [pro-
sięta] nie ssały już mleko bo ju[ż] sóm wink-
sze … (Rzuchów); 2. ‘rozpuszczać śliną 
coś trzymanego w ustach’: mojda … […] 
to było … materiał … w … cukier sypałaź 
w materiał zawionzane było i kładłaś do 
buzi i jak ssoł [dzieciak] … bo słodkie było 
i spokojny był … no … to mojde to nazywali 
… (Grzegorzew); myśle że smoczek [dawa-
no dziecku] ale też … tak też mi sie kojarzy 
właśnie jak dawniej ktoś mi mówił … że 
dawało sie … coś słodkiego krukier [cukier] 
zawinienty w jakomś takom szmatke … takom 
oczywiście czystom … i dziecko to ssało … 
tak … właśnie jak nie było jeszcze smoczka 
no bo też smoczki no to … gu… som gumowe 
czy teraz s-ilikonowe … (Koło); jak tego to 
brali znowu cukier kładli w kawałek szmat-
ki … w gaze … no i … dziecko … zwiliżyli 
wodóm … no i tak sało ciumlało … i ciumla-
ło … taki o ciumla … (Tarnówka).

sad – ‘wyznaczony teren, na którym ro-
sną krzewy i drzewa owocowe’: [R1:] bo 
nichtórzy mówili kopiec nichtórzy mogiła 
… no … my tutej na przykład … wszy[scy] 
mielim kopice … a u naszych dziewuchów 

tam nig nie wiedzioł co to jes kopiec … tam 
mieli wszyscy mogiły … [R2:] no to my tyż 
tag mówilim … no mogiła kopiec … nie? … 
kopiec … no to czyli … dołek wykopany … 
w zimi i … tam kartofl e sie sypało … przy-
kryło sie słomóm późnij zimióm i … a  jag 
na mrozy szły to nagrabilim liści i liściami 
przykrylim żeby nie zmar-z … [R1:] i jesz-
cze za liście czszeba było odrobiać … […] 
[R2:] jak chodzilim to z workim przeskoczy-
lim przez … przez … no … ty kanałeg i tak 
po… żeby nie widzioł to tak po trochu po-
grabilim … i … no bo nie było czym przy-
kryć … nie? … […] [R1:] to już by było za 
mało zeby wymborek kłaś … to wisz co? … 
takie mielim prześcieradło takie duże i na-
pakowalim takóm … tak złapoł za cztery 
narożniki to od razu weszło dużo na plechy 
i przez sad … (Police Średnie).

sadza – ‘czarny pył powstający podczas 
spalania węgla’: (Dzierawy); (Grzegorzew); 
(Koło); (Tarnówka).

sagan – ‘duży garnek’: jak duży to sagan 
jag mniejszy to garnek … (Barłogi); (Grze-
gorzew).

salceson, salseson, salsesón – 
‘produkt wędliniarski otrzymywany z po-
drobów’: a salsesón to robi sie w inny spo-
sób … kroi sie se… gotuje sie … do garka sie 
kładzie … serca ozory świńskie sie kładzie 
… uszy sie kładzie … wszyskie oczyszczone 

S
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… tak … i … kładzie sie … można włożyć 
… głowe świniaka … powydłubuje sie oczy 
wszysko sie ładnie powyczyszcza … poobie-
ra sie to mionsko … nie kroi sie na tak drob-
niusieńko na grubsze te kroi sie … przypra-
wia sie pieprzem majerankom wymiesza sie 
… i nabija sie albo w długie fl aki … albo sie 
nabija w taki … właśnie ten tobół co nazy-
wana jes żołondek … tak … w ten żołondek 
… i wtedy … go sie zaszyje … no i kładzie 
sie do wody go sie gotuje … po ugotowaniu 
ciepły wyjmuje sie … pozostawia sie do wy-
studnieńcia … a potem … go go sie kroi … 
jest z takóm galaretóm bo to mienso wypuści 
takóm galarete w środku … i to właśnie tak 
jes wychodzi salseson … (Stary Budzisław); 
o! kaszanke sie robi w inny sposób … ka-
szanka to wontroba … sie kładzie to lekkie 
… to znaczy te płuca … no i wtedy … ka-
wałki miensa … czy nawed o! jak sie nie robi 
salsesonu to ta głowa idzie na … i wszysko 
sie gotuje … (Stary Budzisław); salceson 
… robi sie z uszu … ze łba świńskiego … 
i z żelatyny … (Babiak); [Co należy zro-
bić z wnętrznościami wyjętymi ze świni?] 
[R1:] ugotować i robić … prze… kaszanki 
… [R2:] ź cienkich jelitów robili kiełbase 
a z grubszych robili kaszanki … no … [R1:] 
z kałduna robili salsesón … (Felicjanów); 
[Jak robi się salceson?] [R1:] o! … z ryja 
świnioka … i ze serca … tyż czszeba goto-
wać … [R2:] z głowy … nie ryja … [R3:] no 
ryj mo … świnia mo ryj … no … czea tyż 
ugotowadź i … obrać … [R1:] no … [R3:] 
a t… to sie mieli? … nie? … [R1:] nie … kroi 
sie … i skórki ze … jak sie uob… uod słóniny 
uod-rzyno te skórki no to sie kładzie w salse-
són czyńś troszke … (Felicjanów); [R1:] sal-
ceson robi sie z miensa gotowanego … i na-
bija sie w … kałdun? … dobrze mówie? … 
tak … i w grube … [R2:] grube jelita można 
też? … [R1:] można … no zależy jak kto tam 
… robi … i przyciska sie później … czymś 

cienżkim żeby … [R3:] wystygło … [R1:] 
żeby zastygło tak … (Koło); salsesón robi sie 
z kałduna … to jez ozorek … wontróbka … 
kawałki miensa gotowanego … zależa sie … 
zalewóm takóm … rosołym … (Koło); no sal-
seson kładom … w żołóndko … ozorki uszy 
… chude miynso … gotuje sie … kładzie sie 
… tak aby … aby … no … kładzie siem … 
do … do tego żołondka … i tam … ten … 
jeszcze rosół żeby sie to wszysko wymiysza-
ło i przyciska siem … żeby sie spłaszczył … 
(Rzuchów).

salseson → salceson.

salsesón → salseson.

salon – ‘duży pokój w mieszkaniu prze-
znaczony do przebywania w ciągu dnia lub 
przyjmowania gości’: i w pokoju i w kuch-
ni kojarzom mi sie przede wszystkim jakieś 
krede… znaczy … w kuchni … w kuchni 
kredens na pewno był … stół krzesła … ja-
kieś ławy też były … w jakiś salonach to też 
jakieś tam sekretarzyki toaletki no też też … 
też … w salonie zawsze stół … jakiś … jakieś 
takie no stoliki … do kawy czy do herbaty 
… (Koło).

sałata – ‘warzywo o liściach zebranych 
w luźne główki’: marchew … na grzondkach 
zasiewano … marchew pietruszke … bu-
raczki … rzodkiewke sałate … ziemniaki … 
(Dąbie); no przede wszystkim [uprawiano] 
… ziemniaki kapuste … ogórki bo to było 
na zime konieczne … wszyscy mieli … no 
i na pewno … te te … marchew pietruszke 
… o! groch jeszcze był … wszystkie odmiany 
… pamintam że był … i fasola i groch zie-
lony … i taki ten gruby bób czy jak sie tam 
to nazywa … dynie … natomias nie było na 
pewno tych … takich jak dzisiaj tam tych 
kabaczków wszyskich … rzodkiewki też nie 
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pamientam żeby u nas była … nawet chyba 
nie wim czy sałaty … sioliśmy … raczej ta-
kie … z dawnych czasów … tradycyjne … 
(Dęby Szlacheckie); [Uprawiano] wszyskie 
warzywa fasole … różne zimniaki … różne 
kapusty sie sadziło siało sie … to były takie 
no warzywa wszyskie pietruszka markew 
sałata … różne takie przyprawy co po-
czszebne i to to były … na na takim rzónd-
ku sie … sadzi … (Borki); o! najczeńściej to 
[…] warzywa wiadomo … tak … ta… co ja 
robie … cebula koper … sałata … buraczki 
… marchew pietrucha … seler por … (Poli-
ce Średnie).

sandał  – ‘rodzaj obuwia letniego 
o wierzchu z pasków’: [Obuwie] zimowe 
letnie … sandały … sportowe … robocze … 
(Bogusławice); [Rodzaje obuwia] póbuty 
… sandały klapki … tenisówki … gumiaki 
… (Powiercie).

sandałek – ‘rodzaj obuwia letniego 
o wierzchu z pasków’: [Obuwie] zimowe … 
i letnie … sandałki … kozaki … półbuty … 
[…] pepegi … (Dąbie).

scerować → cerować.

schłodzić sie – ‘obniżyć swoją tempe-
raturę’: no jak kiedyś to sie zbirało [śmieta-
nę] … wazówkóm do … jak sie mleko ustało 
… schłodziło … to sie zbirało wazówkóm … 
(Drzewce); żeby mieć śmietane mleko czsze-
ba schło… dobrze schłodzić … (Drzewce).

sekretarzyk – ‘biurko z  nadstawką 
z szufl adkami’: i w pokoju i w kuchni koja-
rzom mi sie przede wszystkim jakieś krede… 
znaczy … w kuchni … w kuchni kredens na 
pewno był … stół krzesła … jakieś ławy też 
były … w jakiś salonach to też jakieś tam se-
kretarzyki toaletki no też też … też … w sa-

lonie zawsze stół … jakiś … jakieś takie no 
stoliki … do kawy czy do herbaty … (Koło).

seler – ‘warzywo o białym, bulwiastym, 
jadalnym korzeniu’: ja gotuje rosół z kur-
czaka … czyli najważniejsze tak … woda 
… woda … zimna woda … nastempnie … 
nastem… nastempnie wkładam pokrojone-
go umytego kurczaka … i na wolnym ogniu 
sobie go gotuje … jag już właśnie doj… doj-
dziemy do tego momentu gdzie mamy te bu-
rzyny czy szumowiny zbieramy to … ja to 
zbieram łyżkom albo jakomś takom łyż… som 
takie specjalne łyżki cedzakowe … i jag już 
ładnie mam tutaj te … bez bez tych burzyn 
ten … tom wode w zasadzie wtedy jeszcze 
… to wtedy dodaje warzywa … czyli … ca-
łom całom włoszczyzne … najważniejsze jes 
żeby było dużo zielonego … czyli … czyli 
załóżmy … ten … seler … przepraszam … 
seler … por … pietruszka … i wtedy też cały 
czas na wolnym ogniu sobie robimy … no 
do momentu jag już no … widzimy że jes 
ugotowane … (Koło); [Na rosół] no to … 
w ugotowanom wode … wrzucamy mięso 
… no spora iloź miensa żeby to było … sma-
kiem … solimy … dodajemy … wszyskie wa-
rzywa … marchew pietruszka … marchwi 
nie za dużo bo beńdzie słodki … i różowy 
… ale pietruszka seler por … liść laurowy 
ziele angielskie … czosnek … ze dwa zómb-
ki czosku … no i osoli sie … i sie gotuje … 
(Tarnówka); [Warzywa przechowywane na 
zimę] pietruszka marchew … seler … zim-
niaki … kapusta … (Powiercie); no właści-
wie warzywa to wszystkie [przechowywano 
przez zimę] … owoce może nie wszystkie … 
chociaż też teraz można w słoiki truskawki 
które som sezonowe na przykład ale warzy-
wa … wszyskie korzeniowe czyli pietruszke 
marchew … seler … por … chociaż por jez 
mniej odporny nie wim czy ci tam do koń-
ca … w tych warunkach wiejskich by prze-
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czszymał … kapuste … ziemniaki … no 
te podstawowe … no i te właśnie kiszonki 
wszyskie … (Dęby Szlacheckie); no jakie 
warzywa możno przechować [na zimę]? … 
wszyskie … marchew … pietruszke seler … 
i pore … i buraczki … i ziemniaki … to ta-
kie warzywa … (Borki); to czarnina … […] 
sie wygotuje minso … jes to rosół … kładzie 
sie bardzo dużo … warzyw … marchew pie-
truszke seler pore … jak sie to ugotuje … 
i jak … krew jes to spuszczane z kaczki … 
troche octu sie dolewa … i wode sie wlewa 
… i te… monki … i to sie … tom czarnine za-
prawia … i sie je wiencej z ziemniakami … 
kiedyś to były … przecierane kluski … prze-
cirane a w tej chwili sie mówi … ziemnia-
czane … a kiedyś przycirane … bo … […] 
tak … przecierane te kluski były … (Rysi-
ny); o! najczeńściej to […] warzywa wiado-
mo … tak … ta… co ja robie … cebula koper 
… sałata … buraczki … marchew pietrucha 
… seler por … (Police Średnie); ��38.

selera – ‘warzywo o białym, bulwiastym, 
jadalnym korzeniu’: kapusta sie wsodzo … 
wsodzoż i kwiaty … fl ancujeż różne i … no 
różnie takie … różne to są … a siejesz sele-
re … fl ancujesz przeci pore fl ancujeż i siejeż 
różne … rzeczy i późni sie przefl ancowuje … 
nie? … (Borki); [Najczęściej uprawiane wa-
rzywa] [R1:] marchew pietruszka selera pora 
… [R2:] pomidor ogórek … (Koło); ��38.

ser – ‘produkt spożywczy otrzymywany 
z mleka, który można kroić’: [R1:] na na-
szym terenie to nie byo … my mieszkamy tu 
w środkowej … Polsce … to nie ma … owiec 
… żeby owcze … kóz … [R2:] czasym ktoś … 
czasem ktoś z koziego mleka tyż zrobił … ser 
… [R1:] ale przeważnie było z krów … […] 
[R2:] ale tam … Sz[…]owa co miała kozy to 
robiła ze swojego mleka … [R1:] no tag ro-
bili … ale to tam wiesz … mało kto … [R2:] 

mówiła że dobre było … (Witowo); no ser 
… no no no… inaczej mówi… można mó-
wić twaróg … (Witowo); [R1:] żeby zrobił 
sie ser to w tym samym garnku w którym sie 
ogrzewa … tak podgrzewa do tego stopnia 
żeby nie za mocno boby sie zrobiło … kasz-
ka … kaszkowate … a… w tym naczyniu 
w którym sie … [R2:] no późni ażeby ser … 
że było to … to nawet w si… na jakimś si-
teczku [odlewano serwatkę] czy na czym … 
[R1:] a późni to sie … późnij to duszlak … 
przeważnie … [R2:] no … czy na durszlaku 
… czy… [R1:] durszlak nazywali najwiency 
… bo to nie sitko tylko dusz… na duszlak 
sie wylewa … [R2:] ale różnie ludzie robili 
i w sitku teyż … (Witowo); [R1:] od ogrza-
nia … od mleka [zależał smak sera] … [R2:] 
jak było dobrze ogrzany to sie dobrze zrobił 
ser … [R1:] nie zawsze sie udoł … [R2:] nie 
był taki kaszkowaty … tylko był dobry ser … 
(Witowo); domowy wyrób sera to było tak 
samo mleko postawiało sie kwa… żeby sie 
skwasiło dzień dwa skwasiło sie … późni sie 
na małym ogniu postawiło garnek … i od 
czasu do czasu sie mieszało żeby to … z tego 
mleka tak zaczęła wypływać ta[k] jakby 
woda ale to nie była woda tyko serwatka … 
i tyn ser wtedy już było widaż że tyn … ser 
już go … wtedy sie wykładało pomału … na 
… na jakieź naczynie … które tam była po-
łożona albo ściereczka albo jakieś siteczko … 
i to ładnie op… obsionczyło to … to ten tom 
ten ser … no i wtedy wyszła jakaś kulka czy 
podłużne zależy w jakim pomie… było wło-
żone … czy w jakimś podłużnym sitku czy 
w jakimś podłużnym tam naczyniu … i wte-
dy był ser można było kroić plastry sobie na 
chleb posolidź i … i to właśnie taki był od… 
tak … a serwatke no dawniej to używano do 
wypicia … gotowano polewke ze serwatki 
a … w dzisiejszych czasach sie tego nie robi 
… (Stary Budzisław); od oprzóntania krów 
[zależał smak sera] … jak tyż krowa dostała 
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dobrom zielonke czy zimniaki czy marchew 
czy … czy buraczki nawet czy liście kapu-
sty czy … kończyne żarła na… na trawa 
taka kończyna zielona … to naprawde było 
smaczne czy dobre siano wysuszone … a jak 
też takie jakieś z… zgniłe jakieś zielone tam 
trawsko miała czy jakieś … zniszczone łen-
ty od ziemniaków wysuszone … nie miała 
takiego przyzwoitego jedzynia to potem tyn 
smak mleka też był taki nie…prawidłowy 
no i tyn smak sera tyż taki potem wychodził 
… (Stary Budzisław); na śniadanie sie [je] 
… kiedyś czy teraz? … kiedyś to sie zupy … 
zupe … to tam żurek … albo zalewajke … 
albo polewke … bo na podobiadek … no to 
wiyncy te kanapki sie … z masłem czy z se-
rem czy z dżemem sie jadło … ni? … (Rysi-
ny); z mleka sie robi ser … tylko że to czeba 
… odpowiednio podgrzewać żeby sie … zro-
bił ser z tego … czszeba pod… odpowied-
nio podgrzać … (Drzewce); z owczego sóm 
sery … (Drzewce); mleko już na ser … no 
mleko … zsiadłe … (Drzewce); podgrzać je 
[=zsiadłe mleko] … tylko nie zagotować … 
podgrzadź je żeby … żeby sie … no … żeby 
zrobić ser … czszeba zsiadłe mleko podgrzać 
… a nastempnie wystudzić … (Drzewce); 
smaka [sera] … na … jak … zależy jak … 
mleko jest … bardzo skwaszone beńdzie … 
ser … kwaskowy … a ze słodkiego mleka … 
też sie robi sery … i beńdzie ser … słoczszy 
… smaczniejszy jes taki … łagodniejszy … 
no … mniej … mniej kwaśny … (Drzewce); 
ser smażony to … no czsza było go … po 
prostu … zesmażyć … (Drzewce).

serce – 1. ‘mięsień, który odpowiada za 
krążenie krwi w ciele’: serce [świni] co tam 
było no to to wszysko do wybor… do wyro-
bów sie brało … nie? … wontroba czy żołon-
dek … nie? … to to do wyrobów sie brało 
… tam po czeńści … (Rysiny); świnie naj-
pierw uderzano … siekierom czy jakimś du-

żym młotem w głowe … a potem żgano jom 
w okolicy serca i wypuszczano krew … no 
i … i wtedy … ta świnia już jag jom uderzo-
no w głowe to ona sie przewracała i wtedy 
… menżczyzna … zakuwał tym nożem … 
albo gospodarz własny jak zabijał albo rzeż-
nik jak był … (Stary Budzisław); a salsesón 
to robi sie w inny sposób … kroi sie se… go-
tuje sie … do garka sie kładzie … serca ozo-
ry świńskie sie kładzie … uszy sie kładzie … 
wszyskie oczyszczone … tak … i … kładzie 
sie … można włożyć … głowe świniaka … 
(Stary Budzisław); [Jak robi się salceson?] 
[R1:] o! … z ryja świnioka … i ze serca … 
tyż czszeba gotować … [R2:] z głowy … nie 
ryja … [R3:] no ryj mo … świnia mo ryj … 
no … czea tyż ugotowadź i … obrać … [R1:] 
no … [R3:] a  t… to sie mieli? … nie? … 
[R1:] nie … kroi sie … i skórki ze … jak sie 
uob… uod słóniny uod-rzyno te skórki no to 
sie kładzie w salsesón czyńś troszke … (Feli-
cjanów); kaszanke robi sie z miensa … zna-
czy z podrobów … tak? … gotowanych … 
czyli mogom być płuca skóry … serce … pod-
gardle … i kasza … przyprawa … i krew … 
i nabija sie we fl ak … (Koło); 2. ‘w kształcie 
serca’: [Żeby ser miał określony kształt] no 
czszeba … uszyć … z materiału … najlepiej 
lnianego … w kształcie … w kształcie serca 
taki woreczek … (Drzewce); 3. ‘środkowe, 
najmłodsze liście buraka’: jak sie rwało 
liście to zawsze … mama mówiła moja … 
tylko nie wyrywej serca … bo wisz … żeby 
te boczne liście obrywać … a co rośnie … 
w buraku … tak … do góry … to jes serce za-
wsze … w środku jes serce … (Goszczędza).

serek – pieszcz., ‘produkt spożywczy 
otrzymywany z mleka, który można kroić’: 
na kolacje … no co jadano? … wendline? … 
a teraz? … teraz na kolacje najlepij zjeś coś 
letkiego … jakiś … jakieś jabłuszko … jakiś 
serek … jakiź jogurcik … (Grzegorzew).



SIADAĆ

257

serniczek – ‘ciasto z masy twarogowej’: 
[R1:] kamionka no to taka była… [R2:] taki 
garnek … […] kamiónkowe garki to były 
takie do ucierania … […] no … takie były 
jak z gliny … jak z czegoś … to były takie 
tego … [R1:] kamiónka … garnek taki po 
prostu … do ucirania no te babcie starsze to 
tak se ucirały tam … tam … ciasto na placek 
czy … [R2:] na serniczek … kiedyś w takich 
garkach nie ucierała ani w niczym … tylko 
musioł być garnek … typowo taki jak z gliny 
… z czegoś … [R1:] tero to kupi sobie robota 
i bzz! … i mo utarte a przedtym połke i w ty 
… (Police Średnie).

serwantka – ‘niewielka szafk a oszklo-
na z trzech stron’: serwantka … takie były 
… kredynsy kiedyś w  ścianach … córka 
… normalnie w ścianach … i tam były za 
szkłym wszysko i tam … kładzione było … 
a … w sumie jak takie schowanko było … 
no ta-ak my tam nazywamy schowanko … 
a kiedyś to była tako … [Komory nie były?] 
komory nieko… komórki … o! … komory 
takie … takie pozwane … (Grzegorzew).

serwatka, syrwatka – ‘ciecz ściekają-
ca przy robieniu sera’: serwatka … (Drzew-
ce); syrwatka … (Witowo).

serwetka – ‘niewielki kawałek tkaniny 
zdobiący stół lub meble’: no na łóżku … 
kładły sie kapy … czy tam kołdry … po-
duszki wyszywane rozmaite tam były … a to 
lalka była na środku była ustawiono … no 
kiedyś tak było … serwetki jakieź ładne bo 
jak były tam cimne te … te te … kapy … nie 
… kapy nie nazywali ino … [R2:] pokrycia 
… [R1:] pokrycia … o… okrycia pokrycia 
… (Grzegorzew); domowy wyrób sera to 
było tak samo mleko postawiało sie kwa… 
żeby sie skwasiło dzień dwa skwasiło sie … 
późni sie na małym ogniu postawiło garnek 

… i od czasu do czasu sie mieszało żeby to 
… z tego mleka tak zaczęła wypływać ta[k] 
jakby woda ale to nie była woda tyko ser-
watka … i tyn ser wtedy już było widaż że 
tyn … ser już go … wtedy sie wykładało po-
mału … (Stary Budzisław).

serwis – ‘komplet naczyń, zastawa sto-
łowa’: na wszystkie naczynia? … […] no to 
serwiz obiadowy … serwis podwieczorkowy 
… bo jeszcze jes przed obiadym … po obie-
dzie a przed kolacjóm jeszcze podwieczoreg 
jes … no to takie serwisy talerze som szklan-
ki do picia … takie … napoju czy herbaty … 
stołowizna to som tam łyżki widelce takie uo 
… to jes wszystko do jedzynia … (Barłogi).

sezonowy – ‘nieistniejący cały rok, lecz 
tylko przez jakąś jego część’: no właściwie 
warzywa to wszystkie [przechowywano 
przez zimę] … owoce może nie wszystkie … 
chociaż też teraz można w słoiki truskawki 
które som sezonowe na przykład ale warzy-
wa … wszyskie korzeniowe czyli pietruszke 
marchew … seler … por … chociaż por jez 
mniej odporny nie wim czy ci tam do koń-
ca … w tych warunkach wiejskich by prze-
czszymał … kapuste … ziemniaki … no 
te podstawowe … no i te właśnie kiszonki 
wszyskie … (Dęby Szlacheckie).

siadać – 1. ‘przybierać pozycję siedzą-
cą’: [R1:] stołeczek taki … […] cztery nogi 
… [R2:] deseczka … [R1:] deseczka i cztery 
nogi do tegó … [R2:] i sie siadało pod kro-
wóm … (Witowo); [R1:] to jes … kuchnia od 
tego [=gotowania i jedzenia posiłków] … 
skoro wincy jez osób to idzie sie do pokoju 
… [R2:] do pokoju … [R1:] no … a jak som 
dwie czszy osoby to sie siado w kuchni … jag 
jez miejsce … (Grzegorzew); 2. ‘o ptakach: 
spocząć na jajkach aż do lęgu potomstwa’: 
[Kura] to siedzi na gnieździe bez przerwy 
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… i nie chce zejś … i sie człowiek czuje że 
ona chce … jaja sobie znosić … i potem na 
nich siada … (Grabów); n-ona [=kura] to 
… jak to pozywajonc … kwocze czy siada 
… chce usiońś na jajkach … nie? … aha … 
kura tam kwacze inaczej bo takie … pozy-
wanie … (Rysiny); przeważnie takie kury co 
poza kurnikim niosom … gdzieś tam sobie 
upaczszom to późni na… niosom i siadajom 
… nie? … na nich … i wylengajom sie kur-
czenta … pisklenta … (Rysiny); w kurniku 
sóm … grzendy … które kury siadajom … 
(Rzuchów).

siadły – ‘o mleku: sfermentowane, kwa-
śne, gęste’: no no kwaśnieje mleko … […] 
robi sie … siadłe mówili … kwaśne czy … 
czy siadłe mleko … (Witowo).

siara – ‘gęsty, żółtawy płyn wydzielany 
przez gruczoły mleczne samic w końco-
wym okresie ciąży i krótko po porodzie’: 
siara … siarka … siara … (Drzewce); jak 
krowa sie ocieliła i była siara to … sie da-
wało … ci… cielakowi żeby wypił … albo 
sie … wyssał to z matki z krowy … tom siare 
… a jeżeli było za dużo no to … no to sie 
tam dawało zwierzentom … czy jak były … 
wiesz … kotki czy pieski … (Drzewce); siary 
to wylewali … to nie brali do użytku tak … 
[…] tam dla psa … psu wylewali niktórzy 
… […] świnióm jak ktoś [miał] … (Wito-
wo); [Siara to] takie gyńściejsze i żółciejsze 
jak mleko … (Witowo).

siarka – ‘gęsty, żółtawy płyn wydzielany 
przez gruczoły mleczne samic w końco-
wym okresie ciąży i krótko po porodzie’: 
siara … siarka … siara … (Drzewce).

siedlisko – ‘specjalnie przygotowane 
miejsce, w którym kura może wysiadywać 
jajka’: no som takie … takie przegrody zna-

czy … siedliska … czy korytka … i tam jes 
wyścielone słomom … żeby … sie … [kury] 
siedziały … niosły jaja … (Rzuchów).

siedzić, siedzieć – 1. ‘o ludziach: znaj-
dować się na czymś tak, że ciało spoczywa 
całym ciężarem na pośladkach, a plecy są 
w pozycji pionowej’: no to taka ławka była 
zrobiona z jednej deski i … […] nóżki miało 
… tak … tak … i potem jak tego to nawet 
… były takie ławki porobione … i na tych 
ławkach potem było maglowanie pościeli … 
robione … to tak wiesz … było wykorzysty-
wane i do maglowania pościeli … obrusów 
tego wszystkiego co takie proste tam tego no 
to … się maglowało na desce … i … jedno-
cześnie siedziali … służyło do tego i do tego 
… (Tarnówka); gonicha to jes … konna ma-
szyna do cieńcia zboża … […] jedna osoba 
powoziła końmi … druga siedziała na ma-
szynie … i ściente przez … maszyne … zboże 
… widłami albo kijem formowała w takie 
wionzki … i  spychała do tyłu żeby … już 
przygotowane do wionzania … (Bogusławi-
ce); dawni to była nie na cióngniki tyko na 
kónie były kosiarki i takie … żniwowe były 
tyż co … takie sie… siedzioł faced na … na 
takim siedzyniu … i takim sie … kijim uod-
garnioł na garści kiedyś dawni … i tak było 
… […] a tam jedyn kierowca jechoł w kónia 
… dawni tak było … a późni były cióngni-
ki no to już były inne maszyny … (Borki); 
2. ‘o ptakach: przebywać na jajkach po to, 
by wykluły się młode’: ale kwoka to siedzi … 
[…] no to … może bydź nioska jak dużo jaj 
… (Koło); że kura bydzie miaa kurczenta no 
to siedzi na jajkach … kura … kura … i by-
dom jaj… jajka … […] siedzi ileś tam tygo-
dni na jajkach … tylko nie wim ile … czszy 
czy cztery tygodnie … (Koło); ona [=kura] 
po prostu siedzi na tych jajkach … wysiadu-
je je … (Koło); [Kura] to siedzi na gnieździe 
bez przerwy … i nie chce zejś … i sie czło-
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wiek czuje że ona chce … jaja sobie znosić … 
i potem na nich siada … (Grabów); teraz … 
nie … po prostu nie siedzom kury … jak kie-
dyś dawno dawno … tylko sie kupuje we wy-
lingarni małe kurczaczki … (Rzuchów); no 
som takie … takie przegrody znaczy … sie-
dliska … czy korytka … i tam jes wyścielone 
słomom … żeby … sie … [kury] siedziały … 
niosły jaja … (Rzuchów); (Rysiny).

siedzieć → siedzić.

siemie – ‘nasiona lnu’: siemie jes z lenu … 
(Koło).

sień, siń – ‘przejściowe pomieszczenie 
między dworem a wnętrzem domu’: piec 
chlebowy … no to był … u nas było w tak 
zwanej sieni … wydzielona czeńść … była 
to jakby taka komora … wybudowana 
miendzy … miendzy jedną czeńścią domu 
a drugom była sień … i czeńś tej sieni … była 
wydzielona na ten piec chlebowy … (Dęby 
Szlacheckie); nie było chyba takich trucizn 
jak teraz … że sie tam psiknie i sie muchy 
wytrujom … u nas na wsi … moja mama 
to miała własne sposoby że tak powiem … 
czyli otwieraliśmy szeroko dżrzwi … gasili-
śmy światło … w tej czeńści z której chcieli-
śmy wygonić muchy … zapalaliśmy światło 
w tak zwanej sini … i sie ganiało […] mu-
chy tak długo aż … aż do tego światła po-
leciały … może nie poleciały wszystkie ale 
na pewno zdrowo sie przerzedziło … potym 
zamykało sie dżrzwi do … do pomieszcze-
nia z którego wyganialiśmy … otwierało sie 
dżrzwi na dwór i sie wyganiało muchy z sie-
ni … no … (Dęby Szlacheckie).

s-ilikonowy – ‘zrobiony z silikonu’: my-
śle że smoczek [dawano dziecku] ale też … 
tak też mi sie kojarzy właśnie jak dawniej 
ktoś mi mówił … że dawało sie … coś słod-

kiego krukier [cukier] zawinienty w jakomś 
takom szmatke … takom oczywiście czystom 
… i dziecko to ssało … tak … właśnie jak nie 
było jeszcze smoczka no bo też smoczki no to 
… gu… som gumowe czy teraz s-ilikonowe 
… (Koło).

siń → sień.

sio sio! – ‘okrzyk wydawany, by odgonić 
kury’: (Stary Budzisław).

siteczko – zdr., ‘ażurowa plecionka lub 
przyrząd z otworami służące do przesiewa-
nia lub cedzenia’: [R1:] żeby zrobił sie ser to 
w tym samym garnku w którym sie ogrze-
wa … tak podgrzewa do tego stopnia żeby 
nie za mocno boby sie zrobiło … kaszka … 
kaszkowate … a… w tym naczyniu w któ-
rym sie … [R2:] no późni ażeby ser … że 
było to … to nawet w si… na jakimś siteczku 
[odlewano serwatkę] czy na czym … [R1:] 
a późni to sie … późnij to duszlak … prze-
ważnie … [R2:] no … czy na durszlaku … 
czy… [R1:] durszlak nazywali najwiency 
… bo to nie sitko tylko dusz… na duszlak 
sie wylewa … [R2:] ale różnie ludzie robili 
i w sitku teyż … (Witowo); domowy wyrób 
sera to było tak samo mleko postawiało sie 
kwa… żeby sie skwasiło dzień dwa skwasiło 
sie … późni sie na małym ogniu postawiło 
garnek … i od czasu do czasu sie mieszało 
żeby to … z tego mleka tak zaczęła wypły-
wać ta[k] jakby woda ale to nie była woda 
tyko serwatka … i tyn ser wtedy już było 
widaż że tyn … ser już go … wtedy sie wy-
kładało pomału … na … na jakieź naczynie 
… które tam była położona albo ściereczka 
albo jakieś siteczko … i to ładnie op… ob-
sionczyło to … (Stary Budzisław).

sitko – ‘ażurowa plecionka lub przyrząd 
z otworami służące do przesiewania lub 
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cedzenia’: [Przy cedzeniu mleka] [R1:] to 
było … niektórzy … sitko i w sitko kładli 
takóm … przeważnie pieluszke nawet bo to 
najlepiej zostawało … [R2]: to … tetrowe 
takie były pieluchy to … to to były najlepsze 
… [R1]: pieluchy tetrowe to … nowe pielu-
chy … (Witowo); [R1:] żeby zrobił sie ser to 
w tym samym garnku w którym sie ogrze-
wa … tak podgrzewa do tego stopnia żeby 
nie za mocno boby sie zrobiło … kaszka … 
kaszkowate … a… w tym naczyniu w któ-
rym sie … [R2:] no późni ażeby ser … że 
było to … to nawet w si… na jakimś siteczku 
[odlewano serwatkę] czy na czym … [R1:] 
a późni to sie … późnij to duszlak … prze-
ważnie … [R2:] no … czy na durszlaku … 
czy… [R1:] durszlak nazywali najwiency 
… bo to nie sitko tylko dusz… na duszlak 
sie wylewa … [R2:] ale różnie ludzie robili 
i w sitku teyż … (Witowo); zimóm sie darło 
to pierze na drobniejsze … czszeba było je 
przesiać przez przetak … przez takie sitko 
zwane przetakiem … i … czyściutkie wtedy 
było … bo tak to … z tego odsiania … z tego 
przetaka … no to tam wtedy było brudu 
tego wszystkiego no bo jednak ptaki latają 
różnie … różnie wszysko sie przyczepiło … 
(Tarnówka).

sklep – 1. ‘piwnica’: (Dęby Szlacheckie); 
2. ‘miejsce, w którym można nabyć róż-
ne produkty’: wiecie dziewczyny co to jes 
globin? … [Absolutnie nie] no właśnie … 
no … to jes … pasta do butów … to kiedyś 
pozywajonc … ja jeszcze pracowałam … 
w sklepie … no to … nig nie mówił … że 
aha poprosze paste … poprosze globin do 
butów … (Rysiny); no jaki to móg być chleb 
w sklepie? … w dómu był pieczóny a tam 
tyż był pieczóny w piekarni chyba … nie? 
… (Borki); [R1:] […] jak tero byłym w któ-
ryś dziń w sklepie … normalnie … kamiń 
był w tym … w tych kartofl ach … [R2:] nie 

no … no przecież … kómbajn przeleciał … 
z kómbajnu z taśmy ktoź nie zebroł koo tego 
to przecież wiadomo że polecioł do ziem… 
[R1:] a jo jag jo zaro … kaminia wisz tego 
w rynke wziąłym do kierownicki … jo mó-
wie co to za odmiana? … dla jaj … nie? … 
[…] [R2:] nie no przecież jak z kómbajnu 
nie wybierzeż ryncznie to óny … bo niktóre 
wisz niktóre letóm na bok … [R1:] ale taki 
był normalnie … podłużny jag jak zim… 
[R2:] no ja wim … kształtym był taki sam 
no to … [R1:] niczym sie nie różnił … od 
… tylko że po prostu wagóm … nie? … jak 
wziąłym w renke mówie no co kaminie? … 
no … (Police Średnie).

skorupka – ‘zewnętrzna, twarda powło-
ka jajka’: [Jak się sprawdza, czy jajko jest 
świeże?] po piersze że jes skorupka inna … 
taka świeża … a po drugie sie bierze … […] 
przy uchu … i jak sie tam … lata w tym to 
znaczy że już stare jajko jest … już sie nie 
nadaje do zjedzenia bo óno już takie wszyst-
ko ma te … ale p… przeważnie piersze co 
sie paczszy po skorupkach bo jes … taka 
skorupka … no … taka świeżutka widać … 
no … (Koło); no wykuwajom sie [pisklęta] 
z … z skorupki … który wysiaduje kwoka … 
(Rzuchów); (Babiak); (Stary Budzisław); 
(Rysiny); (Grabów).

skrobać – oskrobać – wyskrobać –
1. ‘zdrapać skórkę ziemniaków’: a to sta-
re [ziemniaki] sie obiera a młode sie skro-
bie to chyba to bedzie … (Dzierawy); stare 
ziemniaki sie struże … struże lub obiera … 
młode … no to … no to raczej sie tak skrobie 
bo … bo majom tom skórke takom malutkom 
… (Koło); 2. ‘czyścić z sierści skórę zabitej 
świni poprzez zdrapywanie’: no czszeba pa-
rzyć [świnię po zabiciu] … i skrobać … wy-
skrobie tyn no … oparza … (Koło); należało 
je [=włosy świni po zabiciu] po prostu usu-
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nońć … albo je po prostu opalano … albo … 
skrobano … (Koło); później sie … skrobie … 
czy opala … no później sie wycionga wnyncz-
ności i rozbiera całego świniaka na czeńści 
… które sóm później do jedzenia … (Babiak); 
[R1:] i skrobali … [R2:] tak … polewali go-
roncom wodom … jag już zdechła to polewa-
li goroncom wodom … i później skrobali … 
[R1:] no … [R2:] jak oskrobali to myli … 
pomy… wymyli całóm tóm świnie … później 
… (Felicjanów); [R1:] skrobano [zabitą świ-
nię] … [R2:] polewano wodom … wrzoncóm 
i skrusz… skrzybano (Felicjanów); [R1:] no 
s… parzono je [=kopyta świni] w…e wo-
dzie … wrzoncy … i ściongano je nożym … 
albo haczykim jakim … [R2:] takim haczyki 
były … takie takie … taki lijeg mio… był do 
skrobanio i … na kóńcu takie zagińcie było 
… (Felicjanów); polewano [zabitą świnię] 
wrzontkiem i skrobano … (Koło).

skrobanie – ‘zdrapywanie skórki ziem-
niaków’: (Grabów).

skromny – 1. ‘niezbyt ozdobny’: kuropa-
twa taka skromna kureczka … bladobronzo-
wa … nie ma takiego pienknego upierzenia 
… i taka jes … ponura … wiencej stale taka 
powolna … (Stary Budzisław); 2. ‘niezbyt 
intensywny’: i te cegiełki [z torfu] zostały 
… te cegiełki potem tak … przy słoneczku 
ładnym … słońca to piekły wtedy nie tag jak 
dzisiaj … tylko skromne słońce mamy … bo 
pierw to było słońce … (Tarnówka).

skrzeczeć – ‘o kurach: wydawać głośny, 
podobny do skrzypienia odgłos’: [Kura] 
skrzeczy … (Stary Budzisław).

skrzekotać – ‘o  kurach: wydawać 
głośny, podobny do skrzypienia odgłos’: 
[Kura] skrzekocze … (Babiak); (Stary Bu-
dzisław); (Rysiny).

skrzek, skrzok – ‘wysmażony kawałek 
słoniny, boczku lub mięsa; skwarka’: skrzek 
… (Babiak); skrzok … (Felicjanów).

skrzepnieńcie – ‘przejście ze stanu cie-
kłego do stałego’: a przed skrzypnieńciem 
dolewano do krwi octu … (Babiak).

skrzok → skrzek.

skrzybać – ‘czyścić z sierści skórę za-
bitej świni poprzez zdrapywanie’: [R1:] 
skrobano [zabitą świnię] … [R2:] polewano 
wodom … wrzoncóm i  skrusz… skrzybano 
(Felicjanów).

skrzydełko – ‘część kury, kurczaka, 
którą zwierzę macha, chcąc wznieść się 
w powietrze; przez ludzi wykorzystywana 
w celach spożywczych’: miensa z kury to 
może bydóm … mogóm być tak … skrzydełka 
… piersi … udka … korpus … który używa 
sie na rosół … wontroba żołondek … szyjka 
nóżki … (Stary Budzisław); [Kurę, kurcza-
ka dzieli się:] na uudka skrzydełka i piersi 
… (Babiak); [Kurę, kurczaka dzieli się na:] 
[R1:] udo … [R2:] udka … [R3:] piersi … 
skrzydełka … [R1:] no tak … stopki? … 
[R3:] stopki … [R2:] stopki … tero jesz… 
[R3:] drapcie … (Felicjanów); z kury albo 
z kurczaka? … no to rosół … można … nie 
wim … pieczone udka … skrzydełka fasze-
rowane … (Koło); sóm porcje … rosołowe 
czy czy … na pierś … udko … skrzydełka … 
szyjka … kuper … (Koło).

skrzydlok – ‘dłuższe pióra w skrzydle 
ptaków’: [Jakie są rodzaje piór u kury?] 
[R1:] dłuż… skrzydloki lot… lota … [R2:] 
i pierze … [R3:] puch tyż ma … o! … kacz-
ka … [R1:] kaczka … gyńsi to majom puch 
ale nie kura … [R2:] ale loty to ma … [R1:] 
loty to majom … [R2:] i pióro … no i pióra 
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takie normalne … [R1:] a u… kogut to mo 
znowu takie zakryncóne … w ógónie … (Fe-
licjanów).

skrzydło – ‘część kury, kurczaka, którą 
zwierzę macha, chcąc wznieść się w powie-
trze; przez ludzi wykorzystywana w celach 
spożywczych’: żeby nie fruwały … bo geńsi 
potrafi ły fruwać … i gospodynia … gospody-
nie celowo wyciongały geńsiom … te długie 
pióra ze skrzydeł … tak zwane lotki … żeby 
one nie fruwały … żeby właśnie nie uciekały 
z zagrody … (Koło); [Części kury, kurcza-
ka] [R1:] dziób … [R2:] szyja … skrzydła … 
noga … [R1:] i grzebień … tak … (Koło); 
no [kogut] ma … ma łeb tak samo jak kura 
y skrzydła ogon … no i drapki … no i drapcie 
i pieje … (Rzuchów); bo kaczka ma normal-
ne takie [pióra] … przy kup… kuperze jak 
i wszyńdzie … przy skrzydłach jakby wszeń-
dzie były … nie? … (Rysiny).

skubać – obskubać – oskubać, 
uoskubać – wyskubać – 1. ‘wydzierać 
pióra z mięsa ptaków przygotowywanych 
do spożycia lub z żywych gęsi’: no trzeba 
jom [=kurę] po prostu … zabić … czsze-
ba jom sparzyć gotujoncom wodom … no … 
wyskubać z pierza … rościońć … usunońć 
wnenczności … wymyć mięso poporcjować 
… wymoczyć w wodzie … dokładnie … no 
a nastempnie przygotować do … czeńści … 
już … gotowania … przygotowywania ja-
kiejś danej potrawy z kurczaka … (Koło); 
no jom [kurę] zabić … oprawić … obskubać 
… nie? … w wodzie goróncej … no i wy-
paproszyć … […] opalić … tak … te te … 
jeszcze sóm takie … małe te piórka niewy-
rośninte … […] pypcie … tak … (Rysiny); 
skubie sie … (Rysiny); no prze[ci]e czszea 
jom [=kurę] oskubać … umyć … wypapro-
szyć … (Grabów); [Jak przygotowuje się 
kurę / kurczaka do zjedzenia?] zabija sie 

patroszy … skubie … o! jeszcze skubie … 
(Babiak); geńsi skubano jak … zaczęły gu-
bić pióra … a kaczki nie wiem … (Babiak); 
[R1:] no czszea najpierw uoskubać [kurę] 
… [R2:] najpierw czszeba jej głowe ściońć 
… żeby krew odeszła … zaś sparzyć osku-
bać … i podrobnidź i już jest … [R1:] roz… 
wy… wybebeszyć … [R3:] wymydź i w za-
leżności od tego co ma być … jag rosół to … 
do wody … zago… no jedni gotujom wode 
drudzy wkładajom w zimnom … no tego … 
warzywa … tegó kurczaka a jag ma być pie-
czone no to na tłuszczu czea … opic i opru-
żyć … no … (Felicjanów); [R1:] skubano 
no … [R2:] gyńsi to chyba podskubywano 
… [R1:] pocskubywano … [R3:] pocskuby-
wano … [R2:] żeby nie gubiły piór … ale 
kiedy to nie wim … [R1:] kaczki gyńsi … 
(Felicjanów); najpierw czszeba jom [=kurę] 
zabić … później oskubać … wypatroszyć … 
wymyć … wymoczyć … i ugotować zupe … 
bońdź upiec … (Koło); kaczki to sie skubało 
właściwie po zabiciu … tak? … sie nie pa-
rzyło tylko sie przykrywało i pod parom żeby 
odchodziło pierze żeby nie było mokre … 
sie wykorzystywało później na poduszki … 
a geńsi no to sie pocskubywało puch … ale 
w jakim okresie to nie wiem nie mam po-
jeńcia … czy na wiosne czy na ź… czy na je-
sieni nie wiem … (Koło); czea [kurę] zabić 
… oskubać … czszewia wyciongnońć fl aki to 
wszystko … (Koło); gyńsi dwa razy skubano 
… (Koło); ucina sie [kurze] … łeb … oparza 
… skubie … opala … czyści i ćwiartkuje … 
(Rzuchów); no geńsi skubano … skubano … 
gyńsi skubano gdy porosnom … to dopiero 
je podskubano … (Rzuchów); 2. ‘wyciągać 
coś, co jest wrośnięte’: albo rynkóm moż-
na było wycinać … albo … albo haczkóm 
sie prze… najpirw sie robiło przecinke … 
a późni sie robiło przerywke … bo przecin-
ke to sobie zostawiołeś tam kilka buraków 
w kupie … co czszydzieści centrymetrów … 
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a późni wkoło tego czeba rynkóm oskubać 
żeby został tylko jedyn … (Police Średnie).

skubanie – ‘wydzieranie piór z  mięsa 
ptaków przygotowywanych do spożycia’: 
wyrywanie pi… no to … darcie pierza to jes 
… nie … wyrywanie jes co inne … i darcie 
jes co inne … no skubanie … skubanie od 
kaczki … (Rysiny); skubanie … i to sie ro-
biło kiedyś poduszki z tego [pióra gęsi] … 
(Koło); (Babiak); (Felicjanów); (Rzuchów); 
(Grzegorzew); (Kłodawa).

skwara – ‘pojedynczy wysmażony kawa-
łek słoniny, boczku lub mięsa’: (Koło).

skwarki – ‘wysmażone kawałki słoniny, 
boczku lub mięsa’: skwarki … […] no to jes 
wysmażona słonina albo sadło … (Babiak); 
[R1:] skwarki … […] no wytopióne ze … 
[R2:] wytopiony tłusz … [R3:] ze szmalc… 
ze słoniny … (Felicjanów); skwarki … [to 
…] zesmażona słonina … (Koło); skwarek 
… (Koło); [skwarki] to som pozostałości po 
… wytopie smalcu … (Koło); to som skwar-
ki … (Rzuchów); a jeszcze my za dawnych 
czasów robiliśmy dziady … dziadoska po-
trawa … czyli … ziemniaki … jak sie dogo-
towujom to sie sypie do tego porcje monki … 
i to sie razem z tom monkom gotuje i sie robi 
taka … ciapka ziemniaczano-monczna … 
i to sie skwarkami … okraszało … i z kwa-
śnym mlekim na przykład sie to jadło … 
bardzo dobre … (Dęby Szlacheckie).

skwasić – ‘o mleku: fermentować, stać 
się kwaśnym’: smaka [sera] … na … jak … 
zależy jak … mleko jest … bardzo skwaszo-
ne beńdzie … ser … kwaskowy … a ze słod-
kiego mleka … też sie robi sery … i beńdzie 
ser … słoczszy … smaczniejszy jes taki … ła-
godniejszy … no … mniej … mniej kwaśny 
… (Drzewce); domowy wyrób sera to było 

tak samo mleko postawiało sie kwa… żeby 
sie skwasiło dzień dwa skwasiło sie … (Stary 
Budzisław).

skwaśnieć → kwaśnieć.

słodkawy – ‘nieco słodki’: zupa jarzyno-
wa … zupa ogórkowa … jes to zupa kwasko-
wa … kapuśniak też jes zupom kwaskowom 
… kalafiorowa jes bardzo dobra zupa jes 
to zupa … smag ma łagodny i słodkawy … 
(Grzegorzew).

słodki, szłodki – 1. ‘mający taki 
smak, jak po dodaniu cukru’: mojda … 
[…] to było … materiał … w … cukier sypa-
łaź w materiał zawionzane było i kładłaś do 
buzi i jak ssoł [dzieciak] … bo słodkie było 
i spokojny był … no … to mojde to nazywali 
… (Grzegorzew); myśle że smoczek [dawa-
no dziecku] ale też … tak też mi sie kojarzy 
właśnie jak dawniej ktoś mi mówił … że 
dawało sie … coś słodkiego krukier [cukier] 
zawinienty w jakomś takom szmatke … takom 
oczywiście czystom … i dziecko to ssało … 
tak … właśnie jak nie było jeszcze smoczka 
no bo też smoczki no to … gu… som gumowe 
czy teraz s-ilikonowe … (Koło); [Na rosół] 
no to … w ugotowanom wode … wrzucamy 
mięso … no spora iloź miensa żeby to było 
… smakiem … solimy … dodajemy … wszy-
skie warzywa … marchew pietruszka … 
marchwi nie za dużo bo beńdzie słodki … 
i różowy … ale pietruszka seler por … liść 
laurowy ziele angielskie … czosnek … ze 
dwa zómbki czosku … no i osoli sie … i sie 
gotuje … (Tarnówka); 2. ‘o mleku, śmieta-
nie: niesfermentowany’: smaka [sera] … na 
… jak … zależy jak … mleko jest … bardzo 
skwaszone beńdzie … ser … kwaskowy … 
a ze słodkiego mleka … też sie robi sery … 
i beńdzie ser … słoczszy … smaczniejszy jes 
taki … łagodniejszy … no … mniej … mniej 
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kwaśny … (Drzewce); [R1:] niektóra krowa 
dawała takie gorzkawe mleko nie wszyskie 
krowy … [R2:] zależy co jadła … […] mle-
ko zależało … smak zależał od jedzynia … 
[R1:] ale mleko krowie to przeważnie dobre 
było … [R2:] słodkie … no … (Witowo); no 
szłodka śmietana … bo jes słodka śmietana 
i jez i kwaśna śmietana … (Witowo).

słodko-kwaśny – ‘mający zarówno 
smak słodki, jak i  kwaśny’: no czarnina 
to jes zupa która zawiera krew kaczki … 
czsz… jak sie zabijało kaczke to sie upusz-
czało … krew do słojka … gdzie najpierw 
czsza było do tego słoika nalać … wode sól 
ocet … a potym podstawić pod zarżnintom 
kaczke słoik … krew naleciała … no … jak 
sie … mięsko ugotowało z wodą w garku to 
sie wlewało takom właśnie zaklepke jeszcze 
sie robiło … do tej krwi dodawało sie mon-
ki … dodaje sie monki … i takom zaklepke 
wlewa sie do garka z miensem i wodom … sy-
pie sie cukier … dodaje sie jeszcze octu żeby 
zupka była słodko-kwaśna … podaje sie to 
z kluskami krojonymi albo z kluskami prze-
cieranymi … (Grzegorzew).

słoik, słojk – ‘szklane naczynie, które 
można zakręcić; też: jego zawartość’: najle-
piej to [żeby mleko się zsiadło] … w słoik … 
w naczyniu szklanym … albo kamiynnym 
… (Drzewce); [Naczynie, w którym zosta-
wia się mleko, żeby się zsiadło] [R1:] to za-
leży … to i w słojku … i były takie … [R2:] 
kaminiaki nazywali … [R1:] takie były … 
[R2:] garnki … czy w tym zwykłym garn-
ku … (Witowo); a mienso [z zabitej świni] 
rozkładane na takich połow… stoły prowi-
zoryczne na takich deskach … były te stoły 
… i to mienso kładziono a potem rozbierano 
tam … osobno słonine osobno żeberka osob-
no nogi … głowe … no i … z tego przerabia-
no albo kaszanke albo kiełbase mielono … 

albo zostawiano mienso do spożywania … 
i dawniej nie były zamrażalki to były mien-
sa gotowane w słoikach … przechowywane 
w słoikach żeby … były do spożywania … 
a dziś to już sóm zamrażalki … lodówki to 
to mienso jes przechowywane w innej pozy-
cji … (Stary Budzisław); zapasy na zime? 
… no winc można czeńść … zapasów zrobić 
w słoikach … a czeńś … bez przerobienia 
i wtedy trzeba je … zabezpieczyć przed wy-
sychaniem … pleśnieniem … no to czszeba 
czszymać w odpowiednich warunkach czy-
li w  jakichś … chłodnym pomieszczeniu 
i  za dawnych czasów to były tak zwane 
… piwnice … albo specjalne budynki nie-
ogrzewane … na … niemajonce podłogi … 
(Dęby Szlacheckie); no właściwie warzywa 
to wszystkie [przechowywano przez zimę] 
… owoce może nie wszystkie … chociaż też 
teraz można w słoiki truskawki które som 
sezonowe na przykład ale warzywa … wszy-
skie korzeniowe czyli pietruszke marchew … 
seler … por … chociaż por jez mniej odpor-
ny nie wim czy ci tam do końca … w tych 
warunkach wiejskich by przeczszymał … 
kapuste … ziemniaki … no te podstawo-
we … no i te właśnie kiszonki wszyskie … 
(Dęby Szlacheckie); no czarnina to jes zupa 
która zawiera krew kaczki … czsz… jak sie 
zabijało kaczke to sie upuszczało … krew 
do słojka … gdzie najpierw czsza było do 
tego słoika nalać … wode sól ocet … a po-
tym podstawić pod zarżnintom kaczke słoik 
… krew naleciała … no … jak sie … mięsko 
ugotowało z wodą w garku to sie wlewało 
takom właśnie zaklepke jeszcze sie robiło … 
do tej krwi dodawało sie monki … dodaje 
sie monki … i takom zaklepke wlewa sie do 
garka z miensem i wodom … sypie sie cukier 
… dodaje sie jeszcze octu żeby zupka była 
słodko-kwaśna … podaje sie to z kluskami 
krojonymi albo z kluskami przecieranymi … 
(Grzegorzew); słoiki tam … to … w ty piw-
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nicy gdzie kartofl e to … my nie przechowy-
walim ale … na przykład warzywa … jabka 
… to przechowywalim tak … (Goszczędza).

słojk → słoik.

słony – ‘mając smak taki, jak po dodaniu 
soli’: a no … to [o] przechowywaniu [mię-
sa] to … nie było … to były … soliło sie … 
beczki były takie dembowe … albo sie zako-
pywało do ziemi sie tak zakrywało na zime 
albo tak … bo żeby … no bo jak … w tom to 
… albo beczke … i bardzo dużo sie soliło … 
a ja[k] chciało sie zjeź na drugi dzień czy 
tam kiedy … a jak było takie za bardzo … 
zapeklowane to sie moczyło bo za słone by 
było jakbyź ugotowała … (Grabów).

smaczny – ‘mający przyjemny smak’: 
smaka [sera] … na … jak … zależy jak … 
mleko jest … bardzo skwaszone beńdzie … 
ser … kwaskowy … a ze słodkiego mleka … 
też sie robi sery … i beńdzie ser … słoczszy 
… smaczniejszy jes taki … łagodniejszy … 
no … mniej … mniej kwaśny … (Drzewce); 
od oprzóntania krów [zależał smak sera] … 
jak tyż krowa dostała dobrom zielonke czy 
zimniaki czy marchew czy … czy buraczki 
nawet czy liście kapusty czy … kończyne 
żarła na… na trawa taka kończyna zielona 
… to naprawde było smaczne czy dobre sia-
no wysuszone … (Stary Budzisław).

smak – 1. ‘właściwość pokarmów odbie-
rana przez człowieka podczas ich spoży-
wania’: [Na rosół] no to … w ugotowanom 
wode … wrzucamy mięso … no spora iloź 
miensa żeby to było … smakiem … solimy 
… dodajemy … wszyskie warzywa … mar-
chew pietruszka … marchwi nie za dużo bo 
beńdzie słodki … i różowy … ale pietrusz-
ka seler por … liść laurowy ziele angielskie 
… czosnek … ze dwa zómbki czosku … no 

i osoli sie … i sie gotuje … (Tarnówka); zupa 
jarzynowa … zupa ogórkowa … jes to zupa 
kwaskowa … kapuśniak też jes zupom kwa-
skowom … kalafiorowa jes bardzo dobra 
zupa jes to zupa … smag ma łagodny i słod-
kawy … (Grzegorzew); 2. ‘przyjemność 
znajdowania w jedzeniu’: jak soli nie beń-
dzie to nie byńdzie … smaku … (Drzewce); 
[Jak się robi rosół?] no gotuje sie wode … 
wkłada sie mynso … wkłada sie wo… włosz-
czyzne … doprawia sie do smaku … (Bar-
łogi); [A czarninę to się robi tak jak rosół 
z kaczki?] tak … tylko potym sie przyklepie 
… tom krwiom z tej kaczki … robi sie zapra-
we takom i sie to zaciongnie … i do smaku sie 
doprawia octem pieprzem a … a do rosołu 
to już sie octu nie daje … (Barłogi).

smaka – ‘właściwość pokarmów odbiera-
na przez człowieka podczas ich spożywa-
nia’: smaka [sera] … na … jak … zależy jak 
… mleko jest … bardzo skwaszone beńdzie 
… ser … kwaskowy … a ze słodkiego mleka 
… też sie robi sery … i beńdzie ser … słocz-
szy … smaczniejszy jes taki … łagodniejszy 
… no … mniej … mniej kwaśny … (Drzew-
ce).

smakować – ‘podobać się pod względem 
smaku’: to zależy wszystko od fachowca … 
jak fachowiedz robi … od rodzaju dżrzewa 
od … wendzenia … czy wiencej czy mniej 
… […] no … wendzynie … od tego rodzaju 
dżrzewa … i tam musi być sól cosnek przy-
prawami … no żeby … smakowało … (Rzu-
chów).

smalec, szmolec – ‘tłuszcz jadalny po-
chodzenia zwierzęcego o półstałej konsy-
stencji’: [skwarki] to som pozostałości po … 
wytopie smalcu … (Koło); tłusz z kaczki? … 
smalec … (Adamin); szmole[c] … normal-
ny tłuszcz kaczy … (Barłogi).
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smażyć – obsmażyć – usmażyć 
‘przygotowywać produkt do jedzenia po-
przez poddawanie go działaniu gorącego 
tłuszczu’: jabłecznik kojarzy mi sie … po 
prostu z ciastem … na kruchym cieście … 
z jabkami smażonymi … po prostu pieczo-
ne ciasto … z jabkami … (Koło); no jesce 
można dodać ziemniaki do … do farszu do 
pierogów na przykład robiliśmy … pie… 
gotowane ziemniaki z cebulkom smażoną … 
i na przykład kapusta albo kto tam … sobie 
życzył z czym … no … (Dęby Szlacheckie); 
[Owoce] to smażydż na d-żem najwyży … 
(Borki); kapuste takóm surowóm kiszonóm 
tyż sie nieroz na patelce smażyło do … do 
jedzynio do do … minska … (Borki); ser 
smażony to … no czsza było go … po prostu 
… zesmażyć … (Drzewce); kotled no to jes 
kawałek kawałek … miensa … opanierowa-
ny i usmażony … (Babiak); [R1:] kotlet to 
jez minso mielone i … [R2:] i doprawione 
i … [R1:] i op… obsmażone … i jes kotlet … 
mielony … (Felicjanów).

smoczek – ‘gumowa zabawka, którą 
niemowlę ssie’: myśle że smoczek [dawano 
dziecku] ale też … tak też mi sie kojarzy 
właśnie jak dawniej ktoś mi mówił … że 
dawało sie … coś słodkiego krukier [cukier] 
zawinienty w jakomś takom szmatke … takom 
oczywiście czystom … i dziecko to ssało … 
tak … właśnie jak nie było jeszcze smoczka 
no bo też smoczki no to … gu… som gumo-
we czy teraz s-ilikonowe … (Koło); smoczek 
… gumowy … (Dzierawy); (Grzegorzew); 
(Tarnówka).

smog, smóg – ‘gęsta mgła zanieczyszczo-
nego powietrza’: ciemny uobłok? … dym … 
smog … inaczy … no w tej chwili to smóg … 
a tutej to dym … (Grzegorzew).

smóg → smog.

soda – ‘biały proszek dodawany do prania 
w celu wybielenia ubrań’: była taka soda … 
i to sie dowało … gotowało sie pranie … po-
ściel sie jak sie … najprzód sie na noc zmo-
czyło … potym sie prało … i gotowało sie 
jeszcze … pościel … tóm … w takich kotłach 
… sie gotowało … i sie znowu płukało … ze 
dwa razy i … krochmal … (Barłogi).

sodka – ‘biały proszek dodawany do pra-
nia w celu wybielenia ubrań’: kiedyś sie … 
wsypywao wiencyj moja mama takie sodke 
sypała … żeby było i mienkie czy do fi ran to 
sodke lub soly dużo wsypywała … żeby óne 
były sztywne … (Rysiny).

sofa – ‘miękka, niska kanapa’: [Urządze-
nia do spania] wersalka … tapczan … sofa 
… kozetka … też też można … mieć naroż-
nik w domu ten narożnik rozkładać … no 
teraz som różne też takie … urzondzenia … 
(Koło).

sok – ‘płyn wyciskany z owoców lub wa-
rzyw’: to było masło … masło … no takie … 
zaprawiane … sokiem z marchwi … kiedyś 
tak … robili … jak było masło blade … ak… 
a wiency ludzie chcieli żeby było … no żółte 
żeby tego … kolor poprawić … masło … to 
… wyciskali sok z marchwi … […] z mar-
chwi tylko … bo inne no to sie nie nadaje 
… (Drzewce); [R1:] niektórzy … marchew 
przeważnie dokłodali [do masła] … żeby 
było żółte … [R2:] no … marchewke … albo 
było … był taki barwniczek też … [R1:] nie 
nie nie wim … ale właśnie mówili że sok 
z marchwi jak bo … bo nie z każdego mle-
ka sie robiło żółte masło … [R2:] tak tak … 
[R1:] a jak … a żółte masło było pokupniej-
sze … [R2:] pokupniejsze … miało lepszy 
po… [R1:] popyt … (Witowo); jabłecznik? 
… uo luksus … ciasto sie piecze … jabłusz-
ka sie ściera … ciasto sie robi kruche … na 
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blaszke sie kładzie … jabłuszka sie ściera … 
przeciska troche bo żeby nie za dużo soku 
było … potem drugom warstwom nakrywa 
sie ciastem … i sie piecze … no … jabłecznik 
… luks … (Grabów).

solanka – ‘roztwór wody i soli służący 
do celów spożywczych, wydłużający czas 
przydatności mięsa do spożycia’: [R1:] kieł-
basy kładli … no i to minso … [R2:] w… za-
soloło sie rozmaite żeby to na na… [R1:] so-
lanki … (Felicjanów); [R1:] to była solanka 
… przygotowywano z soli … [R2:] było chy-
ba … już tak długo sie soliła aż wypływało 
… [R1:] aż jajko wypłynęło … ale to jak sie 
chciało … [R2:] jajko albo kartofel … óna … 
[R1:] nie … ale to jak sie chciało żeby mien-
so dłużej dłużej … długo leżało … tak? … 
a późni czszea było to mienso znowu wymo-
czyć wienc … woda no to solanka … (Koło); 
szynke sie pekluje … w przyprawach soli … 
solanke robi … i potym sie sznuruje … albo 
w siatke i … weńdzi sie … (Koło); (Babiak).

solić – nasolić – osolić – poso-
lić – ‘dodawać soli’: [R1:] nie wszyscy solili 
[masło] … [R2:] to jak kto chcioł … [R1:] bo 
solone szybci sie starzało mówili … (Wito-
wo); wstawiam minso do wody [na rosół] … 
zagotowuje sie … zszymuje … kłade warzy-
wa sole … i sie to gotuje … (Grzegorzew); 
[Na rosół] no to … w ugotowanom wode … 
wrzucamy mięso … no spora iloź miensa 
żeby to było … smakiem … solimy … doda-
jemy … wszyskie warzywa … marchew pie-
truszka … marchwi nie za dużo bo beńdzie 
słodki … i różowy … ale pietruszka seler por 
… liść laurowy ziele angielskie … czosnek 
… ze dwa zómbki czosku … no i osoli sie … 
i sie gotuje … (Tarnówka); [Mięso było] kła-
dzione … w beczki … i solone … w beczkach 
było solone jak … nie było jeszcze lodówek 
… i było gdzieś wkopywane albo … gdzie… 

chowali gdzieś w jakichś piwnicach … albo 
tak żeby było chłodno … no … a … bywa-
ło tak że były takie studnie … duże co tam 
nie były używane … a … wiesz … to tam 
wpuszczali tam było chłodno … na takich 
linach … i w ty wodzie … jak w wiadrach 
czy coź óno se tam stało … i mogło być … 
no … różnie było przedtym … no … a teraz 
to jes … no … co innego … (Koło); za moich 
czasów kiedy ja byłam dzieckiem pamien-
tam jak … moja babcia … mięso … wtedy 
… nie … na wsiach posiadali lodówki … 
a już tym bardziej zamrażarki ta-jak w dzi-
siejszych czasach … babcia miała … taką … 
taką piwnice … wykopanom … w ziemi … 
inaczej to też nazywano takom ziemiankom 
… w której panował zawsze chłód … latem 
… i sposób przechowywania tego mięsa był 
nastempujoncy … dużo po prostu tego mięsa 
… przechowywano w taki sposób że … so-
lono to mięso bardzo dużom ilościom soli … 
w ten sposób zabezpieczali … peklowan… 
było takie peklowanie po prostu mięsa … 
zabezpieczano je przed psuciem … i po pro-
stu przeczszymywano w jakiś dużych naczy-
niach właśnie … takich glinianych … i to 
mięso długo leżało … (Koło); kiedyź no to 
były … w beczki … w beczkach … i sie soli-
ło … w tej chwili to w zamrażarkach … nie? 
… a kiedyś to w beczkach … a moja mama 
jednocześnie żeby … uweńdziła … ocsło… te 
… szynki … to zakopywaa to w ziemi … nie 
samo mienso tylko w beczce … to ono tam 
przeleżało bo to muchy sie tam nie dostawa-
ły i … i to było takie inne … (Rysiny); zapa-
sy na zime? … no winc można czeńść … za-
pasów zrobić w słoikach … […] a czeńść … 
warzyw … przerabiało sie kap… zawsze była 
beczka kapusty kiszonej … zawsze była becz-
ka kiszonych ogórków albo i ze dwie … no 
i w słoikach … no i jeszcze … stała beczka … 
z miensem … z zabitego świniaka bo nie było 
przecież lodówek … tylko … minso czszeba 
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było zabezpieczyć … tak żeby … tam muchy 
nie dopadły go … i żeby sie nie zepsuło … 
czyli mienso było nasolone … ciasno ułożone 
w beczce … na wierzchu przyciśniente jakimś 
… deską z kamieniem … a na tym wszyst-
kim leżała jeszcze pokrzywa która miała 
odstraszać … ewentualne muchy i … inne 
tam cuda … i to wszysko ładnie sie zawsze 
przechowywało … (Dęby Szlacheckie); a no 
… to [o] przechowywaniu [mięsa] to … nie 
było … to były … soliło sie … beczki były ta-
kie dembowe … albo sie zakopywało do zie-
mi sie tak zakrywało na zime albo tak … bo 
żeby … no bo jak … w tom to … albo beczke 
… i bardzo dużo sie soliło … a ja[k] chciało 
sie zjeź na drugi dzień czy tam kiedy … a jak 
było takie za bardzo … zapeklowane to sie 
moczyło bo za słone by było jakbyź ugotowa-
ła … (Grabów); no drożdże i zakis sie dawa-
ło … w barsz tak sie nazywało … sie kisiło 
i sie dawało i z drożdżami sie … mieszało 
i … i sie zagniatało … i soliło sie … i takie 
były no … były ta… chlebek sie … nieraz to 
i sie dawało tyż inne … różnie i na mleku … 
sie i na na … maślance sie robiło chlebek tyż 
… no różnie … (Borki); [R1:] to była solan-
ka … przygotowywano z soli … [R2:] było 
chyba … już tak długo sie soliła aż wypły-
wało … [R1:] aż jajko wypłynęło … ale to 
jak sie chciało … [R2:] jajko albo kartofel 
… óna … [R1:] nie … ale to jak sie chciało 
żeby mienso dłużej dłużej … długo leżało … 
tak? … a późni czszea było to mienso znowu 
wymoczyć wienc … woda no to solanka … 
(Koło); i wtedy był ser można było kroić pla-
stry sobie na chleb posolidź i … i to właśnie 
taki był od… tak … a serwatke no dawniej to 
używano do wypicia … gotowano polewke 
ze serwatki a … w dzisiejszych czasach sie 
tego nie robi … (Stary Budzisław).

somsiadka – ‘kobieta mieszkająca nie-
daleko’: barłóg? … no to bałagan … a… 

barłó … ale barłóg jez no … ale ty masz bar-
łóg … nie? … no nawed ide do somsiadki … 
młoda … jez i też mówi … ale pani mam 
taki bar… bałagan … ni? … bałagan albo 
barłóg … niy? … no bo barłóg … to jes … 
to jes pochodzynie wiyncy kujawskie … (Ry-
siny).

sos – ‘zawiesisty płyn stosowany jako do-
datek do dań’: jak sie ugotuje … no … rosół 
… zupy sosy … jak kto chce … czy pieczo-
ne czy … gotowane … (Rzuchów); dla świń 
można szy… przygotowywać w  różnych 
postaciach żarcie … można dawać takie 
wszyskie odpady domowe jak sie tam ma … 
różne sosy chleby … niepoczszebne ziemnia-
ki … (Stary Budzisław); zaklepka to jes … 
jak zaprawiamy zupe czy zaprawiamy po-
midorowom czy zaprawiamy buraczkowom 
czy jakom tam uważamy tom zupe … czy sos 
zaciongamy … to bierzemy … czy mleko czy 
wode … i odrobine wsypujemy mle… monki 
… roszczszepujemy i … zalewamy do ta-
kiej ilości jak poczszebujemy zagenszczonom 
zupe … (Stary Budzisław).

sól – ‘biała, sypka przyprawa wykorzysty-
wana w celach spożywczych lub do konser-
wowania żywności’: jak soli nie beńdzie to 
nie byńdzie … smaku … (Drzewce); [Mię-
so] peklowano … robiono zalewe ze solom 
… i mienso … w to chowano … albo … za-
mrażano … (Stary Budzisław); za moich 
czasów kiedy ja byłam dzieckiem pamien-
tam jak … moja babcia … mięso … wtedy 
… nie … na wsiach posiadali lodówki … 
a już tym bardziej zamrażarki ta-jak w dzi-
siejszych czasach … babcia miała … taką … 
taką piwnice … wykopanom … w ziemi … 
inaczej to też nazywano takom ziemiankom 
… w której panował zawsze chłód … latem 
… i sposób przechowywania tego mięsa był 
nastempujoncy … dużo po prostu tego mięsa 
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… przechowywano w taki sposób że … so-
lono to mięso bardzo dużom ilościom soli … 
w ten sposób zabezpieczali … peklowan… 
było takie peklowanie po prostu mięsa … 
zabezpieczano je przed psuciem … i  po 
prostu przeczszymywano w  jakiś dużych 
naczyniach właśnie … takich glinianych … 
i to mięso długo leżało … leżało po prostu 
… albo … albo było po prostu też wendzone 
ta-ak szynki właśnie boczki … były po pro-
stu wendzone … w jakimś … ja pamientam 
mój dziadziuś to zawsze weńdził właśnie … 
dżrzewem jakimś owocowym … prawda? … 
no … używał do tego … do … do weyndze-
nia właśnie dżrzewa … dżrzewa owocowego 
… (Koło); do dużego naczynia … to znaczy 
nazywano to kopanka … sypano monke … 
zalewano wodom … dodawano sól … potem 
zakwas … zagniatano to i formowano … jak 
ciasto wyrosło … formowano bochenki chle-
ba … (Bogusławice); to była z marchewkóm 
… kapusta na zime ubijano była … i troche 
soli … i z różnymy … i ludzie … i listki sie 
rzucało takie te zapachowe … niektórzy to 
z marchwióm sie tarło marchew i sie wsy-
pywało … i naet buraki cukrowe kładli do 
kiszynio tyż to były bardzo dobre kiedyś ka-
pusta … […] jak sie nazywała kapusta? … 
kwaszono kapusta sie nazywaa … (Borki); 
[R1:] to była solanka … przygotowywano 
z soli … [R2:] było chyba … już tak długo sie 
soliła aż wypływało … [R1:] aż jajko wypły-
nęło … ale to jak sie chciało … [R2:] jajko 
albo kartofel … óna … [R1:] nie … ale to 
jak sie chciało żeby mienso dłużej dłużej … 
długo leżało … tak? … a późni czszea było 
to mienso znowu wymoczyć wienc … woda 
no to solanka … (Koło); szynke sie peklu-
je … w przyprawach soli … solanke robi … 
i potym sie sznuruje … albo w siatke i … 
weńdzi sie … (Koło); czszeba to [=wnętrz-
ności świni] … wyczyści[ć] dobrze czyścić 
… w soli wodzie … żeby … nie miały zapa-

chu … (Rzuchów); to zależy wszystko od fa-
chowca … jak fachowiedz robi … od rodza-
ju dżrzewa od … wendzenia … czy wiencej 
czy mniej … […] no … wendzynie … od tego 
rodzaju dżrzewa … i tam musi być sól co-
snek przyprawami … no żeby … smakowało 
… (Rzuchów); [Do czarniny] najlepsze som 
przecierane [kluski] … mówiom żelazne … 
rozmaicie na to mówiom ale przecierane 
z ziemniaków takie … […] no i ziemniaki 
sie … struże czsze na tartce … i potem sie 
sypie monke sól … wymiesza sie i na gotu-
joncom wode sie wrzuca w garnek … i  sie 
gotuje … (Barłogi); no czarnina to jes zupa 
która zawiera krew kaczki … czsz… jak sie 
zabijało kaczke to sie upuszczało … krew 
do słojka … gdzie najpierw czsza było do 
tego słoika nalać … wode sól ocet … a po-
tym podstawić pod zarżnintom kaczke słoik 
… krew naleciała … no … jak sie … mięsko 
ugotowało z wodą w garku to sie wlewało 
takom właśnie zaklepke jeszcze sie robiło … 
do tej krwi dodawało sie monki … dodaje 
sie monki … i takom zaklepke wlewa sie do 
garka z miensem i wodom … sypie sie cukier 
… dodaje sie jeszcze octu żeby zupka była 
słodko-kwaśna … podaje sie to z kluskami 
krojonymi albo z kluskami przecieranymi … 
(Grzegorzew); kiedyś sie … wsypywao wien-
cyj moja mama takie sodke sypała … żeby 
było i mienkie czy do fi ran to sodke lub soly 
dużo wsypywała … żeby óne były sztywne 
… (Rysiny); (Witowo).

sómsiad – ‘osoba mieszkająca niedaleko’: 
jak … chciałym mieć … dłuższe kopce od 
sómsiada … […] bo mom wincy zimniaków 
to … […] to sypołym na wirzku … to wtedy 
sie automatycznie kopiec wydłużył … nie? 
… […] późni sie szybci spasło … no to fakt 
… (Police Średnie).

spalić → palić. 
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sparzyć → parzyć.

spiżarka – ‘pomieszczenie na żywność’: 
(Koło); (Tarnówka).

spiżarnia – ‘pomieszczenie na żyw-
ność’: (Dąbie).

spłaszczyć – ‘uczynić płaskim’: no sal-
seson kładom … w żołóndko … ozorki uszy 
… chude miynso … gotuje sie … kładzie sie 
… tak aby … aby … no … kładzie siem … 
do … do tego żołondka … i tam … ten … 
jeszcze rosół żeby sie to wszysko wymiysza-
ło i przyciska siem … żeby sie spłaszczył … 
(Rzuchów).

spłoszyć sie – ‘przestraszyć się’: poje-
chaam do dziadka … to nabyłam wszów jag 
jechałam do dómu to miałam pełno wszów 
… bo tam u  ty pani tak było że [j]ak … 
miałam czarnóm suknie to nawy … tu my 
wyszła … wyszły … tak sie spłoszyłam że 
… gdzieś szłam to myślałam że już wsza na 
mnie siedzi … takie było to życie … kiedyź 
… ludzie nieczyste to mieli … kiedyź a … 
jedno od drugigó sie zaraziło tyż … (Borki).

spłukać → płukać.

spokojny – ‘cichy, niesprawiający kłopo-
tów’: mojda … […] to było … materiał … 
w … cukier sypałaź w materiał zawionzane 
było i kładłaś do buzi i jak ssoł [dzieciak] 
… bo słodkie było i spokojny był … no … to 
mojde to nazywali … (Grzegorzew).

sporawy – ‘dosyć duży’: jak widać było 
że ciasto [na chleb] urosło … to sie dzieli-
ło na poszczególne bochenki … my w piecu 
chlebowym piekliśmy … to chyba zależało 
od pojemności pieca po prostu … my pie-
kliśmy sześ czy siedem takich dużych spora-
wych bochenków … (Dęby Szlacheckie).

sportowy – ‘wykorzystywany do upra-
wiania sportu’: [Obuwie] zimowe letnie … 
sandały … sportowe … robocze … (Bogu-
sławice); [Rodzaje obuwia] na pewno zi-
mowe i letnie … myśle … ale mogom bydź 
jeszcze przeciwdeszczowe … mogom być 
sportowe … no i  co jeszcze może być? … 
może mogom bydź jakieś … lecznicze jak 
ktoź ma zdeformowane nogi na przykład 
albo jakieź obolałe … ortopedyczne … 
(Dęby Szlacheckie).

spożywać – ‘zjadać, przyjmować po-
karm’: kałdun to jes właśnie … ten żołondek 
która świnia spożywa … (Stary Budzisław); 
nawarka to jes tak … woda sie gotuje … 
wsypuje sie do niej monke pszennom … i po-
tem … czszepaczkom sie roszczszepuje na 
tej wodzie gotowanej … i właśnie wychodzi 
taka … taka ta zupa … taka worka … tak … 
zaprawia sie mlekiem i to dawniej było bar-
dzo … spożywane … w dzisiejszych czasach 
sie nie robi takich zup … (Stary Budzisław).

spożywczy – ‘przeznaczony do jedzenia 
przez ludzi’: [Ziemniak może być wykorzy-
stany] albo do celów spożywcznych … dla 
ludzi … albo jako … pasza dla zwierzont … 
jako pasza dla zwierzont … no kiedyś jak nie 
było tych suchych granulatów … i różnych 
cudów to ziemniaki były … pocstawom do 
karmienia … świń na przykład w gospodar-
stwie … kur kaczek … to wszysko zjadały 
… jadało ziemniaki … (Dęby Szlacheckie).

spódnica – ‘część wierzchniej odzieży 
kobiecej, od pasa w dół’: (Bogusławice); 
(Powiercie); (Dęby Szlacheckie).

sprawdzać – ‘kontrolować, upewniać 
się’: to jak by [jajko] było popsute to bydzie 
pływać … pamintosz jak sie … sprawdzało 
kurczaki czy … som żywe czy nie w jajkach 
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na wode ciepłóm sie kładło … i to jajko które 
było … z kurczaczkiem to tak sie przechyla-
ło … (Grabów).

sprzontaczka – ‘kobieta sprzątajaca 
mieszkanie’: [Kobieta] co naczynia myła? 
… […] może sprzontaczka … (Kłodawa).

sprzontać – posprzontać – 1. ‘po-
rządkować, usuwać nieczystości’: posprzon-
tać … (Adamin); sprzontać … (Grzego-
rzew); sprzontać … (Rysiny); 2. ‘zebrać zbo-
że z pola’: sprzontać … (Grzegorzew).

spulchniacz – ‘środek spulchniający 
do wypieków’: jag my piekliśmy chleb w pie-
cu chlebowym na wsi … to nie dodawaliśmy 
drożdży tak jak to sie dzieje dzisiaj bo chyba 
sie dzisiaj drożdże dodaje do ciasta tylko … 
tak zwany zaczyn … czyli to był zostawiony 
… zostawiona czeńść … ciasta z poprzed-
niego chleba jakby … nie? … nie piekło sie 
… chlebów … bochenków … z całego ciasta 
tylko kawałeczek sie zostawiało … i późni 
jak sie zarabiało nowe ciasto … to tyn ka-
wałeczek dodawało sie do … noweygo cia-
sta … i to funkcjonowało tak jak drożdże … 
ciasto rosło … na naturalnym zaczynie było 
takie … bez żadnych dodatków … ulepsza-
czy i spulchniaczy … i cudowaczy … (Dęby 
Szlacheckie).

ssać → sać.

stać – 1. ‘o  istotach żywych: nie ru-
szać się’: no stój! spokojnie … (Drzewce); 
2. ‘o przedmiotach: znajdować się gdzieś’: 
w kuchni … kuchnia … no to były … w rogu 
stała kuchnia … (Tarnówka); a jak nie było 
takiej piwnicy … to … kopało sie również 
w ziemi na dworze … takóm ziemianke tak 
zwanom … […] ma takom ziemianke … 
jeszcze … wykopanom … samodzielnie … 

[…] na podwórku … naprawde … wchodzi 
sie dżrzwiczkami po stopińkach na … do … 
na dół … i tam stojóm wszyskie zapasy ele-
gancko … (Dęby Szlacheckie).

stancja – ‘odnajmowane mieszkanie lub 
jego część’: no to wsza … by była … tag jak 
kiedyś … w… za Nimców były … bo tera to 
nik tegó ni mo chyba … w życiu … no … bo 
kiedyś to … mieli ludzie i dziecioki mieli i do 
szkoły jak … jak … ja pojechałam do Gdyni 
… jak … już sie uożyniłam … i pojechałam 
bylim na stancji … dziadek był … i jak poje-
chaam … to nabyłam wszów tam … (Borki).

stanik – ‘część damskiej bielizny służą-
ca do przykrycia i podtrzymywania pier-
si’: [Części ubrania] to sóm reformy sóm … 
podkoszulka jes … stanig jak do kobiety … 
wszysko jes ciepłe … podkoszulek … majtki 
… bo możno powiedzidź i majtki tyż … bo 
tak sie wyrażo … nie? … i czszea ubradź raj-
stopy … czy jakieś spodnie bo tera to kobity 
chodzóm w spodniamy … nie? … wincy … to 
sie tak czszea ubradź i … i rajstopy przeci na 
nogi założyć … i co? … i ocieplanie … i swed 
jakiź jeszcze na siebie czy jakómś bluzke … 
nó wszysko … (Borki).

stojak – ‘pionowa konstrukcja służąca do 
eksponowania kwiatów doniczkowych’: no 
stojak sie nazywał … inaczy no co? … kwiet-
nik … (Rysiny); w kuchni … kuchnia … no 
to były … w rogu stała kuchnia … obok … 
niej znowu … skrzynka na … torfe … obok 
znowu … miska … na stojak z miednicóm 
i … i woda … żeby było myć … naczynia 
… bo przecież zlewów nie było jak dzisiaj … 
na środku mieszkania stół … ławki … były 
… czy czy … taborety były … i … no i … 
jak tego no to na pewno jedno łóżko sie jak 
… jak sie tam zmieściło … i coś tego … i ja-
kiś kredens taki … za szybkóm troszeczke był 
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taką za… no trochę tag ozdobione troche tag 
jakoś … no i … to … nie było … nie było … 
nie było tyle … poczszeba naczyń … nie … 
bo sie mówi … zjedli z głembokiego … zupy 
… zjedli z głembokiego … […] drugie danie 
też i … i nawet widelca nieraz niepoczszebo-
wali używać bo … (Tarnówka).

stokrotka – ‘niewysoka roślina o bia-
łych lub różowych płatkach’: [Kwiaty ro-
snące w ogródku] róże … […] astry bego-
nie […] stokrotki … mieczyki tulipany … 
(Koło).

stolik – zdr., ‘niewielki stół’: i w pokoju 
i w kuchni kojarzom mi sie przede wszyst-
kim jakieś krede… znaczy … w kuchni … 
w kuchni kredens na pewno był … stół krze-
sła … jakieś ławy też były … w jakiś salo-
nach to też jakieś tam sekretarzyki toaletki 
no też też … też … w salonie zawsze stół … 
jakiś … jakieś takie no stoliki … do kawy czy 
do herbaty … (Koło).

stołeczek – ‘to, na czym dawniej siada-
no, dojąc krowę’: na stołeczku … (Drzew-
ce); [R1:] stołeczek taki … […] cztery nogi 
… [R2:] deseczka … [R1:] deseczka i cztery 
nogi do tegó … [R2:] i sie siadało pod kro-
wóm … (Witowo).

stołek – ‘mebel bez oparcia, służący do 
siedzenia’: w kuchni … kredyns tylko taki 
był nieduży córka i … i co tam? … stół był 
… przy stole stołki … jedyn był długi … uo 
czterech nogach albo takie normalne zbite 
tam z desek z czegoś stołki kiedyś tam nie 
było taboretów krzesła to już było wielkie 
świnto jak było … u kogoś … przeważnie 
stołki … (Grzegorzew).

stołowizna – ‘zastawa stołowa’: na 
wszystkie naczynia? … […] no to serwiz 

obiadowy … serwis podwieczorkowy … bo 
jeszcze jes przed obiadym … po obiedzie 
a przed kolacjóm jeszcze podwieczoreg jes … 
no to takie serwisy talerze som szklanki do 
picia … takie … napoju czy herbaty … stoło-
wizna to som tam łyżki widelce takie uo … to 
jes wszystko do jedzynia … (Barłogi); ��43.

stołowy – ‘przeznaczony do jedzenia 
posiłków’: pokój stołowy … (Koło); (Rysi-
ny).

storczyk – ‘roślina doniczkowa o barw-
nych kwiatach, na wysokich łodygach, 
z  korzeniami niewymagającymi dużej 
ilości gleby’: [Kwiaty hodowane w domu] 
paprocie … juki … te … storczyki … te … 
no jeszcze tam czekej i… jes tych nazwów … 
i … fi ołki … (Koło).

stół – 1. ‘mebel z  blatem, stojący na 
nogach, przeznaczony do przyrządzania 
i  spożywania pokarmów’: w  kuchni … 
kredyns tylko taki był nieduży córka i … 
i co tam? … stół był … przy stole stołki … 
jedyn był długi … uo czterech nogach albo 
takie normalne zbite tam z desek z czegoś 
stołki kiedyś tam nie było taboretów krzesła 
to już było wielkie świnto jak było … u ko-
goś … przeważnie stołki … (Grzegorzew); 
i w pokoju i w kuchni kojarzom mi sie przede 
wszystkim jakieś krede… znaczy … w kuch-
ni … w kuchni kredens na pewno był … stół 
krzesła … jakieś ławy też były … w jakiś sa-
lonach to też jakieś tam sekretarzyki toaletki 
no też też … też … w salonie zawsze stół … 
jakiś … jakieś takie no stoliki … do kawy 
czy do herbaty … (Koło); tu nie poczszeba 
oglondać czy miensko jes mienkie czy jak tego 
tylko już ten zapach … z tego rosołu właśnie 
nam … mówi że to już jes to dobre na stół 
… (Tarnówka); na środku mieszkania stół 
… ławki … były … czy czy … taborety były 
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… (Tarnówka); a mienso [z zabitej świni] 
rozkładane na takich połow… stoły prowi-
zoryczne na takich deskach … były te stoły 
… i to mienso kładziono a potem rozbiera-
no tam … (Stary Budzisław); (Dzierawy); 
2. ‘pozioma część maszyny’: [Snopowiązał-
ka składa się] z kosy … stołu motowidła … 
i aparatu wionżoncego chyba … (Koło).

strawa – ‘jedzenie dla ludzi’: (Witowo).

strój – ‘odzież, ubranie’: (Dęby Szla-
checkie).

strugać – ‘obierać warzywa z  łupiny’: 
[Do czarniny] najlepsze som przecierane 
[kluski] … mówiom żelazne … rozmaicie na 
to mówiom ale przecierane z ziemniaków ta-
kie … […] no i ziemniaki sie … struże czsze 
na tartce … i potem sie sypie monke sól … 
wymiesza sie i na gotujoncom wode sie wrzu-
ca w garnek … i sie gotuje … (Barłogi); stare 
ziemniaki sie struże … struże lub obiera … 
młode … no to … no to raczej sie tak skrobie 
bo … bo majom tom skórke takom malutkom 
… (Koło); uobieranie no zimniaka sie mó-
wiło … obiera sie … normalnie sie struże … 
(Borki).

struganie – ‘obieranie warzyw z  łu-
piny’: obieranie ewentualnie struganie … 
(Bogusławice); obieranie albo struganie … 
(Dęby Szlacheckie); (Rysiny); (Dąbie).

struś – ‘duży, nielotny ptak o długiej szyi 
i nogach, szybko biegający’: indyki ludzie 
hodujom … kaczki … […] geńsi … te … te 
duże te … różne strusie tam jakieś jeszcze 
coś … no to to … różne hodowle majom … 
(Koło).

(studzić) – wystudzić – ‘sprawiać, 
by coś obniżało swoją temperaturę’: [R1:] 

poporcjowadź [zabitą świnię] i … przerobić 
… tak? … [R2:] wystudzić … [R1:] o! jesz-
cze tak … właśnie … (Koło); podgrzać je 
[=zsiadłe mleko] … tylko nie zagotować … 
podgrzadź je żeby … żeby sie … no … żeby 
zrobić ser … czszeba zsiadłe mleko podgrzać 
… a nastempnie wystudzić … (Drzewce).

stygnońć – wystygnońć – ‘obni-
żać swoją temperaturę’: [R1:] upuszcza-
no [krew świni] … żgano nożem do … do 
tentnicy … [R2:] no i czea było miyszać … 
czszepaczkóm … […] [R1:] czszea było mie-
szać … [R2:] mieszać … [R3:] czszepaczkom 
… czepać … szybko czszepać … żeby już … 
[R2:] żeby wystygło … [R1:] czszepaczkóm 
lub koziołkim … (Felicjanów); żeby zabez-
pieczyć krew przed krzepnieńciem w celach 
dalszej przeróbki no to czea było … dosy-
pać soli i czszepadź aż krew nie wystygnie 
… (Koło); [R1:] salceson robi sie z miensa 
gotowanego … i nabija sie w … kałdun? … 
dobrze mówie? … tak … i w grube … [R2:] 
grube jelita można też? … [R1:] można … 
no zależy jak kto tam … robi … i przyci-
ska sie później … czymś cienżkim żeby … 
[R3:] wystygło … [R1:] żeby zastygło tak … 
(Koło); jakby to czszeba zrobić żeby to kasze 
… uczszymać w cieple? … no to czea przy-
krydź jóm i w garku … i óna … sie nie sty-
gnie przecież … jag jóm sie uodcydzi i jak … 
to kasza długo ciepło czszymo … w garek… 
w garku i przykryta a … (Borki); dlatego że 
biała zrobiona nie b… nie jes wendzona … 
a taka … potem sie ustawia takom beczke 
okrongłom podpala sie na dole … i sie tym 
dymem ona weńdzi … robi sie bronzowa … 
potem jom sie wkłada do wody … i jom sie 
w goroncy wodzie pare minut tak … nazywa 
sie parzenie … i potem tom kiełbase sie wyj-
muje na takich … patykach długich albo na 
prentach drucianych … i … potem ta kiełba-
ska wystygnie i jes taka lekko bronzowa … 
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a biała to już jednolicie biała od zrobienia 
… (Stary Budzisław).

suchy – ‘pozbawiony wilgoci’: no czsze-
ba je [=naczynia] umyć wysuszyć żeby były 
suche … (Barłogi); dla świń można szy… 
przygotowywać w różnych postaciach żarcie 
… […] a w dzisiejszych czasach przeważnie 
sie pasza … paszom suchom pasie … i pijom 
wode z poideł … (Stary Budzisław); [Ziem-
niak może być wykorzystany] albo do celów 
spożywcznych … dla ludzi … albo jako … 
pasza dla zwierzont … jako pasza dla zwie-
rzont … no kiedyś jak nie było tych suchych 
granulatów … i różnych cudów to ziemnia-
ki były … pocstawom do karmienia … świń 
na przykład w gospodarstwie … kur kaczek 
… to wszysko zjadały … jadało ziemniaki 
… (Dęby Szlacheckie); [Kiedy zboże moż-
na kosić?] ziarno w kłosie wtedy jes suche 
i twarde … (Koło).

sukanie – ‘rozglądanie się, by coś zna-
leźć’: [Kura] po prostu uczy je [=kurczęta] 
wszystkiego … uczy … no … sukania … ich 
pokarmu robaków … w ziemi … pokazu-
jonc im … po prostu … sama drapie łapami 
w ziemi … (Koło).

sukienka – ‘wierzchni, jednoczęściowy 
strój kobiecy’: (Powiercie); (Dęby Szla-
checkie).

suknia – ‘wierzchni, jednoczęściowy 
strój kobiecy’: pojechaam do dziadka … to 
nabyłam wszów jag jechałam do dómu to 
miałam pełno wszów … bo tam u ty pani 
tak było że [j]ak … miałam czarnóm suknie 
to nawy … tu my wyszła … wyszły … tak sie 
spłoszyłam że … gdzieś szłam to myślałam 
że już wsza na mnie siedzi … takie było to 
życie … kiedyź … ludzie nieczyste to mieli 
… kiedyź a … jedno od drugigó sie zaraziło 
tyż … (Borki); (Bogusławice).

super – przym., ‘świetny, wybitny, wyróż-
niający się pod jakimś względem’: kiedyś sie 
nazywało „Biały Jeleń” mydło … […] szare 
… tak … i sie nazywało „Biały Jeleń” … to 
był … […] to był … super … już nie jes taki 
jak był kiedyś … bo mój monż musi robić 
duży piany z mydła takiego … właśnie tego 
szarego … bo ma stawy chore … no to … 
już jez inny … ale to „Biały Jeleń” … i w dal-
szym ciongu ten „Biały Jeleń” … i szare też 
jeszcze mydło ale przeważnie … jes mydło 
… kiedyś sie myło mydłem … (Rysiny).

surowy – ‘o produkcie żywnościowym: 
niepoddany obróbce termicznej’: paruje 
sie [ziemniaki dla zwierząt] … surowych 
sie chyba nie daje bo … no nie … parowa-
ne były … w parniki takim dużym … (Dęby 
Szlacheckie); a jeszcze był tak zwany … py-
rzok … to też jes postawa tylko chyba z … 
ziemniaków tylko chyba z … surowych star-
tych ziemniaków … i do tego sie dosypywało 
monki i to sie piekło w piekarniku … ale już 
tak dawno było że ja tego nie pamintam … 
(Dęby Szlacheckie); kapuste takóm surowóm 
kiszonóm tyż sie nieroz na patelce smażyło do 
… do jedzynio do do … minska … (Borki).

susza – ‘stan pogody bez opadów’: no 
przede wszystkim czszeba je [=warzywa] 
posiać … odpowiednio najpierw odpowied-
nio ziemie nawozić posiać … w czasie suszy 
podlewać … no i potem nastempujom zbiory 
… (Bogusławice).

suszarka – ‘specjalny mebel przezna-
czony do tego, by naczynia w nim ociekały 
z wody i się suszyły’: no w szafk ach takich 
specjalnych [przechowywano naczynia] … 
kiedyś to w kredensach … kredensy to były 
… właśnie … jeszcze takie miały … każdy 
talerz miał poszczególne te [przegródki] … 
i wkładało … kubki sie wieszało … taki ka… 
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kiedyś kredens był … jeszcze u mnie pamin-
tam … […] no bo to niby suszarka … no … 
m… ale to co inne jes suszarka … a co inne 
tyn kredens … […] był u nas taki stolarz … 
tu mieszkał i robił nam te [meble] … a kub-
ki były wieszane wszyskie … na tym … nie 
w środku tylko na wirzchu było … (Rysiny).

suszenie – ‘sprawianie, że coś staje się su-
che’: [Czynności podczas sianokosów] prze-
czszonsanie … i składanie … a obecnie … no 
to w… suszenie … i baloty … (Prucheniec).

suszony – ‘o owocach: pozbawiony wil-
goci, by można je było długo przechowy-
wać’: zupa z  jabłek? … zupa jabkowa … 
[…] ta-ak wiśnia … to wiśniowa … grusz-
kowa … z gruszki nie … jeszcze nie gotowa-
am … z jabłek tyż nie gotowaam … chyba 
że z szu… suszonych … [Ja bardzo często 
jadłam zupę z truskawek albo wiśni] n-albo 
… albo z wiśni … z truskawek … […] albo 
śliwkowa … (Rysiny).

suszyć – wysuszyć – ‘sprawiać, że coś 
staje się suche’: no czszeba je [=naczynia] 
umyć wysuszyć żeby były suche … (Barło-
gi); [Żeby naczynia były czyste należy je] 
dobrze umydź i wyszorować … wysuszyć … 
(Rysiny); pierszom czynnościom pewnie no to 
jes wykopanie tego … tego torfu … nastemp-
nie … nastempnie czszeba go wysuszyć … no 
gdzieś tam … składować czy magazynować 
… (Koło), polewki owocowe … no to w każ-
dym bońdź razie … no owoce … no jak sie 
… śliwki … […] to było letnie … lateym … 
to sie gotowało latem … a … zimom to zno-
wu … nie było to … nie było w muodzie … 
weki … tylko sie suszyło w piecu chlebowym 
… suszyło sie … śliwki gruszki … jabka … 
no i te … ulengałki s… (Tarnówka); to sie 
z tych suszonych … owoców robiło polewki 
… tak … no … i potym takie jeszcze było 

nawet że … jak … na tóm … ze susz… do 
suszonych … jak sie kisiło … kapuste ukisiło 
… i occedzało jom sie do … gotowania na 
bigos … to … ten kwas … zasyp… zalewa-
ło sie znowu … zasypywało sie znowu te … 
suszone owoce … gotowało sie … buraczek 
czerwony … do tego … listek laurowy … i to 
właśnie to wszysko zagotowało … postało 
jedyn dzień … i było luksus do picia … było 
zdrowotne … nig nie kupował witamin bo 
… w  tym było witaminy … (Tarnówka); 
używo sie … tak … jako susz … owocowy 
że tak powiym bo na wigilie na przykład 
dodawało sie do … no na wigilie był obo-
wiónzkowy kompot z suszonych owoców … 
(Dęby Szlacheckie); należy jom skosić tom 
trawe i wysuszyć … (Nowe Budki); tej zie-
mi wierzch … był ładnie zebrany … w darń 
takóm darń … kawałki ziem… tej łonki … 
a … spodnia czeńść była … mieszana … i to 
w forme sie układało … suszyło … i to były 
takie … kwadraty … czworoko… czworobo-
ki … i to sie suszyło i to był … torf … tylko 
to były odpowiednie … po… podłoża u łonk 
torfowych … nie wszeńdzie były te łonki tor-
fowe … (Prucheniec); najpierw ona była 
w… w formie … polewana była wodom ta … 
ta torfowina … i żeby ona sie tam prawda 
… u… czekaj jak wyrazić? … uformowała 
dobrze … a potem była wyjmowana z formy 
i suszona … (Prucheniec); [Torf] wykopy-
wano … sie rozrabiano … i zalewano w for-
my … późni jeżeli to wyschło na słóńcu to … 
ustawiano w takie … słupki … po dziesieńć 
sztuk … i po kawałeczku … i sie … suszyło 
na słońcu … (Sobótka).

sutek – ‘gruczoł mleczny zakończony 
brodawką’: wymie … […] okrongłe i  ma 
cztery takie sutki … […] taki worek … i … 
cztery sutki … (Witowo); no za te sutki … 
no … czy ciongnie czy nacisko zależy jak kto 
doi … jo to naciskałam … (Witowo).
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swet – ‘ubranie okrywające tułów i ręce, 
zrobione z  dzianiny’: [Części ubrania] 
to sóm reformy sóm … podkoszulka jes … 
stanig jak do kobiety … wszysko jes ciepłe 
… podkoszulek … majtki … bo możno po-
wiedzidź i majtki tyż … bo tak sie wyrażo 
… nie? … i czszea ubradź rajstopy … czy 
jakieś spodnie bo tera to kobity chodzóm 
w spodniamy … nie? … wincy … to sie tak 
czszea ubradź i … i rajstopy przeci na nogi 
założyć … i co? … i ocieplanie … i swed ja-
kiź jeszcze na siebie czy jakómś bluzke … nó 
wszysko … (Borki).

sweter – ‘ubranie okrywające tułów 
i ręce, zrobione z dzianiny’: można podzie-
lić na odzież … damskom menskom dzie-
ciencom … jest bielizna … jest odzież letnia 
zimowa … spodnie swetry kurtki … (Bogu-
sławice); (Dęby Szlacheckie).

swój – 1. ‘niekupny, wytworzony przez 
siebie’: robiono żur tak że … no taki glinia-
ny dzbanek … w tym glinianym dzbanku 
rzucało sie … wsypywało sie na… na takom 
ciepłom wode … niegoroncom nietego … 
tylko taka letnia woda … sypało sie monke 
żytniom troszeczke pszennej … no i tak to 
było … kisło … wyrobiło sie … oczywiście 
czszea było roszczepać koziołkiem i … i żeby 
to … dwa czy czszy dni postało … i wtedy 
był … wtedy był żur właśnie do … do tego 
żeby potem gotować go … czy na zalewajke 
czy na żur … to żurek … no to już to wła-
śnie … był żurek swój … nie kupowałam go 
nigdy jak teraz sie kupuje … (Tarnówka); 
jak sie piekło to był chleb swój taki … (Bor-
ki); 2. ‘posiadany na własność’: ale czensto 
sie zdarzało że … kura sobie gdzieś tam … 
znalazła miejsce i poza … kurnikiem gdzieś 
tam … w obejściach sobie … uwiła gniazdo 
i … i tam … wysiadywała … po prostu jajka 
… swoje młode … (Koło); ale to była kiedyś 

kuchnia to … to zastempowało … dużo dużo 
rzeczy … co dzisiaj sie nazywa … jes co in-
nego … bo nieraz nawet kuchnia była niby 
że kuchnia ale i było sypialniom bo … ludzie 
nie mieli takych … tyle mieszkań co dzisiaj 
jes … że każdy ma swoje mieszkanie … swój 
pokój … (Tarnówka).

sypa – ‘rodzaj worka wypełnionego pie-
rzem służącego do robienia poduszek 
i pierzyn’: y tak że wyczszepane to … na tym 
si… przetaku to pierze … przedarte … było 
wsypywane w poszew … […] we wsype … 
wsypa … wsypa sie nazywało … i w tą sype 
… wsype … wsypane było … i no … no i … 
i  to całe było … i było ciepłe i  fajnie i … 
(Tarnówka).

sypać – dosypać – posypać – wsy-
pać – zasypać – ‘dodawać substancji 
w  postaci proszku lub niewielkich ele-
mentów’: [R1:] to sie brało mónki wody … 
[R2:] żytnióm … [R1:] żytni mónki … i sie 
zarobiało … w takim żurowniku … i sypało 
sie mónke wode i sie tam … w tym żuro… 
w tym … koziołkim kryńciało … i sie przy-
krywało … stowiało sie na kuchni czy na 
piecu … [R2:] aż zakisło to … dopiero go-
towano żur … (Felicjanów); żeby zabezpie-
czyć krew przed krzepnieńciem w celach dal-
szej przeróbki no to czea było … dosypać soli 
i czszepadź aż krew nie wystygnie … (Koło); 
to te mydlyny … […] z proszku … za dużo 
sie wsypie proszku … […] to trzea wypłu-
kać … (Adamin); [Do czarniny] najlepsze 
som przecierane [kluski] … mówiom żelazne 
… rozmaicie na to mówiom ale przecierane 
z ziemniaków takie … […] no i ziemniaki 
sie … struże czsze na tartce … i potem sie 
sypie monke sól … wymiesza sie i na gotu-
joncom wode sie wrzuca w garnek … i sie go-
tuje … (Barłogi); mojda … […] to było … 
materiał … w … cukier sypałaź w materiał 
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zawionzane było i kładłaś do buzi i jak ssoł 
[dzieciak] … bo słodkie było i spokojny był 
… no … to mojde to nazywali … (Grzego-
rzew); robiono żur tak że … no taki glinia-
ny dzbanek … w tym glinianym dzbanku 
rzucało sie … wsypywało sie na… na takom 
ciepłom wode … niegoroncom nietego … 
tylko taka letnia woda … sypało sie monke 
żytniom troszeczke pszennej … no i tak to 
było … kisło … wyrobiło sie … oczywiście 
czszea było roszczepać koziołkiem i … i żeby 
to … dwa czy czszy dni postało … i wtedy 
był … wtedy był żur właśnie do … do tego 
żeby potem gotować go … czy na zalewajke 
czy na żur … (Tarnówka); y tak że wyczsze-
pane to … na tym si… przetaku to pierze 
… przedarte … było wsypywane w poszew 
… […] we wsype … wsypa … wsypa sie na-
zywało … i w tą sype … wsype … wsypane 
było … i no … no i … i to całe było … i było 
ciepłe i fajnie i … (Tarnówka); kasze żeby 
ugotować … no to … potrzebna jes woda 
… i sie sypie albo … wsypie sie bezpośred-
nio … kasze do wody … albo wkłada sie tak 
jak teraz jest … w torebkach takich małych 
… torebke z kaszom do … do wody żeby sie 
ugotowaa … (Bogusławice); zimniaki pire 
… takie pocstawowe … albo zwykłe ugoto-
wane posypane … jakómś posypkom specjal-
nom z ziemniaków albo koprem … (Dęby 
Szlacheckie); [R1:] [Radło] no to jes w po-
dobie takie coś do pługa … nie? … no tyko 
że … [R2:] to to jes taki śpiczasty czy… tego 
… i … tu sóm takie … dwie tego … sie roz-
kłada … i żeby ta ziemia sie na ob… z jed-
nóm i drugóm stróne odsypywała sie … żeby 
zasypać … […] ziemie rozpychało na boki 
… (Dąbrowa); [Radło rozsypuje zimię na 
boki, a pług?] [R1:] a pług zarzuca … […] 
zarzuca skibe na skibe … zasypio tam … 
a tutaj jak posadzisz to ci obradli … każdóm 
… [R2:] radline … [R1:] na radline … ob-
redli … zasypuje … (Dąbrowa); był wyko-

pany taki dół … na sztych … jak szpodel jes 
wysoki … teroz … ostatnio to … właśnie my 
sypalim na wirzku … ale kiedyś to … kopało 
sie mogieło normalnie kopało sie … i tam sie 
wsypywało [ziemniaki] … (Goszczędza); 
no mogiła kopiec … nie? … kopiec … no to 
czyli … dołek wykopany … w zimi i … tam 
kartofl e sie sypało … (Police Średnie); jak 
… chciałym mieć … dłuższe kopce od sóm-
siada … […] bo mom wincy zimniaków to 
… […] to sypołym na wirzku … to wtedy 
sie automatycznie kopiec wydłużył … nie? 
… […] późni sie szybci spasło … no to fakt 
… (Police Średnie).

sypialka – ‘pomieszczenie przeznaczo-
ne do spania’: sypialka sypialnia … (Koło).

sypialnia – ‘pomieszczenie przeznaczo-
ne do spania’: ale to była kiedyś kuchnia to 
… to zastempowało … dużo dużo rzeczy … 
co dzisiaj sie nazywa … jes co innego … bo 
nieraz nawet kuchnia była niby że kuchnia 
ale i było sypialniom bo … ludzie nie mieli 
takych … tyle mieszkań co dzisiaj jes … że 
każdy ma swoje mieszkanie … swój pokój … 
(Tarnówka); no to dzisiaj sypialnia … no … 
[…] no-a pier[w] … no był jedyn pokój co … 
tam sie gnieździła cała rodzina i … to zale-
ży … […] bo ludzie nie mieli … nie mieli … 
nig nie miał swojego pokoiku … nig nie miał 
swojego pokoiku tylko był … jeden pokój dla 
całej rodziny … […] wieleużytko… wielo-
żytko[wy] … (Tarnówka); sypialka sypial-
nia … (Koło); (Dzierawy); (Grzegorzew).

syrwatka → serwatka.

szablon – ‘forma, wzór pozwalające se-
ryjnie powielać motyw dekoracyjny’: i sie 
nakładało te szablony [na ścianę] i innym 
kolorem można było podmalowywać … te-
raz też som takie te szablony … nie? … też 
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… ale kiedyś to też bo moja mama to nawet 
wycinała różne tam … takie coś … nawed 
i fi ranki z papieru robiła … nakładała to … 
i to umalowało na te takie żeby ozdoby były 
na ścianach … (Rysiny).

szafa – ‘mebel z  półkami, zamykany 
drzwiami’: no … pościel to normalnie ście-
liłaś łóżka na wirzku … a ubrania no to do 
szafy kładłaś … szafa wiszalno była i tam 
wiszoki … (Grzegorzew); w szafach było … 
szafy były czszydżrzwiowe i wtedy … tam 
cała rodzina musiała sie zmieścidź i tego … 
no czy tam … jak jakieś tam kufry mieli no 
to … o ile … jakiś tam kufer … no u nas ku-
fra nie było … była szafa i … w szafi e mie-
liśmy wszysko … (Tarnówka); wendzarka to 
jes tak … można jom spo… na różne sposoby 
zrobić … albo jom uspawać … z jakiejś bla-
chy tako … czworokontna … albo z jakiejś 
beczki okrongła … przykrydź na wierzku … 
jaki… jakiejś tam położyć kołki … i na to 
rzucidź jakóm … jakiś koc czy co i dym przez 
to wychodzi … gdzie tam som na dronżkach 
powieszona wendlina … a … albo też robiom 
takom już zamykanom na … na dźwiki … ta-
kom szafe … (Stary Budzisław).

szafka – ‘niewielki mebel z półkami, za-
mykany drzwiczkami’: som szafk i kuchenne 
… dawniej były to kredensy … (Grzego-
rzew); jakaś szafk a … (Barłogi); no w szaf-
kach takich specjalnych [przechowywano 
naczynia] … kiedyś to w kredensach … kre-
densy to były … właśnie … jeszcze takie mia-
ły … każdy talerz miał poszczególne te [prze-
gródki] … i wkładało … kubki sie wieszało 
… taki ka… kiedyś kredens był … jeszcze 
u mnie pamintam … […] no bo to niby su-
szarka … no … m… ale to co inne jes suszar-
ka … a co inne tyn kredens … […] był u nas 
taki stolarz … tu mieszkał i  robił nam te 
[meble] … a kubki były wieszane wszyskie … 

na tym … nie w środku tylko na wirzchu było 
… (Rysiny); to jes takie coś no u nas w szafce 
też jez ale czy to sie jakoś specjalnie nazywa? 
… może jakiś ubijak do ziemniaków … nie 
wiem … nie wiem … (Dęby Szlacheckie).

szampon – ‘płyn do mycia włosów’: my-
dliny no to z mydła … sie robiom mydliny 
… nie? … tag i z … teraz z proszku czy czy 
z szamponu czy jakiegoś … płynu … (Ry-
siny).

szare mydło – ‘specjalny rodzaj my-
dła niezawierający substancji barwiących 
i zapachowych, używany dawniej przede 
wszystkim do prania’: umyć … […] we wo-
dzie i w mydle … (Adamin); no na pewno 
krochmal … już po praniu … ale co do-
dawano do prania? … no mydło … szare 
mydło … kroiło sie w … jakieś kawałki … 
i sie je wrzucało do pralki … (Grzegorzew); 
kiedyś sie nazywało „Biały Jeleń” mydło … 
[…] szare … tak … i sie nazywało „Biały 
Jeleń” … to był … […] to był … super … już 
nie jes taki jak był kiedyś … bo mój monż 
musi robić duży piany z mydła takiego … 
właśnie tego szarego … bo ma stawy chore 
… no to … już jez inny … ale to „Biały Je-
leń” … i w dalszym ciongu ten „Biały Jeleń” 
… i szare też jeszcze mydło ale przeważnie 
… jes mydło … kiedyś sie myło mydłem … 
(Rysiny); (Barłogi).

szarotka – ‘roślina o białych kwiatach, 
pokryta białym meszkiem’: jakie kwiaty 
rosły w ogrodzie? … za moich lat dziecie… 
dziecinnych … dzieciencych … no to były na 
pewno piwonie … u mojej babci … jednej 
drugiej … to były szarotki … to były kon-
walie jakieś przebiśniegi tulipany … to były 
właśnie … paprocie leśne … to były … ogro-
dowe … ogrodowe te … powiedz … powiedz 
… te co na … chryzantemy … róże … ma-
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ciejka … co jeszcze? … co jeszcze rosło? … 
żonkile … (Koło).

szary – ‘będący koloru popiołu’: geńsie 
pióra som sztywne białe … a kacze … kacze 
też som białe i szare … i som delikatniejsze … 
(Rzuchów); tak … [kaczki polskie] te białe 
… te takie … te dzikie pozywajom te szare 
i  … (Rysiny). → szare mydło, szary 
barszcz.

szary barszcz – ‘zupa na zakwasie 
z mąki i chleba’: [Co to za potrawa: sza-
ry barszcz?] [R1:] no to jes … [R2:] żur … 
chyba … [R1:] to jes żur … dobra potrawa 
… (Felicjanów); [Co to za potrawa: szary 
barszcz?] żurek? … […] kiedy no … w okre-
sie zimowym i jesiennym i z monki żytniej 
… na … z zakwasu monki żytniej … (Koło); 
[R1:] szary barszcz to bydzie chyba taki 
barszcz jag my gotuimy … na zakwasie taki 
… szary … [R2:] żurek to … żurek kwa… 
[R1:] no … [R2:] to żurek może … no no … 
a to ż czego? … jakie jes pytanie? … ż czego 
sie gotuje? … […] no to … z mo… na zakwa-
sie … z zakwasu z monki żytni … (Koło).

szczawiowy – ‘zrobiony w  znacznej 
części ze szczawiu’: [R1:] [Gotuje się zupy] 
ogórkowom … kapuśniak … grochowom 
… szczawiowom … buraczkowom … biały 
barszczyk … żurek … [R2:] grochowa … 
[R1:] już … [R3:] prażuchy … [R1:] o! pra-
żuchy … z kwaszonom kapustom … kluski 
przycirane z czarninom … (Grzegorzew).

szczepienie – ‘łączenie pędu lub oczka 
rośliny z  podkładką’: [Kwiaty domowe 
rozmnażano] za pomocom … szczepienia 
… aplegierki takie … odkrywano oćcinano 
i usadzano w ziemi … (Stary Budzisław).

szczepka – ‘oderwana część rośliny ma-
jąca służyć jako sadzonka’: [Ablegierka 

to] szczepka z bocznego pendu … (Babiak); 
ablegierka to same słowo co znaczy szczepka 
… za pomocom wsa… usa… ukorzenienia 
jej w ziemi … (Stary Budzisław).

szczypiorek – ‘nać cebuli’: późnij twa-
rożek robili no to to … cebulke czy szczypio-
rek ale … (Witowo).

szczypka – ‘oderwana część rośliny ma-
jąca służyć jako sadzonka’: [Ablegierka] 
czyli inaczej właśnie szczypka … (Koło); 
szczypkami [rozmnaża się kwiaty] albo … 
urywało sie bo kwiat wypuszcza … takie 
niby … korzonki nie korzonki no to sie roź-
dziela to … i sie sadzi do ziemi i rosnom … 
(Grabów); (Babiak).

szczyścić → czyścić.

szeroki, szyroki – ‘mający duży wy-
miar poprzeczny’: becik to był taki ma… 
taki … córka … taki był szyroki mnij wincy 
… no ile? … z pół metra? … no może sześ-
dziesión cyntometrów … a długi z met coś 
… tak że jak dziecioka położyłaś … wisz 
na tego to … tom drugóm czyńściom żeś 
przykryła … i były takie … […] troczki do 
zawionzanio żeby dzieciok … no … ani sie 
nie wykopoł ani nic … (Grzegorzew); ma-
lowało sie szerokim pendzlem … zdobiło sie 
… wałkami które miały na … sobie wzorek 
… i ten wałek … moczyło sie … w farbie … 
o  jakimś innym kolorze … ciemniejszym 
bodź jaśniejszym od ścian … i wałek przy 
wałku sie kładło od góry do dołu … i po-
wstawał wzór … (Grzegorzew); [Jak wy-
glądała maglownica?] wałek … taki … no 
i zrobiony taki był drugi jak by to pozywa-
jonc … nie? … doś szerokie taki … takie były 
… naciente … takie … jakby to zemby były 
… i to sie przesuwało tym wałkiem … w te 
i z powrotem … i to taki magiel był … (Rysi-
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ny); [R1:] a blong to jes … jak kleapisko było 
to takie było … belka … tako belka szeroko 
… i była no wyżej … no … no doś wysoko to 
było … nie? … […] [R1:] no … poczszymuje 
to … nie? … poczszymuje takie cienżary … 
[…] [R2:] odździela somsieg od klepiska … 
[R1:] takie jakby kwadratowe czy były … te 
… gu… grube … ż dżrzewa … [R2:] słupy to 
som … słupy te … [R1:] o! słupy … to niby 
słupy taki o! kwadratowy czy pr… tego … 
i wysokie … i no szerokie … i to właśnie było 
co … co kawołek … tak … (Dąbrowa).

szeroko – ‘tak, że zajmuje dużo prze-
strzeni w poprzek’: stogi jak sie robi? … no 
obkłada sie … stawia sie brożyne … taki ten 
kij … i wokół tej brożyny … układa sie sia-
no … szer… szerzej na dole i … ku górze … 
no … (Prucheniec); wkopuje sie brożyne … 
i układa sie naokoło … od dołu … od spodu 
szerzej … u góry wonsko … czubek … tak sie 
robi [stóg] … (Sobótka).

szklanka – ‘szklane naczynie służące do 
picia’: na wszystkie naczynia? … […] no to 
serwiz obiadowy … serwis podwieczorkowy 
… bo jeszcze jes przed obiadym … po obie-
dzie a przed kolacjóm jeszcze podwieczoreg 
jes … no to takie serwisy talerze som szklan-
ki do picia … takie … napoju czy herbaty 
… stołowizna to som tam łyżki widelce takie 
uo … to jes wszystko do jedzynia … (Barło-
gi); jeżeli sie cerowało … jakomś mniejszom 
dziurke to była to … igła z nitkom nakładało 
sie … […] na jakomś szklanke … albo lite-
ratke … i tak sie cerowało … (Grzegorzew).

szklany – ‘zrobiony ze szkła’: najlepiej to 
[żeby mleko się zsiadło] … w słoik … w na-
czyniu szklanym … albo kamiynnym … 
(Drzewce); [R1:] były takie … sie nazywały 
odciongaczki … to … tak … tak wyglondały 
… [R2:] to była taka … taka kaneczka … 

i było takie okieneczko na boku … [R1:] 
szklane … [R2:] i sie tam wlewało mleko … 
wpuszczało sie do studni bońdź gdzieś tam 
do zimnej wody … i sie mówili … […] wybi-
ja sie śmietana … przeważnie jag na noc … 
krowy sie na wieczór wydoiło to na noc do 
rana to sie wyb… wysto… wybiła śmietana 
… było widać … [R1:] ustała sie śmietana 
… wyszła na wierzch … [R2:] było widać … 
w tym okieneczku było widać ile jest śmieta-
ny wiync albo sie zebrało wazówkóm … albo 
sie spuściło taki kranik był … [R1:] albo był 
taki kureczek … taki kurek odkrencany że … 
[…] [R1:] tu zlatywało mleko a późni już 
jak uchodziło to śmietana … bo na wierzku 
śmietana była to zostawała … (Witowo); 
piedz jest zbudowany z cegły obłożony ka-
fl ami … ma też palenisko … dżrzwiczki … 
i te dżwiczki też mogom być metalowe lub też 
… lub też szklane czyli takom szybe … mo-
gom posiadać … (Koło).

szkło – ‘przezroczyste tworzywo służące 
do wyrobu szyb, naczyń itp.’: serwantka … 
takie były … kredynsy kiedyś w ścianach … 
córka … normalnie w ścianach … i tam były 
za szkłym wszysko i tam … kładzione było 
… a … w sumie jak takie schowanko było … 
no ta-ak my tam nazywamy schowanko … 
a kiedyś to była tako … [Komory nie były?] 
komory nieko… komórki … o! … komory 
takie … takie pozwane … (Grzegorzew).

szkoła – ‘instytucja kształcąca dzieci 
i  młodzież’: ja pamintam że jak miałam 
[wszy] w szkole bo przecież każdy przecho-
dził no teraz już może nie … ale od czasu do 
czasu jeszcze sie o wszawicy słyszy … a … 
ja … jak miałam wszy … w szkole nabyłam 
od kogoś Pam Bóg wie nie wiym … no … 
każdy zapał gdzieś tam w którymś momen-
cie … to … jo już byłam w okresie wycho-
wywana kiedy był tak zwany anglotoks … 
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wienc mi głowe zsypano azotoksem … zawi-
niento chustkom … no i one sie tam miały 
dusić w tym azotoksym … [A nie niszczyło 
włosów?] a jo wiem … może i niszczyło ale 
… wiesz … nie było innego wyjścia … po-
tym włosy sie myło … no ale pewnie czszeba 
było to powtórzyć bo … jak były gnidy to te 
gnidy może … od azotoksu ś… nie wim nie 
zdychały … no … po jakimś czasie czsze-
ba było … do skutku … tym azotoksym … 
(Dęby Szlacheckie); no to wsza … by była 
… tag jak kiedyś … w… za Nimców były … 
bo tera to nik tegó ni mo chyba … w życiu … 
no … bo kiedyś to … mieli ludzie i dziecioki 
mieli i do szkoły jak … (Borki); a jeszczy ja 
pamientam jak zbiralim stonke … z karto-
fl i … na polach … sie zbierało we wiaderka 
w butelki … bo było maso stonki … dzieci 
ze szkoły na przykład chodziły do szkoły … 
to … był taki dzień … i ślim dzisiej do tego 
na … na zbieranie stonki … dzieci chodzi-
ły ze szkoły nawet chodzilim … ze szkoły 
i zbieralim stonke w ziemniakach po redli-
nach chodzilim każdy … pozbiralim … no 
… (Goszczędza).

szłodki → słodki.

szmata – ‘nieużywane, zniszczone ubra-
nie’: szmaty łachmany … (Grzegorzew); 
szmaty … sie wyrzucało bo to już szma-
ta została … nie? … (Rysiny); (Adamin); 
(Barłogi).

szmatka – ‘kawałek materiału’: [Do 
zawijania masła] przeważnie kiedyś to ta-
kie szmatki kobity miały czyste takie tam 
… (Witowo); myśle że smoczek [dawano 
dziecku] ale też … tak też mi sie kojarzy 
właśnie jak dawniej ktoś mi mówił … że 
dawało sie … coś słodkiego krukier [cukier] 
zawinienty w jakomś takom szmatke … takom 
oczywiście czystom … i dziecko to ssało … 

tak … właśnie jak nie było jeszcze smoczka 
no bo też smoczki no to … gu… som gumowe 
czy teraz s-ilikonowe … (Koło); jak tego to 
brali znowu cukier kładli w kawałek szmat-
ki … w gaze … no i … dziecko … zwiliżyli 
wodóm … no i tak sało ciumlało … i ciumla-
ło … taki o ciumla … (Tarnówka); szmatka 
… abo ścierka … (Barłogi); gombka szmat-
ka ścierka … (Grzegorzew); kiedyś to … 
naczynia czyścili … moja mama bo one to 
były cienżkie … to na szmatke brała popiół 
… nie? … i wyszorowaa porzonnie … prze-
ważnie na Wielkano[c] i Boże Narodzenie 
… (Rysiny).

szmolec → smalec. 

(szorować) – wyszorować – ‘czy-
ścić, silnie trąc’: kiedyś to … naczynia 
 czyścili … moja mama bo one to były cienż-
kie … to na szmatke brała popiół … nie? … 
i wyszorowaa porzonnie … przeważnie na 
Wielkano[c] i Boże Narodzenie … (Rysi-
ny); [Żeby naczynia były czyste należy je] 
dobrze umydź i wyszorować … wysuszyć … 
(Rysiny); wyszorować … (Barłogi).

szpagetki – ‘rodzaj makaronu w posta-
ci długich nitek’: kluski i … te polywo sie 
te … te kluski tym minsem … szpagetki … 
(Adamin).

szpek – ‘słonina’: (Babiak).

szpicher – ‘pomieszczenie, w którym 
przechowywano zapasy żywności’: (Dzie-
rawy).

sztywny – ‘mało giętki’: geńsie pióra 
som sztywne białe … a kacze … kacze też 
som białe i szare … i som delikatniejsze … 
(Rzuchów); kiedyś sie … wsypywao wiencyj 
moja mama takie sodke sypała … żeby było 
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i mienkie czy do fi ran to sodke lub soly dużo 
wsypywała … żeby óne były sztywne … (Ry-
siny).

szufladka – ‘wysuwana część mebla 
w postaci pojemnika złożonego z bocznych 
ścianek i dna’: jes taka szufl adka w kuchni 
… i nazywa sie to popielnik … (Koło).

szukać – ‘starać się coś znaleźć’: no 
[kura] szuka im [=kurczętom] pożywienia 
… drapie w ziemi … nie? … żeby te poży-
wienia były jakieś tam te te … kamyczki 
… czy robaszki jakieź … nie? … (Rysiny); 
[Kura] szuka sobie gniazdka i  niesie … 
(Grabów); przeszukiwanie [włosów] no to 
grzebinim sie grzebało i … [wszy] szukało 
i sie … smarowało … różni kiedyś to … róż-
nymy naft amy nawet sie tempiło to (Borki).

szumowanie – ‘zbieranie szarej piany 
powstającej w czasie gotowania niektórych 
potraw’: szumowanie szymowanie godajóm 
różnie … (Grzegorzew); (Dzierawy); (Tar-
nówka).

szumowiny – ‘szara piana powstająca 
w czasie gotowania niektórych potraw’: ja 
gotuje rosół z kurczaka … czyli najważniej-
sze tak … woda … woda … zimna woda … 
nastempnie … nastem… nastempnie wkła-
dam pokrojonego umytego kurczaka … i na 
wolnym ogniu sobie go gotuje … jag już 
właśnie doj… dojdziemy do tego momentu 
gdzie mamy te burzyny czy szumowiny zbie-
ramy to … ja to zbieram łyżkom albo jakomś 
takom łyż… som takie specjalne łyżki cedza-
kowe … i jag już ładnie mam tutaj te … bez 
bez tych burzyn ten … tom wode w zasadzie 
wtedy jeszcze … to wtedy dodaje warzy-
wa … czyli … całom całom włoszczyzne … 
najważniejsze jes żeby było dużo zielonego 
… czyli … czyli załóżmy … ten … seler … 

przepraszam … seler … por … pietruszka 
… i wtedy też cały czas na wolnym ogniu 
sobie robimy … no do momentu jag już no 
… widzimy że jes ugotowane … (Koło); som 
to szumowiny lub burzyny … ja to nazy-
wam i tag i tak … zależnie co mi przyjdzie 
do głowy … (Koło); zbieranie szumowin … 
z… zszumowanie coś takiego … (Koło); no 
to … sóm szumy … a nieraz jak tego to tam 
mówili … sobie po in… inaczej szumowiny 
… (Tarnówka); (Dzierawy); (Grzegorzew).

szumy – ‘szara piana powstająca w czasie 
gotowania niektórych potraw’: no to … sóm 
szumy … a nieraz jak tego to tam mówili … 
sobie po in… inaczej szumowiny … (Tar-
nówka).

szyba – ‘tafl a szkła’: piedz jest zbudowany 
z cegły obłożony kafl ami … ma też paleni-
sko … dżrzwiczki … i te dżwiczki też mogom 
być metalowe lub też … lub też szklane czyli 
takom szybe … mogom posiadać … (Koło).

szybciutko – ‘bardzo szybko’: szatkow-
nica ale te szatkownice były … chyba różne 
… my mieliśmy takom na korbke … takom 
jak maszynke do minsa mnij wincej … ale 
były też takie szatkownice które … które 
… wyglondały jak deska … w którom było 
wmontowane ostrze … i  to już był takie 
unowocześnione … dlatego że jak sie główke 
położyło na takie długie ostrze to szybciutko 
ciach ciach ciach ciach … i kapusta leciaa do 
… do … pojimnika … do którego tam potem 
były … do… dodawane różne dodatki … 
i wkładana do beczki … (Dęby Szlacheckie).

szybka – zdr., ‘tafl a szkła’: w kuchni … 
kuchnia … no to były … w rogu stała kuch-
nia … obok … niej znowu … skrzynka na 
… torfe … obok znowu … miska … na sto-
jak z miednicóm i … i woda … żeby było 
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myć … naczynia … bo przecież zlewów nie 
było jak dzisiaj … na środku mieszkania 
stół … ławki … były … czy czy … taborety 
były … i … no i … jak tego no to na pewno 
jedno łóżko sie jak … jak sie tam zmieści-
ło … i coś tego … i jakiś kredens taki … za 
szybkóm troszeczke był taką za… no trochę 
tag ozdobione troche tag jakoś … no i … to 
… nie było … nie było … nie było tyle … 
poczszeba naczyń … nie … bo sie mówi … 
zjedli z głembokiego … zupy … zjedli z głem-
bokiego … […] drugie danie też i … i nawet 
widelca nieraz niepoczszebowali używać bo 
… (Tarnówka).

szybko – ‘z dużą prędkością, energicz-
nie’: [R1:] upuszczano [krew świni] … 
żgano nożem do … do tentnicy … [R2:] no 
i czea było miyszać … czszepaczkóm … […] 
[R1:] czszea było mieszać … [R2:] mieszać 
… [R3:] czszepaczkom … czepać … szybko 
czszepać … żeby już … [R2:] żeby wystygło 
… [R1:] czszepaczkóm lub koziołkim … (Fe-
licjanów); sie mówi … chyżo … albo szybko 
… (Rzuchów); o! ja też to robiłam … szybko 
sie biegło na łonke żeby [przed deszczem] … 
poskładać siano w kupki … (Nowe Budki).

szyć – uszyć – zaszyć – zszyć – ‘łą-
czyć nićmi części materiału itp.’: [Żeby 
ser miał określony kształt] no czszeba … 
uszyć … z materiału … najlepiej lnianego 
… w kształcie … w kształcie serca taki wore-
czek … (Drzewce); jak kupi-am … materiał 
… bo szyłam sobie sama … no to uszyłam 
sobie takie poduszke żeby była … od brzega 
do brzega … żeby nie uciekała spod głowy 
[…] … (Tarnówka); [w] winkszóm dziure 
to sie łatke wstawiało … i sie za…tego … 
zaszyło … (Adamin); najczeńściej sie je ce-
rowało podszywało sie od spodu łatki … po-
do[b]nego koloru … tak żeby nie było widać 
tej dziury … jeżeli dała sie zszyć ta dziura 

… to sie ją zszywało a jeżeli była duża … to 
sie podkładało od spodu łaty i sie łatało … 
(Grzegorzew); a salsesón to robi sie w inny 
sposób … […] przyprawia sie pieprzem ma-
jerankom wymiesza sie … i nabija sie albo 
w długie fl aki … albo sie nabija w taki … 
właśnie ten tobół co nazywana jes żołondek 
… tak … w ten żołondek … i wtedy … go sie 
zaszyje … no i kładzie sie do wody go sie go-
tuje … po ugotowaniu ciepły wyjmuje sie … 
pozostawia sie do wystudnieńcia … a potem 
… go go sie kroi … jest z takóm galaretóm bo 
to mienso wypuści takóm galarete w środku 
… i  to właśnie tak jes wychodzi salseson 
… (Stary Budzisław); osełka wkładana do 
kieszeni od spodni tak … specjalna kieszeń 
uszyta … do osełki … (Nowe Budki).

szykować – uszykować – ‘przygoto-
wywać’: dobrze uszykowane kosisko … ko-
sisko no właśnie ten ten kij to kosisko … no 
żeby to tam … zakładali jeszcze jakieś tam 
pałónk taki … no to tyle … zakładali taki 
pałonk żeby to dobrze … od… ta trawa czy 
zboże od… odlatywało … tak … (Pruche-
niec); no to najpierw czszeba … podorywke 
zrobić … na polu … i tóm ziemie … spulch-
nioną … na … jak … szykuje sie tom mogiełe 
takom na … sie mówi na półtora dwa metry 
szerokości … no zależy jakom tego no ale … 
tag mniej wiencej dwa metry czszeba uszy-
kować tego … szerokości tego … […] kopca 
… że to podłoże czszeba tu wzionś i wyrzucić 
… wyrzucić żeby jóm troche w tom … […] 
potem jak te … ziemniaki sie przywoziło 
z pola to tag ukośnie wjeżdżali i … zsypy-
wały sie ładnie … na mogiełe … i potym 
poocsybywane były … ziemniaki i … tom 
… gablami … i wtedy prostom słomom czy 
… czy targanom słomom to tak było ładnie 
czszeba … ułożyć … grabiami układało sie 
… i na krzyża sie układało … raz wzdłuż … 
tego … tego zgarnieńcia … tej słomy … a … 
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i … a innym …. drugim razem na … tag 
układać … i … i wtedy ziemióm … tóm co sie 
wywaliło … z tego podłoża … […] wtedy sie 
przykrywało … […] kopiec powstał i potem 
już jag na zime to czszeba było jeszcze raz je 
okrywać … […] tymi łeńcinami … a nieraz 
jak tegó … no czy obornikiem jak kto miał 
no to … wiencej … no to obornikim bo … 
zimy były nie takie przecież … jak dzisiaj 
som … bo to były mrozy … (Tarnówka).

(szymować) – zszymować – ‘zbierać 
szarą pianę powstającą w czasie gotowa-
nia niektórych potraw’: przygotowuje sie 
garnek … nalewa sie … wode … kładzie 
sie mienso … no jak sie miynso podgrzeje 
… wychodzi piana … to czeba zszymować 
tóm piane … i wtedy kładzie sie warzywa 
… (Drzewce); wstawiam minso do wody 
[na rosół] … zagotowuje sie … zszymuje … 

kłade warzywa sole … i sie to gotuje … pod 
przykrycim bez przykrycio może być przy-
kryty może być nieprzykryty … warzywa 
niewarzywa sole … no tam … […] ziele an-
gielskie … tam takie … wisz … a to wegete 
sie sypie a to … (Grzegorzew).

szymowanie – ‘zbieranie szarej piany 
powstającej w czasie gotowania niektórych 
potraw’: szumowanie szymowanie godajóm 
różnie … (Grzegorzew).

szypułka – ‘twarda część pióra w po-
staci cienkiej rurki wyrastającej ze skóry 
ptaka’: [Jakie części wyodrębnia się w pió-
rze?] [R1:] szypułke … [R2:] puch … (Feli-
cjanów).

szyroki → szeroki.



285

ścielić – pościelić – uścielić – 
zaścielić – ‘przygotować łóżko, rozkła-
dając na nim pościel’: rozebradź je [=łóżko] 
… rozebrać … uścielidź je … do spania … 
(Tarnówka); no koce jak ktoź miał ale nie 
… to były tak … z materiału właśnie tak 
… z takigo … z takiego … ciężk… cienżkie 
takie było że … nie było tam … ze ślizgich 
nie było tego … tyko było to cienżkie okrycie 
… okrywało sie właśnie … to … ładnie do 
kantu zaścielone łóżko … i wtedy ono pienk-
nie wyglondało … (Tarnówka); no … pościel 
to normalnie ścieliłaś łóżka na wirzku … 
a ubrania no to do szafy kładłaś … szafa wi-
szalno była i tam wiszoki … (Grzegorzew); 
czszeba pościelić … (Koło).

ścielenie – ‘przygotowanie pomieszcze-
nia dla zwierząt poprzez rozkładanie na 
podłodze słomy’: słome ustawia sie w sterty 
i później służy do … ścielenia do zwierzont 
… (Nowe Budki).

ścierać – ‘rozdrabniać coś przy użyciu 
tarki’: jabłecznik? … uo luksus … ciasto sie 
piecze … jabłuszka sie ściera … ciasto sie robi 
kruche … na blaszke sie kładzie … jabłuszka 
sie ściera … przeciska troche bo żeby nie za 
dużo soku było … potem drugom warstwom 
nakrywa sie ciastem … i sie piecze … no … 
jabłecznik … luks … (Grabów); (Barłogi).

ściereczka – zdr., ‘kawałek materiału 
służący do usuwania zanieczyszczeń’: do-

mowy wyrób sera to było tak samo mleko 
postawiało sie kwa… żeby sie skwasiło dzień 
dwa skwasiło sie … późni sie na małym 
ogniu postawiło garnek … i od czasu do cza-
su sie mieszało żeby to … z tego mleka tak 
zaczęła wypływać ta[k] jakby woda ale to 
nie była woda tyko serwatka … i tyn ser wte-
dy już było widaż że tyn … ser już go … wte-
dy sie wykładało pomału … na … na jakieź 
naczynie … które tam była położona albo 
ściereczka albo jakieś siteczko … i to ładnie 
op… obsionczyło to … (Stary Budzisław).

ścierka, ścirka, ściyrka – ‘kawa-
łek materiału służący do usuwania zanie-
czyszczeń’: no to sie je [=naczynia] czyści 
tym płynym sie myje … czyści … ścirkóm 
wyciro i … sóm ładne … (Adamin), to ściyr-
ka … (Adamin); szmatka … abo ścierka 
… (Barłogi); gombka szmatka ścierka … 
(Grzegorzew); i  ta świnia wisiała wtedy 
… gospodarz czy rzeżnik … wziął wode … 
wiaderkim ciepłóm … ścierke obmył tom skó-
re tego świniaka … wypłukał czy jak wyjął 
wnenczności … wypłukał ze środka tom krew 
… to wszystko spłynęło na danom posadzke 
czy … czy to było gdzieź na … powieczszu 
to to były drongi uszykowane … i … i żeby 
to wszysko było powieszone na drongach 
taki[ch] kijach … kołkach grubych … a to 
wszysko spłynęło na dół żeby … to wszysko 
wciongło żeby było czyste mienso … (Stary 
Budzisław); dojenie krowy w dzisiejszych 
czasach dojom maszyny … dawniej … to 

Ś
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czsza było wziońś … ścierke … umyć krowie 
wymie żeby nie było to to wymie brudne od 
piasku czy … nawet … ubrudzone … tag od 
obornika czy jag leżała na brudnej ściółce 
… (Stary Budzisław).

ścirka → ścierka.

ścisnońć – ‘używając siły, zbliżyć coś do 
siebie’: praska … […] ma dziureczki taka … 
blaszka z dziureczkami … i dwie ronczki jak 
sie ściśnie … to … masa … to ziemniak po 
prostu … wyciska sie przez te dziureczki … 
(Dęby Szlacheckie).

ściyrka → ścierka.

śliwka – ‘jajowaty owoc pokryty najczę-
ściej fi oletową skórką o słodkim, soczystym 
miąższu i  dużej pestce; też: drzewo, na 
którym rosną te owoce i drewno z niego’: 
polewki owocowe … no to w każdym bońdź 
razie … no owoce … no jak sie … śliwki … 
[…] to było letnie … lateym … to sie gotowa-
ło latem … a … zimom to znowu … nie było 
to … nie było w muodzie … weki … tylko sie 
suszyło w piecu chlebowym … suszyło sie … 
śliwki gruszki … jabka … no i te … ulengałki 
s… (Tarnówka); do wendzenia śliwka mó-
wiom … olszyna … olcha … dobra jes … do 
do wendzenia … brzoza … bo … jabłonka 
jeszcze … że to taki ma specyciczny zapah 
i … i dlatego takie dżrzewa dawniej używa-
li … a teraz som takie środki wendzenia … 
w zakładach … (Stary Budzisław); rosnonce 
na krzakach … typu porzeczki agrest … wi-
śnie … śliwki … (Powiercie); (Koło).

śliwkowy – ‘zrobiony ze śliwek’: zupa 
z  jabłek? … zupa jabkowa … […] ta-
-ak wiśnia … to wiśniowa … gruszkowa 
… z gruszki nie … jeszcze nie gotowaam 
… z jabłek tyż nie gotowaam … chyba że 

z szu… suszonych … [Ja bardzo często ja-
dłam zupę z truskawek albo wiśni] n-albo 
… albo z wiśni … z truskawek … […] albo 
śliwkowa … (Rysiny).

ślizgi – ‘mający gładką powierzchnię’: 
no koce jak ktoź miał ale nie … to były tak 
… z materiału właśnie tak … z takigo … 
z takiego … ciężk… cienżkie takie było że … 
nie było tam … ze ślizgich nie było tego … 
tyko było to cienżkie okrycie … okrywało sie 
właśnie … to … ładnie do kantu zaścielone 
łóżko … i wtedy ono pienknie wyglondało … 
(Tarnówka).

ślonski → kluski ślonskie.

śmierdzieć – ‘nieprzyjemnie pachnieć’: 
zbuk … taki śmierdzoncy … (Grabów).

śmietana – ‘gęsty płyn otrzymywany 
z mleka, o różnej zawartości tłuszczu’: o! 
… masło … już teroz … to nie … to zrobili 
ze śmietany … taka była kierzynka … i sie 
robiło tłuczkiem … tłuczkiem długo długo 
aż sie zrobiło masło … (Rzuchów); zupa 
z jabłek to jest … no zupa jabkowo zakle-
pano jes tym … no monkom i śmietanom … 
(Adamin); no zupa jagodowa … no czym 
sie tego? … tak samo jagody … sie rzucało 
do wody … osłodziło sie troche … lekko sie 
osłodziło … i sie też zaprawiało … ale nigdy 
nie śmietanom … tylko mleko i … i monka 
… (Rysiny); na śmietane z mleka świeżego? 
… śmietanka słodka … (Drzewce); żeby 
mieć śmietane mleko czszeba schło… dobrze 
schłodzić … (Drzewce); ze śmietany robimy 
masło … […] no ze śmietany słodkiej … 
(Drzewce); no kiedyź robiono masło w ta-
kich specjalnych kierzynkach … albo z… 
niek… jak ktoź nie miał to w b… w butlach 
dużych i … tak sie … czea było poruszać … 
tymi butlami żeby sie to w końcu no to ma… 
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masełko … wydzieliło z  tej śmietany … 
(Drzewce); [R1:] były takie … sie nazywały 
odciongaczki … to … tak … tak wyglondały 
… [R2:] to była taka … taka kaneczka … 
i było takie okieneczko na boku … [R1:] 
szklane … [R2:] i sie tam wlewało mleko … 
wpuszczało sie do studni bońdź gdzieś tam 
do zimnej wody … i sie mówili … […] wybi-
ja sie śmietana … przeważnie jag na noc … 
krowy sie na wieczór wydoiło to na noc do 
rana to sie wyb… wysto… wybiła śmietana 
… było widać … [R1:] ustała sie śmietana 
… wyszła na wierzch … [R2:] było widać … 
w tym okieneczku było widać ile jest śmieta-
ny wiync albo sie zebrało wazówkóm … albo 
sie spuściło taki kranik był … [R1:] albo był 
taki kureczek … taki kurek odkrencany że … 
[…] [R1:] tu zlatywało mleko a późni już 
jak uchodziło to śmietana … bo na wierzku 
śmietana była to zostawała … (Witowo); no 
szłodka śmietana … bo jes słodka śmietana 
i jez i kwaśna śmietana … (Witowo); zupe 
pomidorowom i ogórkowom w zasadzie no to 
jes tak … na tej samej bazie co rosół … tak 
… tyl… tylko że … załóżmy jak … jak rosół 
robie ja głównie z kurczaka … to tutaj na 
przykład przy zupie pomidorowej czasami 
robie taki wywar na miensie … na miensie 
wieprzowym … znaczy … do pomidoro-
wej i do ogórkowej na miensie wieprzowym 
… z tym że jag już mam w tym momencie 
jak mam ten wywar no to no to … zrobio-
ny i taki jakby rosół … to do tego dodaje na 
przykład koncentrat pomidorowy … na-
stempnie ja to nazywam zaklepuje to śmie-
tanom … i … i w zasadzie to jes cały przepis 
na zupe pomidorowom … (Koło); śmietana 
jes żółta … i jak sie włoży mleko naleje sie 
do garka włoży sie do … na przykład do za-
mrażalki … śmietana sie wybija na wierzk 
… i wtedy … można albo łyżkom … albo ta-
kom wazóweczkom zebrać do garnuszka … 
i od razu widać śmietana żółta a mleko poc 

spodym zostaje białe … (Stary Budzisław); 
[Masło robiło się] w kierzynce … ano śmie-
tane … csa było na… naloć … (Felicjanów).

śmietanka – ‘gęsty płyn otrzymywany 
z mleka, o różnej zawartości tłuszczu’: na 
śmietane z mleka świeżego? … śmietanka 
słodka … (Drzewce).

śniadać – ‘jeść śniadanie’: (Grzegorzew).

śniadanie – ‘pierwszy posiłek zjadany 
w ciągu dnia’: posiłek pierszy … śniadanie 
sie je … (Adamin); przeważnie jadało sie 
jakieś zupy … żureg na przykład … może 
i … gotowali … zacierki na śniadanie … 
takie zupy rozmaite zupy … (Barłogi); na 
śniadanie najczeńściej … jadano żurek … 
żur żurek … była to … można było wkru-
szyć sobie do tego żurku … chleba … można 
było sobie wkruszyć do tego żuru kaszanke 
ale to już byłao uzależnione od … no od 
kieszeni gospodarza … (Grzegorzew); na 
śniadanie sie [je] … kiedyś czy teraz? … 
kiedyś to sie zupy … zupe … to tam żurek 
… albo zalewajke … albo polewke … bo na 
podobiadek … no to wiyncy te kanapki sie … 
z masłem czy z serem czy z dżemem sie jadło 
… ni? … (Rysiny). → drugie śniadanie.

świeżutki – pieszcz., ‘świeży’: [Jak się 
sprawdza, czy jajko jest świeże?] po piersze 
że jes skorupka inna … taka świeża … a po 
drugie sie bierze … […] przy uchu … i jak 
sie tam … lata w tym to znaczy że już stare 
jajko jest … już sie nie nadaje do zjedzenia 
bo óno już takie wszystko ma te … ale p… 
przeważnie piersze co sie paczszy po skorup-
kach bo jes … taka skorupka … no … taka 
świeżutka widać … no … (Koło).

świeży – ‘nadający się do spożycia’: [Żeby 
sprawdzić, czy jajko jest świeże] wrzuca sie 
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do zimniej wody i jak wypłynie na wirzch 
to jes świeże … (Stary Budzisław); [Jak się 
sprawdza, czy jajko jest świeże?] po piersze 
że jes skorupka inna … taka świeża … a po 
drugie sie bierze … […] przy uchu … i jak 
sie tam … lata w tym to znaczy że już stare 
jajko jest … już sie nie nadaje do zjedzenia 
bo óno już takie wszystko ma te … ale p… 
przeważnie piersze co sie paczszy po skorup-
kach bo jes … taka skorupka … no … taka 
świeżutka widać … no … (Koło); [Jak się 
sprawdza, czy jajko jest świeże?] jajko opa-
da na dno … na dno garka z wodóm … […] 

a jajko które jes nieświeże po prostu wypły-
wa na wierzch … ono pływa … po prostu … 
(Koło); tyko sie piekło co tydziń czy co dwa 
tygodnie n[o] a chleba sie upiekło a dawni 
duże rodziny były to tak piekli … a teraz to 
… co dziń możesz mieć świeży chlebek … 
(Borki); (Witowo); zrobi sie kwaśne mle-
ko no … jag nieświeże … no …. takie jes 
… (Drzewce); [Co się stanie z  mlekiem 
nieświeżym, które chcemy zagotować?] 
chcemy za… z nieświeżym … owarzy sie … 
(Drzewce).
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taboret – ‘stołek na wysokich nóżkach, 
bez oparcia i poręczy’: w kuchni … kredyns 
tylko taki był nieduży córka i … i co tam? … 
stół był … przy stole stołki … jedyn był długi 
… uo czterech nogach albo takie normalne 
zbite tam z desek z czegoś stołki kiedyś tam 
nie było taboretów krzesła to już było wiel-
kie świnto jak było … u kogoś … przeważnie 
stołki … (Grzegorzew); w kuchni … kuchnia 
… no to były … w rogu stała kuchnia … obok 
… niej znowu … skrzynka na … torfe … 
obok znowu … miska … na stojak z miedni-
cóm i … i woda … żeby było myć … naczynia 
… bo przecież zlewów nie było jak dzisiaj … 
na środku mieszkania stół … ławki … były 
… czy czy … taborety były … i … no i … jak 
tego no to na pewno jedno łóżko sie jak … 
jak sie tam zmieściło … i coś tego … i jakiś 
kredens taki … za szybkóm troszeczke był 
taką za… no trochę tag ozdobione troche tag 
jakoś … no i … to … nie było … nie było … 
nie było tyle … poczszeba naczyń … nie … 
bo sie mówi … zjedli z głembokiego … zupy 
… zjedli z głembokiego … […] drugie danie 
też i … i nawet widelca nieraz niepoczszebo-
wali używać bo … (Tarnówka); (Koło).

talerz – ‘płaskie naczynie, z  którego 
można jeść’: no tak … gotowano go [=świń-
ski ogon] … i kładziono … na talerzu przed 
młodym … (Rzuchów); na wszystkie naczy-
nia? … […] no to serwiz obiadowy … ser-
wis podwieczorkowy … bo jeszcze jes przed 
obiadym … po obiedzie a przed kolacjóm 

jeszcze podwieczoreg jes … no to takie ser-
wisy talerze som szklanki do picia … takie … 
napoju czy herbaty … stołowizna to som tam 
łyżki widelce takie uo … to jes wszystko do 
jedzynia … (Barłogi); talerze … albo miski 
… miski … kiedyś to miski to na to wołali … 
bo nie było talerzy takich … tyko to każdy 
miał swojóm miske … nie? … (Rysiny); no 
w szafk ach takich specjalnych [przechowy-
wano naczynia] … kiedyś to w kredensach 
… kredensy to były … właśnie … jeszcze ta-
kie miały … każdy talerz miał poszczególne 
te [przegródki] … i wkładało … kubki sie 
wieszało … taki ka… kiedyś kredens był … 
jeszcze u mnie pamintam … […] no bo to 
niby suszarka … no … m… ale to co inne 
jes suszarka … a co inne tyn kredens … […] 
był u nas taki stolarz … tu mieszkał i robił 
nam te [meble] … a kubki były wieszane 
wszyskie … na tym … nie w środku tylko na 
wirzchu było … (Rysiny); talerze … misecz-
ki … miski … (Grzegorzew); (Adamin).

talerzyk – zdr., ‘płaskie naczynie, na 
którym można jeść; też: używane do sta-
wiania czegoś na nim’: dawniej żelazko jak 
wyglondało? … takie żelazko dawniej … na-
grzewało sie … kładło sie na goroncy blat … 
bo nie miało sznura … nie podłonczało sie 
go do kontaktu … tylko kładło sie na goron-
cy blat żelazko sie nagrzewało i … żeby nic 
nie przypalić to te żelazko kładło sie … na 
talerzyku … odwróconym do … spodem do 
góry … (Grzegorzew).

T
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tapczan – ‘mebel do spania’: no teraz 
[śpi się] na tapczanie … na wersalce … 
(Dzierawy); [R1:] no to [do spania] som 
tapczany … no no wersalki … [R2:] wersal-
ki … leżanki … (Grzegorzew); [Urządzenia 
do spania] wersalka … tapczan … sofa … 
kozetka … też też można … mieć naroż-
nik w domu ten narożnik rozkładać … no 
teraz som różne też takie … urzondzenia … 
(Koło).

tapeta – ‘rodzaj papieru, który nakle-
jano na ściany’: malowało sie kiedyś [ścia-
ny] … nie było tapet tylko sie malowało … 
przewaźnie na biało … kiedyś to tylko białe 
ściany były … i to takim wapnem … […] nie 
farbom … tylko było wapno … lasowane po-
zywajonc … (Rysiny); (Adamin); (Barłogi); 
(Grzegorzew).

tara – ‘falista blacha oprawiona w ramkę, 
na której trąc ubrania, prano je’: no namo-
czyło sie we wannie i sie prało na tarze … 
[…] tako tara była i rynczno sie chochlowa-
ło i mydlyło … (Adamin); z wanny poło-
żyłam łacha na tarze … i tam pomydliłam 
… i tarłam … tako tara była renczno … na 
ty tarze … (Adamin); na takij tartce [pra-
no] … to jes tara sie nazywo … […] to tak 
wyglondało że … tak jakby była … i na tym 
były takie pronżki … wgłembienie i wywyż-
szenie i to … sie tak tarło ryncami … po-
mydliło sie … bo … kołnierzyki sie prało 
w rencach … a tu zaś tak sie … pomydliło 
i sie na tym tarło … to sie w balie włożyło … 
to było doś duże to wystawało z bali … i sie 
tu otwirało … i w ty wannie sie chochlowało 
… (Barłogi); dawniej była albo pralki rencz-
ne … który nazywały sie tara … miały takie 
haczyki zahaczało sie je o balie … i pociera-
ło sie praniem o … o tom tare … najpierw sie 
mydliło pranie a potem sie pocierało o tare 
… (Grzegorzew); kiedyś sie prało … dawnij 

… to była taka wanna okrongła … [Balia?] 
balia … o! kochana ty wiesz wiency jag ja 
… taka balia była … i była taka … pralka 
… i sie … […] tara … tag ja jeszcze mam 
takom tom … no … (Rysiny).

tarka, tartka – 1. ‘przyrząd kuchen-
ny służący do ścierania warzyw, owoców, 
sera’: no ciasto kruche … i na to jabka … 
tarte na tarce … czy takie całe wkładane … 
to jabłecznik taki jes … albo mus jabkowy 
sie wkłada tez na jabłecznig … niy? … (Ry-
siny); praska … a jag nie to tartka … co sie 
tarło … i praska jes do wyciskanio zimnia-
ków … i sit… je jes ten duślak jes wszysko 
jez różne rzeczy sóm … (Borki); z ogórko-
wom [zupą] jest w ten sposób że też … czyli 
już mam … jes to … doszłam do momentu 
wywaru … biore ogórki kiszone … ścieram 
je na tartce … i też jeszcze dodaje też jesz-
cze dodaje startom na tartce … marchewke 
… i … ważne jes to że najpierw marchewka 
… musi być włożona … nastempnie ogór-
ki bo jeżeli by było odwrotnie to ta mar-
chewka cały czas by była twar… jak włoże 
te składniki i nastempnie też zaklepuje to 
śmietanóm … i praktycznie to już jes wszyst-
ko … (Koło); [Do czarniny] najlepsze som 
przecierane [kluski] … mówiom żelazne … 
rozmaicie na to mówiom ale przecierane 
z ziemniaków takie … […] no i ziemniaki 
sie … struże czsze na tartce … i potem sie 
sypie monke sól … wymiesza sie i na gotu-
joncom wode sie wrzuca w garnek … i  sie 
gotuje … (Barłogi); ��41; 2. ‘falista blacha 
oprawiona w ramkę, na której trąc ubrania, 
prano je’: na takij tartce [prano] … to jes 
tara sie nazywo … […] to tak wyglondało 
że … tak jakby była … i na tym były takie 
pronżki … wgłembienie i wywyższenie i to 
… sie tak tarło ryncami … pomydliło sie … 
bo … kołnierzyki sie prało w rencach … a tu 
zaś tak sie … pomydliło i sie na tym tarło … 
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to sie w balie włożyło … to było doś duże to 
wystawało z bali … i sie tu otwirało … i w ty 
wannie sie chochlowało … (Barłogi); no na 
tarce tak sie … tarło … (Kłodawa); ��42.

tartka → tarka.

tasiu tasiu! – ‘okrzyk wydawany, by 
przywołać młode kaczki’: (Adamin).

taś taś! – ‘okrzyk wydawany, by przy-
wołać kaczki’: taś taś taś chyba … (Grze-
gorzew); (Adamin); (Koło); (Kłodawa); 
(Rysiny).

temperatura – ‘poziom ciepła’: i czeńś 
tej sieni … była wydzielona na ten piec chle-
bowy … były tam dżrzwiczki … do wkła-
dania … chleba … i bydź może pod tymi 
dżrzwiczkami do wkładania chleba były 
dżrzwiczki mniejsze do regulowania ale 
tego nie pamientam … no i był porzondnie 
opalony drewnem … i tak jak mówiłam jak 
już sie napaliło w tym … piecu … no i miał 
ujście … do komina … żeby tam ten dym 
był jak sie paliło w tym piecu żeby … dym 
mógł wychodzić przez komin … no i paliło 
sie tak długo aż sie porzondnie nagrzał do 
takiej temperatury żeby chleb mógł sie upiec 
… (Dęby Szlacheckie); jak sie napaliło 
[w piecu chlebowym] … byliśmy pewni że 
temperatura jest wystarczajonco wysoka … 
wygarnialiśmy te niedopalone … kawałki 
drewna czy co tam jeszcze zostało żeby … 
piec był czysty … i … kładliśmy chleb … 
(Dęby Szlacheckie); [W piecu] no musia-
ło być wypalóny dobrze … żeby było tako 
temperatura żeby sie chleb upik … ale tylko 
dżrzewym sie wypalało i … i potym sie pie-
kło … a tero no to sie piecze w piecykach … 
elektrycznych tero … chleby … dawniejsze 
to takie były mody że czszeba polić było … 
a tero to chleb ile razy na blasze to sie piekło 

… w takim tym jak … jak placki sie piecze 
… w ty blasze … taki … (Borki); myśle że 
od temperatury [zależało dobre wędzenie] 
i od ja… jakim drewnem sie … pali w tym 
… w wendzarni … (Koło).

tenisówki – ‘rodzaj płytkiego, płócien-
nego obuwia na gumowej podeszwie’: [Ro-
dzaje obuwia] póbuty … sandały klapki … 
tenisówki … gumiaki … (Powiercie).

tetrowy – ‘zrobiony z tetry’: [Przy ce-
dzeniu mleka] [R1:] to było … niektórzy … 
sitko i w sitko kładli takóm … przeważnie 
pieluszke nawet bo to najlepiej zostawało … 
[R2]: to … tetrowe takie były pieluchy to … 
to to były najlepsze … [R1]: pieluchy tetro-
we to … nowe pieluchy … (Witowo).

tlić sie – ‘żarzyć się’: (Tarnówka).

tłuc – ‘rozdrabniać, zamieniać w mia-
zgę’: potrawy [z ziemniaków]? … no różnie 
placki kartofl ane … kluski przycirane … no 
rózne … i do chleba dodwa… dodawali zim-
niaki … takie gotowane i … i no różnie sie 
to … to korzystało … tłuczone … (Borki); 
no w takim dużym parowniku parowało sie 
[ziemniaki] potym sie … je tłuczono … no 
krychano czy tam siekano … nim … im sie 
podawano … (Rzuchów).

tłuczek, tuczek – 1. ‘element kie-
rzynki w  postaci drążka zakończonego 
krążkiem, służący do ubijania śmietany 
na masło’: taki jest … jak gdyby tłuczek … 
na takim kołeczku … na takim dronżku … 
i tak czszeba czszepać … nie? … i to ma-
sełko sie z ty śmietany zrobi … (Drzewce); 
[R1:] [Kierzynka jest] taka jak … jak mała 
beczuszka … i miała jeszcze taki … [R2:] 
z drewna ta… z takich klepek dżewianych … 
[…] i taka taka … jak kanka … [R1:] stoż-



TŁUSTY

292

kowata … […] taka bardziej stożkowata … 
i tu miała … […] [R1:] w środku taki ubijok 
… [R2:] tłuczek sie nazywoł … […] i sie … 
wlało śmietane do te… do ty beczułki i tym 
tłuczkim sie tak długo po… czszepało że aż 
sie zrobiło masło … (Witowo); o! … masło 
… już teroz … to nie … to zrobili ze śmie-
tany … taka była kierzynka … i sie robiło 
tłuczkiem … tłuczkiem długo długo aż sie 
zrobiło masło … (Rzuchów); 2. ‘przyrząd 
kuchenny służący do rozbijania ziemnia-
ków na miazgę’: tłuczek … (Bogusławice); 
tuczek … (Dąbie); tłuczek … (Powiercie); 
tuczek … (Dęby Szlacheckie).

tłusty – ‘mający dużo tłuszczu’: [Dobre 
mleko] no jag jes … mleko tłuste … i czyste 
… (Drzewce).

tłusz, tłuszcz – 1. ‘miękka warstwa 
substancji tworzącej się pod skórą zwie-
rząt’: okrasa? … […] no to tłuszcz zwie-
rzency … (Koło); tłusz z kaczki? … smalec 
… (Adamin); tłusz z kaczki … no to jes też 
tłuszcz … ni? … bo co innego by było … 
(Rysiny); 2. ‘produkt spożywczy mający 
wysoką wartość kaloryczną’: a kruszonka 
to jes … i … jak sie na przykład weźnie dwa-
dzieścia deko … tłuszczu … czy to marga-
ryny czy to smalcu … to czszeba wziońś tak 
samo dwajścia deko cukru … i potym dwaj-
ścia deko monki (Stary Budzisław); miesza-
ło sie to wszyskie składniki [ciasta chlebo-
wego] ale co jeszcze to … nie pamientam … 
na pewno ten kawałek … ciasta z poprzed-
niego … i na pewno monke … i na pewno 
wode ale co jesce to nie wim … tłuszczu na 
pewno nie … to było chyba tylko to … i jak 
sie to wszysko wymiyszało to sie zostawia-
ło do wyrośnieńcia … (Dęby Szlacheckie); 
[R1:] no czszea najpierw uoskubać [kurę] 
… [R2:] najpierw czszeba jej głowe ściońć … 
żeby krew odeszła … zaś sparzyć oskubać … 

i podrobnidź i już jest … [R1:] roz… wy… 
wybebeszyć … [R3:] wymydź i w zależności 
od tego co ma być … jag rosół to … do wody 
… zago… no jedni gotujom wode drudzy 
wkładajom w zimnom … no tego … warzywa 
… tegó kurczaka a jag ma być pieczone no to 
na tłuszczu czea … opic i oprużyć … no … 
(Felicjanów); no zupa jagodowa … no czym 
sie tego? … tak samo jagody … sie rzucało 
do wody … osłodziło sie troche … lekko sie 
osłodziło … i sie też zaprawiało … ale nigdy 
nie śmietanom … tylko mleko i … i monka … 
i tym sie … i to sie jadło z kluskami takimi 
… no makaronem pozywajonc … kiedyś to 
… kluski były wszyskie … teraz jez maka-
ron … zupa… wszyskie te jarzynowe zu… 
zupy czy tam owocowe … to sie wszysko za-
prawiało mlekim … i monkom … no bo … 
poza tym … tym no czym można było? … o! 
jedynie zasmażke sie robiło do kapuśniaku 
… o! … no to wtedy tłusz … i sie zasma-
żało … monke … (Rysiny); 3. ‘wysokoka-
loryczna substancja w niektórych produk-
tach żywieniowych’: no to sie taki zbiera … 
tłuszcz [z mleka zsiadłego] … kożuch … 
taki tłuszcz … (Drzewce).

tłuszcz → tłusz. 

toaletka – ‘mebel składający się ze sto-
lika, lustra i szufl adek, przy którym można 
się czesać’: i w pokoju i w kuchni kojarzom 
mi sie przede wszystkim jakieś krede… zna-
czy … w  kuchni … w  kuchni kredens na 
pewno był … stół krzesła … jakieś ławy też 
były … w jakiś salonach to też jakieś tam se-
kretarzyki toaletki no też też … też … w sa-
lonie zawsze stół … jakiś … jakieś takie no 
stoliki … do kawy czy do herbaty … (Koło).

tobół – 1. ‘rozszerzona górna część 
przełyku ptaków umożliwiająca m.in. ma-
gazynowanie i  częściowe przetrawianie 
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pokarmu’: no to mówióm tobół na to … 
(Rzuchów); (Felicjanów); 2. ‘żołądek’: a sal-
sesón to robi sie w inny sposób … […] przy-
prawia sie pieprzem majerankom wymiesza 
sie … i nabija sie albo w długie fl aki … albo 
sie nabija w taki … właśnie ten tobół co na-
zywana jes żołondek … tak … w ten żołondek 
… i wtedy … go sie zaszyje … no i kładzie 
sie do wody go sie gotuje … po ugotowaniu 
ciepły wyjmuje sie … pozostawia sie do wy-
studnieńcia … a potem … go go sie kroi … 
jest z takóm galaretóm bo to mienso wypuści 
takóm galarete w środku … i to właśnie tak 
jes wychodzi salseson … (Stary Budzisław).

torebka – ‘opakowanie w postaci ma-
łego woreczka’: jeszcze kiedyś dawniej 
dawniej to tam babcie prababcie robiły … 
na liściu chrzanu … kładły takóm osełke 
kładły do koszyczka … i szły do miasta … 
i te osełki miały poukładane w koszyczku … 
takim ładnym w… białym jak kiedyś były 
takie koszyczki … nie takie od zbierania 
ziemniaków … i ludzie w mieście kupowali 
takie osełki … dawniej nie był tak torebek 
foliowych jak teraz tyko … na liściu … je-
den liź od chrzanu umyty przykryty a drugi 
oc spodu położony i tam masełko na tym … 
chrzanie … liś taki zielony ładny … (Stary 
Budzisław); kasze żeby ugotować … no to 
… potrzebna jes woda … i sie sypie albo … 
wsypie sie bezpośrednio … kasze do wody 
… albo wkłada sie tak jak teraz jest … w to-
rebkach takich małych … torebke z kaszom 
do … do wody żeby sie ugotowaa … (Bo-
gusławice); no kasze to jo najlepi paruje 
sie w jakiś foliowy torebce … do wody sie … 
i tego … a jag nie … to w garku tyz i … pod 
przykrywkóm i w piecyku jakimź można pa-
rować … w jakiś … czy w prodiżu nawet tyż 
był parowoł ale by czszeba podliwoć kasze 
bo … bo kasza poczszebuje wody … na su-
cho sie nie uparuje … (Borki).

trep – ‘but z  drewnianą podeszwą’: 
[Ubiór kobiety] garsonka … na głowe ka-
pelusz … botki na nogi … trepy na nogi … 
przy obejściu przy domu … (Dąbie).

troczki – ‘tasiemki, sznurki przyszyte 
do czegoś, służące do wiązania’: becik to był 
taki ma… taki … córka … taki był szyroki 
mnij wincy … no ile? … z pół metra? … no 
może sześdziesión cyntometrów … a długi 
z met coś … tak że jak dziecioka położyłaś 
… wisz na tego to … tom drugóm czyńściom 
żeś przykryła … i były takie … […] troczki 
do zawionzanio żeby dzieciok … no … ani 
sie nie wykopoł ani nic … (Grzegorzew).

trucizna – ‘substancja powodująca 
osłabienie organizmu lub śmierć’: nie było 
chyba takich trucizn jak teraz … że sie tam 
psiknie i sie muchy wytrujom … (Dęby Szla-
checkie).

truskawka – ‘słodki, czerwony owoc 
rosnący na małych krzaczkach’: zupa z ja-
błek? … zupa jabkowa … […] ta-ak wiśnia 
… to wiśniowa … gruszkowa … z gruszki 
nie … jeszcze nie gotowaam … z jabłek tyż 
nie gotowaam … chyba że z szu… suszonych 
… [Ja bardzo często jadłam zupę z truska-
wek albo wiśni] n-albo … albo z wiśni … 
z truskawek … […] albo śliwkowa … (Ry-
siny); no właściwie warzywa to wszystkie 
[przechowywano przez zimę] … owoce 
może nie wszystkie … chociaż też teraz moż-
na w słoiki truskawki które som sezonowe 
na przykład ale warzywa … wszyskie ko-
rzeniowe czyli pietruszke marchew … seler 
… por … chociaż por jez mniej odporny nie 
wim czy ci tam do końca … w tych warun-
kach wiejskich by przeczszymał … kapuste 
… ziemniaki … no te podstawowe … no i te 
właśnie kiszonki wszyskie … (Dęby Szla-
checkie).
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trzeć → czszeć.

trzepać → czepać.

trzewia → czszewia.

tuczek → tłuczek.

tulipan – ‘roślina o  długich liściach 
i  dużych, pojedynczych, dzwonkowa-
tych kwiatach na grubej łodydze’: [Kwiaty 
w ogrodzie] róże lilie tulipany goździki … 
(Babiak); jakie kwiaty rosły w  ogrodzie? 
… za moich lat dziecie… dziecinnych … 
dzieciencych … no to były na pewno piwo-
nie … u mojej babci … jednej drugiej … 
to były szarotki … to były konwalie jakieś 
przebiśniegi tulipany … to były właśnie … 
paprocie leśne … to były … ogrodowe … 
ogrodowe te … powiedz … powiedz … te co 
na … chryzantemy … róże … maciejka … 
co jeszcze? … co jeszcze rosło? … żonkile … 
(Koło).

turki – ‘rośliny ozdobne o kulistych, po-
marańczowych kwiatach; aksamitki’: turki 
… różne kolory … żółte pienknie kwitnom 
o  tej porze jak pogoda jes … w ogrodzie 
nie ma deszczowych dni to pienknie kwit-

nóm wszelkie kolory … (Stary Budzisław); 
��46.

twardy – ‘nieuginający się pod naci-
skiem’: [Kiedy zboże można kosić?] ziarno 
w kłosie wtedy jes suche i twarde … (Koło); 
[R1:] młode były ziemniaczki a stary … sta-
re były … [R2:] a niktóre zgniły … po prostu 
ich nie było a niktóre sie uczszymały nor-
malnie twarde … [R1:] możno nawet … my 
to na to mówilim kapcie … bo to już były 
takie nagnite to stare kapcie … ale tak sie 
mówiło? … [R2:] ale niktóre były normalnie 
zdrowe … nie? … [R1:] jo wim ale niktóry 
były takie … [R2:] ale to sie nie nadawały 
już do do jedzenia … [R1:] ani do jedzynia 
ani do spasynia … (Police Średnie).

twarożek – ‘biały ser z  mlekiem lub 
śmietaną przyprawiony pieprzem, cebulą, 
szczypiorem lub rzodkiewką; gzik’: późnij 
twarożek robili no to to … cebulke czy szczy-
piorek ale … […] twarożek to był robióny 
na miseczce czy na czymź a … (Witowo); 
(Stary Budzisław); ��44.

twaróg – ‘biały ser’: no ser … no no no… 
inaczej mówi… można mówić twaróg … 
(Witowo).
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ubierać sie – ‘o człowieku: zakładać na 
siebie ubrania’: no ciepło sie ubiera … (Bo-
gusławice); (Powiercie).

ubirać – ‘zakładać poszewkę’: była wsy-
pa … to sie nazywało wsypa … czerwóno … 
tako żeby nie przepuszczała pirzao … pirze 
były darte … kacze lub gyńsie … i potym 
… w tom poszwe żeś … w tom wsype żeś … 
wkładała zaszywała … i powłoke sie na to 
ubirało … poduszki tak samo … no … wy-
miary tam były takie a nie inne … no uosim-
dziesión na dziewińdziesiónt … siedemdzie-
sión na siedemdziesiónt każdy mioł swojom 
… (Grzegorzew).

ubrać – ‘założyć poszewki’: czszeba jom 
[=pierzynę] … oblec albo powlec albo ubrać 
… (Koło).

ubrać sie – ‘o człowieku: założyć na sie-
bie ubrania’: [Części ubrania] to sóm refor-
my sóm … podkoszulka jes … stanig jak do 
kobiety … wszysko jes ciepłe … podkoszulek 
… majtki … bo możno powiedzidź i majtki 
tyż … bo tak sie wyrażo … nie? … i czszea 
ubradź rajstopy … czy jakieś spodnie bo tera 
to kobity chodzóm w spodniamy … nie? … 
wincy … to sie tak czszea ubradź i … i raj-
stopy przeci na nogi założyć … i  co? … 
i ocieplanie … i swed jakiź jeszcze na siebie 
czy jakómś bluzke … nó wszysko … (Borki).

ubranie – ‘odzież; to, co zakłada na sie-
bie człowiek, by nie być nagim’: no brud-

ne ubrania … no jak jes? … ale mam … ale 
jes brudnych tych … ciuch do prania … no 
brudne … no to sie mówiło brudne bo jak 
sie inaczej mówiło … (Rysiny); no … pościel 
to normalnie ścieliłaś łóżka na wirzku … 
a ubrania no to do szafy kładłaś … szafa wi-
szalno była i tam wiszoki … (Grzegorzew); 
wkłada na siebie … ubrania odpowiednie 
do … pogody … (Dęby Szlacheckie); ro-
dzaje [ubrania] … bielizna … czyli … czyli 
ubrania które leżom przy ciele … przylega-
jom do ciała … odzież taka wiyrzchnia która 
jes zakładana na bielizne … i potym wszy-
skie palta płaszcze kożuchy które zakłada-
my kiedy jes bardzo zimno myśle że to tak 
czeba by podzielić … (Dęby Szlacheckie).

uciekać – ‘szybko oddalać się od czegoś, 
by uniknąć niebezpieczeństwa’: żeby nie 
fruwały … bo geńsi potrafi ły fruwać … i go-
spodynia … gospodynie celowo wyciongały 
geńsiom … te długie pióra ze skrzydeł … tak 
zwane lotki … żeby one nie fruwały … żeby 
właśnie nie uciekały z zagrody … (Koło); 
no! uciekaj! … (Witowo).

ucierać, ucirać – ‘mieszać składniki 
ciasta poprzez ich rozcieranie’: [R1:] ka-
mionka no to taka była… [R2:] taki garnek 
… […] kamiónkowe garki to były takie do 
ucierania … […] no … takie były jak z gli-
ny … jak z czegoś … to były takie tego … 
[R1:] kamiónka … garnek taki po prostu 
… do ucirania no te babcie starsze to tak 

U
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se ucirały tam … tam … ciasto na placek 
czy … [R2:] na serniczek … kiedyś w takich 
garkach nie ucierała ani w niczym … tylko 
musioł być garnek … typowo taki jak z gliny 
… z czegoś … [R1:] tero to kupi sobie robota 
i bzz! … i mo utarte a przedtym połke i w ty 
… (Police Średnie).

ucinać – ‘oddzielać część od całości za 
pomocą ostrego narzędzia’: ucina sie [ku-
rze] … łeb … oparza … skubie … opala … 
czyści i ćwiartkuje … (Rzuchów).

ucirać → ucierać.

udany – ‘taki, jak powinien być’: wszelkie 
ptactwo … były to indyki … były to geńsi 
kaczki … kury … kurki rajskie … to były ta-
kie małe … małe kurki … ozdobne … z taki-
mi … pienknym … kolorowym upierzeniem 
… podobnym do … przypominajoncym dzi-
kie bażanty … dzikie ptactwo leśne … one 
były … bardzo takie właśnie … one bardzo 
dużo znosiły jajek … te te właśnie kurki raj-
skie … i koguciki rajskie … różniły sie od ta-
kiego ptactwa … domowego tym że właśnie 
te jajeczka miały takie … znosiły bardzo 
małe … ale właśnie … były … były bardzo 
takie zdrowe … jajka … jajka ich były bar-
dzo takie żółte … ciasta makarony z tych ja-
jek były bardzo takie właśnie … wychodziły 
bardzo takie ładne udane … (Koło).

udojenie – ‘pozyskiwanie mleka od 
samicy niektórych zwierząt, np. krowy’: 
po udojeniu ono [=mleko] jes ciepłe … 
(Drzewce).

ugniatać – ‘naciskając na coś z  góry, 
mieszać i łączyć składniki’: a kruszonka to 
jes … i … jak sie na przykład weźnie dwa-
dzieścia deko … tłuszczu … czy to marga-
ryny czy to smalcu … to czszeba wziońś tak 

samo dwajścia deko cukru … i potym dwaj-
ścia deko monki … i to … ten … margaryne 
złonczyć z tym cukrem … tak zgnieś … i tom 
monke potem … nie ugniatadź na takóm 
kule … tylko miedzy palcami tak kruszyć 
… (Stary Budzisław); jes to tak zwana tor-
fa i na ten temad moge powiedzieć wiencej 
ponieważ sama pracowałam przy tym torfi e 
i wiem jak sie to wykonywało … ździerało 
sie najpierw … bo to przeważnie ta torfa to 
była na łonkach … ździerało sie … łonke … 
tom de… dar… darnine sie ździerało … pod 
tym … wykopywało sie … wlewało sie do 
tego wody … i … nogami żeśmy wchodzili 
… ugniatali to błoto wychodziło tak zwane 
błoto … (Nowe Budki).

ugniatanie – ‘o cieście: mieszanie i łą-
czenie składników poprzez ściskanie ich 
z góry’: (Powiercie).

ugnieść – ‘naciskając na coś z góry, wy-
mieszać i połączyć składniki’: no ugniecone 
[ziemniaki] albo pire może … ale pire to już 
jes z dodatkami chyba … no ugniecióne tak 
… (Dęby Szlacheckie).

ugotować → gotować.

ukisić → kisić.

układać – poukładać – ‘porządko-
wać, układać w  określony sposób’: [R1:] 
ja miotły nie robiłam … tata robiłeź miotłe 
to powiedz … [R2:] czszeba naciońć rózeg 
z brzozy … [R1:] witki … tak? … sie to na-
zywa? … [R2:] chyba … nie wiem … poukła-
dadź ładnie … ściongnońć drutem … i wszy-
sko … (Koło); jak układa sie pościel? … no to 
w kostke … no … (Dzierawy); nogami żeśmy 
wchodzili … ugniatali to błoto [torfi ane] wy-
chodziło tak zwane błoto … później było to 
kładzone na taczke … i była taka specjalna 
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forma … zrobiona … żeby wychodziły … po 
prostu … torfa … żeby wyszła taka takie … 
brykiety … o! coś takiego sie robiło … i wle-
wało sie … to błoto w… we forme … późnij 
tom forme podnosiło sie do góry …. i … po 
prostu … były takie … ładne wychodziły tor-
fy … i później jag już troszke to podeschło … 
to sie brało i układało sie z tego takie komi-
ny … małe najpierw sie układało kominy … 
żeby by… był wiatr … i żeby to przewiew był 
… żeby to dobrze z każdej strony … wyschło 
… a późnie z tych małych kominów robiło 
sie znowu wienksze kominy do odpowiednie-
go wyschnieńcia … no najgorzej jak tak za-
raz … po … na … na pierszy rzut popadał 
desz … no czensto tak było … że na łonce … 
torfa została … rozmyta przez … deszcz … 
(Nowe Budki); stogi jak sie robi? … no ob-
kłada sie … stawia sie brożyne … taki ten kij 
… i wokół tej brożyny … układa sie siano … 
szer… szerzej na dole i … ku górze … no … 
(Prucheniec); tej ziemi wierzch … był ładnie 
zebrany … w darń takóm darń … kawałki 
ziem… tej łonki … a … spodnia czeńść była 
… mieszana … i  to w  forme sie układało 
… suszyło … i to były takie … kwadraty … 
czworoko… czworoboki … i to sie suszyło i to 
był … torf … tylko to były odpowiednie … 
po… podłoża u łonk torfowych … nie wszeń-
dzie były te łonki torfowe … (Prucheniec); 
[Siano przed deszczem] układa sie w kupki 
… wzglendnie … zwozi do stodoły … (So-
bótka); wkopuje sie brożyne … i układa sie 
naokoło … od dołu … od spodu szerzej … 
u góry wonsko … czubek … tak sie robi [stóg] 
… (Sobótka); koszone zboże na ściane ukła-
dało sie na nieskoszonym zbożu … (Koło).

ukorzenienie – ‘wypuszczanie przez 
roślinę korzeni’: ablegierka to same słowo 
co znaczy szczepka … za pomocom wsa… 
usa… ukorzenienia jej w ziemi … (Stary 
Budzisław).

ulengałka – ‘owoc polnej gruszki’: po-
lewki owocowe … no to w każdym bońdź 
razie … no owoce … no jak sie … śliwki … 
[…] to było letnie … lateym … to sie goto-
wało latem … a … zimom to znowu … nie 
było to … nie było w muodzie … weki … tyl-
ko sie suszyło w piecu chlebowym … suszyło 
sie … śliwki gruszki … jabka … no i te … 
ulengałki s… (Tarnówka); (Koło); ��17.

ulepszacz – ‘to, co ma ulepszać coś pod 
jakimś względem’: jag my piekliśmy chleb 
w piecu chlebowym na wsi … to nie doda-
waliśmy drożdży tak jak to sie dzieje dzisiaj 
bo chyba sie dzisiaj drożdże dodaje do cia-
sta tylko … tak zwany zaczyn … czyli to był 
zostawiony … zostawiona czeńść … ciasta 
z poprzedniego chleba jakby … nie? … nie 
piekło sie … chlebów … bochenków … z ca-
łego ciasta tylko kawałeczek sie zostawiało 
… i późni jak sie zarabiało nowe ciasto … to 
tyn kawałeczek dodawało sie do … noweygo 
ciasta … i to funkcjonowało tak jak droż-
dże … ciasto rosło … na naturalnym zaczy-
nie było takie … bez żadnych dodatków … 
ulepszaczy i spulchniaczy … i cudowaczy … 
(Dęby Szlacheckie).

ultramaryna – ‘niebieski proszek, któ-
ry rozpuszczony w wodzie miał wybielać 
pranie’: [Ultramaryna] to farba jes … taka 
… kolorowe … to sie dosypywało … żeby 
było bielsze pranie … to jes taki proszek … 
i to to jest … tako farbka niebiesko … […] 
ale jak w wodzie sie rozpuści to … miała 
wybielać pranie … (Barłogi).

ułożyć – ‘umieścić w  pozycji leżącej’: 
mieli takie … takie nosidełka no po prostu 
z  materiału zwiónzane … dzieciontko na 
plecach … no jak widzimy dzisiaj w Afryce 
pokazujóm … no i zawionzane i już … no 
albo matka na renku nosiła … no bo prze-
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cież któż by jom wyrenczył? … no ja tam … 
ułożyła coś gdzieś tego … no i pod miedzom 
siedziało i … i kwiliło … i … jag umiało sie 
przesuwać to sie przesuwało a jag nie to nie 
… najadło sie ziemi … umorusało sie … 
(Tarnówka).

umorusać – ‘ubrudzić’: mieli takie … 
takie nosidełka no po prostu z materiału 
zwiónzane … dzieciontko na plecach … no 
jak widzimy dzisiaj w  Afryce pokazujóm 
… no i zawionzane i już … no albo matka 
na renku nosiła … no bo przecież któż by 
jom wyrenczył? … no ja tam … ułożyła coś 
gdzieś tego … no i pod miedzom siedziało 
i … i kwiliło … i … jag umiało sie przesuwać 
to sie przesuwało a jag nie to nie … najadło 
sie ziemi … umorusało sie … (Tarnówka).

umyć → myć. 

umywalka – ‘urządzenie w  łazience 
w  postaci misy (zaopatrzonej w  kran), 
w której można się umyć’: no można sie 
umyć w umywalce … we wannie można sie 
wykómpać … a kiedyś to sie myło … w wa-
nienkach … kómpało sie … albo i takie duże 
miski sóm … te tyż sóm … miednica mówili 
na to … tyż sie myło kiedyś … (Barłogi); no 
w wodzie i mydle [można się umyć] … czy 
… w misce kiedyś … w misce … w tej chwi-
li … tego … w umywalce czy czy w tym … 
(Rysiny).

uobieranie → obieranie. 

uobrus → obrus.

uodciongaczka → odciongaczka.

uodcydzić – ‘odsączyć płyn od ciała sta-
łego’: jakby to czszeba zrobić żeby to kasze 
… uczszymać w cieple? … no to czea przy-

krydź jóm i w garku … i óna … sie nie sty-
gnie przecież … jag jóm sie uodcydzi i jak … 
to kasza długo ciepło czszymo … w garek… 
w garku i przykryta a … (Borki).

uodrzynać – ‘odcinać, oddzielać coś 
ostrym narzędziem’: [Jak robi się salce-
son?] [R1:] o! … z ryja świnioka … i ze ser-
ca … tyż czszeba gotować … [R2:] z głowy 
… nie ryja … [R3:] no ryj mo … świnia mo 
ryj … no … czea tyż ugotowadź i … obrać 
… [R1:] no … [R3:] a t… to sie mieli? … 
nie? … [R1:] nie … kroi sie … i skórki ze … 
jak sie uob… uod słóniny uodrzyno te skórki 
no to sie kładzie w salsesón czyńś troszke … 
(Felicjanów).

uogień → ogień.

uosełeczka – zdr., ‘uformowana mała 
partia masła, przeznaczona zazwyczaj do 
sprzedania’: to różnie … ludzie robili takie 
uosełki … […] no takie uosełeczki … (Wi-
towo).

uosełka → osełka. 

uoskubać → skubać.

uowijać → owijać.

uparować → parować.

upiec → piec.

upierzenie – ‘pióra pokrywające ciała 
ptaków’: [Kogut od kury] jest wienkszy … 
i ma inne upierzenie … (Babiak); kokoszka 
nie ma jeszcze takiego … upierzenia os… 
dużego … i nie ma takiego … jak sie nazy-
wa … grzebień na głowie … a [j]ak taki jes 
duży czerwony już taki … grzebień na gło-
wie to już wyglonda kura która niesie jajka 
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… a kokoszka ma takie … bardzo niziut-
ki ten grzebyszczek przy skórze przy … od 
dzióbka wyrośnienty … (Stary Budzisław); 
perliczka takie ma upierzynie pstre niedu-
ża … mniejsza od kury … bardzo żywa … 
frukajonca … bardzo wysoko fruka po da-
chach … gdzie … po dżrzewach … piszczy 
bardzo taka złośliwa jes perliczka … (Stary 
Budzisław); wszelkie ptactwo … były to in-
dyki … były to geńsi kaczki … kury … kurki 
rajskie … to były takie małe … małe kurki 
… ozdobne … z takimi … pienknym … ko-
lorowym upierzeniem … podobnym do … 
przypominajoncym dzikie bażanty … dzikie 
ptactwo leśne … one były … bardzo takie 
właśnie … one bardzo dużo znosiły jajek 
… te te właśnie kurki rajskie … i koguciki 
rajskie … różniły sie od takiego ptactwa … 
domowego tym że właśnie te jajeczka miały 
takie … znosiły bardzo małe … ale właśnie 
… były … były bardzo takie zdrowe … jajka 
… jajka ich były bardzo takie żółte … cia-
sta makarony z tych jajek były bardzo takie 
właśnie … wychodziły bardzo takie ładne 
udane … (Koło).

urobić – ‘uformować poprzez ugniata-
nie’: bo były drożdże i w naczyniu … czea 
było zagniś chlebek … i urobić takóm kule 
i włożyć w taki koszyczeg i óno sie wyrusza-
ło i dopiero sie piekło … (Borki).

urosnońć → rosnońć.

urychtować – ‘przygotować, przyszy-
kować’: [R1:] no czszeba było iś do lasu na-
ciońć … brzozowych gałónzków i skreńcidź je 
… [R2:] drutym … [R1:] drutym i … urych-
towadź i była miotła … (Felicjanów).

urywać – ‘oddzielać ręką część rośliny od 
całości’: przez sadzonki [rozmnażano kwia-
ty] … […] rozsadzanie czy wsadzanie kwia-

tów no … bo to … niektóre jag masz takie … 
w jednym donice tak jak tu widzisz ten … 
no to … urywasz i rozsadzasz go … w dru-
gom donićke som różne … (Koło); szczypka-
mi [rozmnaża się kwiaty] albo … urywało 
sie bo kwiat wypuszcza … takie niby … ko-
rzonki nie korzonki no to sie roździela to … 
i sie sadzi do ziemi i rosnom … (Grabów); 
[R1:] no od … od kwiata taki … tak nazy… 
[R2:] no właśnie to sie to … urywa i … sie … 
wsadza żeby … [R3:] żeby rosło to sie nazy-
wa ablegierka … (Grabów).

usadzać – ‘sadzić’: pelasie to som kwiaty 
ogródkowe … pienknie kwitnom od wiosny 
… usadza sie je wiosnom i kwitnom do póź-
nej jesieni … […] różne kolory majom … ró-
żowe białe czerwone … spuszczajonce kwia-
ty … o prostych odygach stojonce … (Stary 
Budzisław); [Kwiaty domowe rozmnaża-
no] za pomocom … szczepienia … aplegier-
ki takie … odkrywano oćcinano i usadzano 
w ziemi … (Stary Budzisław).

usiońść – ‘o ptakach: przebywać na jaj-
kach po to, by wykluły się młode’: n-ona 
[=kura] to … jak to pozywajonc … kwocze 
czy siada … chce usiońś na jajkach … nie? 
… aha … kura tam kwacze inaczej bo takie 
… pozywanie … (Rysiny).

usmażyć → smażyć.

ustać sie – ‘o śmietanie: oddzielić się od 
mleka’: no jak kiedyś to sie zbirało [śmieta-
nę] … wazówkóm do … jak sie mleko ustało 
… schłodziło … to sie zbirało wazówkóm … 
(Drzewce); [R1:] były takie … sie nazywały 
odciongaczki … to … tak … tak wyglondały 
… [R2:] to była taka … taka kaneczka … 
i było takie okieneczko na boku … [R1:] 
szklane … [R2:] i sie tam wlewało mleko … 
wpuszczało sie do studni bońdź gdzieś tam 
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do zimnej wody … i sie mówili … […] wybi-
ja sie śmietana … przeważnie jag na noc … 
krowy sie na wieczór wydoiło to na noc do 
rana to sie wyb… wysto… wybiła śmietana 
… było widać … [R1:] ustała sie śmietana 
… wyszła na wierzch … [R2:] było widać … 
w tym okieneczku było widać ile jest śmieta-
ny wiync albo sie zebrało wazówkóm … albo 
sie spuściło taki kranik był … [R1:] albo był 
taki kureczek … taki kurek odkrencany że … 
[…] [R1:] tu zlatywało mleko a późni już 
jak uchodziło to śmietana … bo na wierzku 
śmietana była to zostawała … (Witowo).

usunońć – ‘odłączyć coś od czegoś na sta-
łe’: no trzeba jom [=kurę] po prostu … zabić 
… czszeba jom sparzyć gotujoncom wodom … 
no … wyskubać z pierza … rościońć … usu-
nońć wnenczności … wymyć mięso poporcjo-
wać … wymoczyć w wodzie … dokładnie … 
no a nastempnie przygotować do … czeńści 
… już … gotowania … przygotowywania 
jakiejś danej potrawy z kurczaka … (Koło); 
należało je [=włosy świni po zabiciu] po 
prostu usunońć … albo je po prostu opalano 
… albo … skrobano … (Koło).

usuwać – ‘wyjmować coś z czegoś’: wie-
szano taką świnie na takim haku … rości-
nano ją … rościnano jej … po prostu brzuch 

… wyjmowano … wszelkie wnentrzności 
… te które nie były jadalne … usuwano … 
(Koło); no i te sześ czy siedym bochenków 
na tej łopacie właśnie … wsuwało sie do pie-
ca który był najpirw … porzondnie ogrzany 
czyli najpierw tam sie … drewno wsuwało 
do tego pieca a jak już sie to drewno spaliło 
ten piec sie … nagrzał to sie … usuwało to 
… te spalone drewna … żeby w piecu było 
czysto … i na łopacie wsuwało sie bochenki 
chleba do tego pieca … (Dęby Szlacheckie).

uszyć → szyć.

uszykować → szykować.

uścielić → ścielić.

utłuc – ‘ugnieść ziemniaki na miazgę’: 
[Ziemniaki] utłuczone sóm … (Borki).

utłukać – ‘ugniatać ziemniaki na mia-
zgę’: takóm pałkóm tóm drucianóm takie … 
takóm drucianóm tera … a kiedyś to były … 
toczóne takie pałki … drewniane … to jesz-
czy tyż mam ale tera już sóm takie metalowe 
ź dziurkami i sie utłuka zimniaki … (Borki).

uwić → (wić).
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wanienka – zdr. ‘głębokie naczynie, 
w którym można się kąpać’: no można sie 
umyć w umywalce … we wannie można sie 
wykómpać … a kiedyś to sie myło … w wa-
nienkach … kómpało sie … albo i takie duże 
miski sóm … te tyż sóm … miednica mówili 
na to … tyż sie myło kiedyś … (Barłogi).

wanna – ‘głębokie naczynie, w którym 
można się kąpać, dawniej wykorzystywa-
ne do prania’: no namoczyło sie we wannie 
i sie prało na tarze … (Adamin); z wanny 
położyłam łacha na tarze … i tam pomy-
dliłam … i tarłam … tako tara była rencz-
no … na ty tarze … (Adamin); no można 
sie umyć w umywalce … we wannie moż-
na sie wykómpać … a kiedyś to sie myło … 
w wanienkach … kómpało sie … albo i ta-
kie duże miski sóm … te tyż sóm … mied-
nica mówili na to … tyż sie myło kiedyś … 
(Barłogi); na takij tartce [prano] … to jes 
tara sie nazywo … […] to tak wyglondało 
że … tak jakby była … i na tym były takie 
pronżki … wgłembienie i wywyższenie i to 
… sie tak tarło ryncami … pomydliło sie … 
bo … kołnierzyki sie prało w rencach … a tu 
zaś tak sie … pomydliło i sie na tym tarło 
… to sie w balie włożyło … to było doś duże 
to wystawało z bali … i sie tu otwirało … 
i w ty wannie sie chochlowało … (Barłogi); 
kiedyś sie prało … dawnij … to była taka 
wanna okrongła … [Balia?] balia … o! ko-
chana ty wiesz wiency jag ja … taka balia 
była … i była taka … pralka … i sie … […] 

tara … tag ja jeszcze mam takom tom … no 
… (Rysiny).

wartko – ‘szybko, prędko’: wartko … kie-
dyś tak sie mówiło … (Koło).

warzony – ‘o mleku: podgrzany’: mleko 
warzone … (Drzewce).

warzywniak – ‘wydzielony teren prze-
znaczony na uprawę warzyw’: warzywniak 
… ogródek … (Police Średnie).

warzywo – ‘roślina, której części (korze-
nie, liście, kwiatostany, owoce) używane są 
jako pożywienie’: przygotowuje sie garnek 
… nalewa sie … wode … kładzie sie mienso 
… no jak sie miynso podgrzeje … wychodzi 
piana … to czeba zszymować tóm piane … 
i wtedy kładzie sie warzywa … (Drzewce); 
wstawiam minso do wody [na rosół] … za-
gotowuje sie … zszymuje … kłade warzywa 
sole … i sie to gotuje … pod przykrycim bez 
przykrycio może być przykryty może być 
nieprzykryty … warzywa niewarzywa sole 
… no tam … […] ziele angielskie … tam ta-
kie … wisz … a to wegete sie sypie a to … 
(Grzegorzew); bo głównie jak som jak som 
warzywa i woda to to som wywary … to som 
takie bazy zup … (Koło); [Na rosół] no to 
… w ugotowanom wode … wrzucamy mię-
so … no spora iloź miensa żeby to było … 
smakiem … solimy … dodajemy … wszy-
skie warzywa … marchew pietruszka … 

W
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marchwi nie za dużo bo beńdzie słodki … 
i różowy … ale pietruszka seler por … liść 
laurowy ziele angielskie … czosnek … ze 
dwa zómbki czosku … no i osoli sie … i sie 
gotuje … (Tarnówka); to taki gnojownik 
taki jes … nie? … od kur to sie podaje pod 
warzywa od kur przeważnie … (Rysiny); 
no właściwie warzywa to wszystkie [prze-
chowywano przez zimę] … owoce może nie 
wszystkie … chociaż też teraz można w sło-
iki truskawki które som sezonowe na przy-
kład ale warzywa … wszyskie korzeniowe 
czyli pietruszke marchew … seler … por … 
chociaż por jez mniej odporny nie wim czy 
ci tam do końca … w tych warunkach wiej-
skich by przeczszymał … kapuste … ziem-
niaki … no te podstawowe … no i te właśnie 
kiszonki wszyskie … (Dęby Szlacheckie); 
[Uprawiano] wszyskie warzywa fasole … 
różne zimniaki … różne kapusty sie sadziło 
siało sie … to były takie no warzywa wszy-
skie pietruszka markew sałata … różne ta-
kie przyprawy co poczszebne i to to były … 
na na takim rzóndku sie … sadzi … (Borki); 
[R1:] no czszea najpierw uoskubać [kurę] … 
[R2:] najpierw czszeba jej głowe ściońć … 
żeby krew odeszła … zaś sparzyć oskubać … 
i podrobnidź i już jest … [R1:] roz… wy… 
wybebeszyć … [R3:] wymydź i w zależności 
od tego co ma być … jag rosół to … do wody 
… zago… no jedni gotujom wode drudzy 
wkładajom w zimnom … no tego … warzywa 
… tegó kurczaka a jag ma być pieczone no to 
na tłuszczu czea … opic i oprużyć … no … 
(Felicjanów); słoiki tam … to … w ty piw-
nicy gdzie kartofl e to … my nie przechowy-
walim ale … na przykład warzywa … jabka 
… to przechowywalim tak … (Goszczędza); 
[Przygotowanie ziemi] pod warzywa? … no 
to … no normalnie … mogóm bydź na obor-
niku na nawozie to lepi nie … na oborniku 
… i skopie sie ogródek … i proste … i brona 
… jedzimy … [R2:] no … szpadel i … i je-

dziem … no … (Police Średnie); (Dziera-
wy); (Witowo).

wazóweczka – pieszcz., zdr., ‘głębo-
ka łyżka służąca do nabierania płynów, 
nieprzeznaczona do wkładania do ust’: 
śmietana jes żółta … i jak sie włoży mleko 
naleje sie do garka włoży sie do … na przy-
kład do zamrażalki … śmietana sie wybija 
na wierzk … i wtedy … można albo łyżkom 
… albo takom wazóweczkom zebrać do gar-
nuszka … i od razu widać śmietana żółta 
a mleko poc spodym zostaje białe … (Stary 
Budzisław).

wazówka – ‘duża, głęboka łyżka służąca 
do nabierania płynów, nieprzeznaczona do 
wkładania do ust’: no jak kiedyś to sie zbi-
rało [śmietanę] … wazówkóm do … jak sie 
mleko ustało … schłodziło … to sie zbirało 
wazówkóm … (Drzewce); [R1:] były takie … 
sie nazywały odciongaczki … to … tak … tak 
wyglondały … [R2:] to była taka … taka ka-
neczka … i było takie okieneczko na boku … 
[R1:] szklane … [R2:] i sie tam wlewało mle-
ko … wpuszczało sie do studni bońdź gdzieś 
tam do zimnej wody … i sie mówili … […] 
wybija sie śmietana … przeważnie jag na noc 
… krowy sie na wieczór wydoiło to na noc do 
rana to sie wyb… wysto… wybiła śmietana 
… było widać … [R1:] ustała sie śmietana 
… wyszła na wierzch … [R2:] było widać … 
w tym okieneczku było widać ile jest śmieta-
ny wiync albo sie zebrało wazówkóm … albo 
sie spuściło taki kranik był … [R1:] albo był 
taki kureczek … taki kurek odkrencany że … 
[…] [R1:] tu zlatywało mleko a późni już 
jak uchodziło to śmietana … bo na wierzku 
śmietana była to zostawała … (Witowo); 
z kwaśnego mleka to zbierali łyżkom juz bo 
sie lepiej oddzielała nawet … bo z kwaśnego 
juz nie szło oddzielić … inaczej tylko łyżkóm 
… czy waz… wazówkóm … (Witowo); ��45.
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wegeta – ‘mieszanka przypraw i  wa-
rzyw’: wstawiam minso do wody [na rosół] 
… zagotowuje sie … zszymuje … kłade wa-
rzywa sole … i sie to gotuje … pod przykry-
cim bez przykrycio może być przykryty może 
być nieprzykryty … warzywa niewarzywa 
sole … no tam … […] ziele angielskie … tam 
takie … wisz … a to wegete sie sypie a to … 
(Grzegorzew).

wek – ‘przetwory przechowywane w spe-
cjalnym, zakręcanym słoiku’: polewki owo-
cowe … no to w każdym bońdź razie … no 
owoce … no jak sie … śliwki … […] to było 
letnie … lateym … to sie gotowało latem … 
a … zimom to znowu … nie było to … nie 
było w muodzie … weki … tylko sie suszyło 
w piecu chlebowym … suszyło sie … śliwki 
gruszki … jabka … no i te … ulengałki s… 
(Tarnówka); ��31.

wełniany – ‘zrobiony z wełny’: skarpetki 
wełniane … (Dąbie).

wersala – ‘rozkładana kanapa’: no to na 
łóżku [można spać] … na łóżko wersali no 
… tam teraz no to … no pierw było łóżko … 
i … i sieńnik … który napchany było słomóm 
sianym … no … żytniom słomom … bo … na 
pszennej sie przecież nie śpi … bo w pszen… 
pszenica to jako … jest … opłatek … wienc 
… robiony wienc … nie tego … no a tak że … 
żytnia … słoma … no i siano to tak … to ta-
kie sieńniki były napychane … no i wtedy na 
tych sieńnikach sie … spało … (Tarnówka).

wersalka – ‘rozkładana kanapa’: no 
teraz [śpi się] na tapczanie … na wersalce 
… (Dzierawy); [R1:] no to [do spania] som 
tapczany … no no wersalki … [R2:] wersal-
ki … leżanki … (Grzegorzew); [Urządzenia 
do spania] wersalka … tapczan … sofa … 
kozetka … też też można … mieć naroż-

nik w domu ten narożnik rozkładać … no 
teraz som różne też takie … urzondzenia … 
(Koło); wersalki kanapy to tak … bo sobie 
ludzie … no … no … w dzisiejszej modzie 
… no … a kiedyś to ty… były tylko … tylko 
i wyłoncznie łóżka wypchane słom… mate-
racem … y… z sieńnikiem … (Tarnówka).

wesz – ‘drobny owad pasożytujący na cie-
le człowieka i zwierząt, żywiący się krwią’: 
iskanie … o! to jes bogata literatura na tyn 
temat … za dawnych czasów … posiada-
nie w głowie … że tak powiem … wszy … 
czy jak? … nie było niczym wstydliwym … 
i  jeszcze pamientam że moja mama opo-
wiadała że jak była … młoda … to … na 
przykład … z dziewczynami siadały sobie 
… w niedzielne … popołudnie na … prze-
wróconym dżrzewie gdzieś tam … przy dro-
dze … i nawzajem sobie oglóndały … włosy 
czy nie majóm … wszów … […] no … ja pa-
mintam że jak miałam w szkole bo przecież 
każdy przechodził no teraz już może nie … 
ale od czasu do czasu jeszcze sie o wszawi-
cy słyszy … a … ja … jak miałam wszy … 
w szkole nabyłam od kogoś Pam Bóg wie 
nie wiym … no … każdy zapał gdzieś tam 
w którymś momencie … to … jo już byłam 
w okresie wychowywana kiedy był tak zwa-
ny anglotoks … wienc mi głowe zsypano 
azotoksem … zawiniento chustkom … no 
i one sie tam miały dusić w tym azotoksym 
… [A nie niszczyło włosów?] a jo wiem … 
może i niszczyło ale … wiesz … nie było in-
nego wyjścia … potym włosy sie myło … no 
ale pewnie czszeba było to powtórzyć bo … 
jak były gnidy to te gnidy może … od azo-
toksu ś… nie wim nie zdychały … no … po 
jakimś czasie czszeba było … do skutku … 
tym azotoksym … (Dęby Szlacheckie); [Ro-
baki w domu] karaluchy pluskwy … pchły 
wszy … (Bogusławice); wesz … (Bogusła-
wice); wszawica … była bardzo popularna 
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… tak że albo obcinano włosy albo … te 
wszy z włosów i gnidy wyjmowano … […] 
iskanie … (Bogusławice); (Dąbie).

(wić) – uwić – ‘splatać coś w gniazdo’: 
ale czensto sie zdarzało że … kura sobie 
gdzieś tam … znalazła miejsce i poza … 
kurnikiem gdzieś tam … w obejściach sobie 
… uwiła gniazdo i … i tam … wysiadywała 
… po prostu jajka … swoje młode … (Koło).

widelec – ‘jeden ze sztućców, na który 
można nadziać lub nałożyć spożywaną po-
trawę’: na wszystkie naczynia? … […] no to 
serwiz obiadowy … serwis podwieczorkowy 
… bo jeszcze jes przed obiadym … po obie-
dzie a przed kolacjóm jeszcze podwieczoreg 
jes … no to takie serwisy talerze som szklan-
ki do picia … takie … napoju czy herbaty … 
stołowizna to som tam łyżki widelce takie uo 
… to jes wszystko do jedzynia … (Barłogi); 
w kuchni … kuchnia … no to były … w rogu 
stała kuchnia … obok … niej znowu … 
skrzynka na … torfe … obok znowu … miska 
… na stojak z miednicóm i … i woda … żeby 
było myć … naczynia … bo przecież zlewów 
nie było jak dzisiaj … na środku mieszkania 
stół … ławki … były … czy czy … taborety 
były … i … no i … jak tego no to na pewno 
jedno łóżko sie jak … jak sie tam zmieściło … 
i coś tego … i jakiś kredens taki … za szybkóm 
troszeczke był taką za… no trochę tag ozdo-
bione troche tag jakoś … no i … to … nie było 
… nie było … nie było tyle … poczszeba na-
czyń … nie … bo sie mówi … zjedli z głembo-
kiego … zupy … zjedli z głembokiego … […] 
drugie danie też i … i nawet widelca nieraz 
niepoczszebowali używać bo … (Tarnówka).

wielki – ‘wyróżniający się rozmiarem; 
bardzo duży; przen. znaczący, ważny’: 
w kuchni … kredyns tylko taki był nieduży 
córka i … i co tam? … stół był … przy stole 

stołki … jedyn był długi … uo czterech no-
gach albo takie normalne zbite tam z desek 
z czegoś stołki kiedyś tam nie było taboretów 
krzesła to już było wielkie świnto jak było … 
u kogoś … przeważnie stołki … (Grzego-
rzew); i to właśnie dzisiaj … som te wielkie 
… na łonkach takie wielkie wielkie … roz-
lewiska … no dzisiaj zarośniente już sóm 
po tylu latach … ale przedtym to ś… tylko 
lśniły sie lustra wody wielkie … bo tam była 
właśnie wyg… wybrana … torf … i  była 
dziura … a ile ryb a ile … tych kaczek … 
geyńsi łabeńdzi tego wszyskiego … miało co 
… być … życie … miało tam życie wszyst-
ko … (Tarnówka); no to wrota no to sóm … 
dżrzwi takie wielkie … z … dźziewa … i za-
wiasy to … […] do stodoły … (Dąbrowa).

wilgotny – ‘trochę mokry’: no żeby … 
[osełka] nie penkła … do wody … i lepiej … 
lepiej sie oszczszyło niom jak była wilgotna 
… (Prucheniec); (Koło).

wiskanie – ‘szukanie wszy (i gnid) we 
włosach i ich ręczne zabijanie’: (Powiercie).

wiśnia – ‘kwaśny, czerwony, kulisty owoc 
z pestką w środku; też: drzewo, na którym 
rosną te owoce’: zupa z jabłek? … zupa jab-
kowa … […] ta-ak wiśnia … to wiśniowa 
… gruszkowa … z gruszki nie … jeszcze nie 
gotowaam … z jabłek tyż nie gotowaam … 
chyba że z szu… suszonych … [Ja bardzo 
często jadłam zupę z truskawek albo wi-
śni] n-albo … albo z wiśni … z truskawek 
… […] albo śliwkowa … (Rysiny); wiśnia 
… olszyna [były używane do wędzenia] … 
(Stary Budzisław); rosnonce na krzakach … 
typu porzeczki agrest … wiśnie … śliwki … 
(Powiercie); (Grabów).

wiśniowy – 1. ‘o drewnie pochodzącym 
z wiśni’: (Grabów); 2. ‘zrobiony z wiśni’: zupa 
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z jabłek? … zupa jabkowa … […] ta-ak wi-
śnia … to wiśniowa … gruszkowa … z gruszki 
nie … jeszcze nie gotowaam … z jabłek tyż nie 
gotowaam … chyba że z szu… suszonych … 
[Ja bardzo często jadłam zupę z truskawek 
albo wiśni] n-albo … albo z wiśni … z truska-
wek … […] albo śliwkowa … (Rysiny).

wkład – ‘ogólnie o  czymś, co wkłada 
się do czegoś, o czymś, co się umieszcza 
w czymś innym’: żelazko to było że … kła-
dlim nawet … żużle rozpalone do żelazka … 
a najprzód sie kładło te żużle i to sie żelazko 
nagrzywało a potym były dusze … i te du-
sze sie grzało w piecu … jak były goronce … 
w kuchni na ogniu … to sie kładło do żelaz-
ka i tym sie prasowało … [A dusza to było 
takie metalowe?] wkład taki … do żelazka 
… (Barłogi).

wkładać – ‘umieszczać coś w czymś’: 
tulejka łonczy … to znaczy óna jes przyspa-
wano do tych zembów [wideł] … i tulejka 
wystaje i sie czszonek w tom tulejke wbijo 
… wkłada … (Dąbrowa); wkłada na siebie 
… ubrania odpowiednie do … pogody … 
(Dęby Szlacheckie).

wkruszyć – ‘dodać do czegoś okruchy’: 
na śniadanie najczeńściej … jadano żurek 
… żur żurek … była to … można było wkru-
szyć sobie do tego żurku … chleba … można 
było sobie wkruszyć do tego żuru kaszanke 
ale to już byłao uzależnione od … no od kie-
szeni gospodarza … (Grzegorzew).

wlać → lać.

wlewać, wliwać, wlywać – ‘umiesz-
czać w czymś płyn’: dawniej … no to naj-
czeńściej gotowano muchomory w  mleku 
… wywar wlewano do … małych naczyń 
… i gdzieś ustawiano … z boku … posypy-

wano to cukrem … no muchy to wiadomo 
że do cukru idóm i … i przylatywały do … 
do tych naczyń i sie topiły po prostu w tym 
wywarze … (Bogusławice); [R1:] były takie 
… sie nazywały odciongaczki … to … tak … 
tak wyglondały … [R2:] to była taka … taka 
kaneczka … i było takie okieneczko na boku 
… [R1:] szklane … [R2:] i sie tam wlewa-
ło mleko … wpuszczało sie do studni bońdź 
gdzieś tam do zimnej wody … i sie mówili … 
[…] wybija sie śmietana … (Witowo); kie-
dyś to gotowało sie ziemniaki … i mieszało 
ze śrutóm … wlewało wody mie… i sie dawa-
ło [świniom] … (Koło); to czarnina … […] 
sie wygotuje minso … jes to rosół … kładzie 
sie bardzo dużo … warzyw … marchew pie-
truszke seler pore … jak sie to ugotuje … i jak 
… krew jes to spuszczane z kaczki … troche 
octu sie dolewa … i wode sie wlewa … i te… 
monki … i to sie … tom czarnine zaprawia … 
i sie je wiencej z ziemniakami … (Rysiny); 
bo to przeważnie ta torfa to była na łonkach 
… ździerało sie … łonke … tom de… dar… 
darnine sie ździerało … pod tym … wyko-
pywało sie … wlewało sie do tego wody … 
i … nogami żeśmy wchodzili … ugniatali to 
błoto wychodziło tak zwane błoto … (Nowe 
Budki); no paliwo sie wliwało do tego mo-
torka i … sie zapolało tyn motorek … i pas 
… chodził … i … napendzał maszyny … pas 
taki … jak tero żnimy dżrzewo … o! tylko że 
był grubszy … jag my żnimy dżrzewo tylko 
my żnimy motorkim na … prónd … a to był 
motoreg na … rope … sie wlywało ropy tam 
w tyn motorek … mioł taki zbiornik … i sie 
wliwało rope … (Goszczędza).

wliwać → wlewać.

wlywać → wlewać.

włoszczyzna – ‘warzywa używane 
jako składnik rosołu, zup lub innych po-
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traw, np. por, seler, marchew’: [Jak się robi 
rosół?] no gotuje sie wode … wkłada sie 
mynso … wkłada sie wo… włoszczyzne … 
doprawia sie do smaku … (Barłogi); ja go-
tuje rosół z kurczaka … czyli najważniejsze 
tak … woda … woda … zimna woda … na-
stempnie … nastem… nastempnie wkładam 
pokrojonego umytego kurczaka … i na wol-
nym ogniu sobie go gotuje … jag już właśnie 
doj… dojdziemy do tego momentu gdzie 
mamy te burzyny czy szumowiny zbieramy 
to … ja to zbieram łyżkom albo jakomś takom 
łyż… som takie specjalne łyżki cedzakowe … 
i jag już ładnie mam tutaj te … bez bez tych 
burzyn ten … tom wode w zasadzie wtedy 
jeszcze … to wtedy dodaje warzywa … czyli 
… całom całom włoszczyzne … najważniej-
sze jes żeby było dużo zielonego … czyli … 
czyli załóżmy … ten … seler … przepraszam 
… seler … por … pietruszka … i wtedy też 
cały czas na wolnym ogniu sobie robimy … 
no do momentu jag już no … widzimy że jes 
ugotowane … (Koło).

w  mundurkach – ‘określenie ziem-
niaków gotowanych bez obierania skórki’: 
ziemniaki w mundurkach … (Bogusławi-
ce); [Ziemniaki dla zwierząt] gotuje sie 
w  mundurkach i  krycha … (Powiercie); 
(Dąbie).

woda – ‘przezroczysta, bezbarwna ciecz, 
niezbędna do życia’: no czszymane było 
[masło] … w chłodzie … ale … jak kiedyś 
dawno nie było lodówek to … kładzóno do 
wiadra i wpuszczano do studni do wody … 
(Drzewce); [R1:] wstawić [zsiadłe mleko 
na ser] albo w goroncom wode albo gdzieś 
przy… na… [R2:] dawniej to były kuchnie 
wenglowe to na kuchni wenglowej to najle-
piej sie jeszcze na wenglowej kuchni ogrzało 
… [R1:] nie … najlepi we wodzie … [R2:] 
we wodzie? … [R1:] w garku wode zagoto-

woł i wstawił w goroncom wode to ci wtedy 
sie tak ładnie ogrzoło że … (Witowo); woda 
po ugotowaniu ziemniaków … ziemniakach 
… [to] zlewki … no zlewki … bo to kiedyś 
taky nazywali do … do wylewania psom … 
(Dzierawy); wstawiam minso do wody [na 
rosół] … zagotowuje sie … zszymuje … 
kłade warzywa sole … i sie to gotuje … pod 
przykrycim bez przykrycio może być przy-
kryty może być nieprzykryty … (Grzego-
rzew); [R1:] no normalnie mówili … woda 
od zimniaków … te… no bo i jag inaczy? … 
[R2:] późni czea odcydzić … tom wode … 
[R1:] odcydzałaś te wode … z tych … z tych 
… no to normalnie mówili … ano kartofl e 
sie czsza odcydzić … nie? … (Grzegorzew); 
bo głównie jak som jak som warzywa i woda 
to to som wywary … to som takie bazy zup 
… (Koło); robiono żur tak że … no taki gli-
niany dzbanek … w tym glinianym dzbanku 
rzucało sie … wsypywało sie na… na takom 
ciepłom wode … niegoroncom nietego … tyl-
ko taka letnia woda … sypało sie monke żyt-
niom troszeczke pszennej … no i tak to było 
… kisło … wyrobiło sie … oczywiście czszea 
było roszczepać koziołkiem i … i żeby to … 
dwa czy czszy dni postało … i wtedy był … 
wtedy był żur właśnie do … (Tarnówka); i to 
właśnie dzisiaj … som te wielkie … na łon-
kach takie wielkie wielkie … rozlewiska … 
no dzisiaj zarośniente już sóm po tylu latach 
… ale przedtym to ś… tylko lśniły sie lustra 
wody wielkie … bo tam była właśnie wyg… 
wybrana … torf … i była dziura … a ile ryb 
a ile … tych kaczek … geyńsi łabeńdzi tego 
wszyskiego … miało co … być … życie … 
miało tam życie wszystko … (Tarnówka); 
no to taka woda w zależności … no jak była 
… kiszka była no to sie mówi … to sie zalało 
żurkim … i człowiek sam zjad … czy czy … 
pieski jeszcze … dopomogły co reszta zosta-
ła … bo im przecie czszea było im też dać 
jeść … no … a … czy z owoców no jak coś 
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tego … no to co sie było … co było możliwe 
do picia no to do picia … co do no tego no 
to wiesz … zwierzontka zjadły … świnie … 
czy … czy kaczki … czy jak … czy geńsi co 
kto miał … no … (Tarnówka); w kuchni … 
kuchnia … no to były … w rogu stała kuch-
nia … obok … niej znowu … skrzynka na … 
torfe … obok znowu … miska … na stojak 
z miednicóm i … i woda … żeby było myć … 
naczynia … bo przecież zlewów nie było jak 
dzisiaj … (Tarnówka); a w dzisiejszych cza-
sach przeważnie sie pasza … paszom suchom 
pasie … i pijom wode z poideł … a dawniej 
sie oprzontało … mieszało sie w wiaderkach 
… i nosiło sie wiaderkami wylewało w takie 
pojemniki nazywane korytami … i tak były 
tłuczone świnie … (Stary Budzisław); [Żeby 
sprawdzić, czy jajko jest świeże] wrzuca 
siem do wody … (Babiak); [Żeby sprawdzić, 
czy jajko jest świeże] wrzuca sie do zimniej 
wody i jak wypłynie na wirzch to jes świeże 
… (Stary Budzisław); koryto … a jedzenie 
… to jes … pasza … przeważnie to teraz pa-
sze … i wode dowajóm [świniom] … tak sie 
tero … tego … to nie jes to co kiedyś … że sie 
tam zielsko rwało … ziemniaki sie gotowało 
… i to dostały … (Koło); no jom [kurę] zabić 
… oprawić … obskubać … nie? … w wodzie 
goróncej … no i wypaproszyć … […] opalić 
… tak … te te … jeszcze sóm takie … małe te 
piórka niewyrośninte … […] pypcie … tak 
… (Rysiny); do dużego naczynia … to zna-
czy nazywano to kopanka … sypano monke 
… zalewano wodom … dodawano sól … po-
tem zakwas … zagniatano to i formowano 
… jak ciasto wyrosło … formowano bochen-
ki chleba … (Bogusławice); [Sposoby goto-
wania kaszy] na parze … lub na wodzie … 
(Powiercie); mieszało sie to wszyskie skład-
niki [ciasta chlebowego] ale co jeszcze to … 
nie pamientam … na pewno ten kawałek … 
ciasta z poprzedniego … i na pewno monke 
… i na pewno wode ale co jesce to nie wim 

… tłuszczu na pewno nie … to było chyba 
tylko to … i jak sie to wszysko wymiyszało 
to sie zostawiało do wyrośnieńcia … (Dęby 
Szlacheckie); ale kiedyś to … [świnie] pa-
śli kartofl ami i z… otrymbami … a tera to 
na sucho … zboże siejóm … i wode i … i sie 
tuczom … (Grabów); no kasze to jo najlepi 
paruje sie w jakiś foliowy torebce … do wody 
sie … i tego … a jag nie … to w garku tyz i … 
pod przykrywkóm i w piecyku jakimź można 
parować … w jakiś … czy w prodiżu nawet 
tyż był parowoł ale by czszeba podliwoć ka-
sze bo … bo kasza poczszebuje wody … na 
sucho sie nie uparuje … (Borki); [Jak kar-
miono świnie?] ziemniaki i pasza … a teraz 
to sama sucha pasza … i woda do popicia 
… (Babiak); [R1:] skrobano [zabitą świ-
nię] … [R2:] polewano wodom … wrzoncóm 
i skrusz… skrzybano (Felicjanów); [Sierść 
z zabitej świni usuwano] nożym albo z… 
tym … goroncom wodom i nozym … (Koło); 
czszeba to [=wnętrzności świni] … wyczy-
ści[ć] dobrze czyścić … w soli wodzie … żeby 
… nie miały zapachu … (Rzuchów); a klu-
ski normalne … sie krojone do ni[j] [=czar-
niny] podaje … a jóm sie zaklepuje … tom 
krwiom … i w to … wody sie leje do ty krwi 
mónki kładzie sie łyżke … i sie zaklepuje … 
i wychodzi czarnina … z ty krwi … (Ada-
min); [Ultramaryna] to farba jes … taka … 
kolorowe … to sie dosypywało … żeby było 
bielsze pranie … to jes taki proszek … i to to 
jest … tako farbka niebiesko … […] ale jak 
w wodzie sie rozpuści to … miała wybielać 
pranie … (Barłogi); mydliny to jes … coś co 
powstaje z mydła … wody i mydła … (Grze-
gorzew); [Krochmal robiono] z  monki 
ziemniaczanej … i wody … (Grzegorzew); 
[Żeby usunąć mydło z pranej bielizny nale-
ży ją] kilka razy wy… spłukać … wypłukać 
w wodzie czystej … (Rysiny); torfi anka jes 
to … dół po wykopaniu torfy … który został 
zapełniony … wodom … (Nowe Budki); no 



WOLNO

308

żeby … [osełka] nie penkła … do wody … 
i lepiej … lepiej sie oszczszyło niom jak była 
wilgotna … (Prucheniec); woda … podcho-
dziła do tych dołów … torfi anka czyli woda 
… (Prucheniec).

wolno – ‘powoli, nieszybko’: no to sie 
dłużyj mówiło prrrr! … no … bo tak to po-
mału pomału pr pr pr! … no to on wolnio 
wolno a prrrr! i stanął … (Dąbrowa).

wolny – ‘o ogniu: niezbyt intensywny’: ja 
gotuje rosół z kurczaka … czyli najważniej-
sze tak … woda … woda … zimna woda … 
nastempnie … nastem… nastempnie wkła-
dam pokrojonego umytego kurczaka … i na 
wolnym ogniu sobie go gotuje … jag już 
właśnie doj… dojdziemy do tego momentu 
gdzie mamy te burzyny czy szumowiny zbie-
ramy to … ja to zbieram łyżkom albo jakomś 
takom łyż… som takie specjalne łyżki cedza-
kowe … i jag już ładnie mam tutaj te … bez 
bez tych burzyn ten … tom wode w zasadzie 
wtedy jeszcze … to wtedy dodaje warzy-
wa … czyli … całom całom włoszczyzne … 
najważniejsze jes żeby było dużo zielonego 
… czyli … czyli załóżmy … ten … seler … 
przepraszam … seler … por … pietruszka … 
i wtedy też cały czas na wolnym ogniu sobie 
robimy … no do momentu jag już no … wi-
dzimy że jes ugotowane … (Koło).

wołowina – ‘mięso z wołu lub krowy’: 
ano kiełbasy sie robi z … minsa świńskigo 
wołowiny … ź cieleńciny z baraniny … mieli 
sie i podaje różne … potrawy … i przypra-
wia je do smaku … (Rzuchów); (Drzewce); 
(Witowo).

wonski – ‘długi i nieszeroki’: długi won-
ski kawałek pola … to jes zagon … (Osiek 
Mały); [Podczas kopania torfu] co używa-
no? … no używano … szpadli sztychów … 

sztych to jes taki wonski długi szpadel … 
i teraz … używano jescze form … (Pruche-
niec); [R1:] kalonka to [w kopiec] rure sie 
wkłodał-albo sie najpierw … nie zasypywa-
ło sie do kóńca zimie … [R2:] […] nieroz to 
sie nawet zostawiało takom wonski taki won-
ski pasek ze słómy żeby ta … odparowały … 
(Police Średnie).

wonsko – ‘tak, że coś ma niewielki wy-
miar poprzeczny’: wkopuje sie brożyne … 
i układa sie naokoło … od dołu … od spodu 
szerzej … u góry wonsko … czubek … tak sie 
robi [stóg] … (Sobótka).

worka – ‘zupa powstająca, gdy na gotu-
jące się, osolone mleko (lub wodę) sypie się 
mąkę’: nawarka to jes tak … woda sie gotuje 
… wsypuje sie do niej monke pszennom … 
i potem … czszepaczkom sie roszczszepuje 
na tej wodzie gotowanej … i właśnie wy-
chodzi taka … taka ta zupa … taka worka 
… tak … zaprawia sie mlekiem i to dawniej 
było bardzo … spożywane … w dzisiejszych 
czasach sie nie robi takich zup … (Stary 
Budzisław); no tyż zupy mleczne [jadano 
na kolację] różne jag i … ja pamientam to 
zupa … mleczna … to pozywajonc tak … na 
to żeśmy mówili … zacierki … na jajku … 
albo ta … jag już mówiłam … zupa … no 
tyż żurek mama tam czensto gotowaa ale 
wiency to takie takie na monce … sypała czy 
na jajku … nie? … albo te … takie … worka 
… ja… u nas worka na to wołali … nie? … 
jak przyjyżdżali kuzyni ze wsi to mówili … 
ciociu co beńdziesz worke znowu dziś goto-
waa? … to była woda mleko i posypywana 
była grubom monka … o tu o taka taka zupa 
sie u nas mówili … teraz nig nie wiy … tak? 
… nig nie wiy co to jes … (Rysiny).

wónziutki – ‘bardzo wąski’: miedza … 
bo wónziutkie to jes … zostaje … i tam ci nik 
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nie orze ani jedyn ani drugi … […] wyży jes 
… (Dąbrowa).

wpuszczać – ‘przemieszczać coś w głąb 
czegoś’: [R1:] były takie … sie nazywały 
odciongaczki … to … tak … tak wyglondały 
… [R2:] to była taka … taka kaneczka … 
i było takie okieneczko na boku … [R1:] 
szklane … [R2:] i sie tam wlewało mleko … 
wpuszczało sie do studni bońdź gdzieś tam 
do zimnej wody … i sie mówili … […] wybi-
ja sie śmietana … przeważnie jag na noc … 
krowy sie na wieczór wydoiło to na noc do 
rana to sie wyb… wysto… wybiła śmietana 
… było widać … [R1:] ustała sie śmietana 
… wyszła na wierzch … [R2:] było widać … 
w tym okieneczku było widać ile jest śmieta-
ny wiync albo sie zebrało wazówkóm … albo 
sie spuściło taki kranik był … [R1:] albo był 
taki kureczek … taki kurek odkrencany że … 
[…] [R1:] tu zlatywało mleko a późni już 
jak uchodziło to śmietana … bo na wierzku 
śmietana była to zostawała … (Witowo).

wrocławski – ‘o typie mąki’: uo mon-
ków sóm ale jo … już mónków żytnióm jo 
ino i pszynnóm a tero to ile różnych sóm … 
[…] monka jes … krupczatka … jes pszyn-
no monka poznańska jez i takich innych … 
mónków jez ale wszyskich nazwów wrocław-
ska jez różne … żytnia jez o! … do razowych 
to jakieś tyż dodawali jakieś tam … tak 
pszynne uotrymby nawet dodawali kiedyś … 
to właśnie były te cimniejsze chleby takie … 
(Borki).

wrzeszczeć – ‘wydawać ostry krzyk’: 
ja w tej chwili mam perlice … czszy perlice 
… rano niesamowicie krzyczom … jag one 
wrzeszczóm … już sie rozwidnieje to już te 
perlice krzyczom … ale czszymam dla wnu-
czek bo tylko … babciu bo dostaam jajka … 
nie wiedziałam że to perlice … te jajka … 

i mi wysiadły sie czszy … i ony tu były latym 
bo u mnie som całe lato … nie? … to tego … 
to mówi babciu tylko naszych perliczek nie 
wyrzucaj … albo nie zabijaj czasami … nie? 
… bo ja im tam nie pokazuje że zabijam 
kurczaki … czy tam coś … (Rysiny).

wrzoncy – ‘o wodzie: gotujący się, bul-
goczący’: [R1:] skrobano [zabitą świnię] 
… [R2:] polewano wodom … wrzoncóm 
i skrusz… skrzybano (Felicjanów); [R1:] no 
s… parzono je [=kopyta świni] w…e wodzie 
… wrzoncy … i ściongano je nożym … albo 
haczykim jakim … [R2:] takim haczyki były 
… takie takie … taki lijeg mio… był do skro-
banio i … na kóńcu takie zagińcie było … 
(Felicjanów).

wrzucać – ‘umieszczać coś w  jakimś 
miejscu, naczyniu itp.’: [Do czarniny] naj-
lepsze som przecierane [kluski] … mówiom 
żelazne … rozmaicie na to mówiom ale 
przecierane z ziemniaków takie … […] no 
i ziemniaki sie … struże czsze na tartce … 
i potem sie sypie monke sól … wymiesza sie 
i na gotujoncom wode sie wrzuca w garnek 
… i sie gotuje … (Barłogi); danie obiadowe? 
… […] no no … dajmy na to … jag jak … 
przedtym przeważnie gotowali grochówke 
… to … kiedyś sie rzuciło kawałek tam … 
jakiegoś tam minsa … czy przeważnie jakieś 
kostke … ziemniaki … warzywa … wrzuca-
ło sie do tego … wywaru … z tego ro… bo to 
wywar taki sie zrobił … kiedyź nie było tych 
przypraw … tylko sie soliło pieprzyło … i na 
to sie … ten … tom kasze czy ten groch … no 
i ziemniaki … (Rysiny); do tych piwniców 
w domu no to … to wrzucało sie [ziemnia-
ki] … koszykamy nosiło workamy … a … 
a jak były piwnice osobne … no to tam sie 
nosiło … już gotowe we workach i w skrzyn-
kach … (Goszczędza); [Żeby sprawdzić, 
czy jajko jest świeże] wrzuca siem do wody 
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… (Babiak); [Żeby sprawdzić, czy jajko jest 
świeże] wrzuca sie do zimniej wody i  jak 
wypłynie na wirzch to jes świeże … (Stary 
Budzisław).

wrzontek – ‘woda o  bardzo wysokiej 
temperaturze, pojawiają się w  niej pę-
cherzyki powietrza i bulgocze’: no to był 
tyn krochmal … […] no to … nawed robili 
z monki … pszennej gotowali … z kartofl anej 
… […] no normalnie rozrobiłeś w garnusz-
ku i jak sie woda gotowała to wlołeź i zagoto-
wałeś … […] to było do wrzontku sie loło … 
a żeby nie było grudków to sie w zimny wo-
dzie rozrobiło [Aha, czyli najpierw w zim-
niej?] ale troche … sie zimnej wody a tam 
sie garnek gotowoł na krochmal … jak sie 
woda gotowała to sie wtedy wloło pomiszało 
… zamiyszało … (Barłogi); polewano [zabi-
tą świnię] wrzontkiem i skrobano … (Koło).

wrzucić – ‘umieścić coś w jakimś miej-
scu, naczyniu itp.’: [Trzeba] pokroić kure … 
umydź mienso … i wrzucić wtedy dopiyro 
… zabić … no oczyścić … z piór … (Stary 
Budzisław).

wsadzać, wsodzać – ‘umieszczać ro-
śliny w ziemi’: [R1:] no od … od kwiata taki 
… tak nazy… [R2:] no właśnie to sie to … 
urywa i … sie … wsadza żeby … [R3:] żeby 
rosło to sie nazywa ablegierka … (Grabów); 
kapusta sie wsodzo … wsodzoż i kwiaty … 
fl ancujeż różne i … no różnie takie … różne 
to są … a siejesz selere … fl ancujesz przeci 
pore fl ancujeż i siejeż różne … rzeczy i późni 
sie przefl ancowuje … nie? … (Borki); no to 
na polu … radliny sie mówiło … no … jak 
sie wsodzało i sie radliło to były … radliny 
takie co sadziło sie w radlinach … zimniaki 
czy ko… sadzarka była … sadzarka była … 
co sadziła i … szła i zasypywała … i to tak 
było … tak … (Borki).

wsodzać → wsadzać.

wsuwać – ‘umieszczać coś wewnątrz 
czegoś, przesuwając to’: no i te sześ czy sie-
dym bochenków na tej łopacie właśnie … 
wsuwało sie do pieca który był najpirw … 
porzondnie ogrzany czyli najpierw tam sie 
… drewno wsuwało do tego pieca a jak już 
sie to drewno spaliło ten piec sie … nagrzał 
to sie … usuwało to … te spalone drewna 
… żeby w piecu było czysto … i na łopacie 
wsuwało sie bochenki chleba do tego pieca 
… (Dęby Szlacheckie).

wsypa – ‘rodzaj worka wypełnionego pie-
rzem służącego do robienia poduszek i pie-
rzyn’: była wsypa … to sie nazywało wsypa 
… czerwóno … tako żeby nie przepuszczała 
pirzao … pirze były darte … kacze lub gyńsie 
… i potym … w tom poszwe żeś … w tom wsy-
pe żeś … wkładała zaszywała … i powłoke 
sie na to ubirało … poduszki tak samo … 
no … wymiary tam były takie a nie inne … 
no uosimdziesión na dziewińdziesiónt … sie-
demdziesión na siedemdziesiónt każdy mioł 
swojom … (Grzegorzew); y tak że wyczsze-
pane to … na tym si… przetaku to pierze 
… przedarte … było wsypywane w poszew 
… […] we wsype … wsypa … wsypa sie na-
zywało … i w tą sype … wsype … wsypane 
było … i no … no i … i to całe było … i było 
ciepłe i fajnie i … (Tarnówka).

wsypać → sypać.

wsypywać – ‘dodawać substancji w po-
staci proszku lub drobnych elementów’: ro-
biono żur tak że … no taki gliniany dzbanek 
… w tym glinianym dzbanku rzucało sie … 
wsypywało sie na… na takom ciepłom wode 
… niegoroncom nietego … tylko taka letnia 
woda … sypało sie monke żytniom troszeczke 
pszennej … no i tak to było … kisło … wyro-
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biło sie … oczywiście czszea było roszczepać 
koziołkiem i … i żeby to … dwa czy czszy dni 
postało … i wtedy był … wtedy był żur wła-
śnie do … do tego żeby potem gotować go … 
czy na zalewajke czy na żur … to żurek … 
no to już to właśnie … był żurek swój … nie 
kupowałam go nigdy jak teraz sie kupuje … 
(Tarnówka); y tak że wyczszepane to … na 
tym si… przetaku to pierze … przedarte … 
było wsypywane w poszew … […] we wsype 
… wsypa … wsypa sie nazywało … i w tą 
sype … wsype … wsypane było … i no … no 
i … i to całe było … i było ciepłe i fajnie i … 
(Tarnówka); nawarka to jes tak … woda sie 
gotuje … wsypuje sie do niej monke pszen-
nom … i potem … czszepaczkom sie roszcz-
szepuje na tej wodzie gotowanej … i wła-
śnie wychodzi taka … taka ta zupa … taka 
worka … tak … zaprawia sie mlekiem i to 
dawniej było bardzo … spożywane … w dzi-
siejszych czasach sie nie robi takich zup … 
(Stary Budzisław); to była z marchewkóm 
… kapusta na zime ubijano była … i troche 
soli … i z różnymy … i ludzie … i listki sie 
rzucało takie te zapachowe … niektórzy to 
z marchwióm sie tarło marchew i sie wsy-
pywało … i naet buraki cukrowe kładli do 
kiszynio tyż to były bardzo dobre kiedyś ka-
pusta … […] jak sie nazywała kapusta? … 
kwaszono kapusta sie nazywaa … (Borki); 
był wykopany taki dół … na sztych … jak 
szpodel jes wysoki … teroz … ostatnio to … 
właśnie my sypalim na wirzku … ale kiedyś 
to … kopało sie mogieło normalnie kopało 
sie … i tam sie wsypywało [ziemniaki] … 
(Goszczędza).

wsza – ‘drobny owad pasożytujący na cie-
le człowieka i zwierząt, żywiący się krwią’: 
no to wsza … by była … tag jak kiedyś … 
w… za Nimców były … bo tera to nik tegó 
ni mo chyba … w życiu … no … bo kiedyś to 
… mieli ludzie i dziecioki mieli i do szkoły 

jak … jak … ja pojechałam do Gdyni … jak 
… już sie uożyniłam … i pojechałam bylim 
na stancji … dziadek był … i jak pojechaam 
… to nabyłam wszów tam … bo … no by… 
było chyba nieczysto … bo … mieli … miała 
tako dużo panna była a … taki uobruz mia-
ła … to na tym obrusie … były zabijane … 
i tam taki pan był na stancji jag ja tam poje-
chaam … jak poszłam tam … ón… ón przy-
szed dó mnie i mówi … pani … niech pani 
idzie pani coś pokoże … ta[k] [j]ag mi poko-
zoł to wiedziałam co to było na tym stole … 
zabijane były wszy … (Borki); gnidy to nie 
wszy tylko gnidy to sie lingły … z wszów gni-
dy takie były i tak sie nazywały … (Borki); 
przeszukiwanie [włosów] no to grzebinim 
sie grzebało i … [wszy] szukało i sie … sma-
rowało … różni kiedyś to … różnymy naft a-
my nawet sie tempiło to … tag jag ja pamin-

tóm … my to ni[e] … nie pamintóm żebym 
mieli wszy … jak bylim ale … mieli dzieci 
nawet do szkoły sie chodziło no to sie wszów 
nabyło … jak … ci mówie … pojechaam do 
dziadka … to nabyłam wszów jag jechałam 
do dómu to miałam pełno wszów … bo tam 
u ty pani tak było że [j]ak … miałam czar-
nóm suknie to nawy … tu my wyszła … wy-
szły … tak sie spłoszyłam że … gdzieś szłam 
to myślałam że już wsza na mnie siedzi … 
takie było to życie … kiedyź … ludzie nie-
czyste to mieli … kiedyź a … jedno od dru-
gigó sie zaraziło tyż … (Borki); (Powiercie); 
(Dęby Szlacheckie).

wszawica – ‘choroba skóry wywołana 
przez wszy’: wszawica … była bardzo po-
pularna … tak że albo obcinano włosy albo 
… te wszy z włosów i gnidy wyjmowano … 
[…] iskanie … (Bogusławice); ja pamintam 
że jak miałam [wszy] w szkole bo przecież 
każdy przechodził no teraz już może nie … 
ale od czasu do czasu jeszcze sie o wszawi-
cy słyszy … a … ja … jak miałam wszy … 
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w szkole nabyłam od kogoś Pam Bóg wie 
nie wiym … no … każdy zapał gdzieś tam 
w którymś momencie … to … jo już byłam 
w okresie wychowywana kiedy był tak zwa-
ny anglotoks … wienc mi głowe zsypano 
azotoksem … zawiniento chustkom … no 
i one sie tam miały dusić w tym azotoksym 
… [A nie niszczyło włosów?] a jo wiem … 
może i niszczyło ale … wiesz … nie było in-
nego wyjścia … potym włosy sie myło … no 
ale pewnie czszeba było to powtórzyć bo … 
jak były gnidy to te gnidy może … od azo-
toksu ś… nie wim nie zdychały … no … po 
jakimś czasie czszeba było … do skutku … 
tym azotoksym … (Dęby Szlacheckie).

wybebeszyć – ‘pozbawić zabite zwie-
rzę wnętrzności’: [R1:] no czszea najpierw 
uoskubać [kurę] … [R2:] najpierw czszeba 
jej głowe ściońć … żeby krew odeszła … zaś 
sparzyć oskubać … i podrobnidź i już jest … 
[R1:] roz… wy… wybebeszyć … [R3:] wy-
mydź i w zależności od tego co ma być … jag 
rosół to … do wody … zago… no jedni go-
tujom wode drudzy wkładajom w zimnom … 
no tego … warzywa … tegó kurczaka a jag 
ma być pieczone no to na tłuszczu czea … 
opic i oprużyć … no … (Felicjanów).

wybielać – ‘czynić bielszym, przywra-
cać czemuś kolor biały’: [Ultramaryna] to 
farba jes … taka … kolorowe … to sie do-
sypywało … żeby było bielsze pranie … to 
jes taki proszek … i to to jest … tako farbka 
niebiesko … […] ale jak w wodzie sie rozpu-
ści to … miała wybielać pranie … (Barłogi).

wybijać sie – ‘o śmietanie: oddzielać się 
od mleka’: [R1:] były takie … sie nazywały 
odciongaczki … to … tak … tak wyglondały 
… [R2:] to była taka … taka kaneczka … 
i było takie okieneczko na boku … [R1:] 
szklane … [R2:] i sie tam wlewało mleko … 

wpuszczało sie do studni bońdź gdzieś tam 
do zimnej wody … i sie mówili … […] wybi-
ja sie śmietana … przeważnie jag na noc … 
krowy sie na wieczór wydoiło to na noc do 
rana to sie wyb… wysto… wybiła śmietana 
… było widać … [R1:] ustała sie śmietana 
… wyszła na wierzch … [R2:] było widać … 
w tym okieneczku było widać ile jest śmieta-
ny wiync albo sie zebrało wazówkóm … albo 
sie spuściło taki kranik był … [R1:] albo był 
taki kureczek … taki kurek odkrencany że … 
[…] [R1:] tu zlatywało mleko a późni już 
jak uchodziło to śmietana … bo na wierzku 
śmietana była to zostawała … (Witowo); 
śmietana jes żółta … i jak sie włoży mleko 
naleje sie do garka włoży sie do … na przy-
kład do zamrażalki … śmietana sie wybija 
na wierzk … i wtedy … można albo łyżkom 
… albo takom wazóweczkom zebrać do gar-
nuszka … i od razu widać śmietana żółta 
a mleko poc spodym zostaje białe … (Stary 
Budzisław).

wychłodzić → (chłodzić).

wychodzić – ‘opuszczać jakieś miejsce’: 
wychodzonc z domu do pracy w pole nale-
żało ten dom … zamknońc … zamknóć na 
kłódke … kiedyś dawniej … (Dzierawy).

wycierać – ‘osuszać za pomocą jakiegoś 
materiału’: pomywa sie szczotkom i tym po-
mywakim sie … późni wyciera i wodom … 
(Rysiny).

wycinać – 1. ‘tnąc, wydobywać z czegoś 
określony kształt’: i sie nakładało te sza-
blony [na ścianę] i innym kolorem można 
było podmalowywać … teraz też som takie 
te szablony … nie? … też … ale kiedyś to 
też bo moja mama to nawet wycinała różne 
tam … takie coś … nawed i fi ranki z papie-
ru robiła … nakładała to … i to umalowa-
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ło na te takie żeby ozdoby były na ścianach 
… (Rysiny); 2. ‘ścinać, wyrywać rośliny’: 
albo rynkóm można było wycinać … albo … 
albo haczkóm sie prze… najpirw sie robiło 
przecinke … a późni sie robiło przerywke … 
bo przecinke to sobie zostawiołeś tam kilka 
buraków w kupie … co czszydzieści centry-
metrów … a późni wkoło tego czeba rynkóm 
oskubać żeby został tylko jedyn … (Police 
Średnie).

wyczszyć – ‘oczyścić kawałkiem mate-
riału’: dojenie krowy w dzisiejszych czasach 
dojom maszyny … dawniej … to czsza było 
wziońś … ścierke … umyć krowie wymie 
żeby nie było to to wymie brudne od pia-
sku czy … nawet … ubrudzone … tag od 
obornika czy jag leżała na brudnej ściółce 
… czsza było wyczszyć to wymie … (Stary 
Budzisław).

wyczyścić → czyścić.

wydłubać – ‘wydobyć coś z głębi cze-
goś’: kasze jaglanom w dzieciństwie goto-
waliśmy … tata siał proso i mieliśmy … tak 
zwanom stempe … w szopie … czyli … czyli 
wydłubanom w pniu … dżrzewa dziure … że 
tak powiem … i do tego był taki ubijak … sie 
łapało dwóma renkami … i tam sie sypało 
proso i sie robiło tak … o! … i sie ubijało to 
proso … na na … i potym chyba przesiewało 
sie nie wim przez sito … może nie pamien-
tam już tego … ale w każdym razie mieliśmy 
kasze jaglanom którom mama nam w dzie-
ciństwie gotowała … (Dęby Szlacheckie).

wydoić → doić.

wygarniać – ‘wyjmować coś z czegoś’: 
na długim kiju haczkom wygarniano cały 
… popiół … i piec [chlebowy] potem żeby 
był czysty czyszczono jeszcze szczotkom … 

(Bogusławice); jak sie napaliło [w piecu 
chlebowym] … byliśmy pewni że tempera-
tura jest wystarczajonco wysoka … wygar-
nialiśmy te niedopalone … kawałki drew-
na czy co tam jeszcze zostało żeby … piec 
był czysty … i … kładliśmy chleb … (Dęby 
Szlacheckie); no to w kuchni jak sie piekło 
[chleb] … był taki piedz ubudowany z cegieł 
… kiedyś mył … takóm kuchnie mieli … i był 
piec … a na wirzku kuchnia była postawió-
no … z cegły był … piec … wymurowany … 
normalny i zamykany był … i podpalało sie 
dżrzewym … i sie wypalało sie chleb wsa-
dzało … dżrzewym sie paliło … wypalało … 
i sie tako … była … haka … wygarniało sie 
i na łopacie sie chleb wsadzało i sie zamyka-
ło … taki był … taki piec … (Borki).

wygotować – ‘o  wodzie: odparować, 
wyparować’: bo ziemniaki gotuje sie w wo-
dzie … do samego końca … a kasze … po-
winno sie … przed ugotowaniem … jag jest 
ugotowana taka na … osiemdziesiont pro-
cent … to sie ją … nie wiem czy odlewało 
sie nadmiar wody … czy ona sie już zdon-
żyła wygotować w każdym razie … nie go-
towało sie już jej dalej tylko przykrywało 
sie pokrywką … i chyba … można było ją 
zawinońć … w jakiś koc czy … cy nie wiem 
… w coś tam … czy w rencznik żeby ona … 
sie doparowała że tak powiem czyli żeby 
wciongnęła nadmiar wody i wtedy przez to 
… staje sie mienka … (Dęby Szlacheckie).

wykipić – ‘o mleku: wylać się z garnka, 
w którym się je podgrzewa, po osiągnięciu 
określonej temperatury’: (Drzewce); (Wi-
towo).

wykluwać – ‘o pisklętach: wydostawać 
się z  jajka’: no wykuwajom sie [pisklęta] 
z … z skorupki … który wysiaduje kwoka … 
(Rzuchów); (Babiak).
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wykluwanie – ‘wylęganie się ptaków 
z jaj’: [R1:] wykluwanie … [R2:] albo wylen-
ganie … (Koło).

wykrochmalić → krochmalić.

wylatywać – ‘tracić punkt przyczepie-
nia, wypadać’: lenieje … wyle… ale wy-
leniała kura … wyleniała to to … bo to ji 
[=kurze] wylatujóm [pióra] … nieraz to gołe 
tyłki widać … nie? … a przewaznie … te te 
… bolierki jak teraz pozywajom … to gołe 
py… tyłkami … (Rysiny).

wylecieć – ‘wypaść z czegoś’: [R1:] na 
pewno nie wóz drabiniasty … na pewno nie 
bo by te pyry wyleciały … [R2:] wóz w he-
lach … no … jo bym tak powiedzioł … (Po-
lice Średnie).

wyleng, wylyng – ‘wykluwanie się pta-
ków z  jaj’: wyleng … (Babiak); wylyng … 
(Koło).

wylengać sie – ‘o pisklętach: wydosta-
wać się z jajka’: przeważnie takie kury co 
poza kurnikim niosom … gdzieś tam sobie 
upaczszom to późni na… niosom i siadajom 
… nie? … na nich … i wylengajom sie kur-
czenta … pisklenta … (Rysiny); bo przy jaj-
ku jes taki zarodek biały … jak tego nie ma 
to sie kurczag nie wylenże … (Grabów).

wylenganie – ‘wykluwanie się ptaków 
z  jaj’: wylenganie … (Felicjanów); [R1:] 
wykluwanie … [R2:] albo wylenganie … 
(Koło); no na wylenganie … (Rzuchów). 

wylengarnia, wylingarnia – ‘przed-
siębiorstwo zajmujące się wylęgiem ptaków 
domowych’: [Dzisiaj nie ma kurcząt] no 
bo sie nie nasodzo … idzie sie do wylengar-
ni i sie kupuje … (Felicjanów); teraz … nie 
… po prostu nie siedzom kury … jak kiedyś 

dawno dawno … tylko sie kupuje we wylin-
garni małe kurczaczki … (Rzuchów).

wyleniały, wyliniały – ‘pozbawiony 
piór’: lenieje … wyle… ale wyleniała kura 
… wyleniała to to … bo to ji [=kurze] wy-
latujóm [pióra] … nieraz to gołe tyłki widać 
… nie? … a przewaznie … te te … bolierki 
jak teraz pozywajom … to gołe py… tyłkami 
… (Rysiny); wyliniało kura … (Koło).

wylewać – ‘usuwać płyn z naczynia, po-
jemnika’: [R1:] żeby zrobił sie ser to w tym 
samym garnku w którym sie ogrzewa … tak 
podgrzewa do tego stopnia żeby nie za moc-
no boby sie zrobiło … kaszka … kaszkowa-
te … a… w tym naczyniu w którym sie … 
[R2:] no późni ażeby ser … że było to … to 
nawet w si… na jakimś siteczku [odlewano 
serwatkę] czy na czym … [R1:] a późni to 
sie … późnij to duszlak … przeważnie … 
[R2:] no … czy na durszlaku … czy… [R1:] 
durszlak nazywali najwiency … bo to nie 
sitko tylko dusz… na duszlak sie wylewa … 
[R2:] ale różnie ludzie robili i w sitku teyż … 
(Witowo); siary to wylewali … to nie bra-
li do użytku tak … […] tam dla psa … psu 
wylewali niktórzy … […] świnióm jak ktoś 
[miał] … (Witowo); woda po ugotowaniu 
ziemniaków … ziemniakach … [to] zlewki 
… no zlewki … bo to kiedyś taky nazywali 
do … do wylewania psom … (Dzierawy); 
[Woda po ugotowanych kluskach] no to 
była wykorzystywana znowu do … dawało 
sie no … m… hodowane świnki były … no 
to … chentnie wypiły … tak że sie nie wyle-
wało … żadnych wód … żadnych kómpotów 
żadnego tam niczego sie nie [wylewało] … 
(Tarnówka).

wyliniały → wyleniały.

wylingarnia → wylengarnia.
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wylyng → wyleng.

wymie – ‘narząd samic zawierający gru-
czoły mlekowe’: dojenie krowy w dzisiej-
szych czasach dojom maszyny … dawniej … 
to czsza było wziońś … ścierke … umyć kro-
wie wymie żeby nie było to to wymie brudne 
od piasku czy … nawet … ubrudzone … tag 
od obornika czy jag leżała na brudnej ściół-
ce … (Stary Budzisław); gdzie jes mleko? … 
[…] no wymie cheba … (Drzewce); wymie 
… […] okrongłe i ma cztery takie sutki … 
[…] taki worek … i … cztery sutki … (Wi-
towo).

wymoczyć – ‘umieścić coś w wodzie, by 
oddało niepożądane składniki’: no trzeba 
jom [=kurę] po prostu … zabić … czsze-
ba jom sparzyć gotujoncom wodom … no … 
wyskubać z pierza … rościońć … usunońć 
wnenczności … wymyć mięso poporcjować 
… wymoczyć w wodzie … dokładnie … no 
a nastempnie przygotować do … czeńści … 
już … gotowania … przygotowywania ja-
kiejś danej potrawy z kurczaka … (Koło); 
[R1:] to była solanka … przygotowywano 
z soli … [R2:] było chyba … już tak długo sie 
soliła aż wypływało … [R1:] aż jajko wypły-
nęło … ale to jak sie chciało … [R2:] jajko 
albo kartofel … óna … [R1:] nie … ale to 
jak sie chciało żeby mienso dłużej dłużej … 
długo leżało … tak? … a późni czszea było 
to mienso znowu wymoczyć wienc … woda 
no to solanka … (Koło).

wymyć → myć.

wypalać sie – ‘o ogniu: gasnąć, zani-
kać’: no to w kuchni jak sie piekło [chleb] 
… był taki piedz ubudowany z  cegieł … 
kiedyś mył … takóm kuchnie mieli … i był 
piec … a na wirzku kuchnia była postawió-
no … z cegły był … piec … wymurowany … 

normalny i zamykany był … i podpalało sie 
dżrzewym … i sie wypalało sie chleb wsa-
dzało … (Borki).

wypaproszyć → (paproszyć).

wypaść – ‘tracąc punkt oparcia, zacze-
pienia, znaleźć się na zewnątrz czegoś’: 
kołyska … no to jes wzorem znowu tak jag 
i dorosłego łóżko … w głowie wyżej … tro-
szeczke niżej w nóżkach … i też to korytko 
zrobione na sia… na ten sieńnik … mate-
rac właśnie … ze słomy czy ze siana … i z… 
były … na nóżkach to były znowu te … dwa 
bieguny … przy każ… na każdym tyłku były 
dwa biegu… po… pod każdym tyłkiem były 
dwa bieguny takie … zatego … tak że to … 
dziecko jak … leżało … na tym sińniku … 
tam w tym łóżeczku … no to było możliwoś 
go … huśtania … a jednocześnie były przy 
.. w tej kołysce … były po… takie … powbi-
jane po prostu gałeczki takie porobione … 
żeby było można za… przeciongnońć … od 
jednego … od jednej gałki do drugiej gałki 
po… z drugiej strony deseczki … żeby jom 
można przeciongnońć było jakóm taśme żeby 
to dziecko nie wypadło … nie wygrzebało 
sie … i tego … i ono jak było przymocowane 
no to … cienżkie życie miało … no bo ni sie 
nie ruszyło … nie … ruszy… nie wypadło … 
(Tarnówka).

wypatroszyć → patroszyć.

wypchać – ‘napełnić’: wersalki kanapy to 
tak … bo sobie ludzie … no … no … w dzi-
siejszej modzie … no … a kiedyś to ty… były 
tylko … tylko i wyłoncznie łóżka wypchane 
słom… materacem … y… z sieńnikiem … 
(Tarnówka).

wypełnić – ‘umieścić coś w czymś tak, 
że nie ma tam już wolnej przestrzeni’: ta-
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kie prostokont … prostokontna taka … taka 
malut… kołderka … wypełniona gombkom 
puchem czy jakimś takim innym delikat-
nym mate… mate… takim … wypełnieniem 
… i zawijało sie w to … po prostu tak … no 
umiejentnie w nie dziecko bo to czszeba też 
umieć zam… za… zawinońć dziecko w becik 
… (Koło).

wypić → (pić).

wypierzenie – ‘wypadanie piór u kury’: 
(Stary Budzisław).

wypłukać → płukać.

wyprać → prać.

wyrabiać, wyrobiać – ‘mieszając 
lub ugniatając, nadawać czemuś pożądaną 
konsystencję’: [R1:] osełka … […] no tak 
gdzieś … [R2:] no takie małe kostki masła 
… [R1:] koski masła i to robili … wisz … 
w te … tam .. w takie … kopystkóm jak wy-
robiali to robili takie … ładne cynteczki zaś 
to uowijali … [R3:] dwudziestopińciodeka… 
dekowe porcje to sóm … [R1:] ćwiartki … 
[R2:] w gaze owijali … [R1:] w gaze czy tam 
… [R2:] pergamin … (Felicjanów).

wyrastać – ‘o cieście: zwiększać swoją 
objętość’: rosło … ciasto … albo wyrastało 
… (Dęby Szlacheckie); (Bogusławice).

wyrastanie – ‘pojawianie się nowych 
roślin’: gracuje sie … że tak powiem … co? 
… albo sie rencznie wyrywa [chwasty] … ale 
też sie kartofl e obradlało i chyba … to redle-
nie miało za zadanie obsypanie … ziemnia-
ków … żeby im sie lepiej rosło i równo stały 
… ale też … w jakimś stopniu zapobiegało 
… właśnie wyrastaniu … nowego zielska … 
(Dęby Szlacheckie).

wyrko – ‘łóżko’: ano to mówili i  łóżko 
i wyrko i … (Grzegorzew); ��12.

wyrobiać → wyrabiać.

wyrobić – ‘nabrać jednolitego smaku 
i zapachu’: robiono żur tak że … no taki gli-
niany dzbanek … w tym glinianym dzbanku 
rzucało sie … wsypywało sie na… na takom 
ciepłom wode … niegoroncom nietego … tyl-
ko taka letnia woda … sypało sie monke żyt-
niom troszeczke pszennej … no i tak to było 
… kisło … wyrobiło sie … oczywiście czszea 
było roszczepać koziołkiem i … i żeby to … 
dwa czy czszy dni postało … i wtedy był … 
wtedy był żur właśnie do … do tego żeby po-
tem gotować go … czy na zalewajke czy na 
żur … to żurek … no to już to właśnie … był 
żurek swój … nie kupowałam go nigdy jak 
teraz sie kupuje … (Tarnówka).

wyrosnońć → rosnońć.

wyrób – ‘produkt’: serce [świni] co tam 
było no to to wszysko do wybor… do wyro-
bów sie brało … nie? … wontroba czy żołon-
dek … nie? … to to do wyrobów sie brało … 
tam po czeńści … (Rysiny).

wyruszać sie – ‘o  cieście: wyrosnąć, 
zwiększyć swoją objętość’: czszeba było mić 
żurek … żurek … i drożdże do tego … i zaj 
zagniatało sie normalnie … kisiło sie naj-
przód taki za… zarodek … takóm bułke … 
a potym … z ty bułki taki z tegó … co sie za-
robiło na kiszynie to sie zarabiało chlebek … 
dopiro … to na to … i sie piekło … na drugi 
dziń chleb … sie zarabiało zagnietło sie i sie 
chleby robiło i sie wyruszały i sie piekło wte-
dy … (Borki); bo były drożdże i w naczyniu 
… czea było zagniś chlebek … i urobić takóm 
kule i włożyć w taki koszyczeg i óno sie wy-
ruszało i dopiero sie piekło … (Borki).
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wyrzeźbić → (rzeźbić).

wyrzucać → rzucać.

wyrzucić → (rzucić).

wysiadywać – ‘siedzieć na jajkach po to, 
by wykluły się młode’: ale czensto sie zda-
rzało że … kura sobie gdzieś tam … znala-
zła miejsce i poza … kurnikiem gdzieś tam 
… w obejściach sobie … uwiła gniazdo i … 
i  tam … wysiadywała … po prostu jajka 
… swoje młode … (Koło); ona [=kura] po 
prostu siedzi na tych jajkach … wysiaduje 
je … (Koło); [Kura] chce siedzić na tych 
jajkach … chce siedzić na tym … no … na 
tym gnieździe i wysiadywać po prostu … te 
jajka … (Koło); kwoka … która wysiaduje 
pisklynta … (Rzuchów); no wykuwajom sie 
[pisklęta] z … z skorupki … który wysiaduje 
kwoka … (Rzuchów); (Babiak); (Rysiny).

wysiońść sie – ‘o pisklętach: wykluwać 
się’: ja w  tej chwili mam perlice … czszy 
perlice … rano niesamowicie krzyczom … 
jag one wrzeszczóm … już sie rozwidnieje 
to już te perlice krzyczom … ale czszymam 
dla wnuczek bo tylko … babciu bo dostaam 
jajka … nie wiedziałam że to perlice … te 
jajka … i mi wysiadły sie czszy … i ony tu 
były latym bo u mnie som całe lato … nie? 
… to tego … to mówi babciu tylko naszych 
perliczek nie wyrzucaj … albo nie zabijaj 
czasami … nie? … bo ja im tam nie poka-
zuje że zabijam kurczaki … czy tam coś … 
(Rysiny).

wyskrobać → skrobać.

wyskrobek – ‘mały chlebek z  resztek 
ciasta’: (Bogusławice).

wyskubać → skubać.

wyskubywać – ‘wydzierać pióra z mięsa 
ptaków przygotowywanych do spożycia’: 
[R1:] a kaczki raz … [R2:] wyskubywano … 
[R1:] podskubywano znaczy sie … (Koło); 
[R1:] no pióra i … puch jes … [R2:] puch 
… i te pióra jak to sie nazywajóm? … [R1:] 
pióra normalne a to jes … pucho… puch … 
nie? … [R2:] no tyn puch to sie wyskubuje 
… (Koło).

wysmażyć – ‘wytopić tłuszcz’: skwarki … 
[…] no to jes wysmażona słonina albo sadło 
… (Babiak); [Co to jest: okrasa?] wysmażo-
na słonina … (Babiak).

wysoki – 1. ‘mający znaczącą odległość 
od podstawy do wierzchołka’: [W ogrodzie 
były] przeważnie bratki … róże … pe… nie 
pelargonie tylko te … te duże wysokie … jak 
sie nazywały? … no różne i… kwiaty były 
takie … przeważnie … takie polne wiency 
były … nie jak teraz takie różności … (Ry-
siny); [Łóżko to] dwa tyłki … jeden wysoki 
w głowie … niższy w nogach … (Tarnówka); 
mieczyki som o wysokich nóżkach … różne 
kolory białe czerwone różowe nawet i gra-
natowe … pienknie wyglondajom … (Stary 
Budzisław); [R1:] a blong to jes … jak kle-
apisko było to takie było … belka … tako 
belka szeroko … i była no wyżej … no … no 
doś wysoko to było … nie? … […] [R1:] no 
… poczszymuje to … nie? … poczszymuje 
takie cienżary … […] [R2:] odździela som-
sieg od klepiska … [R1:] takie jakby kwadra-
towe czy były … te … gu… grube … ż dżrze-
wa … [R2:] słupy to som … słupy te … [R1:] 
o! słupy … to niby słupy taki o! kwadratowy 
czy pr… tego … i wysokie … i no szerokie 
… i to właśnie było co … co kawołek … tak 
… (Dąbrowa); to zależało od postawy ko-
siarza … czy był wyższy czy niższy … i on 
musiał dopasować tom ronczke [na kosisku] 
do siebie … (Nowe Budki); [Miejsce rączki 
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na kosisku zależało] jaki był kosiarz … czy 
wysokiego wzrostu czy niższego … (Pruche-
niec); wysokie zboże … koszono bez pałonka 
… a niskie z pałonkiem … (Koło); był wyko-
pany taki dół … na sztych … jak szpodel jes 
wysoki … teroz … ostatnio to … właśnie my 
sypalim na wirzku … ale kiedyś to … kopało 
sie mogieło normalnie kopało sie … i tam sie 
wsypywało [ziemniaki] … (Goszczędza); 
2. ‘o temperaturze: duża’: jak sie napaliło 
[w piecu chlebowym] … byliśmy pewni że 
temperatura jest wystarczajonco wysoka … 
wygarnialiśmy te niedopalone … kawałki 
drewna czy co tam jeszcze zostało żeby … 
piec był czysty … i … kładliśmy chleb … 
(Dęby Szlacheckie).

wysoko – ‘tak, że coś jest daleko od pod-
łoża’: perliczka takie ma upierzynie pstre 
nieduża … mniejsza od kury … bardzo 
żywa … frukajonca … bardzo wysoko fru-
ka po dachach … gdzie … po dżrzewach … 
piszczy bardzo taka złośliwa jes perliczka … 
(Stary Budzisław); [R1:] a blong to jes … jak 
kleapisko było to takie było … belka … tako 
belka szeroko … i była no wyżej … no … no 
doś wysoko to było … nie? … […] [R1:] no 
… poczszymuje to … nie? … poczszymuje 
takie cienżary … […] [R2:] odździela som-
sieg od klepiska … [R1:] takie jakby kwadra-
towe czy były … te … gu… grube … ż dżrze-
wa … [R2:] słupy to som … słupy te … [R1:] 
o! słupy … to niby słupy taki o! kwadratowy 
czy pr… tego … i wysokie … i no szerokie 
… i to właśnie było co … co kawołek … tak 
… (Dąbrowa); środek [stogu] wyżej a boki 
niżej … to była ten środek to był tak zwany 
baba … (Prucheniec).

wyssać → sać.

wystudnieńcie – ‘ochłodzenie, utrata 
ciepła’: a salsesón to robi sie w inny sposób 

… […] przyprawia sie pieprzem majeran-
kom wymiesza sie … i nabija sie albo w dłu-
gie fl aki … albo sie nabija w taki … właśnie 
ten tobół co nazywana jes żołondek … tak … 
w ten żołondek … i wtedy … go sie zaszyje 
… no i kładzie sie do wody go sie gotuje … 
po ugotowaniu ciepły wyjmuje sie … pozo-
stawia sie do wystudnieńcia … a potem … 
go go sie kroi … jest z takóm galaretóm bo 
to mienso wypuści takóm galarete w środku 
… i to właśnie tak jes wychodzi salseson … 
(Stary Budzisław).

wystudzić → (studzić).

wystygnońć → stygnońć. 

wysuszyć → suszyć.

wysychanie – ‘utrata wilgoci, stawanie 
się suchym’: zapasy na zime? … no winc 
można czeńść … zapasów zrobić w słoikach 
… a czeńś … bez przerobienia i wtedy trze-
ba je … zabezpieczyć przed wysychaniem … 
pleśnieniem … (Dęby Szlacheckie).

wyszorować → (szorować).

wyszywać – ‘wykonywać ozdobny wzór, 
używając w tym celu haftu’: no na łóżku 
… kładły sie kapy … czy tam kołdry … po-
duszki wyszywane rozmaite tam były … a to 
lalka była na środku była ustawiono … no 
kiedyś tak było … serwetki jakieź ładne bo 
jak były tam cimne te … te te … kapy … nie 
… kapy nie nazywali ino … [R2:] pokrycia 
… [R1:] pokrycia … o… okrycia pokrycia … 
(Grzegorzew).

wyścielić – ‘wyłożyć coś czymś’: no som 
takie … takie przegrody znaczy … siedliska 
… czy korytka … i tam jes wyścielone sło-
mom … żeby … sie … [kury] siedziały … 
niosły jaja … (Rzuchów).
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wytop – ‘wysmażanie tłuszczu’: [skwar-
ki] to som pozostałości po … wytopie smalcu 
… (Koło).

wytopić – ‘wysmażyć tłuszcz’: [R1:] 
skwarki … […] no wytopióne ze … [R2:] 
wytopiony tłusz … [R3:] ze szmalc… ze sło-
niny … (Felicjanów).

wytruć – ‘używając trucizny, zabić ko-
goś lub coś’: nie było chyba takich trucizn 
jak teraz … że sie tam psiknie i sie muchy 
wytrujom … (Dęby Szlacheckie).

wywar – ‘płyn powstający z gotowania 
mięsa lub warzyw w wodzie’: bo głównie 
jak som jak som warzywa i woda to to som 
wywary … to som takie bazy zup … (Koło); 
zupe pomidorowom i ogórkowom w zasadzie 
no to jes tak … na tej samej bazie co rosół 
… tak … tyl… tylko że … załóżmy jak … 
jak rosół robie ja głównie z kurczaka … to 
tutaj na przykład przy zupie pomidorowej 
czasami robie taki wywar na miensie … na 
miensie wieprzowym … znaczy … do po-
midorowej i do ogórkowej na miensie wie-
przowym … z tym że jag już mam w tym 
momencie jak mam ten wywar no to no to 
… zrobiony i taki jakby rosół … to do tego 
dodaje na przykład koncentrat pomidoro-
wy … nastempnie ja to nazywam zaklepuje 
to śmietanom … i … i w zasadzie to jes cały 
przepis na zupe pomidorowom … (Koło); 
z ogórkowom [zupą] jest w ten sposób że też 
… czyli już mam … jes to … doszłam do 
momentu wywaru … biore ogórki kiszone 
… ścieram je na tartce … i też jeszcze do-
daje też jeszcze dodaje startom na tartce … 
marchewke … i … ważne jes to że najpierw 
marchewka … musi być włożona … na-
stempnie ogórki bo jeżeli by było odwrotnie 
to ta marchewka cały czas by była twar… 
jak włoże te składniki i nastempnie też za-

klepuje to śmietanóm … i praktycznie to już 
jes wszystko … (Koło); dawniej … no to 
najczeńściej gotowano muchomory w mleku 
… wywar wlewano do … małych naczyń … 
i gdzieś ustawiano … z boku … posypywano 
to cukrem … no muchy to wiadomo że do 
cukru idóm i … i przylatywały do … do tych 
naczyń i sie topiły po prostu w tym wywarze 
… (Bogusławice); danie obiadowe? … […] 
no no … dajmy na to … jag jak … przedtym 
przeważnie gotowali grochówke … to … 
kiedyś sie rzuciło kawałek tam … jakiegoś 
tam minsa … czy przeważnie jakieś kostke 
… ziemniaki … warzywa … wrzucało sie do 
tego … wywaru … z tego ro… bo to wywar 
taki sie zrobił … kiedyź nie było tych przy-
praw … tylko sie soliło pieprzyło … i na to 
sie … ten … tom kasze czy ten groch … no 
i ziemniaki … (Rysiny); teraz to wymyślun-
ki som różne … a przedtem to było … gro-
chówke tak samo sie gotowało … teraz czar-
nine … no czarnine sie kaczke zabijało … 
krew sie spuszczało … no i była ta czarnina 
cała … nie? … też sie zaprawiaa woda z… 
z tym … sie lało wode do krwi … monka … 
rozrabiał sie i sie zalewało ten wywar z rosó 
… z tej kaczki co sie ugotował tyn rosół … 
(Rysiny); (Dzierawy); (Grzegorzew); (Wi-
towo); (Tarnówka).

wzmacniać – ‘powodować, że coś 
jest trwalsze, odporniejsze’: no kierzyn-
ka jes z drewna … i ma takie … blaszane 
wzmacz… które wzmacz… wzmacniajóm 
te … te drewniane … deseczki … blaszane 
kronżki któ… (Drzewce).

wzorek – ‘powtarzający się motyw deko-
racyjny’: malowało sie szerokim pendzlem 
… zdobiło sie … wałkami które miały na 
… sobie wzorek … i ten wałek … moczyło 
sie … w farbie … o jakimś innym kolorze 
… ciemniejszym bodź jaśniejszym od ścian 
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… i wałek przy wałku sie kładło od góry do 
dołu … i powstawał wzór … (Grzegorzew).

wzór – ‘powtarzający się motyw deko-
racyjny’: by[ł]y te kufry te skrzynie to takie 
właśnie były posagowe właśnie … dziewczy-
na dostawała w posagu takóm skrzynie … 
no to tak że one tak były ładnie tam deko-
rowane na… kwiaty … wzory kwiatów … 
y to właśnie było … to to wiano swoje wła-
śnie … z tej skrzyni miała … ten swój posag 

w tej skrzyni sie jej mieścił … (Tarnówka); 
no przeważnie to było na biało malowa-
ne wapnym … później to za[ś] zastompiły 
te wałki … i sie la [=na] to ciongały wałki 
to były kolorowe ściany … [Takie ozdoby 
były?] ozdoby tak … od wałka … [To były 
na wałku wycinane?] tak … na wałku były 
tam i kwiatki rozmaite wzory … i to sie mo-
czoło w farbie i sie po tych ścianach … świe-
żo bielonych … malowało … (Barłogi).
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zacerować → cerować.

zacier – ‘masa poddawana fermentacji 
wykorzystywana w celach spożywczych’: 
do przygotowania chleba? … no mówiłam 
ci … jak sie kisi … kisiło sie najprzód żu-
rek … na na chleb … późni sie zarabiało na 
bułke takóm … na noc … i óno wyrosło … 
i sie na drugi dziń dopiro zarabiało chleb … 
no … takie były … a tera to … no ale tyż 
zacz… zacier to sie nazywa właściwie … 
wiesz? … to tag jak … jak tero piekarze to 
óni zostowiajóm na nodz jakiś taki zacier 
takóm bułke … i óni z tegó rozrobiajóm i … 
drożdży dodawajóm … i chlebek … a dawni 
… to my żur kisilim … a tera to óni zaciery 
takie majóm … tak sie nazywa ale jo już tero 
nie … nie piekłam ile lat chleba … mój Jezu! 
jeszczy byłam młodo to piekłam … (Borki).

zacierka – ‘zupa mleczna z drobnymi, 
mącznymi kluseczkami’: zacierka to takie 
… taka kruszonka … zrobiona … i ugoto-
wana … można na mleku ugotować … wła-
śnie można do jakiejś zupy sobie takóm za-
cierke zrobić … to tak … monka jajko … i … 
i niezagniecione tyko tak pokruszone i na 
wode gotowanom rzucone i to sie ugotuje na 
sitko i do … do jakiegoś posiłku dołożone … 
(Stary Budzisław); ��28.

zacierki – ‘zupa mleczna z drobnymi, 
mącznymi kluseczkami’: przeważnie jadało 
sie jakieś zupy … żureg na przykład … może 

i … gotowali … zacierki na śniadanie … takie 
zupy rozmaite zupy … (Barłogi); no tyż zupy 
mleczne [jadano na kolację] różne jag i … ja 
pamientam to zupa … mleczna … to pozy-
wajonc tak … na to żeśmy mówili … zacierki 
… na jajku … albo ta … jag już mówiłam … 
zupa … no tyż żurek mama tam czensto go-
towaa ale wiency to takie takie na monce … 
sypała czy na jajku … nie? … albo te … takie 
… worka … ja… u nas worka na to wołali … 
nie? … jak przyjyżdżali kuzyni ze wsi to mó-
wili … ciociu co beńdziesz worke znowu dziś 
gotowaa? … to była woda mleko i posypywa-
na była grubom monka … o tu o taka taka 
zupa sie u nas mówili … teraz nig nie wiy … 
tak? … nig nie wiy co to jes … (Rysiny).

zaciongać – ‘zagęszczać zupę lub sos’: 
zaklepka to jes … jak zaprawiamy zupe czy 
zaprawiamy pomidorowom czy zaprawiamy 
buraczkowom czy jakom tam uważamy tom 
zupe … czy sos zaciongamy … to bierzemy 
… czy mleko czy wode … i odrobine wsypu-
jemy mle… monki … roszczszepujemy i … 
zalewamy do takiej ilości jak poczszebujemy 
zagenszczonom zupe … (Stary Budzisław).

zaciongnońć – ‘zagęścić zupę lub sos’: 
[A czarninę to się robi tak jak rosół z kacz-
ki?] tak … tylko potym sie przyklepie … tom 
krwiom z tej kaczki … robi sie zaprawe ta-
kom i sie to zaciongnie … i do smaku sie do-
prawia octem pieprzem a … a do rosołu to 
już sie octu nie daje … (Barłogi).

Z
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zaczyn – ‘porcja surowego ciasta pozo-
stawiona z wcześniejszego wypieku, którą 
dodaje się do ciasta na nowy chleb’: jag my 
piekliśmy chleb w piecu chlebowym na wsi 
… to nie dodawaliśmy drożdży tak jak to sie 
dzieje dzisiaj bo chyba sie dzisiaj drożdże 
dodaje do ciasta tylko … tak zwany zaczyn 
… czyli to był zostawiony … zostawiona 
czeńść … ciasta z poprzedniego chleba jakby 
… nie? … nie piekło sie … chlebów … bo-
chenków … z całego ciasta tylko kawałeczek 
sie zostawiało … i późni jak sie zarabiało 
nowe ciasto … to tyn kawałeczek dodawało 
sie do … noweygo ciasta … i to funkcjono-
wało tak jak drożdże … ciasto rosło … na 
naturalnym zaczynie było takie … bez żad-
nych dodatków … ulepszaczy i spulchniaczy 
… i cudowaczy … (Dęby Szlacheckie); no 
winc najpierw tyn zaczyn … czyli … ta czeńś 
poprzedniego chleba … dodana do porcji 
monki … i wody … która ma być zaczynem 
ciasta obecnego … (Dęby Szlacheckie); 
(Dąbie).

zaczyniać – ‘przygotować zaczyn na 
nowy chleb’: zaczynianie … albo zarabianie 
… zaczyniało sie [ciasto na chleb] … (Dęby 
Szlacheckie).

zaczynianie – ‘przygotowywanie za-
czynu na nowy chleb’: zaczynianie … albo 
zarabianie … zaczyniało sie [ciasto na 
chleb] … (Dęby Szlacheckie).

zagniatać – ‘naciskając z góry, mieszać 
i łączyć składniki ciasta’: do dużego naczy-
nia … to znaczy nazywano to kopanka … 
sypano monke … zalewano wodom … doda-
wano sól … potem zakwas … zagniatano to 
i formowano … jak ciasto wyrosło … for-
mowano bochenki chleba … (Bogusławice); 
czszeba było mić żurek … żurek … i drożdże 
do tego … i zaj zagniatało sie normalnie 

… kisiło sie najprzód taki za… zarodek … 
takóm bułke … a potym … z ty bułki taki 
z tegó … co sie zarobiło na kiszynie to sie za-
rabiało chlebek … dopiro … to na to … i sie 
piekło … na drugi dziń chleb … (Borki); no 
drożdże i zakis sie dawało … w barsz tak sie 
nazywało … sie kisiło i sie dawało i z droż-
dżami sie … mieszało i … i sie zagniatało 
… i soliło sie … i takie były no … były ta… 
chlebek sie … nieraz to i sie dawało tyż inne 
… różnie i na mleku … sie i na na … ma-
ślance sie robiło chlebek tyż … no różnie … 
(Borki).

zagnieść, zagniś – ‘naciskając z góry, 
wymieszać i połączyć składniki ciasta’: sie 
zarabiało zagnietło sie i  sie chleby robiło 
i sie wyruszały i sie piekło wtedy … (Borki); 
bo były drożdże i w naczyniu … czea było 
zagniś chlebek … i urobić takóm kule i wło-
żyć w  taki koszyczeg i  óno sie wyruszało 
i dopiero sie piekło … (Borki).

zagniś → zagnieść.

zagotować – 1. ‘poddać coś działaniu 
wysokiej temperatury wody lub innego 
płynu’ → gotować; 2. ‘doprowadzić do 
wrzenia’: podgrzać je [=zsiadłe mleko] … 
tylko nie zagotować … podgrzadź je żeby … 
żeby sie … no … żeby zrobić ser … czsze-
ba zsiadłe mleko podgrzać … a nastempnie 
wystudzić … (Drzewce); [R1:] jak sie nie 
zagotuje [mleka] no to jes podgrzane tylko 
… [R2:] jak długo postoi to skwaśnieje … 
(Witowo); wstawiam minso do wody [na ro-
sół] … zagotowuje sie … zszymuje … kłade 
warzywa sole … i sie to gotuje … pod przy-
krycim bez przykrycio może być przykryty 
może być nieprzykryty … warzywa niewa-
rzywa sole … no tam … […] ziele angielskie 
… tam takie … wisz … a to wegete sie sypie 
a to … (Grzegorzew); no to był tyn kroch-
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mal … […] no to … nawed robili z monki 
… pszennej gotowali … z kartofl anej … […] 
no normalnie rozrobiłeś w garnuszku i jak 
sie woda gotowała to wlołeź i zagotowałeś 
… […] to było do wrzontku sie loło … a żeby 
nie było grudków to sie w zimny wodzie roz-
robiło … [Aha, czyli najpierw w zimniej?] 
ale troche … sie zimnej wody a tam sie gar-
nek gotowoł na krochmal … jak sie woda 
gotowała to sie wtedy wloło pomiszało … 
zamiyszało … (Barłogi).

zakamieniony – ‘o polu: na którym jest 
dużo kamieni’: (Police Średnie).

zakis – ‘masa poddawana fermentacji 
wykorzystywana w celach spożywczych’: 
no drożdże i zakis sie dawało … w barsz 
tak sie nazywało … sie kisiło i sie dawało 
i z drożdżami sie … mieszało i … i sie za-
gniatało … i soliło sie … i takie były no … 
były ta… chlebek sie … nieraz to i sie dawa-
ło tyż inne … różnie i na mleku … sie i na 
na … maślance sie robiło chlebek tyż … no 
różnie … (Borki).

zakisnońć → kisnońć.

zaklepać – ‘zagęścić zupę lub sos’: zupa 
z jabłek to jest … no zupa jabkowo zakle-
pano jes tym … no monkom i śmietanom … 
(Adamin); a kluski normalne … sie krojo-
ne do ni[j] [=czarniny] podaje … a jóm sie 
zaklepuje … tom krwiom … i w to … wody 
sie leje do ty krwi mónki kładzie sie łyżke … 
i sie zaklepuje … i wychodzi czarnina … z ty 
krwi … (Adamin).

zaklepka – ‘zagęszczacz zupy i sosów, 
najczęściej oparty na śmietanie lub mące’: 
zaklepka to jes … jak zaprawiamy zupe czy 
zaprawiamy pomidorowom czy zaprawiamy 
buraczkowom czy jakom tam uważamy tom 

zupe … czy sos zaciongamy … to bierzemy 
… czy mleko czy wode … i odrobine wsypu-
jemy mle… monki … roszczszepujemy i … 
zalewamy do takiej ilości jak poczszebujemy 
zagenszczonom zupe … (Stary Budzisław); 
no czarnina to jes zupa która zawiera krew 
kaczki … czsz… jak sie zabijało kaczke to 
sie upuszczało … krew do słojka … gdzie 
najpierw czsza było do tego słoika nalać … 
wode sól ocet … a potym podstawić pod za-
rżnintom kaczke słoik … krew naleciała … 
no … jak sie … mięsko ugotowało z wodą 
w garku to sie wlewało takom właśnie za-
klepke jeszcze sie robiło … do tej krwi do-
dawało sie monki … dodaje sie monki … 
i takom zaklepke wlewa sie do garka z mien-
sem i wodom … sypie sie cukier … dodaje sie 
jeszcze octu żeby zupka była słodko-kwaśna 
… podaje sie to z kluskami krojonymi albo 
z kluskami przecieranymi … (Grzegorzew).

zaklepywać – ‘zagęszczać zupę lub sos’: 
zupa z jagód to jest zupa z jagód tyż sie tak 
zaklepuje i do klusek … (Adamin); zupe po-
midorowom i ogórkowom w zasadzie no to jes 
tak … na tej samej bazie co rosół … tak … 
tyl… tylko że … załóżmy jak … jak rosół ro-
bie ja głównie z kurczaka … to tutaj na przy-
kład przy zupie pomidorowej czasami robie 
taki wywar na miensie … na miensie wie-
przowym … znaczy … do pomidorowej i do 
ogórkowej na miensie wieprzowym … z tym 
że jag już mam w tym momencie jak mam 
ten wywar no to no to … zrobiony i taki jak-
by rosół … to do tego dodaje na przykład 
koncentrat pomidorowy … nastempnie ja 
to nazywam zaklepuje to śmietanom … i … 
i w zasadzie to jes cały przepis na zupe po-
midorowom … (Koło); z ogórkowom [zupą] 
jest w ten sposób że też … czyli już mam … 
jes to … doszłam do momentu wywaru … 
biore ogórki kiszone … ścieram je na tart-
ce … i też jeszcze dodaje też jeszcze dodaje 
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startom na tartce … marchewke … i … waż-
ne jes to że najpierw marchewka … musi być 
włożona … nastempnie ogórki bo jeżeli by 
było odwrotnie to ta marchewka cały czas by 
była twar… jak włoże te składniki i nastemp-
nie też zaklepuje to śmietanóm … i praktycz-
nie to już jes wszystko … (Koło).

zakładać – 1. ‘umieszczać coś na czymś’: 
nazwy to dokładnie nie wiem ale po to sie go 
[=pawąz] zakładało i przywionzywało … po-
wrozym żeby … siano nie spadło … (Nowe 
Budki); dobrze uszykowane kosisko … kosi-
sko no właśnie ten ten kij to kosisko … no 
żeby to tam … zakładali jeszcze jakieś tam 
pałónk taki … no to tyle … zakładali taki 
pałonk żeby to dobrze … od … ta trawa czy 
zboże od… odlatywało … tak … (Pruche-
niec); do zboża zakładamy pałonk [na kosę] 
… a trawe koszono bez pałónka … (Koło); 
2. ‘ubierać odzież’: zakłada kurtke … czap-
ke … (Dąbie); [Zakładane na nogi] skarpety 
… a za dawnych czasów onuce … […] no … 
żołnierze w onucach chodzili … […] to jes … 
kwadratowy kawałek … fl aneli przeważnie 
… który w zastempstwie skarpety … kładło 
sie napierw onuce zakładało sie jedno drugie 
i zawijało sie dookoła i kładło sie w but … 
podobno było bardzo … […] bardzo ciepło 
i … i bardzo dobrze sie ni… nie dostawało 
sie żadnych odgniotków … ni… odparzeń … 
nicego … no … (Dęby Szlacheckie).

zakwas – ‘sfermentowana masa wyko-
rzystywana w celach spożywczych’: [Co to 
za potrawa: szary barszcz?] żurek? … […] 
kiedy no … w okresie zimowym i jesiennym 
i z monki żytniej … na … z zakwasu mon-
ki żytniej … (Koło); [R1:] gomółka to była 
taka … bułka … do do … wypieku chleba … 
takóm gomułke robili i … [R2:] taki zakwas 
czy coś … nie? … (Koło); [R1:] szary barszcz 
to bydzie chyba taki barszcz jag my gotuimy 

… na zakwasie taki … szary … [R2:] żurek 
to … żurek kwa… [R1:] no … [R2:] to żurek 
może … no no … a to ż czego? … jakie jes 
pytanie? … ż czego sie gotuje? … […] no to 
… z mo… na zakwasie … z zakwasu z mon-
ki żytni … (Koło); był to zakwas … robio-
ny z genstego żuru … i odrobine drożdży sie 
dodawało … (Bogusławice); do dużego na-
czynia … to znaczy nazywano to kopanka 
… sypano monke … zalewano wodom … do-
dawano sól … potem zakwas … zagniatano 
to i formowano … jak ciasto wyrosło … for-
mowano bochenki chleba … (Bogusławice).

zalać – ‘pokryć coś całkowicie jakimś 
płynem’: no to taka woda w zależności … 
no jak była … kiszka była no to sie mówi … 
to sie zalało żurkim … i człowiek sam zjad 
… czy czy … pieski jeszcze … dopomogły co 
reszta została … bo im przecie czszea było 
im też dać jeść … no … a … czy z owoców 
no jak coś tego … no to co sie było … co było 
możliwe do picia no to do picia … co do no 
tego no to wiesz … zwierzontka zjadły … 
świnie … czy … czy kaczki … czy jak … czy 
geńsi co kto miał … no … (Tarnówka).

zalenżony – ‘o jajku: mający rozwinię-
ty zarodek’: no to jes zalenżone jajko … 
(Koło).

zalewa – ‘wywar ścinający się w galare-
tę’: [Mięso] peklowano … robiono zalewe ze 
solom … i mienso … w to chowano … albo 
… zamrażano … (Stary Budzisław); salse-
són robi sie z kałduna … to jez ozorek … 
wontróbka … kawałki miensa gotowanego 
… zależa sie … zalewóm takóm … rosołym 
… (Koło).

zalewać – ‘pokrywać coś całkowicie 
jakimś płynem’: to sie z tych suszonych … 
owoców robiło polewki … tak … no … i po-
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tym takie jeszcze było nawet że … jak … na 
tóm … ze susz… do suszonych … jak sie ki-
siło … kapuste ukisiło … i occedzało jom sie 
do … gotowania na bigos … to … ten kwas 
… zasyp… zalewało sie znowu … zasypy-
wało sie znowu te … suszone owoce … go-
towało sie … buraczek czerwony … do tego 
… listek laurowy … i to właśnie to wszysko 
zagotowało … postało jedyn dzień … i było 
luksus do picia … było zdrowotne … nig nie 
kupował witamin bo … w tym było witami-
ny … (Tarnówka); do dużego naczynia … 
to znaczy nazywano to kopanka … sypano 
monke … zalewano wodom … dodawano sól 
… potem zakwas … zagniatano to i formo-
wano … jak ciasto wyrosło … formowano 
bochenki chleba … (Bogusławice); [Torf] 
wykopywano … sie rozrabiano … i  zale-
wano w formy … późni jeżeli to wyschło na 
słóńcu to … ustawiano w takie … słupki … 
po dziesieńć sztuk … i po kawałeczku … i sie 
… suszyło na słońcu … (Sobótka).

zalewajka, zalywajka – ‘zupa ziem-
niaczana zalewana żurem’: robiono żur tak 
że … no taki gliniany dzbanek … w tym gli-
nianym dzbanku rzucało sie … wsypywało 
sie na… na takom ciepłom wode … niegoron-
com nietego … tylko taka letnia woda … sy-
pało sie monke żytniom troszeczke pszennej 
… no i tak to było … kisło … wyrobiło sie 
… oczywiście czszea było roszczepać kozioł-
kiem i … i żeby to … dwa czy czszy dni po-
stało … i wtedy był … wtedy był żur właśnie 
do … do tego żeby potem gotować go … czy 
na zalewajke czy na żur … to żurek … no to 
już to właśnie … był żurek swój … nie kupo-
wałam go nigdy jak teraz sie kupuje … (Tar-
nówka); zalewajka to jes żurek ugotowany 
ze ziemniakami … (Stary Budzisław); teraz 
[na śniadanie] to sie je kanapeczki … ele-
gancko … a kiedyś to przeważnie żurek sie 
gotowało … te … no … zalywajke … (Ada-

min); na śniadanie sie [je] … kiedyś czy te-
raz? … kiedyś to sie zupy … zupe … to tam 
żurek … albo zalewajke … albo polewke … 
bo na podobiadek … no to wiyncy te kanap-
ki sie … z masłem czy z serem czy z dżemem 
sie jadło … ni? … (Rysiny).

zalywajka → zalewajka.

założyć – ‘ubrać odzież’: [Części ubra-
nia] to sóm reformy sóm … podkoszulka jes 
… stanig jak do kobiety … wszysko jes cie-
płe … podkoszulek … majtki … bo możno 
powiedzidź i majtki tyż … bo tak sie wy-
rażo … nie? … i czszea ubradź rajstopy … 
czy jakieś spodnie bo tera to kobity chodzóm 
w spodniamy … nie? … wincy … to sie tak 
czszea ubradź i … i rajstopy przeci na nogi 
założyć … i co? … i ocieplanie … i swed ja-
kiź jeszcze na siebie czy jakómś bluzke … nó 
wszysko … (Borki).

zamoknońć → (moknońć).

zamrażać – ‘poddawać coś działaniu 
ujemnej temperatury, sprawiając, że to za-
marza’: [Mięso] peklowano … robiono za-
lewe ze solom … i mienso … w to chowano 
… albo … zamrażano … (Stary Budzisław).

zamrażalka – ‘urządzenie do zamraża-
nia i przechowywania produktów żywno-
ściowych’: a mienso [z zabitej świni] rozkła-
dane na takich połow… stoły prowizoryczne 
na takich deskach … były te stoły … i  to 
mienso kładziono a potem rozbierano tam 
… osobno słonine osobno żeberka osobno 
nogi … głowe … no i … z tego przerabia-
no albo kaszanke albo kiełbase mielono … 
albo zostawiano mienso do spożywania … 
i dawniej nie były zamrażalki to były mien-
sa gotowane w słoikach … przechowywane 
w słoikach żeby … były do spożywania … 
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a dziś to już sóm zamrażalki … lodówki to 
to mienso jes przechowywane w innej pozy-
cji … (Stary Budzisław); śmietana jes żółta 
… i jak sie włoży mleko naleje sie do garka 
włoży sie do … na przykład do zamrażalki 
… śmietana sie wybija na wierzk … i wtedy 
… można albo łyżkom … albo takom wazó-
weczkom zebrać do garnuszka … i od razu 
widać śmietana żółta a mleko poc spodym 
zostaje białe … (Stary Budzisław).

zamrażarka – ‘urządzenie do zamraża-
nia i przechowywania produktów żywno-
ściowych’: za moich czasów kiedy ja byłam 
dzieckiem pamientam jak … moja babcia … 
mięso … wtedy … nie … na wsiach posiada-
li lodówki … a już tym bardziej zamrażarki 
ta-jak w dzisiejszych czasach … babcia mia-
ła … taką … taką piwnice … wykopanom … 
w ziemi … inaczej to też nazywano takom 
ziemiankom … w  której panował zawsze 
chłód … latem … i sposób przechowywania 
tego mięsa był nastempujoncy … dużo po 
prostu tego mięsa … przechowywano w taki 
sposób że … solono to mięso bardzo dużom 
ilościom soli … w ten sposób zabezpieczali … 
peklowan… było takie peklowanie po prostu 
mięsa … zabezpieczano je przed psuciem … 
i po prostu przeczszymywano w jakiś dużych 
naczyniach właśnie … takich glinianych … 
i to mięso długo leżało … leżało po prostu 
… albo … albo było po prostu też wendzone 
ta-ak szynki właśnie boczki … były po pro-
stu wendzone … w jakimś … ja pamientam 
mój dziadziuś to zawsze weńdził właśnie … 
dżrzewem jakimś owocowym … prawda? … 
no … używał do tego … do … do weyndze-
nia właśnie dżrzewa … dżrzewa owocowe-
go … (Koło); kiedyź no to były … w beczki 
… w beczkach … i sie soliło … w tej chwili 
to w zamrażarkach … nie? … a kiedyś to 
w beczkach … a moja mama jednocześnie 
żeby … uweńdziła … ocsło… te … szynki … 

to zakopywaa to w ziemi … nie samo mienso 
tylko w beczce … to ono tam przeleżało bo 
to muchy sie tam nie dostawały i … i to było 
takie inne … (Rysiny).

zapach – 1. ‘to, co odczuwamy nosem 
i jest pochodzenia naturalnego’: tu nie po-
czszeba oglondać czy miensko jes mienkie czy 
jak tego tylko już ten zapach … z tego ro-
sołu właśnie nam … mówi że to już jes to 
dobre na stół … (Tarnówka); do wendzenia 
śliwka mówiom … olszyna … olcha … dobra 
jes … do do wendzenia … brzoza … bo … 
jabłonka jeszcze … że to taki ma specyciczny 
zapah i … i dlatego takie dżrzewa dawniej 
używali … a teraz som takie środki wendze-
nia … w zakładach … (Stary Budzisław); 
[Do wędzenia używana] brzezina była 
i … i z … tego … z takich … owocowych 
dżrzewa … z … przeważnie z jabłonki … 
[…] różnice było … bo wtedy … był zapach 
taki inny … no bo … nie … nie … sosno-
we … sosnowe też ale wiencej było takich … 
z owocowych lub brzeziny było … brzezina 
najładniejsza bo faktycznie … nieraz jag ro-
bimy tutaj ognisko … czy robimy w… tego 
… to też z brzeziny … (Rysiny); czszeba to 
[=wnętrzności świni] … wyczyści[ć] dobrze 
czyścić … w soli wodzie … żeby … nie miały 
zapachu … (Rzuchów); 2. ‘to, co odczuwa-
my nosem i jest sztucznie wyprodukowa-
ne’: a kruszonka to jes … i … jak sie na przy-
kład weźnie dwadzieścia deko … tłuszczu … 
czy to margaryny czy to smalcu … to czsze-
ba wziońś tak samo dwajścia deko cukru … 
i potym dwajścia deko monki … i to … ten 
… margaryne złonczyć z tym cukrem … tak 
zgnieś … i tom monke potem … nie ugnia-
tadź na takóm kule … tylko miedzy palcami 
tak kruszyć … i wtedy wyjdzie taki … takie 
… takie kuleczki wyjdom … i to sie nazywa 
kruszanka … do tego można dać zapach na 
przykład cukier wanieliowy czy jaki odro-
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binke olejku to wtedy jez lepszy zapach … 
posypadź na ciasto … (Stary Budzisław).

zapachowy – ‘wydzialający zapach, 
udzielający zapachu’: to była z marchewkóm 
… kapusta na zime ubijano była … i troche 
soli … i z różnymy … i ludzie … i listki sie 
rzucało takie te zapachowe … niektórzy to 
z marchwióm sie tarło marchew i sie wsy-
pywało … i naet buraki cukrowe kładli do 
kiszynio tyż to były bardzo dobre kiedyś ka-
pusta … […] jak sie nazywała kapusta? … 
kwaszono kapusta sie nazywaa … (Borki).

zaparować – ‘gotować kaszę na parze’: 
(Powiercie).

zaparzać – ‘poddawać coś działaniu 
wrzątku’: [Czym zdejmowano kopyta?] za-
parzano i … haczykim … (Koło).

zapeklować → peklować.

zaprawa – ‘zagęszczacz zupy i  sosów, 
najczęściej oparty na śmietanie lub mące’: 
[A czarninę to się robi tak jak rosół z kacz-
ki?] tak … tylko potym sie przyklepie … tom 
krwiom z tej kaczki … robi sie zaprawe ta-
kom i sie to zaciongnie … i do smaku sie do-
prawia octem pieprzem a … a do rosołu to 
już sie octu nie daje … (Barłogi).

zaprawiać – 1. ‘dodawać nielegalny 
składnik’: to było masło … masło … no ta-
kie … zaprawiane … sokiem z marchwi … 
kiedyś tak … robili … jak było masło bla-
de … ak… a wiency ludzie chcieli żeby było 
… no żółte żeby tego … kolor poprawić … 
masło … to … wyciskali sok z marchwi … 
[…] z marchwi tylko … bo inne no to sie 
nie nadaje … (Drzewce); 2. ‘zagęszczać sos 
lub zupę’: zaklepka to jes … jak zaprawia-
my zupe czy zaprawiamy pomidorowom czy 

zaprawiamy buraczkowom czy jakom tam 
uważamy tom zupe … czy sos zaciongamy … 
to bierzemy … czy mleko czy wode … i odro-
bine wsypujemy mle… monki … roszczsze-
pujemy i … zalewamy do takiej ilości jak 
poczszebujemy zagenszczonom zupe … (Sta-
ry Budzisław); teraz to wymyślunki som 
różne … a przedtem to było … grochówke 
tak samo sie gotowało … teraz czarnine … 
no czarnine sie kaczke zabijało … krew sie 
spuszczało … no i była ta czarnina cała … 
nie? … też sie zaprawiaa woda z… z tym … 
sie lało wode do krwi … monka … rozrabiał 
sie i sie zalewało ten wywar z rosó … z tej 
kaczki co sie ugotował tyn rosół … (Rysiny).

zarabiać, zarobiać – ‘mieszając lub 
ugniatając, nadawać czemuś pożądaną 
konsystencję’: jag my piekliśmy chleb w pie-
cu chlebowym na wsi … to nie dodawaliśmy 
drożdży tak jak to sie dzieje dzisiaj bo chyba 
sie dzisiaj drożdże dodaje do ciasta tylko … 
tak zwany zaczyn … czyli to był zostawiony 
… zostawiona czeńść … ciasta z poprzed-
niego chleba jakby … nie? … nie piekło sie 
… chlebów … bochenków … z całego ciasta 
tylko kawałeczek sie zostawiało … i późni 
jak sie zarabiało nowe ciasto … to tyn ka-
wałeczek dodawało sie do … noweygo cia-
sta … i to funkcjonowało tak jak drożdże … 
ciasto rosło … na naturalnym zaczynie było 
takie … bez żadnych dodatków … ulepsza-
czy i spulchniaczy … i cudowaczy … (Dęby 
Szlacheckie); czszeba było mić żurek … żu-
rek … i drożdże do tego … i zaj zagniata-
ło sie normalnie … kisiło sie najprzód taki 
za… zarodek … takóm bułke … a potym … 
z ty bułki taki z tegó … co sie zarobiło na ki-
szynie to sie zarabiało chlebek … dopiro … 
to na to … i sie piekło … na drugi dziń chleb 
… sie zarabiało zagnietło sie i  sie chleby 
robiło i sie wyruszały i sie piekło wtedy … 
w koszyczki taki jeszczy sie kładło takie były 
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specjalne koszyczki … uplecióne takie okron-
głe i sie zawsze taki … bochynek a późni to 
kładliśmy w blache takóm co sie ciasto piekło 
i tez piekliśmy w piecyku bo jag nie było pie-
ca … to w taki kuchni sie piekło … bo jak … 
dawni były te kuchnie … teraz to już ni[e] 
ma tych kuchni … (Borki); [R1:] to sie brało 
mónki wody … [R2:] żytnióm … [R1:] żytni 
mónki … i sie zarobiało … w takim żurow-
niku … i sypało sie mónke wode i sie tam … 
w tym żuro… w tym … koziołkim kryńciało 
… i sie przykrywało … stowiało sie na kuch-
ni czy na piecu … [R2:] aż zakisło to … do-
piero gotowano żur … (Felicjanów).

zarabianie – ‘łączenie składników cia-
sta przez ich ugniatanie’: zaczynianie … 
albo zarabianie … zaczyniało sie [ciasto na 
chleb] … (Dęby Szlacheckie).

zarobiać → zarabiać.

zarodek – ‘organizm, który rozwija się 
z zapłodnionego jaja’: bo przy jajku jes taki 
zarodek biały … jak tego nie ma to sie kur-
czag nie wylenże … (Grabów).

zasłona – ‘materiał wieszany w oknie, 
by zakryć wnętrze budynku’: zakładano 
zasłony na okna … (Powiercie).

zasmażka – ‘podsmażona mąka, którą 
wykorzystuje się do zagęszczania potraw’: 
[R1:] to … [Okrasa] jes w telewizji co te … 
gotuje … [R2:] okra… [R1:] nie … to jes 
taka … [R2:] zasmażka taka … do potraw 
… takich … takie tłuste coś … no … (Koło); 
no zupa jagodowa … no czym sie tego? … 
tak samo jagody … sie rzucało do wody … 
osłodziło sie troche … lekko sie osłodziło … 
i sie też zaprawiało … ale nigdy nie śmie-
tanom … tylko mleko i … i monka … i tym 
sie … i to sie jadło z kluskami takimi … no 

makaronem pozywajonc … kiedyś to … klu-
ski były wszyskie … teraz jez makaron … 
zupa… wszyskie te jarzynowe zu… zupy czy 
tam owocowe … to sie wszysko zaprawiało 
mlekim … i monkom … no bo … poza tym 
… tym no czym można było? … o! jedynie 
zasmażke sie robiło do kapuśniaku … o! … 
no to wtedy tłusz … i sie zasmażało … mon-
ke … (Rysiny).

zasmażyć – ‘o mące: przyrumienić na 
tłuszczu’: no zupa jagodowa … no czym 
sie tego? … tak samo jagody … sie rzucało 
do wody … osłodziło sie troche … lekko sie 
osłodziło … i sie też zaprawiało … ale nigdy 
nie śmietanom … tylko mleko i … i monka … 
i tym sie … i to sie jadło z kluskami takimi 
… no makaronem pozywajonc … kiedyś to 
… kluski były wszyskie … teraz jez makaron 
… zupa… wszyskie te jarzynowe zu… zupy 
czy tam owocowe … to sie wszysko zapra-
wiało mlekim … i monkom … no bo … poza 
tym … tym no czym można było? … o! je-
dynie zasmażke sie robiło do kapuśniaku … 
o! … no to wtedy tłusz … i sie zasmażało … 
monke … (Rysiny).

zasolić – ‘dodać do czegoś dużą ilość 
soli’: [R1:] kiełbasy kładli … no i to minso … 
[R2:] w… zasoloło sie rozmaite żeby to na 
na… [R1:] solanki … (Felicjanów).

zastygnąć – ‘przechodzić z konsysten-
cji płynnej lub półpłynnej w stałą’: [R1:] 
salceson robi sie z miensa gotowanego … 
i nabija sie w … kałdun? … dobrze mówie? 
… tak … i  w  grube … [R2:] grube jelita 
można też? … [R1:] można … no zależy jak 
kto tam … robi … i przyciska sie później … 
czymś cienżkim żeby … [R3:] wystygło … 
[R1:] żeby zastygło tak … (Koło).

zasypać → sypać.
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zasypywać – ‘pokrywać czymś sypkim 
jakąś powierzchnię’: to sie z tych suszonych 
… owoców robiło polewki … tak … no … 
i potym takie jeszcze było nawet że … jak … 
na tóm … ze susz… do suszonych … jak sie 
kisiło … kapuste ukisiło … i occedzało jom sie 
do … gotowania na bigos … to … ten kwas 
… zasyp… zalewało sie znowu … zasypywa-
ło sie znowu te … suszone owoce … gotowało 
sie … buraczek czerwony … do tego … listek 
laurowy … i to właśnie to wszysko zagotowa-
ło … postało jedyn dzień … i było luksus do 
picia … było zdrowotne … nig nie kupował 
witamin bo … w tym było witaminy … (Tar-
nówka); no to na polu … radliny sie mówiło 
… no … jak sie wsodzało i sie radliło to były 
… radliny takie co sadziło sie w radlinach … 
zimniaki czy ko… sadzarka była … sadzarka 
była … co sadziła i … szła i zasypywała … 
i to tak było … tak … (Borki); [R1:] kalonka 
to [w kopiec] rure sie wkłodał-albo sie naj-
pierw … nie zasypywało sie do kóńca zimie 
… [R2:] […] nieroz to sie nawet zostawiało 
takom wonski taki wonski pasek ze słómy że-
by ta … odparowały … (Police Średnie).

zaszczepka – ‘oderwana część rośliny 
mająca służyć jako sadzonka’: rozsada taka 
… albo za… zaszczepka … (Rysiny).

zaszyć → szyć.

zaszywać – ‘łączyć brzegi materiału 
przez szycie’: była wsypa … to sie nazywało 
wsypa … czerwóno … tako żeby nie prze-
puszczała pirzao … pirze były darte … kacze 
lub gyńsie … i potym … w tom poszwe żeś … 
w tom wsype żeś … wkładała zaszywała … 
i powłoke sie na to ubirało … poduszki tak 
samo … no … wymiary tam były takie a nie 
inne … no uosimdziesión na dziewińdziesiónt 
… siedemdziesión na siedemdziesiónt każdy 
mioł swojom … (Grzegorzew).

zaścielić → ścielić.

zawijać – ‘okręcać coś na czymś’: a to to 
już była maglownic[a] … renczna … a moja 
mama to miaa takom rencznom … wałek 
taki był … zawijało sie … dajmy tak … tom 
pościel … i taka była druga … taki … rzeź-
bione coź i to tak … maglowało sie … […] 
ż dżrzewa to było robione … (Rysiny); ta-
kie prostokont … prostokontna taka … taka 
malut… kołderka … wypełniona gombkom 
puchem czy jakimś takim innym delikat-
nym mate… mate… takim … wypełnieniem 
… i zawijało sie w to … po prostu tak … no 
umiejentnie w nie dziecko bo to czszeba też 
umieć zam… za… zawinońć dziecko w be-
cik … (Koło); [Zakładane na nogi] skarpety 
… a za dawnych czasów onuce … […] no 
… żołnierze w onucach chodzili … […] to 
jes … kwadratowy kawałek … fl aneli prze-
ważnie … który w zastempstwie skarpety … 
kładło sie napierw onuce zakładało sie jed-
no drugie i zawijało sie dookoła i kładło sie 
w but … podobno było bardzo … […] bar-
dzo ciepło i … i bardzo dobrze sie ni… nie 
dostawało sie żadnych odgniotków … ni… 
odparzeń … nicego … no … (Dęby Szla-
checkie).

zawinońć – ‘okręcić coś na czymś’: takie 
prostokont … prostokontna taka … taka ma-
lut… kołderka … wypełniona gombkom pu-
chem czy jakimś takim innym delikatnym 
mate… mate… takim … wypełnieniem … 
i zawijało sie w to … po prostu tak … no 
umiejentnie w nie dziecko bo to czszeba też 
umieć zam… za… zawinońć dziecko w becik 
… (Koło); myśle że smoczek [dawano dziec-
ku] ale też … tak też mi sie kojarzy właśnie 
jak dawniej ktoś mi mówił … że dawało sie 
… coś słodkiego krukier [cukier] zawinienty 
w jakomś takom szmatke … takom oczywiście 
czystom … i dziecko to ssało … tak … wła-
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śnie jak nie było jeszcze smoczka no bo też 
smoczki no to … gu… som gumowe czy teraz 
s-ilikonowe … (Koło); bo ziemniaki gotuje 
sie w wodzie … do samego końca … a kasze 
… powinno sie … przed ugotowaniem … jag 
jest ugotowana taka na … osiemdziesiont 
procent … to sie ją … nie wiem czy odle-
wało sie nadmiar wody … czy ona sie już 
zdonżyła wygotować w każdym razie … nie 
gotowało sie już jej dalej tylko przykrywało 
sie pokrywką … i chyba … można było ją 
zawinońć … w jakiś koc czy … cy nie wiem 
… w coś tam … czy w rencznik żeby ona … 
sie doparowała że tak powiem czyli żeby 
wciongnęła nadmiar wody i wtedy przez to 
… staje sie mienka … (Dęby Szlacheckie).

zbuk – ‘zgniłe, nieprzydatne do spożycia 
jajko’: zbuk … taki śmierdzoncy … (Gra-
bów); (Babiak); (Stary Budzisław); (Koło); 
(Rysiny).

zdobić – ozdobić – ‘czynić coś ład-
niejszym, dodawać walorów estetycznych’: 
w kuchni … kuchnia … no to były … w rogu 
stała kuchnia … obok … niej znowu … 
skrzynka na … torfe … obok znowu … mi-
ska … na stojak z miednicóm i … i woda … 
żeby było myć … naczynia … bo przecież 
zlewów nie było jak dzisiaj … na środku 
mieszkania stół … ławki … były … czy czy 
… taborety były … i … no i … jak tego no 
to na pewno jedno łóżko sie jak … jak sie 
tam zmieściło … i coś tego … i jakiś kredens 
taki … za szybkóm troszeczke był taką za… 
no trochę tag ozdobione troche tag jakoś 
… no i … to … nie było … nie było … nie 
było tyle … poczszeba naczyń … nie … bo 
sie mówi … zjedli z głembokiego … zupy … 
zjedli z głembokiego … […] drugie danie też 
i … i nawet widelca nieraz niepoczszebowa-
li używać bo … (Tarnówka); malowało sie 
szerokim pendzlem … zdobiło sie … wałka-

mi które miały na … sobie wzorek … i ten 
wałek … moczyło sie … w farbie … o jakimś 
innym kolorze … ciemniejszym bodź ja-
śniejszym od ścian … i wałek przy wałku sie 
kładło od góry do dołu … i powstawał wzór 
… (Grzegorzew).

zdoić → doić.

zejś – ‘przestać siedzieć i wstać’: [Kura] 
to siedzi na gnieździe bez przerwy … i nie 
chce zejś … i sie człowiek czuje że ona chce 
… jaja sobie znosić … i potem na nich siada 
… (Grabów).

zepsuć sie – ‘przestać nadawać się do 
spożycia’: zapasy na zime? … no winc moż-
na czeńść … zapasów zrobić w słoikach … 
[…] a czeńść … warzyw … przerabiało sie 
kap… zawsze była beczka kapusty kiszonej 
… zawsze była beczka kiszonych ogórków 
albo i ze dwie … no i w słoikach … no i jesz-
cze … stała beczka … z miensem … z zabi-
tego świniaka bo nie było przecież lodówek 
… tylko … minso czszeba było zabezpieczyć 
… tak żeby … tam muchy nie dopadły go … 
i żeby sie nie zepsuło … czyli mienso było 
nasolone … ciasno ułożone w  beczce … 
na wierzchu przyciśniente jakimś … deską 
z kamieniem … a na tym wszystkim leżała 
jeszcze pokrzywa która miała odstraszać … 
ewentualne muchy i … inne tam cuda … i to 
wszysko ładnie sie zawsze przechowywało 
… (Dęby Szlacheckie).

zerwać → rwać.

zeskrobywać – ‘usuwać coś z czegoś 
skrobaniem’: świniobicie w dawniejszych 
czasach było inne … dzisiej to jez nowocze-
snoź maszyny zabijajom albo rzeżnie tam 
przerabiajom i to … sie zawozi oczszymuje 
sie gotowy wyrób … a dzi… dawniej to … 
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sie brało rzeżnika … zabijało sie … takiego 
… takom świnie … potem jom sie kładło na 
takich deskach … grzało sie wode goroncom 
… jom tom wodom polewano … tam w ma-
łych ilościach takim garnczkiem … i zeskro-
bywano tom sierś z niej … potem sie jom ob-
mywało … (Stary Budzisław).

zesmażyć – ‘wytopić tłuszcz’: zesmażo-
na słonina … (Koło); ser smażony to … no 
czsza było go … po prostu … zesmażyć … 
(Drzewce).

zetrzeć – ‘trąc, podzielić coś na bar-
dzo drobne kawałki’: z ogórkowom [zupą] 
jest w ten sposób że też … czyli już mam … 
jes to … doszłam do momentu wywaru … 
biore ogórki kiszone … ścieram je na tart-
ce … i też jeszcze dodaje też jeszcze dodaje 
startom na tartce … marchewke … i … waż-
ne jes to że najpierw marchewka … musi 
być włożona … nastempnie ogórki bo jeże-
li by było odwrotnie to ta marchewka cały 
czas by była twar… jak włoże te składniki 
i nastempnie też zaklepuje to śmietanóm … 
i praktycznie to już jes wszystko … (Koło).

zgnieś → (gnieść).

ziele → ziele angielskie.

ziele angielskie – ‘przyprawa o ostrym 
smaku i zapachu, w postaci ciemnobrązo-
wych ziaren’: wstawiam minso do wody [na 
rosół] … zagotowuje sie … zszymuje … 
kłade warzywa sole … i sie to gotuje … pod 
przykrycim bez przykrycio może być przy-
kryty może być nieprzykryty … warzywa 
niewarzywa sole … no tam … […] ziele an-
gielskie … tam takie … wisz … a to wegete 
sie sypie a to … (Grzegorzew); [Na rosół] 
no to … w ugotowanom wode … wrzucamy 
mięso … no spora iloź miensa żeby to było … 

smakiem … solimy … dodajemy … wszyskie 
warzywa … marchew pietruszka … mar-
chwi nie za dużo bo beńdzie słodki … i ró-
żowy … ale pietruszka seler por … liść lau-
rowy ziele angielskie … czosnek … ze dwa 
zómbki czosku … no i osoli sie … i sie gotuje 
… (Tarnówka).

zielone – rzecz., ‘warzywa’: ja gotuje ro-
sół z kurczaka … czyli najważniejsze tak 
… woda … woda … zimna woda … na-
stempnie … nastem… nastempnie wkładam 
pokrojonego umytego kurczaka … i na wol-
nym ogniu sobie go gotuje … jag już właśnie 
doj… dojdziemy do tego momentu gdzie 
mamy te burzyny czy szumowiny zbieramy 
to … ja to zbieram łyżkom albo jakomś takom 
łyż… som takie specjalne łyżki cedzakowe … 
i jag już ładnie mam tutaj te … bez bez tych 
burzyn ten … tom wode w zasadzie wtedy 
jeszcze … to wtedy dodaje warzywa … czyli 
… całom całom włoszczyzne … najważniej-
sze jes żeby było dużo zielonego … czyli … 
czyli załóżmy … ten … seler … przepraszam 
… seler … por … pietruszka … i wtedy też 
cały czas na wolnym ogniu sobie robimy … 
no do momentu jag już no … widzimy że jes 
ugotowane … (Koło).

zielony – ‘mający kolor świeżych liści’: 
[Jagodzina] no to sie mówi … inaczej na 
jagody … zielone jagody a na … na krza-
kach to som jagodziny … (Rzuchów); pokład 
[torfu] to miałeś z zielonom trawom … (Tar-
nówka); no przede wszystkim [uprawiano] 
… ziemniaki kapuste … ogórki bo to było 
na zime konieczne … wszyscy mieli … no 
i na pewno … te te … marchew pietruszke 
… o! groch jeszcze był … wszystkie odmiany 
… pamintam że był … i fasola i groch zie-
lony … i taki ten gruby bób czy jak sie tam 
to nazywa … dynie … natomias nie było na 
pewno tych … takich jak dzisiaj tam tych 
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kabaczków wszyskich … rzodkiewki też nie 
pamientam żeby u nas była … nawet chyba 
nie wim czy sałaty … sioliśmy … raczej ta-
kie … z dawnych czasów … tradycyjne … 
(Dęby Szlacheckie).

zimne nóżki – ‘potrawa z gotowanego 
mięsa wieprzowego, cielęcego lub drobio-
wego w galarecie’: [R1:] stopki … óny ma-
jóm dużo … ż… czego? … że… żelatyny … 
[R2:] i można z nich robić zimne nóżki … 
[R1:] no … [R2:] takie drobiowe … (Felicja-
nów); [Rodzaje mięsa ze świni] [R1:] mat-
ko! … to tak beńdzie karkówka … z karku 
… schab … to som … na plecach leńdźwie? 
… [R2:] grzbiet … [R1:] no przy grzbiecie 
… tak? … żeberka no to … to wiadomo … 
tak? … przy przy schabie zaraz przy grzbie-
cie boki … łopatka przednia łopatka tylna 
… szynka … i właściwie w zasadzie wszyst-
ko … [R2:] to nie łopatka jes? … [R1:] co? 
… [R2:] tylna łopatka-s to szynka? … [R1:] 
znaczy nie … chodziło mi bardziej o golon-
ke … źle ci powiedziałam … no … tak … 
[R2:] golonka jeszczy … [R1:] golonka … 
[R2:] a te kopyta jak sie nazywajom?… te te 
… rogi? … [R1:] nóżki … racica … [R2:] to 
jes … zimne nóżki sie robi … [R1:] zimne 
nóżki sie z tego robiło … nie wiem … a czy 
ogon? … (Koło).

zimni – ‘mający bardzo niską temperatu-
rę’: [Żeby sprawdzić, czy jajko jest świeże] 
wrzuca sie do zimniej wody i jak wypłynie 
na wirzch to jes świeże … (Stary Budzi-
sław).

zimno – przysł., ‘tak, że temperatura 
powietrza jest bardzo niska’: zimniaki to 
w piwnicy były pod podłogom w kuchni … no 
… dziura była w podłodze … tak … dziura 
była w podłodze wyciente z dżrzwiczkami … 
sie otwirało dżrzwiczki i tam były … o! wła-

śnie … no tam były ziemniaki zawsze ale też 
inne warzywa też możno bo tam było zim-
no po prostu … no … a jak nie było takiej 
piwnicy … to … kopało sie również w ziemi 
na dworze … takóm ziemianke tak zwanom 
… (Dęby Szlacheckie); rodzaje [ubrania] … 
bielizna … czyli … czyli ubrania które leżom 
przy ciele … przylegajom do ciała … odzież 
taka wiyrzchnia która jes zakładana na 
bielizne … i potym wszyskie palta płaszcze 
kożuchy które zakładamy kiedy jes bardzo 
zimno myśle że to tak czeba by podzielić … 
(Dęby Szlacheckie).

zimny – ‘mający bardzo niską tempera-
turę’: [R1:] były takie … sie nazywały od-
ciongaczki … to … tak … tak wyglondały 
… [R2:] to była taka … taka kaneczka … 
i było takie okieneczko na boku … [R1:] 
szklane … [R2:] i sie tam wlewało mleko … 
wpuszczało sie do studni bońdź gdzieś tam 
do zimnej wody … i sie mówili … […] wybi-
ja sie śmietana … przeważnie jag na noc … 
krowy sie na wieczór wydoiło to na noc do 
rana to sie wyb… wysto… wybiła śmietana 
… było widać … [R1:] ustała sie śmietana 
… wyszła na wierzch … [R2:] było widać … 
w tym okieneczku było widać ile jest śmieta-
ny wiync albo sie zebrało wazówkóm … albo 
sie spuściło taki kranik był … [R1:] albo był 
taki kureczek … taki kurek odkrencany że … 
[…] [R1:] tu zlatywało mleko a późni już 
jak uchodziło to śmietana … bo na wierzku 
śmietana była to zostawała … (Witowo); ja 
gotuje rosół z kurczaka … czyli najważniej-
sze tak … woda … woda … zimna woda … 
nastempnie … nastem… nastempnie wkła-
dam pokrojonego umytego kurczaka … i na 
wolnym ogniu sobie go gotuje … jag już 
właśnie doj… dojdziemy do tego momentu 
gdzie mamy te burzyny czy szumowiny zbie-
ramy to … ja to zbieram łyżkom albo jakomś 
takom łyż… som takie specjalne łyżki cedza-
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kowe … i jag już ładnie mam tutaj te … bez 
bez tych burzyn ten … tom wode w zasadzie 
wtedy jeszcze … to wtedy dodaje warzy-
wa … czyli … całom całom włoszczyzne … 
najważniejsze jes żeby było dużo zielonego 
… czyli … czyli załóżmy … ten … seler … 
przepraszam … seler … por … pietruszka 
… i wtedy też cały czas na wolnym ogniu 
sobie robimy … no do momentu jag już no 
… widzimy że jes ugotowane … (Koło); to 
[=torf] czszeba było jeszcze … deptać go … 
żeby to tak go … mazie rozrobić … tak … ży 
to dzisiaj … no dzisiaj … dzisiaj to już tych 
ludzi nie ma co … co deptali pierw tom … to 
błoto zimne … i … ale bardzo cierpieli na 
rełmatyz potem bo to … z głembi ziemi sie … 
było to błocisko bardzo zimne … i potym … 
[…] potem brano … brano … formy takie 
były zrobione takie jak dzisiaj jes … duża … 
jak cegła … jes … takie właśnie była forma 
… i … taczkami to błoto urobione które tam 
musiała deptać cała rodzina … tak … prze-
wozili na tóm forme … i rzucali na forme 
ubijał … uklepy… urównywali … i … tom 
… forme potem … z jednej i z drugiej strony 
… dwóch menżczyzn wycióngało i cegiełka 
zostawała … i obok stawiali i znowu drugi 
podjeżdżał taczkom i znowu bach! … ułożyli 
rozłożyli ładnie pienknie już … no i to po-
stało … (Tarnówka); pyry … kładło sie w … 
duże kotły … no … jak sie miało bardzo 
dużom iloś ziemniaków … to … i świń … to 
sie … najmowało taki duży parnik … i od 
razu z takim … paleniskiem dużym … tam 
sie sypało bardzo dużo ziemniakóm nawet 
do tony … i tam sie parowały te ziemniaki 
i późni wyciskarka taka wyciskała … i ro-
biło sie takie … pomieszczenia wyłożone 
foliom i to sie … umocowywało te parowane 
ziemniaki a potem te zimne ziemniaki sie 
brało i … gotow… już nie gotowało tylko … 
mieszało sie z innymi tam produktami i sie 
dawało do … jedzynia świniom … (Stary 

Budzisław); no to był tyn krochmal … […] 
no to … nawed robili z monki … pszennej 
gotowali … z kartofl anej … […] no normal-
nie rozrobiłeś w garnuszku i jak sie woda 
gotowała to wlołeź i zagotowałeś … […] to 
było do wrzontku sie loło … a żeby nie było 
grudków to sie w zimny wodzie rozrobiło 
[Aha, czyli najpierw w zimniej?] ale troche 
… sie zimnej wody a tam sie garnek goto-
woł na krochmal … jak sie woda gotowała 
to sie wtedy wloło pomiszało … zamiyszało 
… (Barłogi). → zimne nóżki.

zjadać → jadać.

zjadliwy – ‘nadający się do jedzenia’: 
i taki chleb był … na tyle odporny że mama 
piekła chyba … raz w tygodniu … na pewno 
nie czeńściej … i on … nie był stary … on nie 
czerstwiał … […] on zawsze był … zawsze 
był taki jak … zjadliwy krótko mówionc … 
ani nie pleśniał … no … (Dęby Szlacheckie).

zjełczeć → (jełczeć).

zjeść → jeś.

zlatywać – ‘płynąć w  dół; spływać’: 
[R1:] były takie … sie nazywały odciongacz-
ki … to … tak … tak wyglondały … [R2:] 
to była taka … taka kaneczka … i było ta-
kie okieneczko na boku … [R1:] szklane … 
[R2:] i  sie tam wlewało mleko … wpusz-
czało sie do studni bońdź gdzieś tam do 
zimnej wody … i sie mówili … […] wybija 
sie śmietana … przeważnie jag na noc … 
krowy sie na wieczór wydoiło to na noc do 
rana to sie wyb… wysto… wybiła śmietana 
… było widać … [R1:] ustała sie śmietana 
… wyszła na wierzch … [R2:] było widać … 
w tym okieneczku było widać ile jest śmieta-
ny wiync albo sie zebrało wazówkóm … albo 
sie spuściło taki kranik był … [R1:] albo był 
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taki kureczek … taki kurek odkrencany że … 
[…] [R1:] tu zlatywało mleko a późni już 
jak uchodziło to śmietana … bo na wierzku 
śmietana była to zostawała … (Witowo).

zmienknońć → (mienknońć).

zmieścić sie → mieścić sie.

zmiotka – ‘mała szczotka służąca do za-
miatania w mieszkaniu’: mała szczotka no 
to … no szczotka no inaczy sie … ni jak nie 
wi… no teraz … […] chociaż zmiotka … to 
zmiotke pozywajom … nie? … zmiotka … 
to jes na szufelce takiej … (Rysiny); (Grze-
gorzew).

zmoczyć → moczyć.

zmoknońć → (moknońć).

zmywać – ‘czyścić naczynia przy użyciu 
wody’: zmywa sie naczynia płynem do my-
cia naczyn i gombkom … (Grzegorzew).

znieść → nieść. 

zniszczyć → niszczyć.

znosić – ‘o kurach: składać jaja’: wszelkie 
ptactwo … były to indyki … były to geńsi 
kaczki … kury … kurki rajskie … to były ta-
kie małe … małe kurki … ozdobne … z taki-
mi … pienknym … kolorowym upierzeniem 
… podobnym do … przypominajoncym dzi-
kie bażanty … dzikie ptactwo leśne … one 
były … bardzo takie właśnie … one bardzo 
dużo znosiły jajek … te te właśnie kurki raj-
skie … i koguciki rajskie … różniły sie od ta-
kiego ptactwa … domowego tym że właśnie 
te jajeczka miały takie … znosiły bardzo 
małe … ale właśnie … były … były bardzo 
takie zdrowe … jajka … jajka ich były bar-

dzo takie żółte … ciasta makarony z tych ja-
jek były bardzo takie właśnie … wychodziły 
bardzo takie ładne udane … (Koło); [Kura] 
to siedzi na gnieździe bez przerwy … i nie 
chce zejś … i sie człowiek czuje że ona chce 
… jaja sobie znosić … i potem na nich siada 
… (Grabów); dawniej macało sie kury … no 
żeby sprawdzidź ile kur codzieńnie niesie jaj 
… w obecnych czasach … nie maca sie kur 
… ile jajeg jest … w koszach … gdzie kury 
znoszom … tyle sie przynosi … (Stary Bu-
dzisław); [Czym kogut różni się od kury?] 
[R1:] nie znosi jaj … [R2:] jes wien[kszy] 
… (Koło); [kura] znosi jajka … (Koło); ko-
koszka … […] młoda kura … która jeszcze 
nie znosi jaj … (Koło); no to jes młoda ko-
koszka … bo jeszcze nie nie … nie znosi jaj-
ka … (Rzuchów); (Babiak).

zsiadły – ‘o mleku: sfermentowane, kwa-
śne i gęste’: mleko zsiadłe … (Drzewce); 
mleko już na ser … no mleko … zsiadłe … 
(Drzewce); podgrzać je [=zsiadłe mleko] … 
tylko nie zagotować … podgrzadź je żeby … 
żeby sie … no … żeby zrobić ser … czsze-
ba zsiadłe mleko podgrzać … a nastempnie 
wystudzić … (Drzewce); z zsiadłego mleka 
[robi się ser] … (Witowo).

zsypywać – ‘zrzucać coś’: [R2:] no to ko-
piec … inaczy mogieła … [R1:] [To było] 
w kształcie stożka … [R2:] było … było wy-
kopane na półtora sztycha … zimi … i tam 
zsypywali … przykrywali … tom … słomom 
… potym była … przykryte … tom … [R1:] 
ziemiom … [R2:] zimiom … zostawiało 
sie kalonki żeby wy… […] wyparowały 
te kartofl e … a na zime no to sie okrywa-
ło … jeszcze i łyntamy i czym żeby … żeby 
nie zmar-zły … nie? … (Grzegorzew); no 
to najpierw czszeba … podorywke zrobić … 
na polu … i tóm ziemie … spulchnioną … 
na … jak … szykuje sie tom mogiełe takom 
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na … sie mówi na półtora dwa metry sze-
rokości … no zależy jakom tego no ale … tag 
mniej wiencej dwa metry czszeba uszykować 
tego … szerokości tego … […] kopca … że to 
podłoże czszeba tu wzionś i wyrzucić … wy-
rzucić żeby jóm troche w tom … […] potem 
jak te … ziemniaki sie przywoziło z pola to 
tag ukośnie wjeżdżali i … zsypywały sie ład-
nie … na mogiełe … i potym poocsybywa-
ne były … ziemniaki i … tom … gablami … 
i wtedy prostom słomom czy … czy targanom 
słomom to tak było ładnie czszeba … uło-
żyć … grabiami układało sie … i na krzyża 
sie układało … raz wzdłuż … tego … tego 
zgarnieńcia … tej słomy … a … i … a innym 
…. drugim razem na … tag układać … i … 
i wtedy ziemióm … tóm co sie wywaliło … 
z tego podłoża … […] wtedy sie przykrywa-
ło … […] kopiec powstał i potem już jag na 
zime to czszeba było jeszcze raz je okrywać 
… […] tymi łeńcinami … a nieraz jak tegó 
… no czy obornikiem jak kto miał no to … 
wiencej … no to obornikim bo … zimy były 
nie takie przecież … jak dzisiaj som … bo to 
były mrozy … (Tarnówka).

zszumowanie – ‘zbieranie szarej piany 
powstającej w czasie gotowania niektórych 
potraw’: zbieranie szumowin … z… zszu-
mowanie coś takiego … (Koło).

zszyć → szyć.

zszymować → (szymować).

zszywać – ‘łączyć dwie części materiału, 
używając igły i nitki’: najczeńściej sie je ce-
rowało podszywało sie od spodu łatki … po-
do[b]nego koloru … tak żeby nie było widać 
tej dziury … jeżeli dała sie zszyć ta dziura 
… to sie ją zszywało a jeżeli była duża … to 
sie podkładało od spodu łaty i sie łatało … 
(Grzegorzew).

zupa – ‘płynna potrawa z gotowanych ja-
rzyn, mięsa, owoców, którą można jeść za 
pomocą łyżki’: różne zupy [się gotuje] … 
no co? … najwiyncy to … zupy żur … był … 
kiedyś … (Dzierawy); bo głównie jak som jak 
som warzywa i woda to to som wywary … to 
som takie bazy zup … (Koło); zupa owocowa 
… (Koło); nie było tyle … poczszeba naczyń 
… nie … bo sie mówi … zjedli z głembokiego 
… zupy … zjedli z głembokiego … […] dru-
gie danie też i … i nawet widelca nieraz nie-
poczszebowali używać bo … (Tarnówka); 
o z geńsi przyda… bardzo sie przy… można 
było o! … kre… udka … te pałki kreńcidź na 
mielone … piersi robidź na kotlety … goto-
wać z rej… szyjki tam podrobów … czarnine 
takóm zupe … która bardzo jes … a… kul… 
kurturalna … w naszy Polsce bardzo … lu-
dzie uważajom czarnine … no i pier… mien-
so geńsie bardzo zdrowe jes … (Stary Budzi-
sław); zacierka to takie … taka kruszonka 
… zrobiona … i ugotowana … można na 
mleku ugotować … właśnie można do ja-
kiejś zupy sobie takóm zacierke zrobić … to 
tak … monka jajko … i … i niezagniecione 
tyko tak pokruszone i na wode gotowanom 
rzucone i to sie ugotuje na sitko i do … do 
jakiegoś posiłku dołożone … (Stary Budzi-
sław); nawarka to jes tak … woda sie gotuje 
… wsypuje sie do niej monke pszennom … 
i potem … czszepaczkom sie roszczszepuje 
na tej wodzie gotowanej … i właśnie wy-
chodzi taka … taka ta zupa … taka worka 
… tak … zaprawia sie mlekiem i to dawniej 
było bardzo … spożywane … w dzisiejszych 
czasach sie nie robi takich zup … (Stary Bu-
dzisław); zaklepka to jes … jak zaprawiamy 
zupe czy zaprawiamy pomidorowom czy 
zaprawiamy buraczkowom czy jakom tam 
uważamy tom zupe … czy sos zaciongamy … 
to bierzemy … czy mleko czy wode … i odro-
bine wsypujemy mle… monki … roszczsze-
pujemy i … zalewamy do takiej ilości jak 
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poczszebujemy zagenszczonom zupe … (Sta-
ry Budzisław); [Do czego wykorzystywano 
świński ogon?] do ugotowania zupy ogono-
wej … (Koło); jak sie ugotuje … no … rosół 
… zupy sosy … jak kto chce … czy pieczone 
czy … gotowane … (Rzuchów); zupa z ja-
błek to jest … no zupa jabkowo zaklepano 
jes tym … no monkom i śmietanom … (Ada-
min); zupa z jagód to jest zupa z jagód tyż 
sie tak zaklepuje i do klusek … (Adamin); 
przeważnie jadało sie jakieś zupy … żureg 
na przykład … może i … gotowali … zacier-
ki na śniadanie … takie zupy rozmaite zupy 
… (Barłogi); [Na obiad jadano] no zupe … 
rosół na przykład … czarnine … no i dru-
gie danie było mienso ziemniaki … (Barło-
gi); na kolacje to już tak … rozmaicie … tyż 
była … albo zupa jag jaka została … albo 
… normalnie chleb herbata chleb tam sma-
rowany … i herbata czy kawa … (Barłogi); 
zupa jarzynowa … zupa ogórkowa … jes to 
zupa kwaskowa … kapuśniak też jes zupom 
kwaskowom … kalafi orowa jes bardzo do-
bra zupa jes to zupa … smag ma łagodny 
i słodkawy … (Grzegorzew); [Poza pióra-
mi z kaczki ma się też] no mienso krew na 
zupe … na czarnine … (Kłodawa); no zupa 
jab… owocowa … jabkowa … owocowa … 
(Kłodawa); na śniadanie sie [je] … kiedyś 
czy teraz? … kiedyś to sie zupy … zupe … 
to tam żurek … albo zalewajke … albo po-
lewke … bo na podobiadek … no to wiyncy 
te kanapki sie … z masłem czy z serem czy 
z dżemem sie jadło … ni? … (Rysiny); no 
przewaźnie zupy [jadano na obiad] … zupa 
pomidorowa … ż… zupa grzybowa … zupa 
jarzynowa … zupa tam jakaś grochówka … 
pozywajonc grochówke … kasze … kiedyś to 
sie mówiło … teraz to krupnig a kiedyś sie 
mówiło kasza z kartofl ami … no … bo to 
tak sie mówiło kiedyś … niy? … (Rysiny); no 
tyż zupy mleczne [jadano na kolację] różne 
jag i … ja pamientam to zupa … mleczna … 

to pozywajonc tak … na to żeśmy mówili … 
zacierki … na jajku … albo ta … jag już mó-
wiłam … zupa … no tyż żurek mama tam 
czensto gotowaa ale wiency to takie takie na 
monce … sypała czy na jajku … nie? … albo 
te … takie … worka … ja… u nas worka na 
to wołali … nie? … jak przyjyżdżali kuzyni 
ze wsi to mówili … ciociu co beńdziesz worke 
znowu dziś gotowaa? … to była woda mle-
ko i posypywana była grubom monka … o tu 
o taka taka zupa sie u nas mówili … teraz 
nig nie wiy … tak? … nig nie wiy co to jes … 
(Rysiny); zupa z jabłek? … zupa jabkowa … 
[…] ta-ak wiśnia … to wiśniowa … grusz-
kowa … z gruszki nie … jeszcze nie gotowa-
am … z jabłek tyż nie gotowaam … chyba 
że z szu… suszonych … [Ja bardzo często 
jadłam zupę z truskawek albo wiśni] n-albo 
… albo z wiśni … z truskawek … […] albo 
śliwkowa … (Rysiny); no zupa jagodowa … 
no czym sie tego? … tak samo jagody … sie 
rzucało do wody … osłodziło sie troche … 
lekko sie osłodziło … i sie też zaprawiało … 
ale nigdy nie śmietanom … tylko mleko i … 
i monka … i tym sie … i to sie jadło z klu-
skami takimi … no makaronem pozywajonc 
… kiedyś to … kluski były wszyskie … teraz 
jez makaron … zupa… wszyskie te jarzy-
nowe zu… zupy czy tam owocowe … to sie 
wszysko zaprawiało mlekim … i monkom … 
no bo … poza tym … tym no czym można 
było? … o! jedynie zasmażke sie robiło do 
kapuśniaku … o! … no to wtedy tłusz … i sie 
zasmażało … monke … (Rysiny). → czarna 
zupa, zupa dookoła ogródka.

zupa dookoła ogródka – ‘zupa wa-
rzywna, z warzyw rosnących w przydomo-
wym ogródku’: popularnymi zupami som 
… zupa pomidorowa ogórkowa … zupa do-
okoła ogródka … na drugie danie … no na 
pewno schabowe … no … i to nie wieprzowe 
tylko … z drobiu … bo młodzież teraz scha-
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lubi … no co jeszcze? … (Grzegorzew).

zupka – pieszcz., ‘płynna potrawa z goto-
wanych jarzyn, mięsa, owoców, którą moż-
na jeść za pomocą łyżki’: no czarnina to jes 
zupa która zawiera krew kaczki … czsz… 
jak sie zabijało kaczke to sie upuszczało … 
krew do słojka … gdzie najpierw czsza było 
do tego słoika nalać … wode sól ocet … a po-
tym podstawić pod zarżnintom kaczke słoik 
… krew naleciała … no … jak sie … mięsko 
ugotowało z wodą w garku to sie wlewało 
takom właśnie zaklepke jeszcze sie robiło … 
do tej krwi dodawało sie monki … dodaje 
sie monki … i takom zaklepke wlewa sie do 

garka z miensem i wodom … sypie sie cukier 
… dodaje sie jeszcze octu żeby zupka była 
słodko-kwaśna … podaje sie to z kluskami 
krojonymi albo z kluskami przecieranymi … 
(Grzegorzew).

zwarzyć sie – ‘o  mleku: zepsuć się 
w wyniku ogrzania’: (Witowo).

zwilżyć – ‘dodając wody, uczynić coś 
wilgotnym’: jak tego to brali znowu cukier 
kładli w kawałek szmatki … w gaze … no 
i … dziecko … zwiliżyli wodóm … no i tak 
sało ciumlało … i ciumlało … taki o ciumla 
… (Tarnówka).
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żakiet – ‘damska marynarka’: (Dęby 
Szlacheckie).

żar – ‘rozpalony do czerwoności węgiel 
lub kawałek drewna’: dym … no co to? … 
ciemny ob[ł]ok … nie … to … powstajoncy 
przy paleniu sie wengla … no żar chyba … 
nie im … co to … (Dzierawy); resztki spalo-
nego wengla lub dżrzewa … to … resztki … 
żaru … (Dzierawy).

żel – ‘środek czyszczący w postaci gęstego 
płynu, usuwający brud z ciała człowieka’: 
mydło płyn żel [służą do mycia] … (Grze-
gorzew).

żelatyna – ‘substancja, która po roz-
puszczeniu w wodzie i ostudzeniu tworzy 
galaretę’: [R1:] stopki … óny majóm dużo … 
ż… czego? … że… żelatyny … [R2:] i można 
z nich robić zimne nóżki … [R1:] no … [R2:] 
takie drobiowe … (Felicjanów).

żelazko – ‘urządzenie do prasowania 
tkanin’: no żelazko dawni to na prond nie 
było tylko na wengiel … kładło sie wengle 
rozzarzone … do żelazka … (Adamin); że-
lazko to było że … kładlim nawet … żuż-
le rozpalone do żelazka … a najprzód sie 
kładło te żużle i to sie żelazko nagrzywało 
a potym były dusze … i te dusze sie grzało 
w piecu … jak były goronce … w kuchni na 
ogniu … to sie kładło do żelazka i tym sie 
prasowało … [A dusza to było takie me-

talowe?] wkład taki … do żelazka … (Bar-
łogi); dawniej żelazko jak wyglondało? … 
takie żelazko dawniej … nagrzewało sie … 
kładło sie na goroncy blat … bo nie miało 
sznura … nie podłonczało sie go do kontaktu 
… tylko kładło sie na goroncy blat żelazko 
sie nagrzewało i  … żeby nic nie przypa-
lić to te żelazko kładło sie … na talerzyku 
… odwróconym do … spodem do góry … 
(Grzegorzew); ano żelazko było tak … na 
dusze … mam takom … mam kominek przy 
kominku jes … dusza … albo na wengiel … 
dżrzewo jak w piecach kiedyś chleb piekli … 
i to wysuwali te te u… wypalone dżrzewa … 
i rzucało sie do tego żelazka … no i sie tam 
rozgrzewał … to mam nawet to na kominku 
stoi … (Rysiny); ��48, 49.

żelazne kluski – ‘rodzaj klusek ziem-
niaczanych’: [Do czarniny] najlepsze som 
przecierane [kluski] … mówiom żelazne … 
rozmaicie na to mówiom ale przecierane 
z ziemniaków takie … […] no i ziemniaki 
sie … struże czsze na tartce … i potem sie 
sypie monke sól … wymiesza sie i na gotu-
joncom wode sie wrzuca w garnek … i sie go-
tuje … (Barłogi).

żelazny → żelazne kluski.

żonkil – ‘roślina o  żółych kwiatach, 
kwitnąca wczesną wiosną’: jakie kwiaty 
rosły w ogrodzie? … za moich lat dziecie… 
dziecinnych … dzieciencych … no to były na 

Ż
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pewno piwonie … u mojej babci … jednej 
drugiej … to były szarotki … to były kon-
walie jakieś przebiśniegi tulipany … to były 
właśnie … paprocie leśne … to były … ogro-
dowe … ogrodowe te … powiedz … powiedz 
… te co na … chryzantemy … róże … ma-
ciejka … co jeszcze? … co jeszcze rosło? … 
żonkile … (Koło).

żółtko – ‘żółta część ptasiego jaja znaj-
dująca się pod skorupką’: to to jest żółtko 
… a białe to jes białko … po prostu … na-
zywane … jes białkiem … (Koło); (Babiak); 
(Stary Budzisław); (Rysiny); (Grabów).

żółty – ‘mający kolor skórki dojrzałej cy-
tryny’: to było masło … masło … no takie … 
zaprawiane … sokiem z marchwi … kiedyś 
tak … robili … jak było masło blade … ak… 
a wiency ludzie chcieli żeby było … no żółte 
żeby tego … kolor poprawić … masło … to 
… wyciskali sok z marchwi … […] z mar-
chwi tylko … bo inne no to sie nie nadaje 
… (Drzewce); [Siara to] takie gyńściejsze 
i żółciejsze jak mleko … (Witowo); [R1:] 
niektórzy … marchew przeważnie dokłodali 
[do masła] … żeby było żółte … [R2:] no … 
marchewke … albo było … był taki barwni-
czek też … [R1:] nie nie nie wim … ale wła-
śnie mówili że sok z marchwi jak bo … bo 
nie z każdego mleka sie robiło żółte masło … 
[R2:] tak tak … [R1:] a jak … a żółte masło 
było pokupniejsze … [R2:] pokupniejsze … 
miało lepszy po… [R1:] popyt … (Witowo); 
turki … różne kolory … żółte pienknie kwit-
nom o tej porze jak pogoda jes … w ogrodzie 
nie ma deszczowych dni to pienknie kwit-
nóm wszelkie kolory … (Stary Budzisław); 
śmietana jes żółta … i jak sie włoży mleko 
naleje sie do garka włoży sie do … na przy-
kład do zamrażalki … śmietana sie wybija 
na wierzk … i wtedy … można albo łyżkom 
… albo takom wazóweczkom zebrać do gar-

nuszka … i od razu widać śmietana żółta 
a mleko poc spodym zostaje białe … (Stary 
Budzisław); jag już było czuć że tag jakby 
tam jaki kamień był … to sie otwierało [kie-
rzynkę] a tam już było zrobione masło … 
i  sie wyjmowało to masło potem … wy… 
ładnie sie przepłukało we wodzie w garku 
… oddzieliło pienkne ładne żółte wychodziło 
masło … (Stary Budzisław); wszelkie ptac-
two … były to indyki … były to geńsi kacz-
ki … kury … kurki rajskie … to były takie 
małe … małe kurki … ozdobne … z takimi 
… pienknym … kolorowym upierzeniem … 
podobnym do … przypominajoncym dzikie 
bażanty … dzikie ptactwo leśne … one były 
… bardzo takie właśnie … one bardzo dużo 
znosiły jajek … te te właśnie kurki rajskie … 
i koguciki rajskie … różniły sie od takiego 
ptactwa … domowego tym że właśnie te ja-
jeczka miały takie … znosiły bardzo małe 
… ale właśnie … były … były bardzo takie 
zdrowe … jajka … jajka ich były bardzo 
takie żółte … ciasta makarony z tych jajek 
były bardzo takie właśnie … wychodziły 
bardzo takie ładne udane … (Koło).

(żuć) – przeżuć – ‘jeść coś powoli, 
przewracając w ustach’: od razu krowa nie 
połyka pokarmu … krowa musi przeżuć … 
(Drzewce).

żur – ‘zupa na zakwasie z mąki i chleba’: 
różne zupy [się gotuje] … no co? … naj-
wiyncy to … zupy żur … był … kiedyś … 
(Dzierawy); no … za moich młodych lad 
i … i w ogóle już późni tego … no to tak był 
… gotowało sie żur … gotowało sie polewki 
owocowe … z ziemniakami … (Tarnówka); 
robiono żur tak że … no taki gliniany dzba-
nek … w tym glinianym dzbanku rzucało 
sie … wsypywało sie na… na takom ciepłom 
wode … niegoroncom nietego … tylko taka 
letnia woda … sypało sie monke żytniom tro-
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szeczke pszennej … no i tak to było … kisło 
… wyrobiło sie … oczywiście czszea było 
roszczepać koziołkiem i … i żeby to … dwa 
czy czszy dni postało … i wtedy był … wte-
dy był żur właśnie do … do tego żeby potem 
gotować go … czy na zalewajke czy na żur 
… to żurek … no to już to właśnie … był 
żurek swój … nie kupowałam go nigdy jak 
teraz sie kupuje … (Tarnówka); był to za-
kwas … robiony z genstego żuru … i odrobi-
ne drożdży sie dodawało … (Bogusławice); 
do przygotowania chleba? … no mówiłam 
ci … jak sie kisi … kisiło sie najprzód żu-
rek … na na chleb … późni sie zarabiało na 
bułke takóm … na noc … i óno wyrosło … 
i sie na drugi dziń dopiro zarabiało chleb … 
no … takie były … a tera to … no ale tyż 
zacz… zacier to sie nazywa właściwie … 
wiesz? … to tag jak … jak tero piekarze to 
óni zostowiajóm na nodz jakiś taki zacier 
takóm bułke … i óni z tegó rozrobiajóm i … 
drożdży dodawajóm … i chlebek … a dawni 
… to my żur kisilim … a tera to óni zaciery 
takie majóm … tak sie nazywa ale jo już tero 
nie … nie piekłam ile lat chleba … mój Jezu! 
jeszczy byłam młodo to piekłam … (Borki); 
[Co to za potrawa: szary barszcz?] [R1:] 
no to jes … [R2:] żur … chyba … [R1:] to 
jes żur … dobra potrawa … (Felicjanów); 
[R1:] to sie brało mónki wody … [R2:] żyt-
nióm … [R1:] żytni mónki … i sie zarobiało 
… w takim żurowniku … i sypało sie món-
ke wode i sie tam … w tym żuro… w tym 
… koziołkim kryńciało … i sie przykrywa-
ło … stowiało sie na kuchni czy na piecu … 
[R2:] aż zakisło to … dopiero gotowano żur 
… (Felicjanów); na śniadanie najczeńściej 
… jadano żurek … żur żurek … była to … 
można było wkruszyć sobie do tego żurku 
… chleba … można było sobie wkruszyć do 
tego żuru kaszanke ale to już byłao uzależ-
nione od … no od kieszeni gospodarza … 
(Grzegorzew).

żurek – ‘zupa na zakwasie z mąki i chle-
ba’: [R1:] [Gotuje się zupy] ogórkowom … 
kapuśniak … grochowom … szczawiowom 
… buraczkowom … biały barszczyk … żurek 
… [R2:] grochowa … [R1:] już … [R3:] pra-
żuchy … [R1:] o! prażuchy … z kwaszonom 
kapustom … kluski przycirane z czarninom 
… (Grzegorzew); robiono żur tak że … no 
taki gliniany dzbanek … w tym glinianym 
dzbanku rzucało sie … wsypywało sie na… 
na takom ciepłom wode … niegoroncom nie-
tego … tylko taka letnia woda … sypało sie 
monke żytniom troszeczke pszennej … no 
i tak to było … kisło … wyrobiło sie … oczy-
wiście czszea było roszczepać koziołkiem 
i … i żeby to … dwa czy czszy dni postało … 
i wtedy był … wtedy był żur właśnie do … 
do tego żeby potem gotować go … czy na za-
lewajke czy na żur … to żurek … no to już to 
właśnie … był żurek swój … nie kupowałam 
go nigdy jak teraz sie kupuje … (Tarnówka); 
no to taka woda w zależności … no jak była 
… kiszka była no to sie mówi … to sie zalało 
żurkim … i człowiek sam zjad … czy czy … 
pieski jeszcze … dopomogły co reszta zosta-
ła … bo im przecie czszea było im też dać 
jeść … no … a … czy z owoców no jak coś 
tego … no to co sie było … co było możliwe 
do picia no to do picia … co do no tego no to 
wiesz … zwierzontka zjadły … świnie … czy 
… czy kaczki … czy jak … czy geńsi co kto 
miał … no … (Tarnówka); zalewajka to jes 
żurek ugotowany ze ziemniakami … (Stary 
Budzisław); czszeba było mić żurek … żurek 
… i drożdże do tego … i zaj zagniatało sie 
normalnie … kisiło sie najprzód taki za… 
zarodek … takóm bułke … a potym … z ty 
bułki taki z tegó … co sie zarobiło na kiszy-
nie to sie zarabiało chlebek … dopiro … to 
na to … i sie piekło … na drugi dziń chleb … 
(Borki); [Co to za potrawa: szary barszcz?] 
żurek? … […] kiedy no … w okresie zimo-
wym i jesiennym i z monki żytniej … na … 
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z zakwasu monki żytniej … (Koło); [R1:] 
szary barszcz to bydzie chyba taki barszcz 
jag my gotuimy … na zakwasie taki … szary 
… [R2:] żurek to … żurek kwa… [R1:] no … 
[R2:] to żurek może … no no … a to ż czego? 
… jakie jes pytanie? … ż czego sie gotuje? … 
[…] no to … z mo… na zakwasie … z za-
kwasu z monki żytni … (Koło); teraz [na 
śniadanie] to sie je kanapeczki … elegancko 
… a kiedyś to przeważnie żurek sie gotowało 
… te … no … zalywajke … (Adamin); prze-
ważnie jadało sie jakieś zupy … żureg na 
przykład … może i … gotowali … zacierki 
na śniadanie … takie zupy rozmaite zupy … 
(Barłogi); na śniadanie najczeńściej … ja-
dano żurek … żur żurek … była to … można 
było wkruszyć sobie do tego żurku … chleba 
… można było sobie wkruszyć do tego żuru 
kaszanke ale to już byłao uzależnione od … 
no od kieszeni gospodarza … (Grzegorzew); 
na śniadanie sie [je] … kiedyś czy teraz? … 
kiedyś to sie zupy … zupe … to tam żurek 
… albo zalewajke … albo polewke … bo na 
podobiadek … no to wiyncy te kanapki sie … 
z masłem czy z serem czy z dżemem sie ja-
dło … ni? … (Rysiny); no tyż zupy mleczne 
[jadano na kolację] różne jag i … ja pamien-
tam to zupa … mleczna … to pozywajonc 
tak … na to żeśmy mówili … zacierki … na 
jajku … albo ta … jag już mówiłam … zupa 
… no tyż żurek mama tam czensto gotowaa 

ale wiency to takie takie na monce … sypała 
czy na jajku … nie? … albo te … takie … 
worka … ja… u nas worka na to wołali … 
nie? … jak przyjyżdżali kuzyni ze wsi to mó-
wili … ciociu co beńdziesz worke znowu dziś 
gotowaa? … to była woda mleko i posypy-
wana była grubom monka … o tu o taka taka 
zupa sie u nas mówili … teraz nig nie wiy … 
tak? … nig nie wiy co to jes … (Rysiny).

żurownik – ‘specjalny, gliniany garnek, 
w którym kiszono żur’: [R1:] to sie brało 
mónki wody … [R2:] żytnióm … [R1:] żytni 
mónki … i sie zarobiało … w takim żurow-
niku … i sypało sie mónke wode i sie tam … 
w tym żuro… w tym … koziołkim kryńciało 
… i sie przykrywało … stowiało sie na kuch-
ni czy na piecu … [R2:] aż zakisło to … do-
piero gotowano żur … (Felicjanów); ��47.

żużel – ‘żarzący się kawałek węgla lub 
drewna’: żelazko to było że … kładlim na-
wet … żużle rozpalone do żelazka … a naj-
przód sie kładło te żużle i to sie żelazko na-
grzywało a potym były dusze … i te dusze 
sie grzało w piecu … jak były goronce … 
w kuchni na ogniu … to sie kładło do żelaz-
ka i tym sie prasowało … [A dusza to było 
takie metalowe?] wkład taki … do żelazka 
… (Barłogi).
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1. ablegierka, 
aplegierka; 

flanca

2. balia

3. begonie
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4. blat

5. bratek; 
macocha

6. chaber; 
modrak
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7. dekielek

8. czszepaczka

9. donica; 
doniczka, 

donićka. 
Dawna – gliniana 
z lewej, nowsza – 

plastikowa z prawej
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10. drapak, 
drapok; drapaka

11. kanka
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12. kapa 
‘narzuta na łóżku’; 

wyrko ‘łóżko’

13. druciak

14. durszlak, 
duszlak, duślak
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15. drapcie; 
drapki

16. fajera; 
fajerka

17. gruszka; 
ulengałka



349

18. grzebień, 
grzebiń, grzybień; 

kura; nioska

19. kierzanka, kierzenka, 
kierzynka

20. fasola
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21. kołyska, 
kołyszka

22. kopanka
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23. koziołek

24. krychaczka

25. kopystka
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26. łupina; 
obierka, obirka

27. korbka

28. zacierka
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29. krasula; 
krowa

30. kredens, 
kredyns
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31. wek

32. miałki

33. pałka, połka
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34. patelka

35. piec chlebowy

36. pelargonia; 
pelasie
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40. pogrzebacz, 
pogrzebiacz

37.por; pora 38. seler; selera

39. pomywak
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41. tarka, 
tartka do warzyw

42. tarka, tartka używana dawniej do prania
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43. stołowizna

44. twarożek

45. wazówka
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46. turki

47. żurownik

48. żelazko 
na duszę
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49. żelazko 
na węgiel

50. perliczka
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52. cielak

53. czarnina; 
czarna zupa

51. chodzik
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55. kuchnia 
grudziondzka; 
piecyk; 
palenisko

56. kurnik; 
grzenda

54. dojarka






